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Dia Sanlo para os

Corações Catarinenses

Ma.tou e foi
absolvido

Petrópolis, 26 (A. N.) - Sob a

.presidência do juiz Mauricio Pi
'res, realizou-se ontem, .no Tribu
nal do Juri desta cidade, o julga
mento da sra. Elvira Dias Carnbe- Hollywood," 26 (U. P.) - Ed
Toni. A acusada, na madrugada ward Arnold, ator cínematogrnríoo
do dia vinte e cinco de outubro que frequentemente desempvnna
do ano findo, após encontmr nos papeis de pais de família, f'oí acu

bolsos da r,oupa do seu ,espuso, sado por sua esposa de contilll1:J I'

Paulo Camberoni Filho, dois re- seu ".1'-ole" na vida real, fingindo
,tratos de mulher, assassinou-o a ser pai de formosas jovens e nl

·golpes de faca. Grande multidiifJ, vidando por co--mpleto sua cal'1

desde o inicio do julgamehto, 10- metade.
. f,ou �s d.epe�dências do Tribunal.

I
O casal Ar'nold está casado há

DepOIs de OIto horas ele elebates, 20 -anos e Arnolel que conb 58
.() conselho d� sentença reuniu- anos de idade muitas vezes ��e

se na' sala secreta, dali r.eg.1'essai1- mostrou, "na -opinião de sua 5�Ilh,1"
.do com a absolvição da ré, por ra, sumamente paternal com "v<Í

,sete. a zero, reconhece�do, assii�l, rias mulheres", inclusiv.e algl1-
1er a sra. Elvira Dias Cambtm.'lli mas casadas. A senhora Arno,ld
�gido em legítima -defesa. solicitou separação de seu esp'JSO

O exército prODlO a �a�����Çã��a verba, pa.ra a sua

entrar em ação ICóntrlboiçâo para o
I.. Isboa, 26 (U. P.) - o minish�o PI M b IIda Guerr.a, tenenteCoronel Sa.ntos ano ars a

t::osta, advertiu a oposição de que Washington, 26 (U. P.) - Ci-
o Exército está pronto para Cll- fras oficiais mostram que dlll'an
t;rar em ação, caso venha a ser te os prirüeiros .nOVie meses do

ameaçada a reconstrução pa.cífica Plano Marshall, de abril a dezem
de Portugal. bro� ·os �p�fses .lâtino-ftm�ricanos
Num brev,e discurso para os ofi- abasteceram os paíse� da Admi

ciais da Guarniçã-o de Lisboa e nislração de Cooperação Econô
perante os coma'ndantes das q:1a- mica de Mercadorias no valor de
ira regiões militares de Portu- 353.300.000.dólares. Essa cifra se

gal, o ministro da Guerra disse a subdivide em: 164.8fO.000 de dó
.seus subordinados e companheiros la�'e� em produLos agricolas e ali

d� armas: mentos; 188.500.000 dólares em ar-

- "SenhoI'.es! Teremos também tigos industriais, principalmente
-.que dizer a nossa palavra, se Lal mat.érias primas. Dentre os proelu-
-fôr' nece9sário. Preparen;lO-Ilos tos embarcados para a Europa des-
.para isso" .

_.�""
taca-se o açu·car, 98 por cenlo do

o nosso valoroso colega "Sl11
'do Estado", aludindo à data do

aníversárto do sr. Governador
Aderbal Ramos da Silva, o. fez
'.em termos que bem refletem
sentimentos unânimes daalma

popular. E, por assim externar

emoções que nos são comuns e

ii nossa gente, já agora ansi
ando pelo retôrno breve que
nos promete em sua mensagem

publicada há dias pOI" esta Iô
'Iha, não resistimos ao impulso
de transcrever a nota do nosso

brilhante colega lagunense. (� a

seguinte:
"Na próximo dia 18 assinala

se a passagem de mais 11111 ani
versário natal'icio de Aderbal
Ramos da Silva, o governador
.de todos os catarinenses.

Será um- dia de festas e de

regosijo para todos que conhe
cem êsse moço de cornção
grande e de magn imidade sem

'Par. Para todos (IUe souberam.
julgar e apreciar a· atuação se·

rena e digna do jovem governa
dor na difícil tarefa de diri
gir Santa. Catarina.
Dia de regosijo para os seus

amigos, para todos os "barr-iga
verdes" de alma grande, ma

guados que estavam até há
pouco con! o afastamento' do seu

dír-igente, por motivos dr saúde.
Satisfação por vê-lo outra VL'S
na plenitude «Ias suas f'ôrçns,
pronto para novas lutas em prol

de sua terra e da sua gente..
Unem-se, pois, os catar inen

ses, nesse dia, para renderem

.graças a Deus pelo restabeleci
mento do seu governante, En:

todos' os municipios, missas
serão celebradas, canticos de

agradecimentos entoados p ela

grande graça obtida.

Sórnente nq silêncio do" tem

pIos, nós poderemos manifestar
nossa estima e nosso apreço ao

dr. Aderbal, na ,passagem dês

se seu aniversário natalício.
Dia 18 de Janeiro de 1941)-:

- Dia santo de guarda para os

corações catar inenses l"

Acusado de ser

«paternal»

o escândalo e
a «vitima» !
o Diário, de ante-ontem, lu

dibriando o povo, deu relêvo a

uma C3 "ta, assinada por um

tal de t-:ltenor Gonçalves. Nessa
carta estão acusações ao dr.

Augusto de Paula por haver, I

por intermédio de seu cobrador
tentado receber honorários a

que fez juz. Nessa missiva, en

tretanto, faltou o nome do de
vedor renitente. Se êle apare
cesse, o Diário não. publícarta
a carta. É que aquele pobre ci
dadão que até 'ioie não poude
pagar sua c{l"'_�a médica, segun
do nos esclareceu ontem o dr.

Augusto de Paula, em visita .á

redação, é um capitalista, dono
de diversos prédios nesta CaT{i
tal. O Diario, pelo. seu infor

mante, deve de conhecê-lo. Co
mo se trata de mais uma inde
corosa exploração, e como Cf

Diário não publicará o nome

desse pobre homem que há mui
tos anos não trabalha e que
quer que os médicos o assistam
de graça, - amanhã, se o [or
nal oposicionista não o fizer

hoje, divulgaremos a informa
ção que o dr. Augusto de Paula
deixou, reservadamente, conos

co.

-Defesa dos tif,. UU.
'Washington, :26 (li. p.) ._ r)

Comité de Relações Exter íores elo
Senado aprovou, por uuanimidn

de, a nomeação de James E Wehh
para o cargo de lSu'b�SecI'elário
de Estado. Webb ocupa atualmen
te o carg-o de diretor do Orçamen
to é substituirá Robert A. Lovctt,
Carl Vinson, presidente do Comi
té das Fôrças Armadas da Cama
ra, convidou os membros do Co
mité para uma reunião estritamen
te secreta na quartafeira, quan
do lhes serão prestadas informa
ções sôbre a atual si!tuação mun

dial ,e sôbl'c as ne.cessidades d3
Defesa dos' Estados Unidos ,:po
rém, adv.ertiu-lhes, ao mesmo te',)[
po, que não divulguem nada do
que lhes fôr dito pelo Secret.ário
da Defesa J.ames F-orrestal e pc
l-os I Secretários do Exército, Màri
nha .e Fôrças Aéreas. A reuni:h
será celebrada pouco antes do Co
mité inicial' os estudos do proje
to de lei para criar uma fôrça
aérea' de 70 grupos, em oposição
a verba conced'ida por' Tc'llma!l

para apenas 48 grupos.

qual proveio da Venezuela, no mon

tante de 65.500.000 dólares. Os mi
nérios não ferrosos, inclusive co'

bre chileno, absorv.eram 63.700.000
dólares. Foram vendidos minérios
met::ílicos e conc.enLrádos no valor
de 32.400.000 e 21.400,000 de cou

r'os. Azei es e gorduras e tortas
oleaginosas �omaram 12.800.000 de
dólares. As cifras por país até 30
ele novembro, são a.s seguintes:
Chile, 53.159.000; Cuba, 44.074.000;
Venezuela. 37.1150.000;' México ....

30.627; Brasi I, 29.289.000; Bol.i vi a,
17.033.000:. Peru, 7.4'l3.000; Uru-
guai, 4.990.000; Argentina, .

2.690.000; Colombia, 2.251.000; Ni

caragua, 8-:\0.000; Paraguai,' .. ',' .

520.000;' Rep. Dominicana, 12�.000;
Haití, 90.000; Equador, '15.000.

Nota d
�

.

ao'
Perci

. ria, Benoni
ila, Augusto

. o de Carva-·

lho, "Wilmar Dias, Llmar Cor
rêa e outros.

Sirva ao Diário a Iição l

Com o direito de quem, ::10

passado, não tem cumplicidu- .,"

des, e a qualquer hora, do rija �
'Ou da noite, pode ter sua vida

examinada de trás para diante

e de diante para trás, não des

crevemos à lama em que o ór

gão udenista mantem o debate.

Entre os marmiteiros, se 0<'

há, provamos estar uma figura
de prôa da imprensa udenísta.

Entre os genrocratas, se ,)S

há, evidenciamos a presença de

um, entre os próceres da U. D.

N.

Estamos satisfeitos, pelo de-
I

ver cllmprid�. ÁS criticas hc

nestas, .sem cãlculos e sem re

'ti'cências, que não hajam nas

cido de recalques ou de com

plexos, oporemos o revide jus
to e honesto. Ás mentiras, em

que se perde e de que vive .0

Diário, o Povo, no momento

preciso, dará resposta!

Por .um dever de. justiça.
reconhecemos no sr. Carmelo
Prisco um· moço digno - tão

Mulheres Valorosas
Pai'a "O Eslado" escreve s. G. uma Pátria feliz. Um dia conhece-

Andrade remos melhores condições de vida

Alice Tibiriça esteve alguns dias e Leremos .compreendido afinal que
entr.e nós. Visitou Laguna, sem liberdade e sem democracia
Convidada de honra do Depar- não haverá vida.

lamento Feminino do Centro de A fundadora do Instituíto Carlos
Estudos e Defesa do Petruleo na Ghagas quando' se despediu de nós.
solenidade de sua instalação nesta fez um pedido: - Você, meu ami

Capi lal, ela deu entusiasmo ás mu- g'O, diga ao 'povo bom e patriota.
lheres e aos homens que compare. deste pedaço da nossa Pátria que

cerarn ao Teatro Alvaro de' Carva rida, homens e mulheres catarínen
lho naquela noite mernoravel

'

·do ses; que eu regresso ao Rio recon

eloquente explanação do porque de- fortada pela sua amisade e pela:
vemos ser pelo Monopolío Estatal, cer í.esa de que todos .serão lutado

base do Ante-Projeto apresentado res valorosos pela paz, ,pelo pro

á Câmara Federal pelo Centro Na- gresso e pela democracia.
cional de Estudos e Defesa do Pe- - Que Lodos mostrem aos novos

tro leo, governantes que é preciso conti-

Realmente, essa valorosa mulher nuar essa obra realmente majesto
fundadora das insliluiçõ.es de as- sa que é a assistência hospitalar
sistencía aos lázaros, aos tubercu- em Santa Catarina. O 'Hospital Ne
leses e aos doestes mentais, teria rêu Ramos, a Colonia Santana, o

que ser lutadora de ,primeira linha Hospital de Caridade, são demorrs

na bala Iha pela emancipação eco- tração d.e lrabalho, de capacidade
nomica de nossa Pátria. administrativa. São modelos para

A exploração, a refinação do outros governos. Modelos para ou- .

nosso petro leo pelo Monopolío Es- tros Estados são tambem a Pení

(atal, será num futuro próximo a tencíaria e o Posto de Puerieultu

nossa libertação das cadeias que ra "Beatriz Ramos".
DOS ��('iravisam a ,Vali Streel, á .."... . "" ...•

Cil;,-, e}:t derreta irl'em('d_iu,"<!l da _ �flJn�cres valorosas. Mulheres de

Standard Oi!. todos os países unidas em detesa

Quando Ministro da Agri�ultnra, . da paz, do progresso e da dernocra-

o sr. Odilon Braga negava que no cia!
/

nosso Sub-Solo corresse o ouro 11e

gro,
Agora, porem, ·0 deputado Odilon

Braga elobor-ou um Estaluto para
o Petróleo, que sempre soube
existir', mas que é para 'ser explo
rado pelos trustes controlados pelo
polvo Esso.
Aqui, como em - Laguna, Alice

'I'íbíríça, falou a linguagem sin
cera dos democratas que defendem
a marcha progressista da nossa Pá
tria, a lel'tando-nos dos perig'os
que nos ameaçam' com a a,provacão
pela Câmara Federal daquele Es-
tatulo.

.

------------- --

Calma DO Parilguai
Assunção, 26 (U. P,) - A "Uni

ted Press" está em condições de
desautorizar as versões sôbre : u.n

suposto levante (�ncabeça.do pelo
140. Regimento de Infantaria, com

sede nesta capital.
Esta capital como 'o interior do

país está em completa tranquili
dade e as versões de alteração da
ordem não tem qualquer funda··
mento ..

O pr�sidente Gonzalez oomo de

oostume, esleve hoje em Palac;l'..
onlle recebeu ministros e conee*Ali.ce.•Tibiriça não 1'elett Cl,p1'eSSa

da1nente paTa o auditoriu artigos deu numeI'osa.s audiências .

publicados em jornais, nem se

apresentou como lideI' dessa cru

zada de emancipação . economica
que se r.on'cretisa nos Centros de
Estu'dos e Defesa do Pelroleo.
Ela fez, questão de dizer q.ue

nessa cruzada !Jodos os patriotas Moureri, nátivo do Camerun,. Dl\

sinc.eros têm o seu lugáT, brancos, Africa Equatorial Francesa, 801i("·

mulatos e pretos, .espiritualistas e
tou a 'intervençiro do Conselho d�

ateislas, políLicos de todos os Par- Administração Fiduciária das No.·

tido", lrabalhadores -das .cidades e ções Unidas para que faça eom

do campo, funcionário� públic-os, que .0 colono francês Henri Suissc

estudantes, industriais progressis- devolva sua espôsa a única coisa

tas ,em fim, homens e mulheres que que lhe resta na vida.

amam nossa Pálria e· querem uma ":Deixei minha terr� de nasci

vida digna para o povo. Imento em 1940 para combater pela:
A cruzada dos Centros de Estu- Fra?�a, na guerra e.q;pàndo regres

dos e Defesa do Petroleo • é tã:o Ise'i ll:o meu lar em 1944 soube qllC

gran{�iosa que hoje o seu unico li_,Henri h�via ficado ,;om I�inha e5-

der e o proprio Brasil p·ela ação, posa Regllla Bogmls � dIZ Moueu

decidid-a cio povo que não quer con-., em s\la comunicação ao Coriselho.

tinuar escl'Rvisado economicame'nte "O. que torna maior a minh[(

aos trustes. dor - cDnclui Mouen - é que de-

Como Clara Camarâ;o, Anila Ga- pois ele lutar pela França, c;ie ol!de

ribaldi, Quiteria de Jesus, como regressei para encontrar. meu pai.
tanlas outras mulheres hel'oinas mÓ!'Ío.e minha cabanas em r,�.il\[t

populares nas lutas oonll'a o nazi� e minha fortuna dizünada, um fran

J'acismo, Alie.e Tibidça olha cOI:a- cês, em recompensa pelo foto de ter

jbsUmcnte para a frente c \"ê que eu arriscado a vida por seu pai, ar
O -povo brasileiro está conslruindo Continua na 3a. pág·

Ouer' a 'devolucão
da. esposa
Lake Success,. 26 (U. P,) - Jean
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a_4iO$ lasle_oe �'.K(CO·f
Da Fábrica ao consum'idor.-- . Grande estoque recebeu a firma distribuidora

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

_.
.

Coqueiros Praia Clube
Convocação do Conselho Deliberativo

,Convoco os senhores Membros do Conselho Deliberativo 'dêst.

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

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

diversos assuntos de interêsse do Clube.
Florianópolis, 25 de Janeiro de 1949.

Rafael G. Cruz Lima - Presidente. - No impedimento do Presi
dente' do Conselho Deliberativo.

r""Le'ia, Divulgue e

"Jornal de
'0

Assine

JQinvile'"
completo Orgam

Catarina
demais

Santa,
�""""""mM am _

Grania «Sagrado Coração»

..
,.

.. anos e da em me,

_< dia 170 cocos em

cada safra.
Nas " GRAN.TAS SA'
GRADO COBA.ç�(J �1. I
DA" e rua Sao Jo. 1sé n.9- l°s.ndar
Tel: 22.6948, no

Rio de Janeir.o,
f",'';. encontrrun- SI) mu

"I das. puras, desta
. preciosa var

í

e ca

,.f\fi de.Plante COQUEI·
• '"

RO ANÃO no seu

jardim, na sua

horta ou no seu

pomar e verá que
alem de ornamen

tal é altaman te
economico.

-

Procure o representante da Granja "Sagrado Coração"; Deusde
dit Melo, no Hotel Majestic, nesta Capital, até o dia 31 do corrente,
que esta ao dispôr dos interessados, e� depois do dia 31, faça sen pc
dido ao mesmo senhor, à Praça Nóbrega, fna cidade de Ubatuba
Estado de São Paulo.

•

Preço de cada muda posta nesta Capital - Cr$ 13.),00.

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

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

Nome

Rua Est. Civil : .' Ir. Nasc.

Mãe

Pai

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

- -<
.. .. .. .. .. .. . .

Emprego ou Carao •.•. ;....... .••••.•.....•..••• •..••..• • •••.••.•

Cargo do Pai (mãe) .

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

Observo .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. """ ..

. .. .. .. .. .. .. .. . ," "" "" ".............. .. '
..

Agradeceriamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

MOEDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas UI'

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de 'niqueI de Cr$ ie.oe para cinra, também compro.
José Claudino da Nóbrega
Rua General'Bítencourt, 91 s_ob.

Y S·· ?
. .' viaJa.
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. Pelo

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

Reside no -Interior

VOE
. pela

,

I

: I

SAN('fYSA.S Êste é o loirinho Sammy
, S. A. S. Não ,acham que é um belo rapaz:?

Sammy S. A. S. nasceu na Suécia. O pai é'di
namarquês e a mãe da Noruega (Nações Uni

das do 'Ar.) Chegou aqui dormindo. Não admi

ra. Veio num dos super-confortáveis DC-6 da

S. A. S., daqueles que têm 28 leitos. Quem se

deita num' dêles ferra ,logo no sono. �ammy.
S. A. S. está aqui no Brasil para servir os brasi

lelros tanto em terra como no ar. O endereço
.

dê/e é qualquer dos abaixo indicados.

SCJJNIJ/NJJ JlI.4N
AIRLINES SYSTEM

Linhos' Aéreos Escandinavos
RIO: Av. Rio Bronco, 277 -loja, 1 BD - Tels. 22-2870 e 32-6583,
SÃO PAULO: Ladeiro Dr, Falcão Filho, 56 - s. 1075 - Tel. 6-4965.
RECIFE: Avenida Rio Bronco, 155 -:- Telefone: 9032.

Ou em t6das os Agências de Viagem e Cargo e todos os

representantes do "Aerovias Brasil" e "Cruzeiro do Sul" .

LIJa DaS caSEMIRas I .�G��<1�:�'�ria pa-
•

.

ra negócio bem no centro da ci-

Especializada em artIgos para dade. Vêr e tratar à rua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensão Vitória)

homens ou na Oficina Soc. Eletro-Rádio'
Mecânica Ltda.

RECEBEt[ VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
-v,", PARA HOMENS
ÃRMARINHO EM GERAL - CAPAS; CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Fa�a uma visita à nossa Casa everifique

nossos pre�os e artigos

I
'

l

CLUBE DOZE DÉ AgôSTO
AVISO

De ordem do sr. Presidente, levo'
ao conhecimento dos interessados"

que ficam suspensas as admissões
de sócios, durante o mês de feve

reiro de 1949.
Secretaria, em 25-1-49.

O Secretário Geral, Arnaldo Dutra'

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RSTAOO- Qulnta-te'r. 27. <le 'a"elro de ,." 9. 3

'�DIA 5 DE FEVEREIRO,
LIRA TENIS CLUBE 'i

SÁBADO - GRANDIOSÁ SOIRÉE CARNAVALESCA COM A COLABORAÇÃO DOS PRINCIPAIS CANTORES, CANTORAS E CON-

JUNTOS MUSICAIS DESTA CAPIlAL. BAILADOS E OUTRAS
.

NOVIDADES CARNAVALESCAS
,

FAZEM ANOS HOJE:,
- a exma. sra, Joana "Vieil'3,

digna espôsa do, sr, Nicolau Vic!.
ra, antigo chefe da s,tlcção de lJIÚ
quinas da nossa confreira "A :_;'a
zeta"

- a graciosa menina Ierjê
rezinha Vaz GeT11.
- a senhorinha Gertrudes

ve Luz, esludante,

sa que me resta na vida: minha' He-. Prosseguem, ativamente, sob
'àine. Esta cruel injustiça está me a presidencia do Sr, Dr, Arman
levando a sepultura, Por isso apelo do David Ferrera Lima, os tra-

alunos �l vossa Justiça suprema 'e poderosa balhos da Comissão Organizado-
3 - Exames de Sanidade assistência", ra do Segunda Reunião Econo-
Com a iniciativa que vem sen- 'O Conselho está disposto a es- míco-Agrícoía de Santa Cata-

do tomada pelo Diretor Geral e tudar o caso, rína,
de conformi<;lad

...
e com a progra- Já foi organizado o Regula-

mação 'que motivou a reunião

SERViÇO DE mento que norteará o certame
dos professores do SENAC, ob- .'

"

" J e. estão em andamento as, dis-
serva-se que este estabelecimen- METEOROLOGIA cussões referentes ao Temário
to tem aprofundado suas raizes Previsão do Tempo, até 14 horas do importante conclave. Nele se
no seio comerciario de Santa

do dia 27: abordarão os mais variados te-
Catarina, dando-nos o agradavel Tempo: Instável com chuvas; mas e assuntos, todos de vital
ensejo de fazer as melhores re-

I I'mportancl'a para a atu!lol con-Temperatura: Estáve ;
ferencias com relação aos tra- J'untura- econômica do Estad.o.Ventos: Do quadrante sul, freseos;balhos até 'agora realizados por Diante do interesse demons-Temperaturas extremas de hcjc:
essa entidade de classe., trado por todos que teem tidoMáxima 25,0 Minima 2.1,1.

contato com a Comissão Orga-
\�()__o__()...()__h ()__ó....o'_'o....()__()....()"'(O nizadora, é facil prever-se o êxi-
-'

'I to e o brilhantismo da inicia-�

�.,.A %.
� tiva em tão boa hora tomada

I� .

,� pelo titular da Pasta da Agr!-
_.'

,�
cultura de Santa Catarina.

,�. ,� A Comissão de Publicidade,

_.

em cumprimento ao seu man-

T '"
'

La a, d
� dato, entrou em contato; por

I . ranspor es Jlereos Iml a a '����:dé:i�E��C,�roe�d�;��agã��
;;: ,- publiCitários do Estado, tendo� 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba ,�chegado de Rio do Sul, em res-

I - Joinvile - Floriçnópolis e Lajes. ,� posta a telegrama, enviado, o se-
� 3as" 5as. e sábados: Laje$ -- Florianópolis -- Joinvile ,�guinte despacho:

I Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio,

,�"Dr. Armando David Ferreira
� Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares. c

Lima - MD Presdente da Comis_

,�. .,
são Organzadora da Segunda

,-" Agentes: Fiuza Lima & Irmãos c �����A� �o{����� -O��
Rua Conselheiro Mafra 35 _ Telefone 1565 I COLOCAMOS ESTA EMISSORA

i .

'

a I INTErnA DISPOSIÇÃO COMIS_
--0...0.-.0....0....0__0....0....0__0...0....0...0__0.. SÃO PUBLICIDADE PT VITOR

No dia 27 de Janeiro de 1865, General Lamas se deteve a co-

Iniciar-se-há hoje na séde do 00 ('mais deslurnbr.mnc, suntuoso
O "exercito de vanguarda da mítíva, e a reunião pediu que

Departamento Regional do Ser- e magnificente de toda'; os espe- Republiéa Oriental", composta êle pisasse aquela bandeira de

viço Nacional de Aprendizagem táculos musicais de 1.500 homens de cavalaria, ignominia, ludibrio do mundo
Comercial - Senac - á rua Arci- Eddie Cantor e sua, estonteantes comandados pelo General Basi- culto e insígnia de uma côrte

preste Paiva nvõ-sobrado, a prí- GIRLS - em: lio Munoz, obediente ao Govêr- de piratas. O General Lamas
meíra reunião dos diretores dos I ESCANDALOS R{)l\IANOS, no de Montevidéu," então em pisou a bandeira, selando com

cursos desse estabelecimento. COM: As 'Goldwyns Girls
guerra com o Brasil, - atacou e este acto solene sua consagra-

Nessa reunião serão estudados 2 horas de gargalhadas, músicas, foi derrotado, em a cidade do ção á causa da patria ...
"

e discutidos varíos assuntos de bailados, canções e muita alegria Jaguarão, no Rio Grande do Os femigerados autores deste
vital importancia relacionados No programa: 1° r) Esporte e.n Sul, defendida .por 'apenas 400 barbero atentado, onze dias de
ao ensino, imprimindo-se-lhe' Marcha n. 245 - Nacional, ;':0 Atua- guardas-nacionais dos corpos pois, fugiam de Montevidéu,
modalidades compativeis ás exí- Iidades Warner Pathé - Jornal provisórios de cavalaria e 94 em face da capitulação desta,
gencias hodiernas de cada ambi- Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 guardas-nacionais de infantaria, praça ás forças brasileiras.
ente onde funcionam os cursos Rigorosamente proíoído até 18 comandados pelo Coronel da O Brasil'; para sua ímorredou
mantidos pelo SENAC catarí- anos Guarda Nacional, Manuel Pe- ra glória, não possui a sua Ban
nense. Suspensas todas as entradas de reira Vargas. .deíra, em mãos estrangeiras,
Alem das téses e sujestões que favores e permanentes. . Depois de derrotado Munoz como troféu de guerra.

serão apresentadas pelos senho- Estudantes sem caderneta, não se retirou a noite. e no dia se- A respeito deste atentado o

res diretores, o professor Flávio gozarão dos devidos abatimentos. guínte evacuou o nossô terríto- Genel'al A. Diaz, do partido
Ferrari, organizou o temário a

,............. . _ . . .. rio. blanco, assim informou com

ser discutido e aprovado em ple- ROXY, hoje ás 7,30 horas O célebre governo de Monte- referência ao inventado troféu:
nario sôbre as seguintes mate- A pedido vídéu fez acreditar, então, aos

"
...EI parte del senor Mu-

rias: I - ORGANIZAÇ:AO ADl\:lI- . última Exibição seus partidários, terem obtido noz sufrió ina alteración consí-
NISTRATIVA A CIDADE DO PECADO estrondosa vitória em Jaguarão, derable, enriquecido con nota-

(São Francisco) festejando-se a de modo torpe bles agragacíones, en las que
1 - Orgãos do SENAC

d t b '1COM: Clark Gable - Josncttc e calunioso. fuguró un estan ar e rasi ero
a) - Funcionamento

t dMc Donald Fez arrastar pelas ruas da de caballeria, es arnpa o, que
b) - Ambito \ II t d 1No programa: 1° As Velas '_ Na, cidade uma Bandeira Brasileira sn a-que os momen os e exa-
c) - Atribuições �

1 bí t d
.

.

I 2° F d L' D h que declarou ter sido. tomada tación y con e o re o e eXCI-
d) _ Mecanismo de subordina- cronai. ora a ei - esem o

ç' io \. Preço: Cr$ 3,00 único naquele combate. Um dos mais -tar las mesas, fué paseado en

C
.

14 destacados orgãos do partido medío de las demonstraciones
e) _ Coordenação ensura ate anos.

Iblanco, a "Reforma 'Pacifica" más informales y arrastrado por
2 - Regimen Administrativo . ,'

assim descreveu este atentado, las calles de Montevidéo".
a) - Escrituração

.

II
IMPERIAL, hoje ás 7,3� horus

levado a efeito no dia 9 de Fe- Assim são elucídados alguns
b) - Controle, SEGREDOS DE ALCoVA

vereiro do mesmo ano de 1.865, episódios de nossa História, es-
3 - Regimen Financeiro COM: Paulette Goddard - BUi'-

d
.

fPelos ministros do Presidente crita com fidel'ida e, sem m or-
4 _ Acôrdos de Cooperação gess Meredith

Aguirre: �ações errôneas e muito menos
I n _ APRENDIZAGEM E SE- No programa: 1° Reportagem Im-

O troféu, que nos enviou do f lsas, como a acima verificada.\T EÇÃO pa - .Jornal n. 1 - Nacional, 2°"'"
teatro de suas façanhas o in- Jamais deixaremos de reco-

1 - Ensino Realezas do Oeste - Short -

victo General Munoz, passeou nhecer na História de nossa
a) - Planejamento Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 .

ithontem pelas ruas humilhado Pátria, fátos v,eridicos, escn os
.b) - Execução Rigorosamente proibido ntó lS b f

.

ante o sól do nosso estandarte, sob a sombra sempre en aseja
c) - Controle anos.

.

l'b' d d lte precedi o de uma banda de dos ideais de 1 er a e, 'cu u-
2 - Das Escolas .

música capitaneada pelo Minis- ando com toda a reverência a
a) - Escolas Proprias Amanhã. RITZ -, ODEON P

-'

Bd'tro da .Guerra. a bandeira bra- Imagem da atna, a an eira
b) - Cooperação Grandiosos Espetáculos de Pa!.1M) _"'sITeíri-=PerOO1'rell-:tndoS_A.8__P9P.:: ,ª=,\!rj-;verde-e.strelada nunca ven-
3 - Diretrizes gerais do Ensinq e Téla.

tos da linha e as casas dos nos- cida
-"

'.

�
4 - Professorado No Palco: Estréia de PEDHO

sos prrncípaís chefes, sendo Brasileiros.
a) - Registro RAYMUNDO. Novo repertório arrastada á vista da esquerda "Ama com .ré e orgulho a
b) - Orientação Na Téla: /OBSESSÃO TR>\CICA. t "

inimiga. .. Na residência do terra em que nasces e ....
c) - Seleção Frunces Lederer - Ann Rutherford.
5 _ Orientação Didatica
6 - Certificados

dO� �l����rial ditlático e escolar

Quer, a devolucão•••
In - DIVULGAÇÃO E COOPE

RAÇÃO,
f _ Grêmios Esportivos e Cul

turais
2 - Assistencia Médica aos

Simultaneamente

FALSOS TROFEUS
ANIVERSÁRros

Reunião dns direto
res dos cursos
do SENAC

CINEMAS
RITZ, hoje-ás 5 e,"7,3J hora,

oODEON, hoje ás 7,'15 horas
André Nilo Tadasco

Sra. JOANA VIEIRA

A data de hoje assinala a pas
. .sagem Ido aniversario natalicio
da exma, sra. d. :Joana Vieira,
.esposa do nosso estimado con

..terraneo sr. Nicolau José Vieira.

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

SRTA. REGIl\'1\. AUGUSTA

Festeja hoje mais uma prima
-vera a encantadora senhorita
'Regina Augusta, ornamento de re

.alce em os nossos meios sociais, e

-di le la filha do sr. dr. Arruando Si
mone Pereira, digno SecT.elário da

.Justiça, Educação e Saótle.
Comemorando tão feliz aconte

cimento fi senhorita Regina An

-gusí.a recepc ioriará em sua resi
..dência suas inúmeras amiguinhas
-que, POI' certo, hoje lhe testemu
nharão o apreço e a simpatia, em

que é Lida.
Os de "O Estado" se associam

,
à manifestação de amizade, f'azen

. do-lhe votos de perenes f'elicida

.des,

JOÃO C. PATVA
Transcorre boje o aníversar io

natalício, do nosso conter-râneo H.

.João Crisóstomo Paiva, f'uncionú
rio público aposentado e dedieado
Provedor da Irmandade de Nossa
Senhora do Parto.

MENINA ZENAIDE
,

Alegra-se, nesta data, o lar do
nosso amigo se. Zeferino Slcin, da
Base Aérea e de sua exrna. espôsa
-d. Neide Stein, com o aniver-sário
natalício da galante Zenai.Ic, di
leta fi lha do casal

.

�

SRA. OSNILDO SOUSA
Aniversar-ia-se hoje a exma. sra.

,d. Zulma Lemos de Sousa, I.!s:)()
sa do SI'. Osnildo ele Sousa, opero
so funcionário' da Imprensa Ofi
ciai do Estado.

JAU GUEDES DA FONSEC.\
SOBRINHO

Faz anos hoje o jovem estud�,'1-
te Jau Guédes da Fonseca. Sobr-:
nho, filho do sr Hermes Gu�des
,da Fonseca.

SRTA. ZULEIDE MARIA SOARE;:)
A graciosa srta. Zuleide Soares,

funcionária .estadual, servindo na

" secção de Odontologia do D. S. 1'.,
comemora, boje, mais um natall
cio.
Por tão grata ef'eméride será

muito cumprimentada por pessoas
de suas relações' sociais.

I Segunda Reunião Econômico
Agrícola de Sta, Catarina

PELIZZETTI, DIRETOR GE
R.ENTE DA RADIO J\1IRADOR",
Desta forma, todo o vasto

"hinterland" catarínense vai
tomando contato com as ativi
dades preliminares que, em La

jes, darão plena objetivação á

Segunda Reunião Economico
Agricola de,Santa Catarina.

conclueção da la pagina
rebatou-me cruelmente a única CDi-

DR. TELMO R1BEIRO
Vê passar .hoje mais um aniver

." iSáriü natalício o sr. dr. Telmo Bi
. 'beiro, Juncloná;rio do I. A. P (.

Chamar ..se-ão Baú-
" .

deiraotes os a,iõês"��;:"'�·'" ;

da Panair
A começar do mês de feverei

ro, não somente os Constellati

ons, mas todos os demais aviões
da frota' da Panair do Brasil
terão a denominação de Bandei
rantes.
Dessa maneira, os Douglas D

C-3 e os Catalina PBV, estes

empregados como aparelhos an
fibios na rede aeroviária ama:z;ô
nica, passarão a usar o

.

titulo
com que chegaram á Europa os

primeiros transatlânticos aereos

do nosso pais, devendo cada ae

ronave ser batizada com o nome

de um dos famosos pioneiros que
levaram as fronteiras do Brasil

alem dos limites do meridiano

ãe Tordesilhas.

Te·

Pre!irrJ ESCOY_S

Te,k

C.mi.... Grav.t•• , �ifame.
Meia. ,,=•• ,melbor�i' pelo ../me.
oore. preçet IÓ'D. CASAilUIS
CELANEA - RUGe." Mafra.
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tlulle 12 de AgostO!
Sá�ado proximo, ID-os salões do

.Clube "12 de Agôsto " Qlrnamellt�dos
.a jeito dos ambientes carnavales-'

-cos, haverá o grande
GRITO DE CARNAVAL

,
v

,

Os foliões já estão arranjando
.seus trajes e muita alegria tornará

de assalto a numerosissima assis

c.tência que lotará todas ,as deperidên
.cias do veterano clube, que com

.seus setenta e seis anos, ainda tem

.() mesmo vigor da infância e amau

.nhece sempre, cheio de intenso en

.tusiasmo e o mais sadio contenta-

.rnento .

.A procura de mêsas, pelo que

obser-vamos na Secretaria do Clube

.ôntern, é grande e não vai ficar um

.só lugar vago para as folias que

'prometem o máximo esplendor.
Escutaremos com prazer, o lo n

i,gO rosário de músicas carnavales

cas dêste ano e olhem que são

rmesmo bôas a valer .

Há de tudo no repertório: sam

"has, canções, marchüihas... Letrns

«Ias melhores, músicas saltitantes c

«íeliciosas ...
É só esperar mais uns dias.

'E 'enquanto isso, vamos armaze

-nando ansiedade, para que chegu
rtudo bem depressa.
'"O grlto vae ser feito,
-um grito .sensaciorial,
'Vae ser um baile cheio, ....

o melhor do caenaval.
Caramurú

11 ••••••••••• -

-

�

ftUA IIOLUNTARIOS DA PÁTRIA No'" 6S _ t.- ANDAR

&4I .... POs, ...�.�· 'ELEFO�ij�'Q· 1E1..EIôIt ..."ü. _OTEctOll'....

,

Agencia Geral para S.�Catarina
" Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
c. Postal, �9 - Tel. «Protetora"

FLORIANOPOLIS
,

..................................... .o.

Edital dt convoca�ão
De ordem do sr, Presidente, .con

voco os senhores Associados para

.. ;u Assembléia Extraordinária, em f)

.qual se tratará da reforma dos es

tatutos . sociais e outros assuntos. e

.que se realizará no dia 2 de feverei

ro próximo, ás 19,30 horas na sede

da Associação Filatélica de Santa

-Catarina, sita à rua Á�varo de Car

valho, 34, - 1° andar.
Não havendo número legal (le

tra a do art. 22), realizar-se-à a As

.sembléia em segunda convocação
(letra b do mesmo art.) , 'no dia 5 do

mesmo mês, e, em teroeira convoca-
.

ção, meia hora após, com qualquer
número, caso não compareçam as

sociados em número suficiente pa

ra a segunda convocação.
Fpolis, 26 de Janeiro de 1949.
João Steudel Areão,'l° Secretário

_" •• #
� .. � 'I _

..

PASTA DENTAL.
ROBINSON

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . _,. ..

'Vende-se
Vq1 terreno em Campinas -r-e

·Sáp José, com 235 metros de
frente por 152 de fundos
'Frente a Aéreo Clube. Informa

.ções nesta redação.
. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .

Vende-se
Uma Garapei:ra nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça. ,I

DR. RAF4EL G. CRUZ LIMA
e,

'DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

,ADVOGADOS,
.1:'

r; f.Qrio:�IiC
.

, nv 113 -

Rua João Pin-to
Florianópolis

..
•

CIIRGII ÚTil 39% MIIJORII DOS MIIIORES M�DfLOS IIJIT��IO�::
piso MÁXIMO TOTAL

..

Super f-7 a 62
S

'"
. 5 quilosUper'f:a 9 750 '1.,.. qUI os

MOTOR V-a - 145 HP

.fPotência 45 % maior
5.525 cc de cifindrad� ';':

lIXO-TRASEIRO COM RESISTÊNCIA EXTRA
S' IImp es no f-7 e COm

.

2 velocidades no F-a
POSTOS DE SERVIÇO

'�EM, TOD,? o PAis ... :" "

A maior rêde de .�:,- '" .

serviço em t d
postos de '\.;.

.... : ..

o o o Brasill ,,:,

MAIS SÓLIDA CONSTRUÇÃOP�RA MAJ�R DURAÇ�

'Grande vc;íriedade de modelos!

08 Supee-camfnhões Ford 1948 das séries F-7 e F-8 são feitos
para superar tarefas pesadas, que exigem potência no motor e

resistência no chassis. Tanto um como outro são equipados
com o novo motor V-S de 145 H.P., um mundo de fôrça, que
obedece ao menor comando do motorista. Ambos possuem
transmissão de 5 velocidades para a frente e'sistema de freios
hidráulieos com freiagem auxiliar a vácuo. Eixo- tras�iro de
dupla velocidade, na série F-B. Novas e maiores' cabines, íso

Iadas das vibrações do chasalsc.. e inúmeros outros aperfeiçoa
mentos, na mais completa linha apresentada pela Ford, a

qual inclui' também modelos de caminhões leves e médios
para todos os fins. Conheça-os no seu r�vendedor.

I
, i
I

COMPANY�ORD MOTOR
""'!'�" ./t' ",;'

'-,=
-- ..•..�;l...

-------�--------�--�------�.------------------�--<--------------------------------�---

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

, GUl·..a do Paraná
EMPR�SA SUL BRASILEIRA

DIAS VELHO DE ELETRICIDADE S. A.
Inscrição para os exames de Iv a -- EMPRESUL --

Publica relação dos comercíantes e mdustríaís com seus ende-
15 de fevereiro

�erv.i,f'. (l,,�.-de energía elé.trtcaCURSO NORMAL 1'8Ç.oS. H 'l: "':
• Cada guia e vendido acomeanhado de um mapa 'rodoviário do eIP- Joínvíle,: Jarl:!.gu� 40 SVI,

Exames - Dias 22 e 23 de feiVe-.. .' São Bento, .do SuI."lLf'... fra, Ti-Paraná e 8amB Catarina.
.' ,

_, .'UJ+ �

reiro, '

Redação: Rua Prudente de Moraes, ,II,. 626. � Cur�.tiba., [ucas, Rio Negió e' Lapa:
.

Documentos necessários: II ••••.•••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••
a) 'Requeril11{)nto de matrícula. R'EEMBO'L'SO POSTAL Material elétrico para ínsta-
b) Ce�tidão de nascimento (de lações - MotoreS _ Dínamos

15 a 25 anos). '

Para casemirag, Iínhos, brins, etc, precisa-se representante. - Bombas -- Lustres - Fer-
IC) Certificado de conclusão do Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo. ros de engomar - LampadaS

1° ciclo (Iund, regíona Ie ginasial). Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital, - Ventiladores -- Serviço de
d) Bom comportamento, social instalações por pessoal têcní-

(dado por qualquer Professor). I'.Asa Re"em Quarl-O o'a Pra-Ia co especialisado.
e) Atestado de saúde e vacina. \.lu "

ARTIGO 91 "olls"rm-da Loja e critório á rua 15 de
Exames - a partir do dia 19 de "

. .' Casal sem filhos' procura Novembro, n. 449 Caixa Postai
fevereiro. D E S O C UPA D A quarto com pensão na praia. .n. 62 _ End. tlegr. _ "�mpre-'RUA FELIPE "'EVES Cartas para esta redação ende-Documentos .necessários: H, sul" Joinvile _ Sta, Catarina

,

t 6x10 met·os toda de reçada a C. M. P. B' '1a) Requerimen o. . & , - raSl.
b) Certidão de nascimento (ida- material. BICICLETA

de 17 ou completar até 30 de 'ju- TRATAR NESTA REDAÇÃO Vende-se uma marca "Pullman"
nho) - firma reconhecida. b) Certidão Id� idade, compro- para moça. Ver e tratar a rua Anita
c) Prova de quitação militar. vando ter o candidato 11 anos com- Garibaldi, 47.
d) Prova de identidade. pletos ou completar a 30 até 30 de

e) Taxa Cr$ 70,00- Caixa Es- junho (firma reconhecida).
'

........

Dii: SÀULO' iiÂMos·
......

colar Cr$ 50,00 - Total Cr$ 120,00. c) Atestado de saúde r- vacina
\
Avisa a mudança de seu COI�-

CURSO GINASIAL (firmas reconhecidas),' sultórío e residência, para a

Exames de adrnlssão, a partir do Florianópolis, 22 de j neiro de • Rua Trajano 41. Telefone
dia 18. 1949. 1�OO9.
Documentos �ecessários: .. Judite Batalha da Silveira Comulta das 10 ás 12 e das
a) Requerimento. Secretária. lH..30 ás 19 horas.

I

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
garantidos 100%

ÓTICA MODÊLO'
JOAO',PINTO, 25 (frente ao Tesourol

,

'. do Estado)
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fuf'ebt: listícu, do

respectivamente
I

:)omingo, no estádio da', FCD, realízar-se-á
.ual serão pretagunístas Paula Ramos

bi-campeão da cidade e

o gigantesco choque
América, de Jeínvílle,
campeão de Estado ..

e

Precisa-se de funcionário
Com idade entre 25 e 30 anos, para ocupar importante cargo, me

diante bom ordenado, sendo irnprescind'ivel que fale inglês e tenha

conhecimento de mecânica,

Dirigir-se em inglês para Caixa Postal, 518 - Curitiba,Direção de PEDlO PAULO MACHADO
II,
A SITUAÇÃü ATUAL DO FU- A BüLA QUE o VASCO DA GA-
"', TEBüL ARGENTINü MA MANDüU 8 VEZES NAS RE

ii
'BUENüS AIRES, 25 (U.P.) - CIDADE no MÉXICü, 25 (V.A)

"Ainda parece estar muito dis- DES Dü ATLANTE Rio, 26 ( VA) - Federação de

tante da realidade um acôrdo í\ bola que entrou por oito va, Futebol do Chile, propôs á C. B.

entre os jogadores profissionais zes consecutivas no arco do A- D., a realização entre 20 de feve

de futebol e os dirigentes. da A. tlante, chutada por jogadores do retro e 5 de março deste ano, em

I!IF. A., já que os jogadores reijE:"i- Vasco da Gama, foi uma aferta Santiago do Chile do primeiro
taram vários pontos do novo da senhora Maria Eva Duarte de Campeonato Sul Americano de

'

,-regime que no momento está Perón esposa do presidente da Futebol de Amadores, com limi

estudando o Conselho diretor da Argentína ; general Domingo te de idade até 22 ::tnos. Para o

A. F. A. Alguns círculos dizem Perón. Em consequencia da gran mesmo alem do Brasil, seriam

I que o novo regime � elaborado de vitória do Vasco da Gama se- convidados uma representgpão
pelo Comité Especial. já foi acei- rá essa pelota enviada á Argen- da Argentina e outra do trru
to pelo Conselho, mas ainda não tina para que sôbre a mesma aguai.
houve acordo sobre a remune- senhora Perón oponha seu au-

, ração:
>

' tografo. Como isso, o arquivo de
os profissionais se' mostram troféus do Vasco da Gama PIlS

indiferentes e estão a espera do sará a contar com um elemento
resultado final do debate de de rarissimo valor.
Conselho, após o qual dará a. . . . . . . . . . . . . . .. . "., .

conhecer sua posição . Os joga- 4 JüGüS REALIZARA O ATLÉ-
dores sustentam que a entidade TICü EM SÃü PAULü
sindical deve ser reconhecida De São Paulo informam que
pela A. F. A. e que nenhum de- o Atlético Mineiro efetuará uma
Ies consideraria ,isoladamente temporada de 4 jogos naquela
cada proposta 'da A. F: A. Por cidade em fevereiro estando
sua parte; a A. F: A. mantem assim organizado o programa:
seu ponto de vista no sentido Dia 6 - Atlético x Palmeiras;
de que a sindicalização deve Dia 10 - Atlético x Corinthians;
desaparecer. Dia 13 _ Atlético x Santos; Dia
Como a data de mICIO do 16 - Atlético x Portuguesa San

Campeonato sut-Amerícarro, no tísta.
Rio, está � aproximando é bem

. .. , , ..

provavel que a A. F. A. acabará 'MAIB-llMA VITüRIA'Dü REMü
por escolher um quadro que GAUCHü

Prosseguindo a disputa do
-

tará d d Torneio " R. Monteiro", joga-nao represen ara o ver a eíro São Paulo, 25 (V.A.) - Na
poderio do futebol argentino. manhã de ante-ontem, na raia

ram ante-õntem ' á tarde, no'
Estádio do Municipal do Paca-

.••••••••••••.•••••••• -- •••••••• de Jurubatuba, a prova clássica
VALTER E ESQUERDINHA embú os quadros do Corinthians,

de remo "Forç,a,s Armadas do
CüNT'O'ATA'D'O'� PELü local, e do Fluminense, do Rio,. nJ .

"" 'Brasil", que foi assistida pelas
FLAME;NGO: ,�( mais altas autoridades militares

vencendo êste pelo apertado es-

; I.l. core de 2 x 1. Orlando Simões
Do Rio informam que õ J!'la� e civis do pais, trfuntando a

t tou édí V 1 marcaram para o vencedor .e
mengo con �a ou o m 10

I flt -, guarnição do Vasco da Gama,
t t t E 'd' h .Claudio para o vencido, cobran-.er e o a acan e - squen m a, de Porto Alegre. Em 20 lugar

b d ,OI
.' tio uma pena máxima.

am os o ana.'
. 'chegou' o Vítóría, da Bahia de

Esquerdinha foi contratado em, 30 o. Tieté, de São Paulo,
por dois anos, mediante luvas .onze barcos disputaram a gran-
de 100, cruzeiros. Walt,er, como d"

.

, e� prova.
é militar, firmou inscrição de

.'0 � •• , •••••••••
'

•••• , ••• , ••••• ' ••

amador. Será entretanto, "gra- RETORNOU ANTE-ONTEM
tificado" com 5Q míl cruzeiros e A DELEGAÇAO Dü PAULA
a renda .dívídída de duas pele- RAMüS'
jas com o rubro-negro, O prí- A delegação do .. bi-campeão
meíro jogo Flamengo x Olaria da cidade já', regressou de sua
ficou �ssentado para 'o dia 20 de viagem a Canoinhas, onde efe
fevereIro, quando Walter e Es- tuou um jogo com o

I Ipiranga,
querdinha �str�arão �o��ra seu; perdendo' por' 3 x 1:: ::', ,I

antIgo quadro.
.

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

CAMPEüNATü SUL AMERICA
Nü DE �MADORES -------�------------------------------------_,

",ASrI ,scOS"'�/-fA OUIIAtITETODODlA_
/ I '"

. nos VA,!�JOS i��
.

:---M>ll·.DJ"·�".:f'f: tI,,[l..
' ......

,

� �'. »�� ��
-::.....: .

- �

"/ 7t1 � ......
_ _ iIPP

MAIS UM 'RECüRDE SULAME
RICANü

BUENüS AIRES, 25 (V.A,) - O escoamento daCarlos Bonacich melhorou "re-
.

.

cord " sul americano para o nado safra -'ata' rl-uenso
'

.

de 1.500 metros, em estilo livre, ,,'
.

ti

com um tempo de 20 minutos, 19· Atendendo às solicitações rece

segundos e 2/5. bidas dos produtores e exportado-
O tempo anterior era de 20 res do oeste catar-inense e afim

minutos, 20 segundos, e 1/5 ,es-
de obter os meios necessários ao

tabelecido pelo uruguaí Florbel transporte da abundante safra de

Perez;. numa das eliminatódas milho daquela zona, o Dr. Leo

das Olimpíadas de Londres. .berto Leal, Secretár-io da Viação,
Obras Públicas e Agr ícultura e

Presidenle da Comissão E'stadual
de Preços telegrafou n-os seguiu
tes têrmos .ao Dr. Daniel de Car

valho, Ministro da Agricultura:
Em aditamento meus telegra

ma 2597 de vinte e dois de De
zembro e 2567 do corrente ano

vg solicito Vossencia suas va

liosas providências junto Se
cretário Viação 'São 'Paulo afim

forneça Rêde Sorocabana a

Rêde Viação Ferrea Paraná Sta.
Catarina vagões necessários es

coamento safra milho a qual
está ameaçada de iminente de

ueríoração ocasíonando perdas
avultadas e impedindo arrnaze

nàmento atual' léolheitil 'trigo
pt Considerando interesse eco
nomía toda região sul vg soli

cito Vossencia 'sua .interf'erên
cía junto direção Réde Soro
cabana intermédio Secretário

Viação de São Paulo 'afim for

neça maior qlJ.antidade v,agões
que deverão transportar milho

para São Paulo pt Govemador
Ademar de Barrüs já telegra
fou ao Govêrno dêsle Estado
informando ,providências as

sunto que entretanto ainda

aguarda solução pt Confio in

terferência. preciosa Vossência
'r.esolverá grave problema que

am�açla �:al'as r,idho e' trigo;
pt Agradecimentos antecipados
de LeoberLo Leal Secretário da

Viação, Obras Públicas. e Agri
cul't1u'a e President� da Comis

são Estadual de Pteços""
Em resposta, o Sr. Secretário

de Estado ,recebeu, daquele titu

lar, cópia da seguinte carta assi

nada' pelo Dr. Clovis Pestana, Mi

nistro da Viação e Obras Públieas:

"Rio ,de Janeiro, 10 de janei-
ro de 19M).
Prezado colega e amigo.
Ministro Daniel de Carvalho:
,Acusando' o recebimento do

seu 'c-artão que me transmitiu

cópia do telegTama ,em que o

de, Leoberto Leal sõlicitou ]11'0-

Notas radiofônicas
A RÁDIO GUARUJA, IRRADB.HA

OS JÓGOS DO CA.l\1PEONA'('O
ESTADUAL

A direção da "Mais Populcl,""
resolveu sejam irradiados os' ,jô
gos do- campeonato estadual, a

serem disputados nesta capital
110S dias 30�1-49, 6 e 11-2-49, 11r,
estádio da Federação Ca tarínense
de Despo>rLos.,
A Rádio Guarujá está estudao

do a possibilidade de vir a fazer
essa reportagem em cadeia com'
4 ou 6 emissoras de Santa Cata
rina; formando assim, a maior ea

dei a radiofonica de emissoras.
"harriga-verdes" .

As estações que 'formariam a T'(,

ferida cadeia, são as seguintes:
ZYA, 5 Ráãio Difusora de Joín

vile, Rádio Araguaya, de Brusque,
ZYK. 9, Rádio Difusora de Itajaí ;
�YO. 9 Rádio "Tlibá de Tubarão ;
PRC. 4 Rádio Clube de Blurnenau

e, possivelmente as emissoras de
Cano inhas e São Francisco do.
SuL
À reportagem do jôgo de do

mingo Paula Ramos e América
(Joinvile), será feita na palavra
'do já, conhecido locutor esportivo
A{)y Cabl'�f Teive, coadjuvado, nos
oomentarios, pelo seu colega Di:b

Cherem,' num patrocinío da Relo

joaria Gomes.
Estão de parabens, pois, os es-

portistas de Santa Catarina.

vidências no sentid�d8f:ãrne:
cimento de vagões necessários;
ao rápido escoamento da safra:.

de milho,' - tenho o prazer' de;
comul4icar ao �i�tinto co']\eSlai
que .o Diretor' da Rêde de Via

ção Paraná-Santa Catarina, pre
sentemente nesta capital, aca

ba de esclarecer-me q�le a Es
trada vem atendendo com a

maior regulúidade' o -transpoí'
te do referido produto, o qual,
entretanto, se' to'rnaria m:ais

l'áipido, ain:da, se fÔlsse desti
nado aos portos ma>rítimos.

Com referência là Estrada de

Ferro SOI'ocabana dev,o comuni
cal'-lhe que em telegrama, lwgen
te recomendado, nO 38/GM, de S

do corrente mês, foram -recomen

dadas as providências de cabi-

mento.
'

Sirvo-me do ,ensejo para apre

senta�-lhe os meus cordiais cum

"peimenlo�, (as) Clovis Pestana".

. . .. . .. . .. ,::::, ' .

o CüRINTIANS CAIU DIANTE
no FLUMINENSE

.... . . ..

... V�Tó:R.I,A J)() PAYSSANDú
O "team" do Payssandú, que

aqui esteve recentemente, ha

vendo empatado com o Figuei
rense, conseguiu,

,

domíngo úl
timo em Brusque vencer espe
tacularmente o Caxias, vice

campeão de Joinvile, pelo esco

re de 3 x 2.
........................

:
..

A sa EXIBIÇÃü DO VASCP Nü
..

MÉXICü
.

................. SÃü PAULü X BüTAFüGO .o Vasco da vama, do Rio de
PREENCHIMENTO';DE CARGOS .o estádio do Pacaembú, em Janeiro, que domingo conseguiu
A Federação. Catarinense de São Paulo'; domingo próximo sua quarta vitória consecutivas

Desportos convocou para uma será teatro de um dos mais gi- i no 'México, ao derrotar esmaga
reunião hoje, ás 17 horas, os gantescos embates do .ano, de- doramente o Atlante por 8 x O, .

presi�ente� .dos clu?es locais e fronta,ndo-se São Paulo, cam- realizará hoje sua 5a exibição
cas lIga� fllIadas aflm de serem, peão local, e Botafogo, campeão contra um combinado Espanha
preenchIdas os cargos vagos nos carioca." Astúrias.
.seus diversos departamentos.,
............................. ". ... . .. � ..

PRüVA CLASSICA CIDADE
DE SãOPAULü

São Paulo, 26 (V.A,) - .o '�oi
to" do C. R. Vasco da Gama, de
Porto Alegre, vencedor absoluto
,da Prova Clássica Fôrças Artna- CAFÉ,

das do Brasil, realizaq,a domingo.
marctJu ôntem novo triunfo para
'o remo gaucho, ao vencer bri
lhantemente a 'Prova CLássica 5as FEIRAS, SÁBADOS ,E DOMi'NGOS DAS 19 HORAS ÀS 22' HORAS

'Cidade de São Paulo, disputada sas FEIRAS, SÁBADOS 'E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS
na distância de 2.000' metros.

I

MATINEE.- INFANTIL
Em 2° lugar classificou-se o

Tie-j BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS... .

.

tê, local, ,e em 3° o Grêmio Nau'; CADA úLTIMO DOMINGO DO MÉS, RECEBERÁ UM PRÉMIO A CRIAN-
tico, União, de Porto Alegre. ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÉNClA NAS MATINÉES

.

,

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,

DUICHES, CACI;IQRRO QUENTE.
'

..

. JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES

SAN·

l
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• Oferece seus serviços.
•

: Cartas a Maria Inês
• Ferreira.

I A V I S O '. ! Caixa Postal 55.

Eliseu Agui�r, tendo assumido a direção da Fábrica de 1 ..

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE NEM SE DISCUTE I

I AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua lo;m minha casa só se bebe o delicioso CAFll

MIM.I, ainda mais agora que está distribuindo
distinta freguesia que está aparelhado para atender com como brinde, valiosas BATERIAS DE AI,U.

, prestesa qualquer encomenda. MINTO.

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

I ���.oc���e���ões ou. ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da.Escritório Técnico
I

"

Cid Rocha. Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos SI;S. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n, 22),
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clíentes,

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

•••••••••.•

ô T.ESOURO
.. ········•

ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, ter- Da instrrução está ao alcanetl
timas novidades em exposição 'ros de engomar, aquecedores, de todos. Dà esse tesouro ao �
na "A Eletro-Técnica", a rua

I
fogareiros e mais uma ínfiní- 8!uügO analfabeto, levando-o a UDt

T t Sil
.

?
.

d d d t· lét
.

t curso de alfabetização no Grupqenen e 1 versa. a e e ar 19O5 e e riCOS, u- Escolar São José, na Eseola IlIldu...
Fôrmas elétricas para bolos do a' preços excepcíonalmen- trial de Florianópolis ou llil Cate..

e pudins, abajours de cabecel- te baixos. .

..
dral Metl'{)I)oliotan&.
,. . . . .. . -

C 1-1 E R. M

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

RADIO TUBA' ZYO . 9
1530 kilocielos ondas médias de 196. metros

TUBARÃO -- S. CA.TARINA

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

mexima rapidez e garantia para tr ansporte de aues mercadorie I

Agtntes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

Re'loi.aria Progr,e;;so
de JUGEND /li> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOLSO POSTAL '

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

N. 3f pr$ 100 ...09
,

N. 9 cr$ 260.00 .

Despertador de bollO,
ilumina a noite

Suillao de qualidade

Elelro Técnica

Uma maquina fotograficb
americana d. focil

manejo

NOllo. relogio. Ião .acompal:lhado. do. re.pectivo. oertificado.
!:Ia garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

I Curitiba' Preça Tiradeat•• , 260 - Paraná
- - -.- - -.- - -.-.---.-.- -.-.-.'-.-.-.- ---.- -..-.-. _.._",

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAllrA",
Fundada em 1870 _. Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Responsabildades ,.. Cr$
Receita . '. . . .. . .. :............. Cr$
Ativa........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30 .

142.176.603,80
98.687 816,30

76.736.40Ú06',20

A

Comissão Executiva dos. Pro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhores ínte+es

sados que, d'oravante -a séde desta.D" Delegacia Regional funcionará à

rua Anita Garíbaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948.
THIAGO VIEIRA DE CAS'FRO - Delegado Regional

Datilógrafa
diplomada

••••••••••••••••••••••••••••• ·'.0

SENHORITA!

Pedro Medeiros, Auxiliar

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Feaneíseo de Sá,
Anísio Ma!J8orra; Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

I .:-:.-_-......_._-.-•••-_._-.-.-_._••-_-__.-•• -

...-.-_-_-_-.-.-_._-.-_-.- ......-_._-.-...-_-.-_-. __._,

o VALE D0 IT..u�
Proeu.rem na' Ast••

Progresso,
LIVRARIA 43,�

ROSA

FERIDAS. REUMATISMO f.:
PLACAS SIFILITICAS

I
Elixir de Nogueira

Medicaçêío. auxiliar no trc:itameate
da ,mB•

.
_FARMÁ,ClA�ESPERANÇA- .s .

'

do 1'&l'JIl&e8.Uee ELO LAU8
R.,. 1 ..ri • na .nr.w.

Dnpa aad.aab • _r .tru - B••_.ülu - r... ·

lIarlu - Aru... •• _nu....
hn....... esda obNrTIa__ rMelt;úrle ........

_:_,••••• ,:." ,··.t !: e. , ; '! •.•••

A ult.itna creação em retri
�erante é o Guáraná KNOT

IEM
GARRAFAS GRANDES

. Preferindo-o está
acompanhando a moda.

. Transporte. uegular�. carga. dop&l'to de ' .

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVI 10BI
Informaçõ.. como. AiJente, .

Florian6poti. _;_ Carlol HoepckeS/A - OI - Teletone 1,i212 ( Encl. t eleg.
São Prancilco do Sul �Càrlo. Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MOOREMACK

DATI LOGRA FIA
Correspondend,
Comercial

METODO:
Moderno 8 Eficiente

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

metro quadrado .

Consulte- .1.08 sem compromisso

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44
Tel�grama REI � ISGM P�orjanópolis

,

Confere
Diploma

DIREÇ1l0:
Amélia M Piaozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

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

Informações nesta redação.

,

UVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS IDE SERVICOS TIPOGRAFICOS I

APRESENTAÇlo IMPECAVE,L ENTREGA -----------------------
O> RAPIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje no passado Comissão Permanente da As'sem�
.

,

A data de hoje recorâii-nos qu�: blêía Legislativa do Estado,
- em 1,654, como consequencia

da capitulação assinada na vés-

pera, na "Campina do Taborda", Presidente sr. Deputado LOPES ção do banco de areia que alí vem',"

os Mestres-de-Campo Fernandes VIEIRA - P. S. P. se formando, Lenho a honra de.-

Vieira, Vidal de Negreiros e Fran- i Sessão, de 26-1-49 comunicar a Vossa Excelência.

oísco Figueiroa, tomaram posse' De ell�re os muitcs .rLrabalhos que, ouvido, o' Departamento Na->

das Iort.íf'icações, procedendo ao da sessão de ontem, constou o s,e- cional de Portos, Rios e CanaiS',;'
,

desarmamento das tropas 1101a11- guirrte : declarou não dispor de apare lha->
que te111 sabi'1lo diçnificar na' sua

desas na Ilha de Santo Antônio Consulta do Presidente da Cã- gem conveniente, tendo �entra--
brilhante carreira política.

e Hecife ; mara de Vereadores de Videira, tanto, providenciado junto ao,'
As realizações que o rev. padre

_ em 1.849, o então Capitão de da qual foi nomeado relator o' Chefe do seu 17° Distrito, afim de '

Odilon Pedrosa admirou em Santa
artilharia, Alexandre Gomes de deputado NUNES VARELLA, li- ser feito o levantamento de uma,

Catarina e que "exaltariarn uma
, ,

d" Argolo Ferrão, mais tarde Gene- der' do P S. D" que, na mesma nova planta hidrográfica da bar--
serre e governos , são a obra ad- '

ministraiioa de um nobre e inte- ral e Visconde de Itaparica) , à sessão, emitiu o seu parecer oral ru para verificação das suas c01(-
frente de 200 soldados de linha Lendo proposto, ao, terminar, que dições,

meraio paladino das causas popula-
e da guarda-nacional, -atacou um antes de uma deliberação def'eni- Reitero a VosSa Excelência os;:-

res,o qual emerçiú dum. estado
contingente de revolu-cionários tiva da Comissão, se passasse ao protestos de minha elevada esLi--

d'alma coletivo para dirigir renhi-
'l)ernambucanos, vencendo ao Sul' Pr.esi deute da citada Câmara o ma e distinta consideração,

dás canipantuis de civismo, ao tem-
de 'I'apiçuma: seguinte telegrama : CLOVIS PESTANA

po em que fazer [rente aos gover- Y

_ em 1,856, o 'I'eatro "São Pe- "Presidente da Câmara de Ve- À SUA Excelência o Senhor Pre=-
nos oligarcas da primeira Repúbli-

dro de Alcântara", no Rio, de Ja- readores sídente d� Assernbléta LeglislailJi-,
ca era incorrer na cólera dos ditos,

neiro, pela terceira vez, incendiou- VIDEIRA va do Estado de Santa Catarina,
arriscando-se <ã sevícia policial.

se, f ioan do completamente destrui - Em resposta radio vossencia
Vêm de então os vínculos de soli-

do,' tenho honra informar COMISSÃO
dariedade humana que associaram

1 865 a d d rra PERMANENTE decidiu unani-
indissoluvelmente o S1'. Neréu. Ra-

- em . ,qu n o a gue 1
, � entre o Governo de "Montevidéo e rnemente que até ulterior delibe-

mos e a sua vocação pública às es-

O Bra 'I 1I1 f ça intitulada racão os vereadores eleitos por
peranças do povo, Quando, eleito' I SI, U· a ar· .. distritos hojs integr-ando novos
deputado em 4930 e pou.pado à "exérc.Lo de vanguarda da Repu-

blica Oriental", comandada pelo munioipios devem continuar exer
depuração dos governistas por

General Basilio Mufioz, atacou a cício seu mandato; cuja situação
[ôrça de imperativos políticos .

a
cidade do Jaguarão, no Rio Gran- posteriormente instalação novo

oue em vão tentou evadir-se o en-

tão presidente Adolfo Konder (que de do' Sul, heroicamente defendida mun icipio será exarriinada por es-

Por 400 guardas-nacionais de ca- ta COMISSÃO PERMANENTE. Al.en
foi ao Rio para evitar o reconheci-
mento da eleição daquele -coesta- valaria e 94 guardas-nacionais de

duano ) o agora 'Yice-Presidente da infantaria, comandados pelo Co

República se fez, na Câmara Fe- ronel Manuel Pereira Vargas;

deral, o defensor da Paroiba, irma-
- em 1,868, o bravo General

nondo, na mesma causa de reqene- Marquês de Sousa, Conde de Por-

to Alegre, um aos mais distintos ra, respeito ,à arrecadação de im
ração cívica, os povos daquele qlo-

oficiais do Exército, durante a postos em face da lei 247. Sobre
rioso Estado nordestino e da gle-
ba catarinense. O sr. Nerêu. Ramos guerra com o ditador Solano Lo- esta consulta exarou parecer o

pes, sendo substituído pelo Gene- deputado João José, líder da U.
ergueu a sua voz de protesto con-

ral Argolo que deixa e+crrmando D, N" que foi o relator. O seu pa-
tra a depuração do sr. José Amé1'i- -<»

. do 1° Corpo.. .assumindo-o o Gene- recer foi no sentido de que cabe
co de Almeida; as causas da herói- I

ca terra do grande presidente Ioão ral Vitorino Monteiro; , a arrecadação de impostos ao mu-

André Nilo 'I'adasco nicipio de origem, até a data da
Pessoa, v�ldida aos espoliadores da

instalação Em discussão o parecer,
sua vontade eleitoral, tiveram 120

sr. Nel'êu Ramos wn atento e de- C· B d E
o sr. NUNES VARELLA, lideI' pes-

alIa . os mpre- sedista, pediu adiamento da ma:
cidido servidor, E arJora, quando .teria em causa por vil).te ,e qüatro
wn füho daquele bravo Estado gados do MI·DI·sterl·o ho!'as.

.

nordestino fala com admiração e
.'

,A COMISSAO PERMANENTE
justiça duma obra administrativa d F Z o'da DO Esta"que exaltaria urna série de gover- a a e, -

nos,", é' ain'da ao sr, Nerêu Ramos do da Sta Catarl·nBque êle consagra na opinião pública V .'

da Paraíba e do país, É, assim, ao Recebemos e agradecemos a

'mesmo homem público da terva seguinte comunicação:'
barriga-verde, em cuja peI'sonalidh- "Cumpro o grato dev�r de co

de política tão honrosamente as- municar a V, Exa, que, em sessão

wentou o título de "Cidadão da de Assembléia Geral ordinaria

hoje realisada foi eleita e em

possada a diretoriá que deverá

reger os destinos desta Socieda
de durante o ano social de 1949_

1951, a qual está constituidá da Laguna, nesse Estado, ,para remo-

maneira que segue: Presidente
Narbal Silva - reeleito - Vice-

dito, Alfredo Nazareno -'- 10 Se

cretário, Italo Paladino - reelei
to -c- 20 dito, Helio Monteiro -

10 Tesourefro, Celso Capela - re-' 5 Sábado - Farmácia Espe
eleito - 20 dito, Artur Capela, rança - Rua Conselheiro Mafra,

COMISSãO FISCAL 6 Domingo - Farmácia Espe
Antonio Pedro Pereira _ José rança - Rua Conselheiro Mafra,

Vieira Dutra - Herminio Sil-: 12 Sábado _ Farmácia Da Fé

veira, - Rua Felipe Schmidt

Aproveito o ensejo para. apre- 13 Domingo - Farmácia Da'

sentar a V, Exa, os meus pro- .Fé - Rua Felipe Schmidt
testos da mais alta estima e dis- 19 Sábado - Farmácia Moder-

tinta consideração,
) na - Rua João Pinto

20 Domingo - Farmacia Mo
derna _ Rua

I
João Pinto

26 Sábado - Farmacia Sto,
Antônio - Rua João Pinto

27 'Domingo - Farmacia Sto,
Antônio - Rua Jo?-o Pinto,
O serviço noturno será- efe

tuado pelas Farmácias Sto,
Antônio e Noturna sitrs ás ruas

J'oão Pinto � Trajano nO 17
A presente tabela não poderá

ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento

Florlan6poll" 21 ele Janeiro de 1949

o MOMENTO
Dando o seu depoimento insus

peitíssimo à cérca das realizações'
do qouêrno Nerêú Ramos em Santa

Catarina, o padre Odilon Pedrosa,
renomado educador e eminente

expressão do clero nordestino, as

segurou que o preclaro Caiarinen
se fez "o que o Estado' possue'
agora de' apresentável aos olhos

dos visitantes" -E passa a enume-

1'a1', entre os estabelecimentos de
assistência social que leve ocasião
de conhecer, o' Leprosário Santa
Tereza, a Colônia Santana, o Hos

pital Nerêu. Ramos, os modernos

pavilhões da Penitenciária, o

G1'1.liPO Escolar Ge,�úlio Vargas e

outros e o Abriqo de Menores, O
honrado sacerdote paraibano, que
publicou as suas impressões no'

diário católico "A Imprensa", da
cidade de João Pessôu, não ponde,
infelizmente, visita?' o interior de
Santa Catarina; 'mos o que viu na

capital . catarinense bastou ]Jm'a

certificar-se de que o insigne I, a

mem público que ocupa, hoje, u.uui
posição invejável e inoeiado. no ce

nário político do país, é realmerüe,
u,ma grande vocação a serviço "'do
progresso material e do desemiot>
vimento social do Brasil. O padre
Odilon Pedrosa não hesitou em de
'clarar de público a profurula im

pressão que tudo isso lhe deixou
no espírito; e a sua palavra, re

vestida dé tão excepcional àutori
dade, não a deslustrá a crítica apai
xo.nada, que o oposicionismo local
insiste em reproduzir, numa fla
grante demonstração de curtezà de
vistas e de subalternidade de ln

tenç'ões,
\ Contra essas apreciações despei

tadas de wn grupo qzze não sabe
calar os 1>ancores pessoais. mesmo
à evidência das injustiças que co

mete?., os conceitos do ilustrado
sacerdote paraibano valem como

um testemunho a mais, entre tan
tos outros, de que o udenismo ca

farinense extrema as suas atitudes
em relação à obra governamental
do sr, Nerêu Ramos,
No caso a que especialmente nos

estamos referindo, a justiça vem

precisamente da terra do ,sr, .José

A"1érico de Almeida, pelas mãos

ilipadas de um dos mais legitimas As águas do mar não constituem

rlpresentantes, não só da sua inte- perigo para a cunservação dos Mo

lectualidade, senão também da sua tores JOHNSON Sea Horse pois to

vidá espiritual, pondo em evidên- dos êles, antes de sair da fábrica,
da, mais uma 'vez, aos olhos de são tratados por nm processo espe
t6do o país ,o mérito de um Cata- cial, idealizado e executado para
rinense que

não.
deve a

Oircunstãn_,
proteger as partes metálicas contra

das fortuitas, mas sim a uma con- os efeitos corrosivos da água salga
vergência de qualidades que raro da. Distribuidores Comércio &
se conjugam num homem público, Transportes C, Ramos S, A. - João
a sua triunfal asCensão aos postos Pinto, 9.

.

Paraíba", com que o distingtlÍram,
em agitado instante de sua catrei
l'a pública, os coestaduanos e cor

religionários do inesqtwcível .João
Pessoa e do tão ilitstre .José Améri
ca de Almeida.

Vice-Consulado
da (talia
As seguintes pessôas são con-,

vidadas a apresentarem-se ou

enviar cartas ao Vice Consulado'
da Italia em Florianopolis, rua
Almirante Alvim, 15, para' tra-·
tarem de assuntos familiares:'
Ascione Raimondo- di Luigi
Cirillo Cirio di Francesco -'

D'Orsi Antonio di Antonio
PER-

Faccín Angela di Giuseppe.,..
NobHe Amedeo Panaríello '

Consulta do Prefeito de Videi-
Gaetano di (Aniello - Salvatores-
Adele di Ernesto - Senia Gugli
elmo .,. Toscano Agostíno di

'

ciosas saudações,
(ass) Lopes Vieira
Presidente da COMISSÃO

l'vIANENTE,

Francei?co

,Rádio Guarujá

re

cebeu de S. Exa. sr. Ministro da

VIAÇÃO e OBRAS PÚBLICAS oQ

PROGRAMA PARA HOJE
; 9,00 _ ABERTURA - Bom dia...

•

para voce ...

9,30 - Grandes Artistas

10,00 - Músicas brasileiras em'

gravações
10,30 - MUSAK

11,00 - Informativo Guarujá'
11,05 _ Garoto e Carolina

11,15 - Hélio Sindô

11,30 - Variedades em grava-,
ções

.

12,00 - Oferecimentos musicais'
14,00 _ INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasil
17,00 - Informativo Guarujá;,
17,05 _ Orquestras de JAZZ
"17,30 - Um programa para,.'

voc,e,. ,

18,00 - Ave Ml:!.ria
18,05 - Carta Sonóra
18,15 - Namorados da lua'
18:,30 - PensaJ�ento Sociat·

Catolico
18,45 - Mantovani e sua orq�,
19,00 - Momento Esportivo
19,30 - Noticiario da Agencia�,

Nacional
'

20,00 _ Carlos Gardél'
20,15 - Zé e Zilda
20,30 - Tomy Dorsey' e sua'

orq,
20,45 - Instituto de Cultura"

Religiosa
21,00 - Rádio Conto Musical
21,30 _ Em RitmO' de'Cárna

vàl-
22,30 -, últimas' nrelódfas
23,00 - Bôa noite - ENCER

RAMENTO,

seguinte ofido:
MINIS'TÉRIO DA VIAÇÃO E

OBRAS 'PúBLICAS
Rio de Janeiro '15-1-/19,
Senhor Presidente,
Em resp'Osta ao telegrama em

que Vossa Exc.elência apela no

sentido de serem :executatos, com

a possível urgênCia, os servioos de

dragagem na barra do põ-::to de

Departamento de
Saúde Pública

I
,.

NO AFÁN DE SEMPRE MELHORAR E SEMPRE SUPERAR EM
QUALlDAD� E BELEZA

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
pela "A M O D E L A R"

a pJ;'odução

'/ Se ricos quereis ficar
..

De modo tacil elegal.,
.Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Osb, - Qúantidades mínimas de cada padrão, Míni ma' margem, de lucros,

NUNDR EXISTIU IGURL

FRECHANDO
PA R A F E R I DA 5,
ECZEMAS,
fNFLAMAÇOES;
COCEIRAS,
fRIE RAS,
ESPINHAS, ETC.

•••

o conhecido romancista brasileiro e brilhanM' homem dé'

imprensa, José Lins do Rêgo, pelo O Globo explica "porque ().'

p, S, D. é ainda a maior força. o grupo· mais numeroso e mais
certo do que quer": São palavras suas:

"Porque é um parti,do que tem um chefe, um autêntico po

lítico� homem que não vacila nas suas, decisões, que t�'abal:fia
com ânimo forte para a solução que será � ,d'o seu grupo".

Aí fica um insbmtâneo do sr; Nérêu Ramos,' batido 'por'um
dos mais renomados pensadores; patrícios.

!
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