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Para o sr. Wanderley Júnior o sr. Nerêu Ramos é grande e digno quando lhe presta assistência

judiciário ou quando lhe atende aos pedidos, como atendeu ao que foi feito atravéz da carta que abaixo

publicamos. Fóra disso, o sr. Wanderley Júnior, com aquela LINHA RETA que, segundo êle mesmo, o

.separa dos TARTUFOS E VILõES, faz do sr. Nerêu Ramos o juizo seguinte, expresso secretamente em

oarta de 25 de março de 1948, ao sr. Ademar de Barr-os :

"O SR. NER:E:U RAMOS, PRESIDENTE DO P. S. D., COM O APóIO GOVERNAMENTAL, :E: CAPAZ

DE TODAS AS VIOL:E:NCIAS. SEM ESSE APóIO DARIA PARA CORTEJAR A SUA PRóPRIA VITIMA. A

StJA ARROGÂNCIA E A SUA VAIDADE Só PODEi\! TER ALGUM �REIO NA ENVERGADURA MOHAL

DO CHEFE DA NAÇÃO. CONHEÇO-O MUITO BEM, COMO TODOS OS CATARINENSES O CONHECEM.

ENDEUSADO E CORTEJADO APENAS PELO MAL QUE PODE FAZER, VERDADEIRO CULTO DO

DIABO". (',

Agora, o contr-aste. O povo que o julgue, como já o tem julgado, a êle e a Nerêu Ramos, em diversas

-eleíções. Para nós chega.
'
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sr. Rómulo BeLancourt, declarou mingo Mercante, governador da

esta noite que "mais de mil pri- província de Buenos Aires, foi L<?NDRES, 25. (U.P.) - A

sioneiros políticos estão em seu eleito presidente da Assembléia ma�mha de g�erra dos Est�do�
,país .sem acusação alguma contra Constituinte que emendará a Co ns- Un�d?s anunciou q�e chegOjl a

-êles". tituição argentina de 1853. Grecla um esquadrao de vasos

O 'ex-presidente da Venezuela As alterações constitucionais,
de guerra norte-americanos,

que deixou Caracas no último do- anunciadas pelo presidente P,eron para uma visita de três dias.

mingo, ante-ontem chegou' nes- a 11 do porrente, deverão ser ado-
Entre êsses vasos' encontram-se

s:e mesmo dia à noite aoompanha- tadas quase que integralmente,
os cruzadores pesados "Colum-
bus", "Manchester" e SPOktd,o de sua espôsa e filha, ficando uma vez que o partido peronista

hospedado em um hotel desta ci- controla 109 das 158 cadeiras da ne", de 27.000 toneladas, o J>o -

ta-aviões "Tarawa", os "des-
dade. assembléia.

troyres" "Buckley" e "HawA sessão de abertura foi ençer- king" e os navios auxiliaresrada l-ogo que ficou organizada a
"Wínston", "Chemung" e Hassembléia. As mOdificações pro- ya-
bes".

postas POl' Peron à ConsLiLuição
são de cunho forLemenLe naciona-

O sr. BeLancourt pretende se

guir para os Estados Unidos, po
rém não sabe quanto tempo, fica
rá ,em Kingstown, Por fim o sr.

'J3etancoulr,t apareCleu la'o gtJvêrno
da Colômbia e aos demais govêr
nos e en Li dades que se interessa
l'am por sua liberdade,

Cemi•••, Gravata., Pifem�.
lista, mas defendem com yjgor a Meia. dai melhorei. pelo. me
forma democ1'áLica de g'Qvêrno con- Darei preço••6 a. CASA,�iMIS
denado. os demais sistcmas, CELANEA _ RuaO. Mafra,
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A 'rança reconheceu Visita,:f�fi�a;,>"" I
o Estado de Israel

, Em nQ.��,/��\l,9aot,�trem ã.:"y
'-,- -v tarde, tiv:� '0§ a ,gra:t�sa'titfa- J.

Londres, 25 U. P,) - O. Estado ção de rê'�
-

e:-t�-a' ;'isLta "d���r" I

de Israel ganhou esta noite uma
C n Í- ví ";�)i: uét;r aÍh"trt'''' i

,

t 't ité I t Ih �oro e a 1 <yJ. s ;L,,+, !/I,Vi-

.Jg1impor au e VIana na sua ra a a r.
't n n"te" d'--a . Ba"'s' ,,;_' ..

, 1 us re coma ''':�''. "'.\', '

pelo r��onhe:iment? mundIal. ��o- Aérea' de Salvad'óT'én�;:, :éa,p�j15·,.;
m.o nO\,a ,naçcw. O fim da oposiçae Acompanhado do S1"..

, cl1'lJtão-,. ,
diplomática começou quando a

aviador Rafael Leocádio" doff, ,/
França reconheceu o Jovem Es-

� ntos digno comandarite liià;,.�
Lado de Israel e o gabinete britá- i�se n�sta Capital, o sr. Comte_
nico decidiu dar um passo sem e-

Miguel Lampert quis trazer-nos.
IhanLe dentro de poucos dias. A

para que os transmitissemos a.
Austrália e a Nova Zelândia deve-

todas as pessoas que o visita-

ram no Hospital e se ínteres
saram pela sua saúde, quando
do desastre aviatório de que foi
vitima aqci, - os secs mais vi-'
vos agradecimentos. Atendendo":
o prazerosamente, folgamos em

registrar o completo restabele
cimento do distinto oficial pa
tricio, que já reassumiu o seu

posto, na Capital baiana. E so-
e a França. Em consequência, mos-lhe muito grato pela visita.
dentro em breve as nações arábes

rão seguir o exemplo br itârsico.
Um despacho de Roma indica que

o gabinete i Laliano Lambem está

discutindo o reconhecimento de

Os comunistas ita
lianos têm iJuxilio

I sraei. .P rognostica-se, por outro

lado, que a Bélgica, 'a Holanda e

o Luxemburgo também reconhe

cerão l-oào o Estado judeu, pois
êses países coordenam sua poli
lica externa' com a Grã-Bretanha

estarão sózinhas na sua 'oposição
a Israel.

A súbita onda de reconheci
mentes el i m i na rá os últimos obs
táculos à admissão de Israel na MILÃO, 25 (U.P.) - o Vice
ONU. Sabe-se que os Estados Uni- "Premier" Glusepe Saragat de
dos, a Grã-Bretanha e a França clarou hoje perante o congresso
.ostão exercendo forte pressão sô- do Partido Socialista do Traba
bre os governors árabes. As [rês lho (PSLI), reunido nesta cída

potências ocidentais acham agora de, que o'Partido Comunista da
que a guerra da Palestina já ter- Itália "recebe imenso auxilio
minou; que nenhum dos lados tem econômico do Estado soviético" •

•
nada mais a ganhar. 'E querem a Acusando os comunistas itali
paz e a estabilidade no Or-iente anos de completa obediência aos

Médio. 'Goro a' possível exceção "interesses de um Estado es

da 'I'ransjordânia, os planos ára- trangeiro", afirmou que êsse Es
bes provàvelrnente não aceitarão tado estrangeiro "controlaria
o estatuto mundial de Israel sem completamente o nosso destino",
protesto. Mas suas ligações econô- hoje, se os comunistas tivessem
micas com o mundo ocidental tal- ganho a éleição geral italiana
vez os obriguem a mudar de idéia. de abril passado.
O pedido de admissão de Israel Os lideres comunistas têm re-'
na ONU foi rejeitado no ano pas- petidas vêzes negado recebam
sado pelo Conselho de Segurança. qualquer assistência econômica

Agora existe a possibilidade de direta da Rússia, mas há pouco
que o Estado judeu seja admiLido reafirmaram a completa aderên
na O�'lU menos ele um ano depois cia do partido ás doutrinas le ...

de sua proclamação, em 'I'el Aviv, nínístas 'do Kremlin.
a 11 (II' maio de 1948. Saragat, que também ocupa a

- pasta da Marinha Mercante no

FAZK\DO O POS;StVEL. I governo De Gasperi, afirmou

'\,,.1,,:-(. >:) .r. P.;' () illc.!indll' q'l€' seria "um êrro grave aban-

I n'.cll I: li Rl�nd�: ccsLi f_az:'IHfc.�O pos�
uúJ1:ir atualmente o govf>rno".

Sl\ el por ev i
í

ar a suspeusuo das Os motores JOHNSON Sca Horse
negoc iuções de armi-t íc io enu:e o são construidos em fábrica moder
Egi .o t, r 51'ae1. na sob todos os pontos de vista e

Pessôa autorizada declarou que por operários especializados. SÕ.
essas negociações se revelarão um mente são utilizadas máquinas mo

insucesso, a menos que uma' das der-nas em precisão e rapidez. O'J
partes --altere RS suas 'exigências engenheiros da Johnson são reputa.
sõbrc as linhas de limite no deser- dos como os melhores do ramo. Dis
Lo de Negeb, tribuidores: Comércio & Transpor

tes C. Ramos S. A. - João Pinto,O.,; egtpoios insistem em que os

limiles sejam demarcados de acôr

cio com as posições ocupadas por

ambos os lados antes das ofensi

"as fe liz es dos judeus, de 15 de

outubro e de dezembr-o.
Os judeus, embora dispostos a

cedei' Lerritório no Negeb, se re

cusam a voltar às antigas posi-
ções. do Banco do Brasil, iniciou hoje
Segundo pessôas autorizadas em suas conferências com os repre

'I'el-Aviv, a retirada de cêrca de sentantes dos portadores de ti-

8.000 soldados egípcios isolados no tulos da divida publíça brasilei

bolsão de Faluja, no sul da Pales- ra, sôbre possiveis entendimen

Lina .Io i repenlinament� adiada.

I
t�s para. uma "nova repartição"

A retirada fôra combinada nos desses títulos,
começos das negociações de Ro- O sr. Vieira Machado visitou

des e a suspensão deve estar liga- hoje as altas autoridades do

da ao "impasse" surgido entre Banco da Inglaterra, que puze-.

cgípcios e judeus. ram á sua disposição gabinetes
e salas do respectivo edificio,
durante sua permanência nes

ta capital.
O emissário do Banco do Bra

sil também pretende avistar-se,
oportunamente, com os direto
res das estradas de ferro brita
nicos que funcionam no BrasiL
tendo em vista o exame da pos
sIbilidade de sua aquiSiÇão pela
govêrno brasileiro.
As estradas de ferro envolvi ..

das nes,ses' entendimentos são a:

"Leopoldina Railway" e a "Gre

atwestern".

Repatriação
de ütulos
LONDRES, 25 (U.P.) - O sr.

José Vieira: Machado, superin
tendente da Moeda e do Crédito,

NElGOCTAÇõES SUSPENSAS
Rodes, 25 (U. P.) - As ne

gociações para a paz na Palestina

foram suspensa saté quinta-feira,
enquanto as delegações do Egito
,e Israel enviam repr.esentantes a

suas respectivas capitais para con

sulLa.
Nesse interim, o mediador Ral

ph Bunche realizará conversaçõt)s
'não-.formais. T-odávia, nenhuma

decisão importante será tomada

até que se receba a palavra do
Cail'o e Tel-Aviv.

CURITIBA TE.UCRAMA; PROSEBRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
-'Horário

.

Segunda-feirl!l
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - fO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
JI;"lR 10,40 - Norte

ChL'Z'EIRO DO BUL - 12,00
norte
VARIG - f2,3ü - Sul
PANAlR - ta,50 - Sul

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

"orte
VARIG - H.40 - N.orte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR ..:... 13,50 - Sul
VARIG "" 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL 13,515

,.orte
,CRUZEiRO DO SUL - 15,30 -

"ul

Sezta-feira
CRUZEIRO DO SUL ..... 7,20

fione
PANAIR 10,40 -�orte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR -r 13,50 - Sul

Sáblldo
VARIG 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Iforte
13,55

Domingo
PANAIR. 10,40 - �orte
CRUZEIRO DO SUL - H,O�JlANAIR - 13,50 Sul.

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

u tei:-, ISínte�e das ,'ltivíd,ades d� Divlsàu de Defesa Sanita
Animal 00 Ue.mIsterlO da Agr1.cultura

Horario das erupre... no cembateà peste suma
sas rndO"l·ar'l·a� lal,AosineCiUc'eo:lm,ciaaltdaa virose manifestada ha de vacinas nas criações do sul do Para-' obstante todo o nosso empenho, com",·

ti V àJ virulê.ncia no Distrito ná, cujos porcos magros, ditos enxutos, corista acíma," era inevitável o seu avan-

_ jl"ederal' passando' em seguida aos Esta- depois de vacinados e decorrida a fase ço rumo ao sul, mesmo através da raíxa.

HEGUNDA-FEJ:R.& r
• .dos do Rio, Minas e São Paulo, fez-se negativa da vacina, foram ençarnírihados <te proteção estabelecida, uma vez que-

.
sentir nos grandes prejuízos causados para os municípiOS do Vale do Paranapa- faltavam vacinas para se 'proteger as .

Expr"lIl1o São C1.stóvlo - r..aa-ooa -
: nos efetivos da região atingida que eram nema, para fins de engorda, em plena criações vizinhas aos focos, tanto assim•.

7 horas.
ltaJai _ li )lo.! calculados em mais de dois milhões de zona infetada, e assim gararrtímos ma- que em meiados de 1947 ela apontou em,

ru�uto.Viacfto IUjal -

'I cabeças. I 'téria prima para safra de 1947, evítan- Piraí-Mirim e óástro, já na zona pro

�e8so BTuIlQUe.DH -:- BruQu. -

I
'Não houve nessa. pri_meifa fase, po-re- do. desta forma, a situação calamitosa priamente de criação.

16 horas. mos drzer, metodização de trabatrios, de 46. I 'Tal situação se nos apresentou apavo-·
Expresso Brusquens. - Nova 'I'reDto 1- - .

_ 16,30 horas. uma vez que nao se dispunha de crédito Asseguramos portanto a continuidade rante e daí, a insistência de pedidOS de"

Auro.Vlação CaUlrl.nen..
.

JomvllAl suficiente ao rmancíamento de uma carn- da produção de. banha e de produtos de novos recursos, quando então foi co'n>-
- II horas. : panha em grande estilo, como requer ia salsicharia, a despeito da peste suína e cedido o crédito de ors 12.000.000,00.
Auto-V!açAo \ CatariD.enM Curlttba : a extensão de região contaminada. I de não çstarmos perfeitamente 'aparelha- Necesaí tavarnos de intensificar os tra-'

- I) horas I A ·t· . .

dé
.

Rodoviária Sul-Brull _ !-6rto .AJecr. I
pes e smIta, na sua primeira ecao. dos para enfrenta-la, notando-se que, balhos. pois que, todos os setores esta-·

. _ 3. horas. 1 de atividade devl!:stadora no país, não em 1947, ja as fábricas do Paraná aba- .varn exigindo recursos mais amplos e'

RapIdo Sul·Brasilelro - JoInnJ.

-,I
despertou .nos

res,ponsáveis
de entáo pe- teram 115.700 porcos e o Estado expor- todos aqueles, técnicos, criadores' e in- ..

'

As li e 14 horas. lo p.... trimônio suíno industrial, a devida tou 400.000 porcos vivos para .São paulo, dustriais,' preocupados com O problema,.TERÇA-FEliIU ,_. .

t d 1946' if I dAuto-V.laçlio CatariD.ellJ)e _ P6rto Al.. atençao e, so ma'll ar e, em , quari- Estado do Rio .e Minas. deparavam com a maior das d icu da es,

gre - 6 horas. .

I
do passou de São Paulo para o Vale dr, Se confrontarmos esses dados com os traduzida na escassês do elemento básícos v

Auto-V1açã'o Ca.tarlnenae - Curitiba Paranapanema. céifando 'os rebanhos a,�- anteriores a invasão da peste suina no a vacina cristal violeta.
- fi horas

'

, Auto.V!açlio CatariD.ense, JomY1l. I quela Cananan paranaense, fonte de Vale do Paranapanema, quando a média Urgia portanto, como medida primor-,'
_ II horas, .abastecimento dos frigoríficos de S,"o 'das matanças no Paraná era de. 230.000 dial, sem a qual não poderia haver o ,.

Auto.Viação Catarlnen.. TlJ·barto Paulo, Jaguariaíva e de fabricas de p:'o� e a exportação de 550.00Ó" porcos, temos menor vislumbre de sucesso, aumentar;
- 6 horas.

.

dutos suínos de São Paulo, Estado :10 a satisfação de verificar que os nossos' mas . aumentar muito, e nisto· teriamos '

Expresso �o er"1IJ>.óTl.o - �..-una -

R. io e até do sul de Minas. foi que '�'"" trabalhos ai não vêm sendo em vão e de desenvolver grande esforço; a produção7 horas.
Emprésa Glória - lACuna - 7�' origem ao clamor que se fez ouvir ,,(I� que a, renovação dos rebanhos vem se de vacinas necessárias aos trabalhos Aue'

e 6JA, horu. I quatro centos do pais. largamente .;)- ,processa.ndo rapidamente sob a nossa vinhamos executando.
Expresso Bru.squ_ -' Brusqu.

-I mentado pela "ímorensa, ootncídtndo ]:1)- orientação e assistência econômico-sani-' Em Úl46 pouco' mais de 400.000 doses'
16 horas.

t t '" I ..

id
..

1947
.

A.\to-VlaçAo Itaja! _ ltajat -:- 18 ho- amen e corrr a escasses e a to preço u; taria. foram produz as; ja .ern consegui -

l'aRS'áPldo Sul BT"a.sll�o f- JomTll. _ ui baonuhta,:a' nCoOS,nCm'dee:nCRcdiaOSna:.'OonSmUemniodSOrneSota'vel A nossa preocupaç ão de assegurar o mos aplicar cerca de 900.000 doses e ries-v-

c abastecimento não ficou limitada ao Pa- te ano as vacinações 'atingiram a cêrca·
I) e 14 horas. '

QUARTA.l!'ER4 I e que veio interferir poderosamente para ranã; agimos também nesse sentido em de 4 'milhões.

Auto-Vlação Catm-lnen.. CI.Jr1Uba que fosse írnprtrnída nova orientação 11(', Santa Catarina, onde igualmente fomos Acresce notar que inicialmente as va-«

- 6 horas. trabalhos, foi aquela trazida pela .nu-. bem sucedidos. cinas eram Ia.nçadas sem prévia vevifica-
Auto-VIaçlio CatariD._ Jomv1le dança da administracão, geral do' pars, Quando foi do surgimento' da\ peste ção da sua eficiência o que deu margem.

=: hOvrB,s. C .____ , __.ft_ com a implantação;; d� s{stema represen- itos insucessos e reclamações
uto- íação ata!"� _�. . _ .

suína nesse Estado e, ante as dificulda- a mu .

•

.

� _ 6,3.0 horas. I tativo e instalação do Congresso onde sao des de vacinas, tratamos de "escoar, as Tal inconveniente foi contornado es-'

r
RápIdo Sul araaue,lro

- JolnvU. - la, debatida,s as questões da 'públrca ad- porcadas para as fabricas" antes de se- taberecerido-se o "test" oficial, obrigató-
.j e 14 horas. I ministração. rem atingidas pelo virus e conseguimos rio, em todas as partidas, de .rorma que-

7 e��:sso SAo CristoTtf - .t.atrune -I foi então cogitada e Instalada um', que fosse autorizada pela DIPOA, con- só fossem usados produtos de poder an-

I
ExpreSllO BrUlIQuens.. - Brullqu. -I'

Comissão Debeladora de Peste Suina, "om f.o,me solicitação, feita a essa Diretoria tlgênlco verificado numa rigorosa prova.
16 horas. um crédito de um milhão de cruzeir,)s,' Geral, o aproveitamento, a título precã- de 1J:ioculação de 2 em 3 de sangue vi-,

AlJIto.Via�o l,tajal - IUja! - 111 ho-l cuja chefia recaiu aliás muito acertada- rio, "da chamada banha colonial nas fá- rulento.

rabresso. Brusquense Nova"l1reilto! mente ·na pessoa do Inspetor CheTe :la bricas sób a sua Inspeção". Ao lado da solução da questão da.
1- 16,30 horas. 1. R. de São Paulo. Como fruto dessa orientação, Santa quantidade 'de vacinas, foi encarada e·'

_ aad�i��a Sul Brasil P&-to Ale� A função' precípua da Comissão, Ink- Catarina abateu em 1947 340.000 porcos resolvida, igualmente, o aspecto da sua.

, QUlNTA.FEIIRA grada por elementos das Inspetorias ,�e contra 250.000' que' era a sua média e qualidade.
Au<to-Viação Catlll"'in.eDM' POrto São Paulo e Santa Catarina e 'ieteriná- prOduziu 14.000 toneladas de banha ao Baluartes que foram no aperfeiçgamen- .. '

Alegre - 6 hors,s.
CUrlUba I rios das se�retarias de Agricultura de em vez de 8.000 dos tempos normais. to' da vacina de Dorset, técnicos do 1ns-

Auto-Viação Catar1nellJle
São paulo e Santa Catarina e Veterl,,�- tituto Biológico de São Paulo elucida-"

_' 5 horas. Temos em vista frizar qUe a nossa ori-

AThto-ViaçAo CatarlnenH JoinTlle te suina nos municipios do Vale ,lo Pa- entação sanitãria vem sendo executada ram alguns pontos obscuros e, estabele- .'

- ., horas. ranapanema e Impedir a descié.a da ,i- de tal .forma que, paralelamente se en- ceram uma técnica de enhquecimento-
Auto·ViaçAo C8tarlnense 'l'ubarlo rose, mantendo o poliCiamento sa:;itálil' cara a 'situação econômica do criador e com a utilização. de tecidos o que veio,'

- A�t���ÇAO catar1ne� _ L...-una
numa faixa de duzentos quilô.�netros na do industrial, atendendo-se ao' fator pro- permitir a padronização do método de:'

_ 6,3.0 horas. direção leste-oeste, ao centro " quI do dução e consumo, evitando-se fases agu-' preparo da vacina utllizada na campa-

Exwesso São Crlstovllo - Laguna - ;paraná, visando a proteção ,los rehs.- das de crise como a' registrada em 1946. nha.
7 Emhoras;. Gló Ia L • 1/2

nhos de Santa Catarina e con,equente- Voltando à marcha· da epizootia, nãopr,,,sa z r - agooa-,. .
.

e 7 1/2 horas..' ; mente do RlO Grandé. do Sul, a maIOr rc·

Expl"esso BrullQuellJllt ,;_ Brusqu. -: serva do pais, calculada I em 8.1)0') 0001 de

UI hors,s. I porcos, representartdo um capital míni-

re::Uro.VlaÇAO Itaja! - ItajlJ - 18 hO-I mo pe C S 3.000.000.000,00.

�ld.,q Sul1�asile!ro - JOÚ1vll, _ lIt I
Sãb m:CscrltivêlS as can&ira!l, e os ôa-

IJ e 14 hOra·s.j" ,.. ui: cl'lfíclOS rxigldOS nessa fase da luta ·�m

Empresa Sul ,Oeste Ltd. - X.pecO -

l
que ·�e cÍ�stacaram muitos valOr,'", da DI-

- • horas. visão de Defesa Sanitaria Anin;al, po;s
SEXTA·FEmA

&1
as atividades de proteção nessa larga la;-

Rodoviári-a Sul 'Brs,stl - POrto .ouetr!'8. xa, con,stituida pelos municípiOS de .,,,._
- 3' hora.s. -

Auto-VJ.açlio C&tar1nenlMl OUirltiba' guariaiva, Pirai-Mirim, Castro, Ponta
- ti' horas. Grossa, Serro Azul, Guarapuava, Reser-

_ �u��:�1l0 Catarmenee·_ JoJnnJ.
va, Iguaçu, Palmeiras, Tibarí, etc., cons-

Auto.Viação CaUI'lnen.. 1A.cuDa 'tituiram na verdade, um notavel traba-
_ lI,ao hora,s., ,lho de políCia sanitária, mantido duran-

Expresso São Ol"tstovAo - Laguna
-I

te um ano, quando então surgIu a peste
7 horas. S t C t· I tAuto.ViaçAo lUiji! _ ItaJaJ _ 111, ho- .

suma em an a a arma, v a oes e, em

j raBo
,

-, "1lI:::.\. I
Dionísio Cerqueira vinda provavelmente

Expresso Brusquens. Brulqu. - da Argentina ou da Foz dó Iguaçu, tra- !!I '. :'6 horas I 'd f
. .

tdi'· I."
-

Rápido" Sul Br' 11 ._ , '_,"','_ _

Zl I' que 01 por comerCIan es e porcos ,

à.5 e 14 hOl"81.
as e.. v ..O.,n...

Ique infringfram a$. determinações proibi- .Lel-a, DI-vuIgue 'e Ass.-neISABAI.l(' tivas por nós estabelecidas.
Auio.Vill.ção catarinen.. - Curltl.ba I ,Não houve no caso, erro estratégico,

-

�p�d�a�Ul BralllleJN - JpwYlle -'
sem olhar sacrifícios enfrentando todos

"Jornal -d''e IJOJ·nvl·le"às I) e 19 horaa. .

I os obstãculos trazidos pelo comércio de
- II horas. porcos foi mantida a peste suina adstri-

_�u�!:,CIlO catarwJlSe JoiD.TIle. I ta "ao Vale do Paranapanema, isoladas as

Auto-ViaçAo (:a,tarlOenee Tubarlo 'criações do sul do Paraná e Santa Cata:-

O_ 6 horas. rina durante um ano, quando fomos sur-

EXPl'p.sSO Sllo OrJatoTl.o - Lac'u2la preendidos pela incursão no flanco oes-
7 horas. I t

•

EXlPreseo BruIllU_ BnuIQ I e, região desguarnj'lclda, não sô porque

l' horas.
- u.

-lOS recursos não permitiam um pollcia-
'A,utc·ViaçAo ltajll1 - ItaJaJ.- 11 �,mentO tão extenso,' como também por
ras.' ! se ignorar a existência dá virose no ter-
EXpresl!O BruIlqU_ - N� Trento

_ 9,30 horllll.
'

'fitario argentino de fronteira tão dis-

Expresso Glórie .LaP,na -' I 1/1 tante .

• 7 1/2 hone. !. Nem siquer p.odemo'$ considerar o tato

__ . �__ I uma condição adversa; a pe�te suina,
questão de tempo, previamos, 'romperia

-

C:Úria 'Metropolitana
Oração Imperata

De ordem de Sua Excia. Revma., comunico que os Revmos. Padres:.;
com uso de ordens na Arquidiocesé, 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 imperaua a oração n. 12, pro. qua-
curnque necessitate.

.

Florianópolis, 10 de janeiro de 1949.
\ Conego Frederico Hobold, Pró-Vigário GeraL ..

Continua na 5a.

)'

.,

decompleto Orgam
Catarina·

mais
Santa

-

__ ital
FEDERAÇÃO DAS EMPRÊSAS DE TR�SPORTES RODOVIÁRios:',DO

o bloqueio no norte do, 'Paraná, pois. li
mitados eram ainda os 'recurSal; e a- 'Co'
missão tinha de agir em zona demasia-

. damente extensa e de melos de trallS- DO BRASILI Dr. CL"RNO
GALLETTI

ADVOGADO

G. SUL.

portes precãrios, lutando contra
ARRECADAÇãO DO IMPOSTO SINDICALconfiança dos colonos, ou interêsses co-

'Exercício de 1949.Crime e cf.,.J
OODlttitidção ele Socledad..

NATURALIZAQÕE$
Titulo. Deolara�6rloa

merciais dos safristas; com a circunstãn
cia agravante de não' haver ainda suprl- A "Federação das Emprêsas de Transportes ROdoviários do Sul do Brasil", en-'

mentos de vacinas em' quantidade 'sufi- tidade sindlcál de 2Ó grau, devidamente reconhecida pelo Govêrno Federal, por des-'

ciente às exigências da campanha. p-acho de 31 de março de 1947, com base telTitorial 110S Estados de São Paulo, Pa-'

Pemanecia qual exército em operações raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul', com sede na cidade de São Paulo, (rua.

sem
-1. fLbastebimento suficiente de muni- Cons-elheiro Crispiano, 154, 6° andar) notifica, pelo presente edital, �s emprêsas de'

ções, na contingência de sutentar a luta transportes rodoviáHos, compreendidas no 2° grupo da "Confederação Nacional de'

como que, num sistema irregula'r de guet- Transportes Terrestres", do quadro de atividade� e profissões a que se. refere a �on
rilh�s, fustigando o inimigo,' 'sem .poder, solidação das Leis do Trabalho, emprêsas sediadas nos Estados referIdos, �m clda-'

no entanto, deter o seu avanço.

Ides
não abrangidas por qualquer dos Sindicatos representativos da respectIva cat�-"

Óumpre aqui lembrar que "as 'f!J1:s .�e goria econômica já oficialmente re'conhecido - que, nos têrmos do artigo 591 da

banha eram então cada vez mais com- 'Consol1dação das L,eis do Trabalho fdec. lei n. 5.452. de 1°-5-1943). deverão paga: u·

pridas" e o' produto cada vez mais em impôsto sindical a esta Federação no presente exercício de 1949. .

, .

'falta nos' armazens; a prodigiosa safra de Para cumprimento dêsse dispOSitivo de Lei, tôdas as firmas ou empresas partI

cereais, principalmente do milho, no nor- cipantes das atividades econômicas compr�endidas nos grupos dos.�ransport('s . ��.
te do Paranã região de fertilidade im-' passageiros, de veículos de carga, de garage e dos condutores de veIc1110s rodovla

'pressionante �stava na eminência de ser rios, 'que não se tenham constituido em Sindicato, devem retirar, na sed." da Fede

exportada a baixo preço, por falta de, ração as guias mediante as quais possltm recolher 'ao Banco do Brasil '3. A., durante·

aplicação local. o mês de Janeiro, o impôsto devido, de acôrdo com a tabela legal. No caso .de· Cl!'-

Acudiu-nos porém, em tal emergência, travio ou inutillzação das mesmas, os interessados poderão soJiçitã-las fi, est3. Fede

a obrigação de resolver o prOblema eco- ração ou perante os estabelecimentos bancários devidamentE!- autóriza:los a receher'

nômico da produção industrial da mer-, e dar quitação do referido impôsto�
cadoria. em falta e deliberamos apllcar São Paulo, 31 de dezembro de 1948.

então a nossa ainda incipiente produção (a) JÚLIO HAVELANGE,. presidente.

Elol'it6rio • Reaidencia
Rua Tiradentea n.
roNE •• 1468

-

A DIVULGA(,AO
para o Sul do JJrasil

Cultural
.

Econo'mico Financ,eiro Imensal. - ASsinatucraUsReITAIBrÍA6�';:-POST t\L,577

Revisia do Paraná
Intercâmbio

Publicidade
CAIXA

\1

------ w _

./
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LOJA Dft"S CASEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
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.

.

"

Iuôo pelo menor preço da praça'
faça lima visita ii nossa Vasa everUique

nossos ·pre�os e arfígos
V. S. viaja 1. Reside n� Interipr

v. S. viaja? .Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

.

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pejo
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91, sob --'-- Florianópolis.

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

União 8eneflcente e R. Op'erária
Em nom,;. d;"to"��B�,!l��;himo prazer 'fi CO�Vi-l·dar os srs. sócios e suas exmas, famílias, a assistirem a asembléia ge-

;

ral, a realizar-se domingo próximo, dia 23 do corrente, as 19 horas, em

nossa séde social. � ,

Na referida assembléia geral extraordiriária, será levado a efeito
a inauguração do studio, COI;1 que foi dotada a parte' recreativa 'da so

ciedade.
Florianópolis, 20 de janeiro de 1949;

,

DEOr>OSIO ORTIGA
10 Se&etáriú

Pedimos . aos, nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
,quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nom�

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

.

Mãe

Pai

1 Emprego ou Cargo . _ ,,, '" ,'" ....... " .. ". " ..... _ :"
Cargo do Pai (mãe) _........... . _... . .

Observo

• • • • • • • • • • •• o. • ••••••••
"

•••••• ",....... ••.••••••.•••••• • .

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
-easamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas,

.,.....-."._. .-..-...-..-_..- .........-.-.-_"'--.-.-_............-.-.-_-.-_---_..-_......_---_-_-.-..-_-.-.-. ..,.,.

MOEDAS ANTIGA'S
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de ,niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudíno da Nóbrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

'Serviço Nacional' de Ati Comercial
s. E.'N. Â_ ·C_

Departamento Regional
BOLSAS DE ESTUDO

Levo ao, conhecimento de quem interessar possa que este Departa
mento Regional concederá, no corrente ano, bolsas de estudo aos co

merciários, estudantes de curso oficial de formação comercial e de Ci-_
.ências Econômicas.

Os interessados deverão dirigir-se ii séde dêste Departamento Bc

,gional, à rua Arcipreste Paiva, 5 - sobrado=-, todos os dias uteis .çlas
9 às 12 e das 14 às 17 horas.

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

Guia Paranádo
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande

iT'eços.
Cada guia e vendido acornnanhado de um mapa rodoviário do

"Parana e Santa Catarina.
Redação: RVa Prudente de Moraes, n. 626. � Curitiba.

� ..

REEMBOLSO POS.TAL
Para casemiras, linhos, brins, etc,.. precisa-se representante.

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

.._-_.�----

Aceita-.e l" presen .ó n t e no \f.terior dq Estado. Cartas para
Crixo Po s t o I 139 FI, rl'\n()Poli.�

\

---------------------------------�-----------------------��--------------------��

Dr. Liudnlfo 4.6.
Pereira'

Advo..,do-Contabillsta
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociadadaa
e .eniço. corellltoe, am geral.

� Organizoçõe. contabei•.
Regi.tro. e marca., di.pondo,
no Rio. de C01'1'••p_Qndente, ,

Eu:ritório: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Da. 8 àil 1& hora••
Telefone 1494

• ., ••••••••••••••••••• '
••••• II •

"

ESTA,
FRAQUEZA
ATINGE
PESS,OAS ,DE
40 ANOS

MAIS DE

BUREAU UNIVERSITARIO,

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

'FÁBRICÃDE�FÕSFORm)(Piiõ'N: l° andar. Cx. p,ostal 3932 !__ Rio de Janeiro, '

TA P. FABRICAR)

Diz-ve que o organismo muda

completamente de sete em sete

anos. O certo é que com o passar
40 tempo a saúde se. modifica e

em 'muitas pessoas de mais de

40.anos começam a aparecer dis
turbios, muitas vezes de natureza

séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque
za· cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente ã noite

quando se estâ
'

bem quente na

cama, são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul,
tado de disturbios renais e si fôr

desprezada, poderá tornar-se pe
rigosa, transformando-se em cal
culos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga)�
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
Pílulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo o

m�EPwiTTi
Para os R;.ns e a Bexiga

EM ViDROS DE 40 E /00 PlLULAS,

� GRANDE É MAls "'CONOMICOI

.
Vende-se

Maquíuárío 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'.l

Brusqué - Santa Catarina".

I Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
�

... �ua São José, 63. -- l° andar. Telefone 4�-4989 - Rio de
Jamrro .'

.

Viagens aereas em "Catalínas"
PASSAGEIROS r+: 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
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de, Cananeia e

Iguape são facultativas) .

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone H02. - End. TeI.: "Steiner".

tURSO 'DE ·MADUREZA
o CÚ"RSO DE HUMANIDADES mudou-se. para Avenida Hercílio Luz

N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno
-

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

.

INFORMAÇõES com o Prof, José Warken, Diretor, no perícdo dá
manhã.

INíCIO das aulas em Fevereiro.
-------------

OH1ENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

'profícua'
Um veiculo de grande uti lí dade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

.

- 970 Jülociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Aéro-Clube de Santa Cátarina
....

- I
..

Aviso aos Interessados
Cumprindo .ínstruções do Excelentissimo Senhor Ministro da Aero

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

ano, do senhor Administrador do Aerbporto esta Capital, fica expressa
mente proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

naves que exploram o' "TAXI-AEREU"-irregular ·Di.r-cta:ndestino;-·que - ..

por vemura venham utiljzar o aeródromo desta entidade, situado em

São José.
Asteróide Arantes, Presidente.

REGISTROS DE· DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi

cial. ,

Repre�entações ,"
FIRMA IDóNEA ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE' DE DEPóSITO, ÁCEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAlTLO.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:CLUBE oz o E í-\G ST 7"'.

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, 3a FEIRA, NA SECRETARIA, DO CLUBE, DAS 10 ÀS 11 E DAS 16 ÀS 20

HORAS. CR$ 30,00 {

A SUinocultura em t;oncordlil

Transcorre hoje o aniversário na

Halicio do sr, José Gil, gerente do

.. .Banco do Brasil nesta capita I.

O ilustre aniversariante que; é

. :pessôa conceituadissima nos nos

: :sos meios sociais ·e bancários. sem

�J)re se 'impôs à consideração -Ie to

-rios os que o conhecem por SlWS »e

.Ias qualidades -de espirito é educa ..

'ção.
O cargo que ocupa hoje naquele

-esbabelecimento de crédito eviden-
-cia seu va lor "

e sua inteligência, a

c.par de nobre carater.

'Q-s de "O Estado" se associam ás

�matiifestações que lhe serão oves

""ladas, fa�endo-lhe votos de f�lici-
· .dades )essoais.

SENHO.fUTA CLARA JUNKES
A data de hoje assinala a .flpssa

,.:;gem do aniversário da prendada e

c,graciosa senhorinha Clara Junkcs,
� funcionária elo tráfego postal da A suinocultura constitue a trializados no frigorifico local, promissoras, podendo-se prever
Diretoria dos Correios e Tclégru- maior riqueza do próspero mu- 20,000 são exportados vivos para que em curto espaço de tempo
Por êste motivo, haverá uma nicipio de Concórdia, A produ- os municipios de Joaçaba, Ca- a produção anual será redobra

rreunião na residência dos paes da ção animal de suinos naquele pinzal e Piratuba, sendo que da.
: aniversariante, CDm muitos docês e'município atinge aproximada- pelos pequenos açougues e pelos

,.guar�nás.
. , '

.....1..:.;-[ I mente 100,000 cabeças, o que re- próprios criadores são' abatidos
I

No clché acma estampamos

�TA�IO ,RAMO� DE OL�V,EIRA presenta comercialmente um cerca de 20,000, um belíssimo exemplar da raça
n Jnteligente jovem Otávio

Ha-, valor de Cr.$$ 60.000.000,00. Da, As previsões sôbre o desenvol- "Duroc-Gersey ", criado na Co
xnos (�C Oliv�ira, fi�ho, do sr; elr. produção de suinos ac�ma, rere-

I

vímento da suino-cultura na- .Ilônia de Arabutã, no munícípio
Moacir Tome de Oliveira, médico rida, cerca de 60,000 sao indus- quele município. são das mais de Concórdia.
'veterinário do D. S. P., faz anos

:nog� amigos de Otávio lhe presta. Hoje no passadO 1'0, em rmssao eSpeCjal:'�"onselhei- i
:rão hoje as homenagens a que faz ro Paranhos (Visconde do Riu

jl.!Spor' tão grata efeméride. A data de hoje recorda-nos que: Branco), dirigiu ao. Ministro das'

FAZElVI ANOS HOJE: - em 1.500, o navegador Vicen- Relações Exteriores da Argenti-
__ a exrna. sna. Zoraidc Nunes; te yafí:�� Pinzón descobríu um na e ao COI'flO dip lornu tico resi-

._ o sr; Newton Garce� Júnior; saho'ra que deu o 1l0111'e de SanLa- ciente em Buenos Aií'es, urna "Cir-

__ o sr. Oscar Schmidt, comerciá- Maria de Ia Consolac ión, o mesmo cular-manifesto" anunciando que,

-,rio no Município de São José; que André Gonçalves e Américo como eonsequencia da prisão do

_ o menino Roberto Vieira; [1- Vespuccí encontraram em 28 de vapor "Marquês de Olinda" e .da

--'lho do sr. Osní Vieira da Rosa, í

ns- Agosto de 1.501 e que deram o no- invasão de Mato Grosso, pelos pa-

'::petor da The Texas Co. -Uda,; me de Santo Agostinho ; raguaios, o Brasi l-aceí tava a guer-

_ o jovem Adernar Moser, filho
- em 1.583, na Bahia e contan-. ra que não provocara e in iciada

-do sr, Amadeu Maser e de sua cs-
do mais de 80 anos de idade, ra- sem prévia declaração pelo Dita-

.p.·o'sa Carmelinda M leceu Catarina Alvar e . .3, viúva de dor Solano Lopes ;
, r oser, residente

-ern Apiuna. Diogo Alvares, o oélelne Caramu- - em 1,873, em Lishôa (Portu-

, C�ASAM ENTO: I'Ú (falecido a 5 de Outubro de gal), faleceu D. Amélia de Leu-

Realizou-se, ôntem, no sub-dis- 1,557). Catarina éra uma índia ohtenberg, Duquesa 'de Bragança

"'t d E t
' .

d
. bMl.s.ileira, filha ele um chefe tupi-je .2a J,mp.eratriz do Brasil. Nascera

-a.r! o o s reIto o enlace m'1td-
m "I d . t']'

, ,nambá--e se chamara Paraguassú' I em MmHch a 31 de Julho de
· ama a gen 1 lssllna e gra'cl()sa ,

_. '" : ,

'sen
....ol.;ta Ge D h.

,.

f' , j
- em 1.ô18, por carla-r.egta, fOI 1.812.

0<. 1!, cy enc er, Igura I e ," " .

"

.deS'tam• na
'

d I fI'
l\1urhn de Sa., nomeadu (-,ov.erna-

... ,.e SaCIe a( e onanopo- "

"

,

lI'tal .' '.1 t f" I I clol do RIO de Janea o. '

la, com o I us re o ICla d()
.

,

E "t t t
.

- enl 1.6113, a frente de mara-
xerCl o sr. enen e Murilo C'u'- ' ..

.

,.

I
nhenses e paraenses, Antol1lo Tel-

�,..queJa .

, . A" 'f'lh
xeira ,de Melo .derrolou no Outei-

�olva e I, a do acatado in- 1'0 da Cruz o Capitão holandês Ja-
.dustnal e conceItuado COmeI,(·!'a 'te I . -

• , ,

. J._. cob Evers, que fOI morto em açao;
..fSr. HenrIque TeofIlo Deucher nWIIl 1 646 A t· F I'

, ,.

' .

-

- em , ,l"�n 01110 ,e Ippe
bro <ia ,dlretO'l"'lO do P. S, D. daque- Camarã-o com 650 homens, entri
.1a localIdade, e sua exma. espôsa d, cheirado na' divisa do Rio Grande
Helena Deucher e, o noivo é filho do Norte ,com a Paraíba, -repeliU
,da exma. viúva d, Moacyr Can!LiC- s.eis ataques do comandante Rein
.!ia, residente na 'Capital da P..epú- berg com um conting�nLe de 1.000
hlíca. holandeses;

ANIVERSÁRIOS:
sn. JOSÉ GIL

/

O ato civil' teve lugar, ás 17 horas.
na residência dos pais d.a noi'!éI, à

,

rua· 24 de Maio n. 549, sendo lJUr:l

ninfas, por pa1rte da noiva ; ior
malista Jairo Callado e 'su� cxma.
,espôsa d. Aracy Vaz Callado e. pGr

.parte do noivo, o tenente Dcbo
· Lanter Peret Antunes e a senhorita
iVirginia Almeida.
A solenidade religiosa foi efetua-

,da, ás 18 horas, na Matriz de N, S.
de Fátima, sendo padrinhos, por
parte da noiv'a, o sr. Vitó'i'Ío Grai.
pel e eÀ"lna, sra. d, Tereza GJ'aipcl
,Werner e, por parte do noivo ')

sr. Henrique Teófilo Deucher I; �ll\
exma. espôsa d. Helena G, D[.u
cher.
ConduZiram a almofada e alíal1-

ças, respectivamente; as en�anl;J
dOlJ'as :lleninas Leda Regina Dellcher
e Marta Anarecida Graipel
O'

.

.

distinto casal' fixará rcs;dCl1-
ela no sub·distrito do Estrel!o.

.

- em 1.654, na histórica "Cam

pina do Tabor.da}', foi assinada a

capitulação- ·entre cómissários do

Meslre-de-campo-General Francis-I
co Barreto de M.eneses e do Sij
premo Conselho de R.ecife ,e do

General ,em Chefe holandês;
- em 1.R12, no Rio de Janeiro,

faleceu D. Rodrigo de Sousa Cou

Lin 110, Conde de Linhares, exer

cendo o cargo .de Ministr-o dos Ne

gocio,s Estrangeiros e da Guerra.

Nasc.er-a a l} de Agosto de 1.755

em Chaves (Portugal) e foi o cria
dor da Escola Militar, do Arquivo
Mililar, da Fábrica de Polvóra ,e

da Fabrica de. Ferro de Ipanema;
- em 1.842, o Chefe da revolu

ção .Tiog\randeln�e, (F:arra�os),
BenLo Gonça]\'.es ela Silva,foi der
rotado no combate do Passo de

Camaquam, pelo 'I',enente-coronel
Francisco Pedro de Abreu, mais
tarde Barão do Jucui;

- em 1.865, o enviado brasilei-

'Se essa sua dõr de cabeça e indísposi
ção para o trabalho são devidas à pri
são de ventre. torne PILULAS DE
BRISTo.L que facilitam a eliminação
de todas as substâncias' acumuladas em
seu organismo, pejo aumento da secre

ção biliar e desenvolvimento normal
das funções do intestino.

PILULAS OE BRISTOL
vegetais e açucaradas

André Nilo Tadasco

MILTON S, GARCIA E SENHO,RA

Iparticipam aos parent.es e pessoas

amigas o nascimento de seu LIho'
JORGE ROBERTO.

� - ----

Á VENOA NA� MflHCRES fARMACIAS

lnter-C.onCjnento'F;polis., 22·1·49 .

Granja «Sagrado Coração»
Um OO�UEIRO ANÃO
frutifi ca aOB 2
anos e dR -em me.,

dia 170 COCOB em

cada Bafra.
Nas" GRANJAS SA'
GRADO 'CORAÇÃO LT·
DA" a rua são Jo .

sé n.9- l·andar
Te1: 22.6948. no

Rio de Janeiro,
encontram· se mu

das.puras. desta

preciosa varieda·
de.Plante COQ.UEI
RO ANÃO no seu

jardim, na sua
horta ou no seu

pomar e verá que
alem de ornamen

tal é aI tamen te
economico.

",..

Procure o representante -da Granja "Sagrado Coração", Deusde.
àit Mel?, no !IO':el Maj�stic, nesta Capital, até o dia 31 do correl,te,
CJ�l,e esta ao dIspor dos I�teressados, e, depois do dia 31, faça sell P!;_
dldo ao mesmo senhor, a Praça Nóbrega, na cidade de Ubatnha
Estado de São Paulo.

Preço de cada muda posta nesta Capital - Cr$ 135,00.
.ii. ,.I

�'1

..

,Campina do Tabarda
André Nito Ttidasco

Lembra-nos a data de hoje o ani

VeI'i'\ário da capitulação holandesa,
t"m 1.654, na então "Campina do

'I'aanrda", hoje Cabanga, entre a

fortaleza das Cinco Pontas e Afo

gados, em Recife, Pernambuco .

Após as estrondosas vitórias con

seguidas pelos hr-asileirns de André

Vidal de Negreiros, Fernandes Vi

eira, Felipe Caramão e Henrique
Dias, no Monte das Tabocas .e nas

duas Batalhas dos Guararapes, os

holandeses ,entregaram-se no dia 23

e no dia segu in te in io iaram as con

ferências para a justarem as con

dições de capitulação, que foi a'S

.sínada a 26, tudo de Janeiro de

1.654.
, Foram: comissários do nosso lado

o Mestre-de-campo Vidal de Ne

greiros, o Ouvidor Francisco Alves

Mor-eir-a e os Capitães Manuel Gon

çalves Cor-reia e Afonso de Albu

quedque; e, do lado holandes, o

Conselheiro Gilbert de Wit'l, o

Presidente dos escabinos Huyhre
cht Brest, o Tenente-coronel van de

Wall ,e o Capitão Waulter van Loo.

As condições da capitulação fo

ram aprovarías neste mesmo dia

pelo General de Menezes e pelo
Presidenté Schoonenborch·e 'I'enen,

te-general Siegemundt von Sohkop

pe, Promeleram estes a entregar
não só Reoif'e e i\IaLlritzsdedt (San
to Antonio), como tambem os for

tes que arnda 'l'cupavam na ilha de

Itamaracá, Paraib�, Rio Grande do

Norte e Ceará, ficantlo assim D

nosso terr itorio libertado comple
tamente -do -jugo estrangeiro e ter

minada a guerru começada com as

invasões de 1.624 ,e 1,630.
Foi esta a capítulaçãç mais ím

portante que a História i\�ilitar da
América do Sul registra,
No dia 28 entrou no Recife, com

solenidades, ·0 Mestre-de-Campo
Gene!'al Fraqcisco Barreto de Me

neses. Saudado pela artilharia de

todos QS fortes e por des-cargas
de mosquetaria, chegou 'à porta da

cidade Mauricia, aí sendo recebi

do pelo General von Schkoppe que

se fazia aoompanhar do respecti
vo Estado Maior, todos -a pé. O

nosso bravo ·e intrépido General

apeoü-se pa'ra r,ec.eber as -chaves,

que leve lugar imediatamente,

"quadro por certo digno de imor

talizar para -o futuro o pincel de

I algum artista brasileiro" .

\ Tendo a sua direita o General
vencido, Barreto pross,cguJ.u a pé
pela cidade. Os vencidos foram

tratados com todas as honras de

guerra.
Vidal de NegTeiros fôra encar

regado de levar a d. Jão VI a no

ti-cia désta lespetacular vitória.

E a;sim terminou a sangrenta
guerra; onde os valores brasilei

ros foram incostestáveis, firmando
o espirita da �aciorralidade e es

cr.evenclo as épicas páginas de

nossa Hislória Pátria 1 ! 1

Eis porque o Brasil será sempre

dOs Brasil,eiros ! 1 1

A lianca d elensiva�••

\

Nada foi esclareci.do sôbr·e -o sig
nificado da expressão "sob cer

tas condições", cont:ida no comu

niddo, mas mantém-se a cerleza

de que a Suécia reluta 'em aceitar

qualquer
.

acôrdo que possa com

"pr,ometer ·a sua tradicional neu

tralidade.
O comunicado ain'da diz que

qualquer espécie de aliança ,entre

os países 'escandinavos "'s.erá um

pacto de segurança nacional, den

tro dOIs objetivos e esr(;i1Julações
,da Carta das Nações Unidas .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2as. 4as. e õas.: Rio -- Santos -- Paranaquá -- Curitiba -- Joinvile Flo1"ianópolis e- Lajes. ci

.�,�
.

Ir
"

3as. 5as. e Saoados: Lcijes -- Floruiturpoú s -- Joimnle -- Curitiba Paranaquá -- Santos e Rio. cl

·I�· ,
.� i

�' � ir��
I Agentes: Fiuza Uma & Irmãos - Conselheiro Mafra, 35 - Tel. 1565 II .... .

'.
- •

_!»�()_()_()_()._:().....()_()_()_()_()_().... ()....()_()_,_()_()_().'lIIlI.D-()_()_()_()_()....().-.c,....().-.c)�)_(,._.()....O....()�(O'
-'. .

. Suitese das atividades da Divisão, de movímejrta.çâo rápida, em serviço mo- a fiscalização do trãnsito . nas pontes
I INSTITUTO DE EDUCAÇ.40

Ale Defesa Sanitária Anímal do 1 to-mecanizado, em sistema de "cornarr- Afonso Pe_na (Itumbiara) Canas de São DIAS VELHO
dos", ao tempo em que era, concomitan- Simãos (Quirinópolis) Benedito- Valada

HemisJério da Agricultura no temente, atacado o problema da produ- res (Corumbaiba) e Lalau (Catalão).
combate à peste suina çâo industrial.

I
Com referência ao Rio Grande do eSul,

Tal diretriz, já encetada, foi postertor- o maior centro de exploração suina d

conclueção da 2a pagina mente ratificada, após considerar-se ou- país, a terrivel virose invadiu o seu -ter
tros métodos de profilaxia alhures em ritório, advinda do município catarinen

Cooperadores do IBA e da I. Ro. de Belo voga, em uma conferência de técnicos, se de 1tapiranga, passando ao município
:Horizonte fizeram-se sentinelas constan- federais e estaduais, convocada em se- gaucho de Três Passos, daí, ao de Santa

, tes em assegurarem a produção continua tembro de 1947, pelo Ministério, que deli Rosa e Palmeiras,
, das vacinas anclosamente reclamadas. origem ao Plano de Combate á Peste SUi-; O Serviço Estadual e a I. R. de Põrto

Correspondendo ao apelo do Ministério na, aprovado pela Portaria Ministerial /' Alegre atenderam prontamente e com

registrou-se belíssimo movimento ela in- 11. 531, de 22 do mesmo mês. '

. energia a delimitação dos focos, congre
dústrla particular que se empenhou nes- Já nessa fase dos nossos trabalhos nos �ando elementos e mobilizando recur

sa campanha patriótica e hoje com

12�
foi possível Intensificar a profilaxia em sos.

[estabetecímen tos produtores de vacin�s oU,tras regiões contaminadas, mantendo- Aberto pelo Govêrno do Estado vultoso
,cristal violeta, tornando-se o nosso pais,

I
se as vacinações no Estado do Rio e São crédito e destacados que foram

imedlaj
.. em um ano, de importador, que era, no I Paulo e exttngurndo-se. por completo. a mente vinte Veterinários para esse se-

maior· produtor dessas vacinas, colocan-, virose no Espírito Santo. tal', foi possível adotar-se' nova técnica
do-se na vanguarda. Estabelecidas medidas outras de fisca- de prof!laxia, aparentemente I,Ilais expe-

Essa orientação do Ministério da Agrl-: lização do trãnsito de porcos -, suspen- dita, visando a destruição do vlrus com

cultura de aparelhar a indústria nacío- so mesmo o comércio de suínos dos Es- a imolação dos doentes e dos suspeitos de

;nal de forma a permitir os intensivos tados Infectados para os Estados inde- contaminação, mediarrte Indenização de

'trabalhos de profllaxla que estão sendo nes - conseguimos manter o norte livre ors 4,00.por quilo de pêso vivo.
executados pela Divisão de Defesa Sanl-· de peste suína, pois, os unlcos focos Os Veterinários que praticam o "stam
tárla Animal, teve alta finalidade eco�"i verificados na Bahia e em Pernambuco ping out" forneceram ao criador uma

nõmica e patriótica, uma vez que o pro- foram logo sufocados, mediante severa e guia que lhe permite receber, em segut
duto importada dos Estados Unidos che- imediata intervenção dos funcionários da, na Coletoria Estadual, a Importâri-
gava ao criador bras!lelro pelo preço de

i
das Inspetorias da DDSA. cía a que tem direito.

crs 10,00 a dose, enquanto_ que a vacina I Decorrido praze bastante longo, du- Medidas complementares de policiamen-
aqui fabricada' tem O custo médio de' rante o qual não resurglram casos na- to do trânsito e de interdição das zonas

produção de Cr$ 3,50 e o Ministério man-I queles Estados, estamos providenciando atingidas, foram e estão sendo observa

da aplicá-lo pelos seus funcionários, co-! para que
.

se restabeleça o encaminha- das não obstante ter em fins de março
brando do criador apenas o-s 3,00 por

I··mento
de novos reprodutores suínos pa último o virose apontando no munlcipio

dose. ra o norte, onde estão sendo reolamados, de Montenegro, preto de Põrto Alegre.
Calculada a necessidade da nossa sul- I em vista dR necessidade de se increinen- Esse desastre foi em consequência de

nocultura em dez milhões de doses por' tal' a suinocultura naquela região. terem deixado sair um trem de porcos

ano, Iríamos gastar com o produto ame-I Essas exportações estão sendo feitas de Santa Rosa, com a informação de que
rícano, canalizando nossos recursos pa- i sob a .nossa fisc_alização, observadas a os animais eram procedentes de zona

ra O interior, com milhões de cruzeiros, i quarentena, revacinações e "tests" de- limpa, para o Frigorífico Renner de

ao passo que o emprego do produto na-I' monstratlvos de não serem os animais Montenegro,
'clonai reduzirá ,a. despesa. 'para trinta portadores de vírus. Colaboramos no ca- A peste surgiu, veiculada que foi pelos
milhões de- cruzeiros, ou seja menos da' so, como em muitos outros. com O Fo- porcos vindos no trem e o Serviço Esta

terça parte, I menta .da produção Animal e, não obs- dual fez o sacrlficio de cerca de 900 aní-

Essa política veio ainda facilitar o de- tante- a existência da peste suina no mais, dentre os quais, 400. porcos puros

iSenvolvlmento dos laboratórios particu-. pais, a nossa organização veio permitir Duroc Jersey da criação da firma pro

lares e oficiais, que empregam -exclustva- o desenvolvimento de novos setores de prietária 'do estabelecimento.

mente técnicos e operários nacionais, fi- I criação com as devidas garantias de su- Vacinações e sacrificios seguidos de

cando mais uma vez provada a nossa ca-
'

cesso. destruição das carcassas foram pratica-

pacidade de resolver os nossos grandes Outro setor de grande significação eco- dos nesse último foco, já silenciado.

e complexos problemas com recursos nõmica representa o Estado de Minas Com grandes dificuldades, prosse-
. próprios e hoje, somos talvez, os maiores Gerais, fortemente attngtdo, e, onde, em guem, as vacinações nos municipios de

produtores de vacinas cristal violeta ciln- colaboração 'com a Secretaria de Agrtcul- Santa Rosa, 1jui, Caraslnho, Passo Fun

tra a peste suma. tura, se processa metódico trabalho de do, Sarandai, Erechim. Getúlio Vargas,
Realizamos também no Brasil a maior vacinação devidamente programado, C.ruz Alta, Três Passos e Santo Angelo

demonstração feita com a' vacina cristal Na região do Triângulo Mineiro :..... e Colonial cujo efetivo suíno vai além

violeta, cujos resultados, na prática, em 800.000 porcos foram por nós protegidos, de 1.500.000 cabeças, notando-se que a

escala volumosa, vieram comprovar as silenciados os primeiros focos em Ubera- região é toda subdividida em' lotes colo

experiências realizadas anteriormente nos i ba e evitada mediante severa fiscalização nlais ou sejam cerca de 150,000 proprte
recondítos dos laboratórios, de fronteira e intensiva vacinação nos dades, com a média de 10 porcos em

Foi ao que se nos parece, a solução murncrpios de Tupaclguara, Araguarí, cada.

mais' acertada - enveredarmos definltl- Ituiutaba, Taribaté, Estrela do Sul, Mon- Prosseguem com energia os trabalhos

vamente na imunização ativa, policia- te Carmelo e Coromandel, a invasão do do Ministério da Agr�ultura no combate

menta Eanitário e na campanha educa- Estado de Gaia", até, o momento livre á peste suina, hoje em grande parte sub-

_ tíva- do criador e do colono, com turmas de peste suina, mantida que vem sendo jugada, tendo sido solicitados novos re-

Inscrição' para os exames

15 de fevereiro

CURSO NORMAL
Exames - ,Dias 22 e 23 de feve-

VOE
p e I d

�A,�

reiro.
Documentos necessarios :

.

a) Requerimento de niatrícula.
b) Certidão de nascimento (de

15 a 25 anos).
JC) Certificado de conclusão do

10 ciclo (Iund, regiona le ginasial).
d) Bom comportamento social

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

ARTIGO 91

Secretária.

p a r a

EUROPI,
URUGUAY,
aRGENTINIl.

Exames - a partir do dia 19 de
fevereiro.
Documentos necessários:
a) Requerimento.

.'

b) Centidâo de nascimento (ida
de 17 ou completar \

até 30 de ju
nho)' - firma reconhecida. '

c) Prova de quitação militar.
d) Prova de identidade. .

e) Taxa Cr$ 70,00- Caixa Es
colar Cr$ 50,00 - Total Cr$ 12Q,00.

CURSO GINASIAL
Exames de admissão, a partir do

dia 18.
Documentos necessários:
a) Req}lerimento.
bJ) Certidão Id� idade, compro

vando ter o candidato 11, anos com

pletos ou completar a 30 até SO de

junho (firma reconhecida).
c) Atestado de saúde e vacina

(firmas reconhecidas).
Flm-iauópolis, 22 de janeiro de

1949 .

.. Judite Batalha da Silveira
Ou em tõâos as Agências de Turismo e

representantes da .,.Aerovias Brasil'> e

"Cruzeiro do Sul". em todo o Brasil.

nas, cérea de um terço dos créditos qm�

cursos para evitar qualquer recrudesci- financiam o movimento de profilaxia,
menta da virose nos anos vindouros. I Nessa vitória alcançada pelo Ministê-

Acresce notar, que a orientação dada. rio da Agricultura deve ser destac,da a

a campanha revela outro aspecto mteres- I valiosa colaboração do Ministério da Ae

sante na sua feição econômica, pois' ronâutíca , que por intermédio do Correio

além de preservar um patrimõnio ava- Aéreo Nacional transportou neste ano ..

liado em quatro bilhões de cruzeiros, o 20.3i7 quüos de vacinas díst.ríbuídas em

Ministério da Agricultura arrecada sob a 958 volumes.
forma de renda, com a venda de. vaci-

Dois vôos semanais
em ambas direções.

o Passagens
• Passagens de Chamada
• Carga e EncomendQ.$

��tpi-�S
.1

'

SCANIJ/NJlIlIAN
JlIRLINES S"'llSTE�f

linhas Aéreas Escandinavas
---====;. Intarmaçôes t: Reservas ���-.

RIO:Av,RioBranco,277.lojalBD·
Tels. 22·2870 e 32-6583

SÃO PAULO: LadeiraDr.Falcão

Ftlho, 56, s. 1075· TeL 6-4965
RECIFE.: Avenida Rio Branco,

155-Telelone 9032.

Aluísio Lobato Vale, diretor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, A • CALENDARIO DESPORTIVO

paranaense em expenencia Ja�!r�·�·2�·eP:ORA ;�4�om_
no alvi- negl o I petição pn;para�ór.ia para o

.. . I Campeonato Brasíleíró de Atle-

Desde há alguns dias

encon-l domingo contri o Avaí.sendo t�sm�, si�ultaneamente e� :r:lo-
tra-se nesta Capital, em cxpe- regular a sua atuac.co. nanopoll�,_ Blumenau, Jomvllle,

r:i'!lCias no F'i.gue�1·ens8, o Estamos certos !'lUE, com mais .Porto u:r:Iao e S. LUdger�. Novo técniCO para o t'lgu·elr�l1s�"player" paranaense velho que 'alguns ensaios, o meia direita. F:':.ereIro -12 e 1� - 2 Com-

integrou no �!r.1) passado c ('011- paranaense se ambientará com petição prepa�atona para o Conseguiu a nossa reporta- de 47' o esquadrão do Palmeiras

junto efetivo do Britania, de o jogo dos companheiros, poden- campeor_:ato _acIma e conseq.uen- gem apurar que os conjuntos conseguindo o titulo de vice

Curitiba. Seu primeiro teste no tornar-se uma das atrações do te seleção dos atleta� que inte- do Figueirense estão. sendo campeão do Estado.

alvi-negro tie,)-se no
,
ultimo proximo certame citadino. ,grarao a representaçao de San- orientado� técnicamente tiJelo

____________________________
'
__ 'ta Catarina áquele Campeona- tte. Moacir, do 14° B. C.

J L· 1 n
.

I II
r

I

to Brasileiro que será realizado' O novo "coach" do alvi-negroPP. UUIS PrO rar" no rlng pp. a U IJII8 VeZlnos dias 11, 12 e 13 de Março I dirigiu e integrou na temporada
WASHINGTON, 24' (U.P.) -I' bição

contra Elmer Ray, alcu- vindouro, no Distrito Federal ou
O campeão Joe Louis declarou nhado "O Violento" I1a próJtima: em S. Paulo.
que a luta em disputa do Cam- terça-feira, tendo declarado que I Fevereiro - 14 - Torneio
peonato Mundial de Box em [u- não lutará nem com Gharles Municipal de Basquetebol. I
nho próximo, com o vencedor nem com Savod se ambos não I Março - 4 - Encerramento· RITZ Simultaneamente ODEON
do encontro entre Ezard Char- medirem fôrças para determinar do Torneio Municipal de Bas- ÁS 5 e 7,30 horas Às 7;4tí
les e Lee Savold será sua ultí- quem está mais qualificado pa-I quetebol. Selecionamento dos Lançamento 'extraordinário
ma peleja. Joe Luiz chegou a ra aspirar ao cetro mundial do atletas para o Campeonato Bra-, Sal e Muita Pimenta num filme re-

Miami, para um match de exi- box. ' ! síleíro. pleto de surpresas.

In te rnac liaona I x lndepend e· o· te R�����ai;d!. BaSq;e���o�a;�� I ar�l�: ::�����c (r:l:v;�:���ç��br� ,1

, leíbol masculino e femmmo. A lústória de uma garota
.

cuja
. Maio - 1° - Campeonatos vida era um livro aberto ... pi1ra

Realizou-se domingo, no gra- dos mesmos teans que [ogaram Regionais de Cícflsmo. os homens
mado da vizinha localidade de na partida principal, a. equipe Junho - 24 - Corrida da Fo- �EGREDO DE ALCôVA
Santo Amaro, um encontro a- internacionalina, levou a me- gueira. e que segredos
místoso, entre as equipes do ln- lhor por 3 tentos a zero. Setembro - 3 e 4 - Campeo- COM: Paulette Goddard - Bur-
ternacional E. C. ciesta capital, Conquistaram os goals: Pira, nato Citadino de Atletismo. gess Meredith - Hurt Hatfield
e do Independente Iocal.: Didi, e Mudinho. Outubro -- 1 e 2 - Carnpeo- Finalmente descoberto o problema
Após, uma peleja movimenta- Arbritou a pugna principal o nato Estadual de Basquetebol e do ,amôr atômico, e a maneira pela

díssima, em ,que os dois quadros presidente do Independente, voleibol masculino e feminino qual explode e ... com grande t"S
tudo fizeram pelo triunfo, ven- que teve pessíma atuação. Campeonato Estadual de Lance trondo. Não deixem de assistir a
-ceu a equipe local, pela conta- S. S. prejudicou sensivelmente Livre que serão realisados em

esta película e poderão tomar nota
gero deB x 4. o team interhacionalino.

.

Blumenau. da receita, .. sem compromissos.A ·turma do ínternacíonal em- 3 penalidades maxímas que Outubro - 30 � Campecina- M I·• '. Picante. . . a icioso , _ . Brejel-bora vencida, atuou destacada- não existiram foram apitadas to Estadual de Ciclismo (Floria-
ro ...

mente, não sendo justa sua der- contra o esquadrão de Djalrna. nópolis).
rota. O onze do Internacional. Alem do mais, deixou que pas- ]Novembro - 5 e 6 - Carn
atuou assim constituida: Sayd,

I

sa.ssem 15 miuntos do tempo re- peonato Estadual de Atletismo
Danda e Djama, Acacio, Léco e, gulamentar, quando o score era Masculino e Feminino que será
Tlaríno, Jorge, Roberval, Nando,

.

de 4 x 4, prejudicando a rapa- realizado em Florianópolis.
Régis e Lonzo. I ziada vízítante, que veio a per- Dezembro .z: 4 - Campeona-
Na preliminar, disputada en-' der justamente, nesse periodo to Estadual de Basquetebol [u-

tre as esquadras de aspirantes de tempo. venil, local: Joinvile.
.

Dezembro - 31 - Corrida de
A F I f1 está em d"blto fillm a .' 8 B C sao Silvestre.
JI • fI.tI. ti ti ,. u. . . •. Ficam, desde já, convidados
Rio, 25 (V. A) -- Em nota p- se, Federação Cearense de Bas-

os interessados a tomarem par
fícíal, n. 1-49, a Confederação quetebol, Federação Desportiva te nas provas acima indicadas,
Brasileira de Bola ao Cesto co- Paranaense, Federação Flumi- respeitado os regulamentos em
munica que vem de chamar a nense de Desportos, Federação
atenção por meio de oficio, das Maranhense de Desportos� Fe
entidades em débito com aque- deração Mineira de Basquetebol,
la Confederação, informando Federação Nqrte-riograndense
'que as mesmas não poderão dis- de Basquetebol, Federação Pau-
putar o XIV Campeonato Bra- lista de Basquetebol, Federação Id' I d

-

s.ileiro, a realizar-se em Salva- Sergipana de Basquetebol. Como' n8 t CODVOCa�ao
do).', na qualidade de devedoras. se vê, "apenas" 14 entidades se De ordem do sr. Presidente, con··

São elas as seguintes: Federa- encontram em débito com a voco os senhores Associados para
ção Alagoana de Desportos, Confederação, inclusive a que a Assembléia Extraordinária, em. 9
Federação Atlética. Catarinense, promoverá o Campeonato Bra- qual se tratará da reforma dos cs

Federação Atletico Rio-granden- sÜeiro, em março. tatu tos
. sociais e outros assuntos. e

que se realizará no dia 2 de fevel-ei
ro próximo, ás 19,30 horas na spde
ela Associação Filatélica dc Santa

Orleães, 7 de jan�iro de

1949.110 Tesoureiro - Luiz CarlQs· Le- Catarina, sita à rua Ãlvaro de Car-
Recebemos e agradecemos se- barbenchon valho, 34, _ 1° andar.

guinte oficio: "Orleães, 7 �e ja- 2° Tesoureiro - Afonso Pizzolatti Não havendo número legal (le-
neiro de 1949. Oraqor - Ivo Pimentél

I tra a do art. 22), realizar-se-à 3. As
lImo. Sr. Reçl::).tor do "O Estado Guarda Esporte QSlÍlondino sembléia em segunda convocação
Esportivo.". Mattei e Elpi�io Cordini (letra b do I11csmo al't.), 'no dia 5 do
ComunICo.a V. S. que, em As-

. COMISS:aO TÉCNICA
mesmo mês, e, {;m teroeina convoca-

sembléia Geral Ordinaria rea- ESPORTIVA çi1o, meia hora após, com qualquerlizada a 6 de janeiro do corrente Diretor - Rid Goulart número, caso não compareçam as-
ano, foi eleita a nova Diretoria Sub-Diretor - Valmor Bresciani sodados em r.úmero suficiente pa
que regerá os destinos desta So- 'Auxiliares _ Celmo Schambeck
ciedade, no periodo de 6 de ja-ll e Eteocle Mattei
neiro de 1949 a 6 de janeiro de . COMISSAO FISCAL
1950, ficando assim constituida: Diretor - Aderbal Machado

• DIRETORiA AuXiliares _ Samuel Zapelini e

Presidente de Honra - Samuel Pedro Colombi .

Sandrini Valho-me da oportunidade,
Presidente Roberto Volpato para apresentar-vos os meus al-
Vice - Presidente - José Sandrini tos protestos de estima e grande
1° Secretário _ Mário P. dos Reis consideração.
2° Secretário - Raulino Sandrini- Mária Pacheco dos

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Player

vigor.
As inscrições serão encerradas

dez (10) dias antes das compe
tições acima anunciadas.

•

Esporte CondeClube

ru a segunda convocação.
FpoHs, 26 de Janeiro de 1949.
João Steudel Areão, 1° Secrrtiirio

ALUGA-SE ,uma sala própria pa
ra negócio bem no centro da ci
dade. Vêr e tratar à pua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensão Vitória)
ou na Oficina s8c. Eletro-Rádio

Reis. Mccflllica Ltda.

Consoante a tabela de jogos onze de Fornerolli, foi a Joinvile
do Campeonato Estadual de Fu- e venceu o América por 3 x 2,
tebol de 1948, domingo próximo havendo êste conseguido a re

será iniciado o segundo turno, habilitação derrotando o Ipiran
jogando nesta Capital os qua- ga e empatando com o Palmei
dros do Paula Ramos, local e do ras, em Blumenau, domingo úl
América, de Joinvile, e em Blu- timo, ao -mesmo tempo em que o

menau Palmeiras x Ipiranga, de Paula Ramos era derrotado pe-
Canoinhas.

I
lo grêmio de Canoinhas por 3 x 1

Dois encontros dignos de se- O Paula Ramos buscará a re-

rem assistidos, corno vemos. O habilitação, [ogandq em seus

encontro a efetuar-se nesta Ca- dominios, enquanto o América

pital desde j§. está sendo espera-" aqui virá sequioso de uma �es-'
do com interêsse invulgar, pre-,

forra. Assím teremos domingo
vendo-se um match cheio de um combate de grandes propor
sensacionalismo e de difícil pro- ções, disputado por duas equipes
gnóstico. No primeiro turno, o bem equipadas e preparadas.

Conta, o Figueirense, não há,
duvida, com um valioso elemen
to para a temporada de 49.

CINEMAS Rádí« Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA _:_ Bom dia.

ipalia .voqê ...
9,30 - Grandes Artistas.

10,00 - Músicas brasileiras em

gravações
10,30 - MUZAK
11,00 - Inf'orrnativo Guarujá
11,05, - Aracy de Almeida

11,15 - Nelson Golçalves
11,30 - Variedades em gravações,
1i2,(JO - Of.erecimentos musicas

14,00 - INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasl

17,00 - Informativo Guarujá
17,05 - Orquestra de JAZZ

17,30 - Um programa para você.__
18,00 - Ave Maria

18,05 - Carta Sonóra
18,15 - Severino Araújo e sua orq,

18,30 - Teatro Singer
19,00 - Momento Esportivo
19,30 - Noticiário da Agencia Na

cional

20,00 - Músicas variadas

20,15 - Má rio Sousa (A Eletro

Técnica)
20,30 - George Bass em sólo de

.

acordeon
20,45 - Roland Peacheí e seus Ha

waianos

211°° - Rumbas e Boléros

21,30 - Orquestra Sinfonica
COM: Celso Gulmaeães - Mary 22,00 _ Informativo Guarujá

G?nça�ves -:- Osc�r'ito. - Palllo
I 22,05 - f:la e êle

Porto - Saint Clair Lopes e ou-, 22,15 _ Gilberto Alves
tros I �,30 - úlLimas melodias
Baseado mml argumento de Raul 23,00 _ Bôa noite - ENCERRA-

Roulien MENTO.

No programa: 1° Reportagens lm

pa Jornal n. 1 � Nacional. 2.0 He.i
lezas de Oeste - Short

;.,

Preços:
BTfZ Cr$ 4,8C único. - ODLON

c-s 3,00 único

Rigorosamente proibido até 18
anos

,HOXY, hoje ás 7,30 horas
"trltima Exibição
AZAS DO BRASIL

No programa: 1° O Esporte em

Marcha - Nacional. 2° Metro Jor
nal - Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,0()

.

Censura até 14 anos.

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
última Exibição

Um filme cilf�ente:· com
história forte e violenta

CHOQUE

CLUBE DOZE DE AGôSTO

AVISO
De ordem do sr. Presidente, levo

ao conhecimento dos interessados,
que ficam :mspensas as admis-;óe<t

dç sócios, durante o mês de feve
reiro de 1949.

Seoretaria, em ·25-1-49.
O Secretário Ger�l, Arnaldo Dutrlf

A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUMINIOr
Pode recebe-la d� presente, preferindo O CA

FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

llll�a

COM: Vicent Pr'ice - Lynn Ba·
ri - Frank I:;atimore
No programa: 1° A Marcha da Vi

da - NaciQn�l. 2° Fora da Lei -

Desenho TERRENO
VENDE-SE unia á nw Irmão Joa

qllim, medindo 10x40, por ... ; ...•

Cr$ 20.0000,00. T1'O,tw· à 1'ua Vitor

Preço: Cr$ 3,00 único
Rigorosamen1e 'proibido até 11)

anos.

Coqueiros Praia Clube
Convocação do Conse�ho Deliberativo

Convoco os seill.hore� Membros, do Conselho Deliberativo dêsf.

Clube, para uma reunião extraordinária à realizar-se, em sua séde so

cial, sábado próximo, dia 29, ás 15 (quinze) horas, afim-de tratar de

diversos assuntos de iriterêsse do Clube.

Florianópolis, 25 de Janeiro de 1949_

Rafael G_ Cruz Lima - Ppesidente. - No

dente do Co!ilselho Deliberativo.
impedimento do Prcsi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Guerreiro' da
'!!�;�I��í1 rMédico - Efetivo d� Hospjtal de

I
I Caridade I

OUVIDOS - NARIZ e GAR-Dos Serviços dos Professores Bene- GANTA
«I'icto Montenegro e Piragibe No-' Tratamento e Operações Iguelra (São Paulo) ,

Residência: Felipe Schrnídr, 99 .

Consultas: Das 14 ás 17 horas' Telefone: 1..%0
.

,----...;...;------------------
" Consultas: Pela manhã no Hnspitai _Bus Fernando Machado, 10 A t d R V P d V

. · ·ar e: ua tsconda de Ouro
. t

'.

ete.r'lnarIOS. Preto n. 2. ro U ��
DR. LINS NEVES Horário: Das 14 ás 17 horas.

.

.' 'Ih,.}' �
..Diretor da Maternidade e médico do O INSTI1;UTO PfNHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).

Hospital de Caridade tem o prazer de comunicar aos senhores Veterináríos, Fazendeiros
CLINICA DE SENHORAS - CI-· Clínica Médiea, e Cirúrgica do e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

RURGIA PARTOS DR. AUJOR LUZ dêsses produtos.
\ ,

Diagnóstico, controle-te tratamento. Médico-Operador-Parteiro Os primeiros já a venda, são:
especializado da gravidês, Disrur- Doenças internas de Adultos e SULFAGUANIDINA: Tubos de lO e vidros de 100 comprimidos de
bios da adolescência e da menopau- Crianças 1.',IiO g.
li&. Pertubações menstruais, �:I�1,\. Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _ VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
mações e tumores do aparelho geui- Doenças de Senhoras _ Partos _ IOu cm3.
ta] feminino. .....' Via's Urinárias - Rins _ Coração SÓRO 'ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
Operações elo utero, ovários, trem- - Pulmões - Estomago _ Pigado VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
pu, apendice, hérnias; varizes, etc. Tratamento da Tuberculose de 100 cm3.
Cirurgia plástica -do perineo (ru- Raios X - Eletrocardiografi'a VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascostOras) \ Praça Pereira e Oliveira (atráz do de 100 cm3.
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol"E- Tribunal) Rua Santos Dumont, n.· 8.

RAÇõES OBSTÉTRICAS Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
Doenças gland!1lares, tiroide, ová- __ Fone 841. PLORiANóPOLIS
rios, hipopise, etc.)
l!brturbios nervosos -. Esterjlidade
- Regimes. /

Consultório R. João Pinto 7 - Tel,
1.461

'

Besíd, R. 7 de Setembro - EdU.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR� NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral _ Doenças de Senho

ras _. Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

28 .; Telefone 1.307 Dr. Mário WencIJ.....Consultas: Âs 11,30 horas e à tar- I'1lnica médica de adultos e crieça.
de das 15 horas em diante' oonsultõrte - Rua João Pinto. 16

'Residência: Rua Vidal Ramos n, ConsuItaTer;; �. [.696 hora.
65 - Telefone 1.422. Relidência: Felipe Sehmidt a. '1.

__________.......

Telef. 812

VENDE-SE por motivo de mudaõça
Grande área. de terreno ia cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metr0s de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
-

TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório l. de· A L.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau' - com o sr. Christiano Knoll; no Hotel Cruzeiro.

Dr.· Milton Simone
PereIra

Clinica Cirurgtca
J\lolestias de Senhoras

CIRURGIA .GERAL

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteD-Q
Hospital de Caridade de
ríanópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es _)e.
cialmente do coração e vasos

D�enças da=tiroide 'e demais gían
dulas internas

Ctímea e cirurgia de senhoras _

Partos
.

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _

"Pela manhã das 10,30 is 1:.1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702,

RESÚmNCIA:
Avenida Trompowski fi2

Fone manual 766

Do Flo-

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

do Brasil)
Médico por. concurso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Psíqulâ
trlco e Manicômio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa 'Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA �DICA - DOENÇAS

NERVOSAS

. Ne��n�I���:3. Edifício Amélia. II C 'A'
�.

P I T A' L A' R IIResidência: Rua Alvaro de Caro
'falho. 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Conloni
CTRURGIA GERAL -- ALTA Cl·
RURGA - MOLJ!:STIAS DE SE

NHORAS "'- PARTOS
Formado peja Faculdade 6e Medi·

ema da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirur@'ia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroí.
de. rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra.
,

ceie, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 á. 5 horas, i, rua
Felipe Schmidt, 2'1 (altos da Casa

. Paraiso) , Telef. 1.59l!
Residência: Rua Esteves Jnni<n', 170:

Têlef. M. 764 J

:
'. Dr. PaDlo Fónte.

Cli'nico e operador
Lonlultório: Rua Vitor Meirelel. 36.

Telefone : 1.405
Con8ultas das 10 ás 12 e dai 14 ii
,� hrs. Residência: Rua Blumelllnl.

22. - Telefone: 1.62·0

Dr. M. S. C.valcantl
Clinica e:x;clusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 733

I Carros para o interior do Estado Bom biD�ulo .-

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Oraode VIS8&
firma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diartamenté" - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO --' Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

Sorteips mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lóia Você poderá ganhar de Cr$ ..•

inicial de Cr$ 111,00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-
.

. Participação 0'08 lacroa do artigos de consumo domestico.
VO....·_......• .......- .........-.·.·.·.-.-.....- ......•...·.·.-...A-.-....-.-.....-..,.,........- .........._ • _-.-_ • - .... I Informações na Praça 1 de No·

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher . o vembro n, 22 _:_ 20 andar.
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos

•••••••••••••••••••••••••••••• '

••

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
. . .

Nome _ _ .

Rua � __ . . . . . .. Est. Civil . . . . . • .. D. Nasc, . : .

l\1ãe . . . . .. . .. � .. ,.. .. ..

6 horas
horas13

16

�4
16,30 horas

horas

horas

EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento(

E. A. VIAÇÃO ;\NITAPOLIS - 38• e 6a. feiras 12,10 horas

QUER _ VESTIR·SE COM CONfORTO
A

E nEGAMCIA 7
P'ROCURE

alfaiataria ello
,,'" 1

\

Sdlmll.1t 48

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen
te curtos, o Instituto Pinheiros

I não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do praze mínimo necessarro
ao preparo dos mesmos que, assim" serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente e Instituto Pinheiros apresentará'outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerrna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra !li

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

,

Pelo sistema de reernbôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
.ierá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores- c_ frutiferas-
Arvores Frutiferas 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 cata lago gratuitamente,

Santa Catarina.

Coqueiro� .P,aiêl
AVI SO

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

continua fornecendo refeições é bebidas geladas.

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, eonce-

Pai •••••• lO ••••• lO •••••••••••• 0I
••••••• 0 •••••••••••

Erapr-ego ou Cargo . .. - .. .. - .

ALves. 'Cargo do Pai (mãe) _ ..
'c
•••••••••••••.•••••••••••••••••••••

Observo •.•.............•••
'

...........•.•...•......................

,1 _ r .

Visão maior e mais perfeita
que a de uin bom bínôculo

alcança 'quem tem sólida
Instrução,

Bonl livros, sobre todo.' o.
assuntos:

lMVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.
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FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
·"SIl.VEIRA"

. ,. '" '" .

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na, en·tre/la
de seus fornaes.

.�r'F
Representações
OU Pracista
Of'erece-se para Laguna e Sul'do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO_ 109

Laguna - Sta. Catarina

==

.Prccístos
• Escritó'rio. - reêém organízado,
precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e nó interior.
com artigos de fácil venda, '8 com

boa margem de lucro.
Informações á Praça is de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1�
'" ••• ,0 • • • • • • • • • • • •• • ••• 0. '" " •

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Rádio. R.:C. A
Victor, Válvula. e Diicol.
Rua Conlelbeiro Mafra

............................................................. ../

Militas felicidades pelo nasclm••
&0 de seu filhinho I

Mas� não esqueça. que o melhe.
presente para e seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CIU:DITQ
MUTUO PREDIAL.

ArJigos de uso

demêstico

Fabrlcant. e distribuidores da. afamado. con

fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. POllllllue um grone
de .ol'tlminto d. aasemira.. fllloodo.: 'lnin.
bone e hal'otoÍl, olqodôGfiI. mor'fOI! '" Qwfomen\oe

palra alfahllte••. que recebo, dbli!>i'om�nt.. drn

Snt., ComaJ!'('J!llII\w·t.", do interior IttO ."ntid ... clt! n�1iI fa:s: .. :rt!>rr. '{w,'
F1o!'hnt6Dd!lI!. � f'U,IAJ9 em BTum.nau e 'L,,:h" ....

fdb�lcO",
:o-� ..�+ pt

A L'!:Il'� o '"A. CAU'!TAI,· ahr.tma a ótoQpoBo cir�1IJ
'", "f';'tuoI"rillOm «IIIH.!ll'l <lcmpJ'«lIIiI. JllIliTR1Z ",n-
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'1,lnterêsses do .muni
I cipio de 'Concórdia
I

"(
Acham-se nesta capital. e. nos Jé-

ram o prazer. de sua visita, cm

companhia do sr. deputado Estiva

l let Pires, os srs. Fioravante Mas

: solini, digno Prefeito do município
i de Concórdia, e Atílio Fontana,

vocação pública a' ma iores consa- membro da Comissão Executiva <1:)

grações nacionais, P. S. D. e Presidente da Câmara de
Toânoia, as amargas queixos dos

liliputianos irrequietos neio' pre

valeceriam ante a ob jeiiiridade
calma e ante a voz persuasiva de

homens da estatura moral e cul

tural daquele ilustre sacerdote
tos e importantes interêsses da-

Fl0f'lan6polb, 26 dle Janeiro de- '949

o MOMENTO Vereadores do mesmo município.
Em Florianópolis, êsses ilustres

próceres pessed'istas e membros do

Govêrrro Municipal de Concórdia 1'5-

tão empenhados na defesa de al-

Contra os ventos da inoeia e a

f'Ú1'ia das paixões inferiores que

pretendem redusir (! expressão e. o

vulto da obra governamental do

sr, Nerêu. Ramos em Santa Catarina, cuja palaora; acaiadissima no sett

a opinião pública, não somente do quelc Jo/jIco e progressista
Estado, 'não sofre a menor quebra

�

nosso Estado, m?-s també')ll de todo pio
'de autoridade- em qualquer região

.

o nosso país, está suficientemente Gratos pela visita.
do nosso país. E as suas declara-'

edificada sôbre insuspeitas decla-
-------------- Ições, à cerca do que »iic em Santa

Crações de ouanios, com ouioridade ompareva' a' fl OCatarina se revestem de signifi- epar·
'litoral incontestável e com absolJ- I
!�::e:��:�esd�u�;:�;:' ?�I�ISO:é1nE�lit:.� ���Çoãoe1���;,:��t�1'_(�h;'ing�:�1��/el'!�t:,� tamento de tistradas Ique não exclusivamente e superi-

d P. dessas 'individualidades, cuja pala- e o agemormente à de externar 1l.1n juizo
'

vra merece fé tanto pela autoridade
.

J" ,'I
'

uerdtuieiro, llwn depoimento in- A f' d t t d' I
de que se reveste, ourmio 'pela StG-

- im- e ra arem e seus

suspeito. .Yos seus conceitos a 1)'1'0- inte ê tã d d I
periovidade dos conceitos, há 'um

1 r sses, es ao sen o convi a-

pósito da obra governamental do d
.

P Ieminente catedrático da Uniuersi-
os a comparecer a rocurado

S1'. Nereú Ramos não será possi- .

J di
.

1 d

-

dade de Colúmbia, COliGO o protes-
na u reia o Departamento

vel enxerçar senão uma incorrup- d E t d d R d
-

sal' King Hall, a citjas observações
e s ra as e o agem, a rua

tiuel sinceridade, sob a chancela A' t Pai o.

teremos oportunidade de recorrer
. rcipres e alva n 1, diária-

em subsequentes comentários ; mas
duma consciência afeita apenas a) mente, das 10 ás 11,30 e das 14,30
trato da verdade.

-

16 30 h t
há, ainda, ilustrados patrícios, como

' oras, excep oaos sábados,
Convém, J'á agora, examinar-se, quando

-

t díd
.

ésse insiqne sacerdote diplomado
serao a en 1 os somen-

pela Universidade Greçoriana dr,
mais o miúdo, o que escreveu o te no primeiro expediente, as

Roma, o padre Odilon Pedrosa e
eminente sacerdote, antes de nos seguintes pessôas: Da. Ignes
utilizarmos, como nos honraremos Leôníd C Ih D C Ii F

outros de igual mérito e cultura e
I a oe o, a. e ma ur-

de não menor austeridade.
de fazê-lo, da autorização que nos tado Siqueira, Da. Aurea Furta-

o Padre Odilon Pedrosa, de re-
conferiu. a exma .SI'a. d. Alice l"i- do Schmidt, Manoel Urbano do

g1'esso do recente Congresso Euca- biriça, outra expressão de inieli- Amaral, João Severino; Antônio

ristico de Pano Alegre, detendo-se
gência e de cultura que ora nos Ângelo Sacarela, Pedro Benedi-

. . 'visita, para reproduzir-lhe as re- to Mach d D FI
A •

M
alguns dias entre nós, teve ocasião

a o, a. orencia en-

de visitar algumas das notâoeis rea-
fl!l�êncid.s ,Ipessoalmente feitas ao des, Severino José de Aquino,

lizações do sr, Neréu. Ramos. E tão
nosso diretor, em relação à' obra Herdeiros de Manoel Fernandes

de assistência social do S1'. Nerêu. L
.

A tA
.

L

[undo lhe calou na alma de entu-
oureiro, n orno eopoldino da

siasta propuqnador da assistência
Ramos. Silva, Da. Maria José Ferreira,

social, que, ao chegar à Paraiba, sua
João 'Bento dos Santos, Francis-

terra, publicou pelas colunas do "urso d'e En O-
co Antônio Amaral, Emidio An-

diário católico "A Imprensa", de \J er 18 tônio Amaral, Patricio Camilo

qu.e é di1'etor em João Pessoa, as ItoAmi-"8
da Silva, Euclides Goulart Sou-

su.ns impressões a 1'espe'Íto do que li li za, Da. Maria Izabel-cte--Jesús,

viu. por aquí. Essas declaracões do NOVA YORK, 25 (U.P.) � O João Manoel Ferreira, Herdel.i'"Qs

insigne representante do cte"ro nor- prefeito William D'Dwyer anun- de João Vicente do Amaral Da:'

destino e membl'o cintilante do ciou que Nova York iniciará Custódia de Aquino, Luiz Vicen

rnílyistério paraibaIlo f01'a1n por IlÓS em fevereiro próximo o primero te do ,Amaral, Arnoldo Pedro

ir'allSC1'1'las em (( nossa edicão de curso de aperfeiçoamento para Meira, Da. Carlota Euzébia Cor-

16 do corrente.

-

professores sôbre a energia atô- reia, Da. Euzébia Cristina da

Evidentemente, par'Nelas duma mica. Conceição, Da. Justina Basilica

das mais brilhantes e conceituadas Disse O'Dwyer: "Vamos auxi- de Miranda, Salustiano João

figuras da Igreja e externadas liar as nossas crianças a apren- Francisco, João Antônio da Sil

al1'ClVés dum :iornal calóUco da ten'a der a viver na era atômica'.'. va: Florentino Leopoldino da

do S1'. José América de Almeida, _
"Crescerão para gozar das bên- Silva, He_rcilio José Corrêa, Cns�

além de que ventiladas, com iIlCi- çãos 'que traz,. mas também de- tino de Souza, Alfredo José

• siva sincer'idade, em ambiente polí- verão compreender as graves Umbelino, Antônio Leopoldino Ilico predominantemente 'Udenista responsabilidades que implica. da Silva, Herdeiros de Leopoldi

_ as paloV}'as do diqllO sacerdote
Devem ser preparados para o na da Silva, João Antônio Sa

b1'asileil'O não poderiam agradaI' a papel que lhes toca como cida- carela, Ferminio João Bernar

quantos não sabem sequer dissi- dãos de nossa democracia na des, Custódia Francisca Pereira,

mular o despeito que lhes infla- era atômiéa. É nossa obrigação Leopoldo Leopoldino da Silva,

rna a pertw'ba a consciência senl-
e dever ajuda-las a se prepara- Umbelino José Rodrigues, Ma-

pre que ouvem exaloor, como é' rem".
noel Loureiro Sobrinho, Fran-Ide justiça, a obJ'a d� govêrno Ne- O cursp tratará de aspectos cisco Sales de Souza, Fernando

rêu Ramos. ,Nesta capital, foi o
cientificos basicos sôbre energia Cúrcio, José Antônio Fernandes,

que vimos..4. transcrição, feita atômica, seu contrôle dentro do Antônio Cúrcio, Filhos de José

por nós, das serenas e exatas ob- pais e internacionalmente, seus
Manoel Vieira, Pedro Rodolfo

servações do ilustrado padre Odi- usos mllitares, suas aplicações Fabricio, Francelino Amaral,

lon Pedrosa, sucedeu, na folha .do em tempo de paz e os proble- Joaquim Rodrigues, Herdeiros

udenismo local, um 1'evide rnal-
mas que o seu desenvolvimento de José .Rodrigues Pereira, Da.

disf01'çado em termos jocosos, e
cria. Benta Mai'ia da Silva, Da. Ma-

no qual, sencel'imon'iosamente, 'as

C
ria Cipriano da�Silva, Da. Agos-

1'eferências que se façam às I'eali- luhe de Caça e Tiro tinha Ramos, Paulo Rod),"igues,

zaçõei gove1'llamentais do precla-
José Rodrigues, Vicente Emidio

1'0 coesladuano são levadas à conta Couto de Magalbões de Oliveira, Da. Maria Jacó Neiz,

de "saborosas perfídias", de "de-
Pedro Amaro de Souza, Da. Lui-

ASSEMBLÉIA GERAL z dOI'
.

boche", de "galhol'a à Be1'nnrd D
a e Ivelra, Boanerges Anas-

\< e ordem do Sr. Presidente' t·· P
Shaw", ou "farsa. à André G';de"...

'
aclO ereira, Geraldo Marques

, convoco todos os associados des- A
.

A tais excessos ('onduz a i1'a e1'- t
monm, Hed. Anastácio Pereira

", 'e clube, para uma assembléia d' S
ciumada dos pigmells que, impa-

e ouza, Jordelino Saturnino
geral, a realizar-se no dia 26 R" T

tentes para galgarem a altum do (quarta-feira-, ás 20 horas na
UlZ, areilio Ananias de Si-

p01·te do estadista qúe lhes per'ma- B
queira, Da. Dorvalna Maria de

ibliotéca do Clube 12 de Agos'- A 1 V·
nece sobrancei1'o, se esfalfam no to. '"

mara , lcente Baldoino de

esfôrço vão e l'idíC1.l.lo de l'eIltar
oouza, Antônio Lobo do Livra-

João Pinto de Oliveira t
impedir � marcha vit01'Íosa duma

men o, José Zimmemmann Gu-
10 Seer,etário mercindo Manoel Ferreira:

muinici-

COITRA CASPA,
QUEDA D.OS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

,'r)C:>�;I�.��fÁ�!�"A�·_

I

!lianca defensiva da E'CHndinavia
Copenhague, 25 (U. p.) -- O" - "Os povos escandinavos e�lài)l

d�l'ig'entes pohtícos da Dínamar-] resolvidos a defende!', por lodo�
ca, da Noruega :e da' Suécia não os meios disponíveis, a sua liber_

conseguiram chegar a um acôrdo dade, a sua independência e ii sua

final para a criação de uma Alian- democracia contra a agressão.

ça Defensiva da Escandinávia, "Sob certas condições será pas

mas ainda não desistiram de no- stvel uma Aliança Defensiva da

vas tentativaso • Escandinávia, com obrigações mn.,

Cm comunicado fornecido após tuas entre si, mas independentes.

os três .dias de conferências rea- quanto ao demais".

l izadas diz que ainda há possibi- Os termos dêsse comunicado pa

lidade de obtenção de um sistema recem indicar que os três países

de defesa com um e q ue haverá não aderirão là Aliança do :\iorte

uma nova reunião dos mesmos do Atlântico, da qual participarão,

líderes dos três países, em Oslo, a Inglaterra, a França, os país:es.

a 29 do corrente. do "Benelux", o Canadá e os Es,

Uma parle dêsse comunicado lados Unidos.

diz: Continua na 3a pátí

FRECHANDO •••

Da carta que o sr. Oswaldo Cabral publicou
.

ante-ô ntem

no Diário, repontam confissões notáveis. Na primeira delas,

bem ao inicio, anuncia que oostuma mamar quotidianamente ()

seu aperitivo aqui no meu alambique. Como êste jornal não' sae

às segundas-Ieíras, O· homem, dcsalarnbicado, perde o apetite e

jejua a bom jejuar! A sua carta é de uma segunda-feira, dia em

que, cerno confessa, quase não se alimenta! 13:, pois, a carta de

urna pessôa com fome! O assento da epístola, portanto, está ine

lutavclmcnte ligado ao estado psíquico de um estomago vazio.

SClllP"C exigente e supi narnente saudosista! Se escrevesse ônteru

ou hoje, de pandulho cheio, graças aos aperitivos do meu alam

bique, o sr. Cabral escreveria diferente. Evitaria confissões. - .

Mas ... prossigamos. Em sua missiva, o sr. Cabral, por escrito

diz o mesmo que muitos outros udenistas confessam por boca:

que nada tem a ver com essa campanha difamatória movida

contra os pessedistas. Dá-lhe entretanto, o seu aplauso e aconse

Jha a sua continuação. Peço ve_nia para, aceitando êsse conse

lho, aclamar o dr. Oswaldo Rodrigues Cabralcabeça-de-chapa por

hoje. Usarei da mesma TÉCNICA que o Diário vem usando, com

o �plauso do sr. Cabral. A minha fonte de informações será a

própria carta do sr. Cabral e outras, quanto essa, de ir-recusá

vel insuspeição. Pela carta do sr. Cabral e dentro da T13:CNICA

do Diário - aplaudida pelo sr. Cabral, repitamos - evidente

se torna que o sr. Cabral, a seu tempo, em matéria de cabides

foi campionissimo. Senão vejamos:
1 - Diretor da Assistência Municipal;
2 - Médico do Instituto de Aposentadoria e Pensões da E

tiva;
3 - Médico do Ipase;
4 - Médico do Instituto dos Comerciários;

5 - Médico do Liceu Industrial;
6 - Médico da Diretoria de Obras Públicas;
7 - Médico da Diretoria de Estradas de Rodagem;

8 - Médico do Clube dos Funcionários;

9 - Médico da Caixa 'de Tele-Comunicações e

10 - Médico de outras instituições que' não declara, segundo

escreve, para que outros nã'O se atrav·essem.· ...
Na J'ista· do sr. Cabral, constante de sua carta, não apareceiu

f)S números 7, 8 e 9. Do Diário Oficial do Estado se vê, todavia,

pelos pagamentos publicados, que O· sr. Cabral também foi médi

·co da Dil'etoria de Estradas de Rodagem. Não poderá pegar que

foi médico do Clube dos FUllcionários Públicos. O c�ntrato pas·

sou pelas mãos de quem estas linhas escreve e que era um dos

diretores' do CIUtbe. Quanto ao número 9 ali no Cabo Subma-'

rino está exposto um certificado que comprova a minha asser-

tiva.
.

Para muitos desses DEZ e mais cargos, o sr. Cabral têm

explicaçõ·es. No Ipase, por exemplo, somente ganhava trinta

cruzeirós por ·exame de candidato a empréstimos. Está certo:

Bem! Muito bem! Cqm o médico cki Caixa Econômica, acusado

pelo Diário, com o aplauso do sr. Cabral, acontece o mesmo! A

explicação, se vaIe para o sr. Cabral, pela mesma razã'O deve-'

valer pm;a o outro! Outro exemplo: no Liceu Industrial, con

forme explica, o sr. Cabral recebia apen'as por serviço prestado.

Está certo! Bem! Muito hem! Com o médico da ImPrensa Ofi

cial, acusado pelo Diário, com o aplauso do sr. Cabral; acontece'

o mesmo! Se a explicaçã'o va·].e para um, forçosamente val�r{t
para o outro! Explica o sr. Cabral que nunca foi nomeado para

os diversos cargos que ocupou. Também os outros, que o

Diário ataca, sempre com o aplauso, do, sr. Cabral, nunca fÓ-··

ram nomeados, como não o são os que at,endem os aciden'tados

das diretodas de Obras Públicas e' dé'Esti'adas de 'Rodagem! Os:

nomes deles, no entanto, apareoem nas Telaçõcs do Diário�

ainda sob o aplauso do sr. Cabral. Dirá este que o cargo do

Instituto' dos Comerciários não' teve' exerCÍcio sill1ult'âfi.eo com'

os outros. Também. o sr. Augusto· de Paula, há quase um ano,

deixou as funções, de cirurgião do "Hospital Nerêu Ramos".

Mas no rol do Diário êsse cargo apareceu, com o inseparável
aplauso do sr. Cabral. Como se vê, nã()"faço ao sr. Cabral a in-·

Justiça de usar de T13:CNICA diversa daquela que o sr. Cabral

apiaude! A minha justiça é a jl�stiça do sr. Cabral, de vez que

eu faço com o sr. Cabral pr;eéisamente aquilo que o sr. Cabr3I

aplaude que o Diário faça' com os outros. Se" lhe arranco a

máscara ou lhe exponho a' calva de idealista, também o admiro

como arqui-super-homem que além de desem,penhar MAIS DF

DEZ EMPREGOS, ainda presidia à Cruz' Vermelha, frequenta- .

v-a o Conselho Penitenciário, não faltava à Liga de Defesa Na

cional e, a olhos vistos, emagrec.ia ,exausto de pres'tar tantos so·

COITOS urgent'es no Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea!!!

Fiquemos por aqui. Antes, porém, interpretemos uma alusão

do sr. Cabral à histór'Íca influência dos pistolões para os �en

ros. Deve de ser alguma perfídia com o seu cor,religionário, sr.

!Wanderley Júnior que, adversário do sr. Nerêu Ramos, a êst�·

solicitava empregos sob a i:nflüêilc\a' a que alude o sr. Cabral.

GUILHERME TAL
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