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Trabalhando por Santa' Catarina
IV

Seja esta � nossa resposta: no orçamento do corrente exer

cicio financeiro, a bancada que o povo catarinense mandou à

Câmara Federal e ao Senado, pelo Partido Social Democrático,
do qual é presidente e' preclaro conterrâneo dr. Nerêu Ramos,
incluiu as seguintes dotações:

Pôsto de Puericultura, de Joaçaba .

.

10.000,00
Sociedade de Assistência dos filhos de lazaros, man-

tenedora do Preventório de São José, de Floria-

nópolis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .... - ....

Sociedade de Cultura Musical, de Florianópolis
Veneravel Ordem 3a de São Francisco da Penitenciária

e Hospital de Caridade, de São Francisco do Sul

Conclusão das obras de ampliação das enfermarias

do Hospital de Caridade Jonas Ramos de Caçador,
Santa Catarina .

Conclusão das obras de construção e aparelhamento
de duas enfermarias do Hospital São Francisco

de Concórdia, 'Santa' Catarina . . . . . . . . . . . . . . .. 150.000,00

Prosseguimento das obras da Vila Vicentina, a cargo

do -Conselho Metropolitano da Sociedade ,São Vi-

cente de Paula, Florianópolis 50.0(\(1,00
Conclusão das obras de reconstrução do Ginásio Sa- .

grada Familia de Blumenau, Santa Catarina .... 150.000,00
Conclusão das obras de construção do Hospital de

5:;.noo,,00
5.000,00

20.000,00

150.(l!W,0l.0

Caridade "Santa Otília", de Orleãas, S. Catarina

Conclusão das obras e aparelhamento do Instituto

São José, de Itajaí, Santa Catarina .

Prosseguimento das obras de ampliação das enferma

rias do Hospital de Caridade de Araranguá, Santa
Catarina . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

'
..

150.00u,oo

100.000,00

150.000,00
Prosseguimento de obras de construção do Hospital

de Brusque, Santa Catarina .... '. . . . . . . . . . . . .. 200.000,00
Prosseguimento de obra sde construção do Hospital

de Cur-itibanos, Santa Catarina 200.000,00
Prosseguimento de obras de ampliação e aparelha-

mento do Asilo da Associação Benefic.ência Lagu-
nense, Santa Catarina. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 100.lHHl,uo

Prosseguimento das obras da Maternidade dos Operá-
rios de Cresciuma, Santa Catarina 100.000,00

Prosseguimneto de obras do AsilQ de "Orfãos Abdom

Batista" de Joinvile, Santa Catarina .

Maternidade Blumenau, para prosseguimento de obras,
Santa Catarina .......•........................ 100.000,00

Colônia Santana de Psicopatas, de São José, para

construção de mais um pavilhão, Santa Catari-

na ,

,

, ' .

Hospital Sant., Teresinha, de Joaçaba, para obras e

equipamentos, Santa Catarina .

Hospital Jesus de Nazaré de Corupá, Municipio de Ja

raguá do Sul, para prosseguimento Ide obras, San-
ta Catarina .

Ginásio Itajaí, de Itajaí, para obras e equipamento,
Santa Catarina .

(Continua)

100.000,00

800.000,00

300.000),00

100.000,ao

20r..OOO,lilo

Operação ua aorta
Chicago" 31 (U. P.) - O especia

lisla em cirurgia eardiaca da Uni
yrrsidade de Havard, dr. Robert
Geoss, informou ter enxerlado um

grande vaso de sangue, que foi pre
servado (Jurante trinta dias, no

sistema circulatório de uma crian

ç'a de sele anos, vitíma de uma pe
rigosa anon'talia no coracão.
Em ,artigo publicado 'no "Jour

nal of American Medical Associa�
l.ion�", Gross diz que nova técnic:;L
.empregada ,na cirurg'ia cardíaca
deu às crianças vitimas de coaria

Cão ·da aorta melhores condições
para uma vida IÍ'ormal. Na coarta
ção da aorta se verifica estreita
mento ou constrição o caso san

guíneo.
Na maioria dos casos, a inte];

vencão consiste em remov.er parte
da aorta que está obsLruida, costu
rando as du,as extremidades. Em
1!lm caso, diz Gross, fl operacão rea

lizada em uma criança de sete anos

ficou por completar devido ao ta
manho da parte seccionada. Então,
foi tomada uma parte da aorla de
um falecido, consérvado durante
um mês, e feito um enxerto para
cobrir a falta.

Credito concedido
pelo Brasil
Washington, 31 - (U. P.) um

relatório da Administracão da·

Cooperação Econômica diz que o

Brasil, em data recent.e, pê)s à dis
posiCão da Dinamarca 2.500.000 dó
lares em crédUos para aquisicões
no mercado brasileiro, e que a Ar

gentina concedeu um créditq de
.dois milhões de dólares a Dinamar
ca B, aproximadamente, 120 mi
lhões de dólares à Itália, França e

Holanda.
O dito relatório diz que" a quan

tidade de capital do Plano de Rea

bilitação da Europa, invertida nós
países latmo�americanos é muito
menor que a esperada".

O Comité explica no dito r.elató
rio que isso "se deve principalmen
t.e ao fato de que as oollleitas de
cereais na Europa, no ano passado,
foram inesperadamente grandes,
tal como o foi a dos Estados Uni
dos.
Essas safra5, juntamente com a

diminuicão da procura do trigo
norte-americano, prOduziram decli
mio considerável nas aquisições de
cereais na América Latina.

Impõe-se que a f'isoalização tra- nes, no valor de 182 milhões de dó
halhe ativamente, com verdadei- lares para os próximos quatro ou

Caracas, 31 _rUo P.) - O :\'finislé- ro entusiasmo, com o objetivo i:le

rio das Relações Exteriores consi- que as rendas publicas cresçam, 111-

deron, documen Lo oficial, como trapassern, de muito, as previsões
"arrogante .e inaceitável" a decla- orçamentarlas e sejam recolhidas
racão publicada pelo govêrno do com pontualidade e exatidão e, as

Chile. a 21; de janeiro, ,a propósito sim, o Orçamento da Despesa pos
da retirada do embaixador vene- sa ser executado, sem maiores sa

zur lano em Santiago. A retirada criricios da Nacão.-
desse diplomata roi motivada pelo '\s gT':'\orlef: i níoialivas, em todas
fato de tel o govêrno do Chile to- as atividades, sempre tiveram oii

mado a iniciativa de levar ao Con- gem em S. Paulo, centro de civis

selho ela Organização dos Estados mo, de r iqueza, de hrasilidade.
Americanos o caso do retardamento E, agora, a campanha pelo aper
da entrega de salvo-conduto ao po- feiçoamento da nossa politica fis
Jitíco venezuelano Romulo Betten- cal, por uma maior 'arrecadação de
court, que se achava asilado na rendas, sob a egide da Moral e do
Embaixada da Colombia. O Chile Direito, estou certo, irá partir da
considerava êsse ato como uma nobre classe dos agentes fiscais do

violação dos direitos de asilo. O Estado dê S. Paulo, cuja ação, bem
Ministro fez publicar hoje, lado a inspirada, servirá de exemplo a to

lado, aquela declaração eh ilena .e dos os colegas que, espalhados pelo
a sua resposta de agora, respon- Brasil afora, cumprem, anonima e CONDENADO À MORTE

dendo ponto por ponto às acusa- dignamente, os SE'US deveres, ,e aos Convicto principalmente à base

ções do governo de Ral1tiago. quais jamais Iall.arão os aplausos e de sua própria confissão, foi con-

E�FRAQUECIMENTO DA SOLI- os incentivrts da D. R. I. denado à morte pela g'uilhotina.
DARIEDADE AMERICANA Conheco as vicissitudes das pro- Tôda 'a Alemanha está discutin-

Caracas, 31 m. P.) - A Junta fissões de agente fiscal e de exa- do a estranlla psicologi:a de seu

.Militar da Venezuela acusou, on- t.or, que distribuidos pelo interior crime, seLls filhos Dietmar; de

tem à noite, o Chile de levar a ca- dos EsLados, muita e muiÚ; vez,. três anos, e' a menina Ingrid, de

bo uma. polilica que tende a "en- exercem as' suas funcões com di-I seLe, foram encontrados mortos no

fraquecer os laços da solidariedade ficuldades mil, sem conforto, sem mato, perto de um pântano, nas

americana", em virtude da queixa garantia, 'privados, até, do convivia cercanias desta cidade, em outu

chilena per�e a Organização dos saIu Lar da família. bro último. A menina foi violenta-

Estados Americanos fundamenlada Por isso, rendo aos agentes fis- da pelo monstruoso, antes de sel"

no que qualificou de demora da assassinada.
-

Junta em concedc� salvo-conduto � _
De pé, calmamente, diante do

ao ex-presidente Romulo Betten- Adv�rfeDCla juiz, Liebenow demonstrou o cri-

court, quando êsLe se encontrava
•

_ I
me dizendo: "Matei-os a' um só

exila,ao na embaixada �a cOlombia.,do Valtcano
tempo; a menin� com a m�o . e�-

em Caracas. Cidade do VaUcano , 31 (U. P.) querda e o menIno com a dIreIta.

- O Vaticano exortou os fiéis Ha-

lianos a que não adiram ao partido
poliLico filo-comunista chamado

Kiel, 31 (D. P.) - Um submari- dos "Cristãos-pregressisias", por

no alemão, com 50 cadáveres a estar aliado 'a gTUpos do materialis-

bordo, foi encontl'ado pelas tur- mo ateu. O. órgão do Vaticano

mas que estão procedendo a remo- "o.servatore Romano" denuncia,
ção ele dest.roços do }Jorto de KieI. num artigo estampado na primeira

O submersível, de 1.600 lonela- página, os cristãos-progressistas, e

das, recebeu um impaelo direto, di� que "somente as autoridades CHORANDO SÔBRE O TÚMULO
. durante um dos ultimos ataques eclesisticas têm direito a àoutrinar Quando a monstruosidàde foi

aéreos contra lUe!. Acredita-se que, em máteria ortodoxa católica". descoberta, Liebenow' chorou e foi

entre. seus ocup'antes, havia um A denuncia do Vaticáno foi mo- .colocar grina�das de flores no tú

cert.o numero de refugiadOS civis. tivaila por um manifeSto do "Comi- mula de seus' filhinhos. Receiosos,
um dos corpos, já foi identifica- fê Central do Movimento Unitário por outro lado, de ter deix,ado im

do. Além dos cadáveres, foram en- dos Cristãos-Progressistas", em que pressões digitais, aparou as pontas
contratos vários objetos, como di- se declara um partido que professa dos dedos, J�S acabou por admí

nheiro, sapatos dç senhoras e pecas "consciente aelesão aos principiós I til' f1eügmaticaniente sua au t oria

de, vestuário. da IgTeja Calólica." do crime.

o interesse pelas
ciências do· homem

Com êsse palpitante tema, hoje
vivamente debatido nos círculos
culturais de quase todo o mundo,
nossa brilhante oonterr-anea, prof.
Maria Olimpia da Sih'eira, abrirá,
no Clube Doze de Agosto, no próxi
mo dia 4, uma série de conf'erén
das que integram o programa des
sa prestigiosa sociedade, no cor

rente ano.

Figura .que já se impôs entre

nós, 'pelo seu talento e pela' sua

cultura, a prof. \faria Olímpia da

Silveira, que atualmente faz, na

Capital Federal, um curso de aper
feiçoamento pedagógico, da Facul
dade de Filosofia - lerá a ouvi-la,
estamos certos, uma assistência
culta e númerosa,
Ainda amanhã volveremos" a re

ferências sobre essa hora de i nl.e

Iigéncia que a distinta pensadora
conterrânea nos vai oferecer, c que

promete revestir-se das galas de

lll;n grande acontecimen lo cultural.

4 V.,oezoela acusa
n Chile

Com 50 cadáveres

Agentes Fiscais do Imposto de f.",s.,�
Apelo pera trabalhare,,:, com ejiciencui em benefit � �-.-:

to da arrecadação, jazendo face ao «deftc,,-»,i:ife .

Cr$ 1.141.365.789,00 'l:erificado para o exercici ;. d�9t§ ..-:
O "Centro de Estudos dos Agen- cais e aos e�atore.s .lfe<mlas·..

·._8'ta�
tes Fiscais do Imposto de Consu- oportunidade, amIO'· nl,;�=',.
mo", de S. Paulo, recebeu do dr. sincera de muita a çã �já.ii:

. �,.

RaImundo Brigido Borba, diretor vem ele muito longe ;0 l!illl:.._"!
das Rendas Internas do Tesouro pos em que com efe's v'lvl'
Nacional, um oficio de agradeci- mais afastadas regiões do Pais.

rnento pela inserção na �a da ses- Cabe-me, agora, agradecer, mui

são do "Departamento de Outros penhorado, a v. s. os votes que,

Impostos de Taxas" de um voto de em gesto fidalgo, me enviou pelo
congratulações por sua investidu- exito de minha. 'administração, es-

ra no aludido cargo. per-ando contar, em 'todos os ins-

Nesse oficio, diz o diretor das tantes, com a colaboração Inteli

Rendas Internas: "Venho acompa- gente.: amiga e devotada dos agen

nhando, desde a sua instalação, a tes fiscais ao Imposto de Consn

marcha vitoriosa do "Centro", cujo mo, que desejo ve-los sempre ir

programa de ação, orientado, por manados com os dignos ex-atores ,a

ideais alevantados e nobres, mere- demais servidores deste Ministerio,
ceu, desde o inicio, os meus aplau- na boa e patr iotica campanha de

sos, O "Centro de Estudos" pode vigilante defesa dos interesses da

estar certo de que continuará a Fazenda Nacional, em pról da ar

contar com o meu apoio para pros- recadação maior das rendas, con

seguir em sua merítoela campa- tribuindo, dessarte, cada qual com

nha, do mesmo passo que não pres- o seu coeficiente de trabalho, Ie

cindirei ele sua leal .e efi-ciente co- cundo e honesto, para que cresça

oper-ação 'para levar a bom termo a riqueza do Brasil, possibilitando
a nova e importante missão que me ao governo os recursos financeiros

con fiou o benemertio governo ela de 'que carece, na hora presente,

Republica". para não ficar entravada a marcha

O diretor das Rendas Internas do elas hrilbanbes realizações que vem

Tesouro Federal aproveita o ense- executando pelo bem comum".

jo para fazer um apelo aos agen
tes fiscais no sentido de tr-abalha
rem numa fiscalização eficiente e

permanente em ôefesa dos supe
riores interesses da Fazenda. E diz,
a proposito :

"Grande é, no momento, a res

ponsahilidade dos servidores inte

grantes dos org-ãos de fisoalização e

de arrecadação.
O orçamento para o exerci cio de

1949 apresenta 1.1m "deficit" de Cr$
LI 1.1.365.769,00.

'Subem as ações
da Light
Londres, 31 (U. P.) - As ações

da "Brazilian Traction Light &

Powes" subiram 1/8 de dolar para
27 dólares.
uma declaração da companhia

anunci a um amplo programa de

expansão, abrangendo os sistemas
de energia hidráulica e de telefo-

cin co a nos.

Acrescenta que as reservas pró
prias da companhia fornecerão 197

milhões, enquanto que o Banco
Internacional concordou oom

.

um

empréstimo de 75 milhões a 3,1/2
por cento, pagável ·enY25 anos.

EstraoluloD OS
dois filhinhos'
Hamburgo, 31 (U. P.) - Ecich

Liebenow, de 34 anos de idade,
barbeiro, al to e magro, demonstrou
a dois policiais aqui, como- estran

gulai-a seus dois filhos simultânea
mente, sendo informado- também o

juri de que o assassino praticara o

crime com sua .espôsa.

"PRATICOU" COM A ESPÔSA
A espôsa do assassino depôs, di

zendo que no dia do crime o ma

rido praticara com ela, aperlando
lhe a garganta. Entretanto, Lie·

benow neg'ou qüe o crime tivesse
sido premeditado, f.risando "a idéia
veio-me subitamente à caheça".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 IBSTADO ...Terc•• 'elr. 1118 Fevereiro de t.C�

uteis
Rorario das empre ..

sas rodovia rias
IJEGUNDA.-l"EIRA.

90,00
45,00
25,00

Expresso São Olstóvlo - l..&CImIa
7 h()(('8I!. .

Auto-VlaçAo IUja( - IQJa( _L l' :bo
ruo
bpresso BruSQuenH - Bruaqu. -

18, hora•.
Expresso Brusquenn - Noya Trento

- 16,30 hor&s•.
A.uto-Viação Catar1:neIIJM

- • horas.

Áuto-V!ação Catal'inen.. - CUr1t�ba
- IS horas.
Rodov1árlAl SuI·BruU - !'6rto A.lecM

- 3 horas.
.

Rap!do Sul·Braallelro - Jo1:n...u. -
6.s IS e 14 horas.'

TERçÁ·FEmU .

Áuto-v,!açAo CatarlnellAle - P6rto A.l.
gre - 6 horas.

Auto·V1aç§(> CatarllleIlH
- Ií horas
Auto-VN1.çAo Catadnen..

- II horas.

Auto-V!açãr;! Catarln_
- 6 horas.
Expresso SAo CrIF,ó.,lo - r.a.una -

7 horas.
Emprés8 Gl6rla - Lac\IIl& - 7'"

e 6'" horu.
Expresso Brusquen.. - BrUIIQu. -

16 horas.
.A·,to-Viaçao ltajal, - Itaja! - 18 ho

ras.
RApldo Sul BruUe1ro - JoIn'fU. - ..

IS e 14 horas.
QUA.RTA-J'EIU

Áuto--VlaQlo catarlnense
- IS horas.
Auto-Viação CatU'l.!anae

- II horas.

Auto-Viação CatarlnoeIIJM Laguna
• - 6,30 heras.

�

I
Rlipldo Sul BrasUelro - JolnvUtI - ••

.; Ií e 14 horas.
" Expresso São Cristo.,lo - LaCU!l1. -
•: 7 noras,

.. I ExpreSlO Brusquenllll - BruSQu.
"

I 16 noras. '

"I AutQ-Viaçtlo ttajat -

j I ra�xpresso Br'usquense
- 16,30 horas.
Rodovlârta Sul Brasil - P6rto A.lelT.

- 3 horaa,
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Viacão Aérea
_,

Horário -

Seçunda-ieire
PANAIR --,.. 10,40 - Norte
VARIG - :10,40 - Norte

I

PANAIR - i3,50 - Sul
CRuzEIRO DO SUL - i3,55

Norte
Terça-feira

• -d11 - 10,40 - Norte
fll 'Zh:IRO lJO SUL - 12.00 _

Worte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR _ 13,50 _ Sul

Ouart�feira
PANAIR _ fO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SU.L - 11,00

Norte
VARIG _ 11,40 _ Norte
PANAIR _ 13,50 - Sul

OtLintfl-feira
PANAIR _ 10,40 - Norte
PANAIR _ i3,50 - Sul
VARIG _, 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

'Norte
CRUZEIRO DO SUL i5,30

Bul
Se:eta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
�orte
PANAIR .:.... .10,40 - Norte
VARIG _ 11,40 - NOTte
PANAIR _ 13,50 - Sul

Sábado
VARIG _. i2,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

fiorte
Df!mingo

PANAIR _ iO,40 _ Norte
CRUZEIR6 DO SUL - H,OO
PANAIR _ 13,50 Sul.

I

CuriUbI

Tllbarto

Jolnvlle

13,55

QUINTA-FEJRA.
Auto--Vlação CatarlD.ellBC'

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnena.

- 5 hora".
Autc-víacãc Catait"!nenM

- II horas.

Auto-VlaçAo Ciltarlnense
- (l horas.
Auto-Viação CiltarlnellH - Laguna

- 6,30 horas.
EXI1resso 8110 CrLsto.,Ao

7 horâ,s_
ElIl1pr,êsa Gl6ria - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Br-usquense - Bru�u. -

111 horas. ,

Auto-Viação ltajaI - ltajal - 18 hO-
r&I, �

Rl!.pido SUÁ Brasüetro -I,JoIn'fU. - lJt
, e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - III

_ • horas.
SEXTA-FEIRA.

RodO"f1!ria Sul �raBU - pono A.letrn
- 3 horas.
Auto-Vf.8.ção Catarlnense Curlttba

- 5�h(}ras_
Auto-Vlaçllo CatarlnenH ,_ Jom'ril.

- 8 horas.

Auto-Viação Ca<tN"lnenH - t.all"Wla
- 6,30 horas.
Expresso 8110 Orim.ovAo - l.o&guDoa -

7 horas.
Auto-Viação Haja! - ItaJa! - 111 he.

ras.

Expresso Brusquense
16 horas.
Rãpído Sul Br8JsUelro - Jo!n.vl1.

à. Ií e 14 horas.
S.ABADC

Auto-Vla.ção Cat.arlnenH � CUrltiba
- 5 horas.

IRApido Sul Braplle1.ro - - JolnTlle

-.às II e ]9 horu.
- II horas.
Auto-Viacão Catarlnense

- fi hora,s.
Auto-Viação (:a,tarlnenH

- 6 horas.
EXDr�sso São Orlsto'fAo - LI&"Ima -

7 horas. .

ExpreSl!O BruSQuenn -ee- BnulQue _

14 horas.
Autc·Viação !taJaI - ItaJal - 18 h....

raso

Expresso BrusqueIloft - No.,. Trento
- 9,30 borlliB.

.

Expresso Glória - Laguna - • 1/2
• 7 1/2 bora..

POrto

CUr!Uba

Joln'fUe

Jotnv1le.

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
c"rlm. • ci".1

Con.Utuição d. Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Titulá. Dealarat6rloe

E.crit6�io e Re.idencia
Rua Tiradente. 47.

�ONE .�. 1468

• VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
DIAS VELHO

A DIVULGACÃO
Revisia cÍo Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultur(ll
Economico Financeiro IPublicidade mensal. - Assinaturas e An6';;d��-: -

CAIXA POSTAL,577 - CURITIBA
�"--------------------------------------__�I� �'�.'�f__

_ .JomvU. Inscrição para os exames

15 de fevereiro

CURSO NORMAL
Exames _ Dias 22 e 23

reiro.
Documentos necessários:

a) . Requerimento' de matrícula.
b) Certidão de nascimento (de

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

I10 ciclo (fund. reg iona le ginasial) ..
d) Bom comportamento social

(dado por qualquer Professor-i.

.e) Atestado de saúde e vacina.
ARTIGO 91

Exames - a partir do dia 19 de

e) Taxa Cr$ 70,00- Caixa Es
Itajai - 18 no- colar Cr$ 50,00 - Total Cr$ 120,00.
- Nova 'Iftnto CURSO GINASIAL ,

de I,) a

de feve-

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

de 17. ou completar até 30 de ju
nho) - firma reconhecida.
c) Prova de quitação militar .

d) Prova de identidade .

Exames de admissão, a partir do
dia 18.
Documentos necessárioa:
a) Requerimento.
b) Certidão Id� idade, compro

vando ter o candidato 11 anos com

pletos ou completar a 30 até 30 de

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

(firmas reconhecidas).
Florianópolis, 22 de janeiro de

1949.
.. Judite Batalha
Secretária.

da Silveira
I

A

VOCE
tambem u5ará

KOLVN05
diz'

nJOB'lenne�
famoso estrela do Diana
Prodvcücns, que aparece
em "Fhe Secret Beyond
The Door" UnIversal
Internationot Re/eose

. , .

Dores
nas Cosias,
Nervosismo,
R�umatismo !
A alimentação inconveniente, o exces

so de bebidas, resfriados, etc. obrigam
freqüentemente os rins a um trabalho
forcado- Os traustôrnos dos rins e do
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido lírico, freqüentes Ievan
I tadas noturnas, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras. tornozelos inchados,
reumatismo, olhos empapucados, e, em

gPral, ao impressão d� velhice precoce.
.xjude seus rins a purificar seu sangue
por meio de Cystex. A primeira dose
começa a trabalhar, ajudando seus rins
a cli rh inur o excesso de ácidos, fazendo
assim com que se sinta como novo. Sob
nossa garantia Cystex deve ser intei
ramente satisfatório. Peça Cystex: em

qualquer farmácia. hoje mesmo. Nossa
zarantia é sua maior proteção.

(!ystex no tratamento de:
�

STlTES, PIELlTES E URICEMIA

•

Aluga-se
I ALU��-SE uma sala própria p�
ra negocIO bem no centro da CI

dade. Vêr e tratar à rua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensão Vitória)
ou na Oficina Soe. Eletro-Rádio
Mecânica Ltda.

De pessoas têm usado

com bom resultado o

popUlar depurativo

1-3. tJ1:&€1 ["I .

A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO
o figado. o baço. o coraçá.o, o e.tomago, o. pulmõea, a pele.

produz dores de cabeça. dore. no. os.o., reumatismo;
. cegueira, queda do cabelo anemia e aborto.. ,

Conaulte o medico e tome o popular depurativo ELIXIR 914./ :

Aprovado pelo D, N. S. P. corno medicação auxiliar no trata

mento da Sifili. e Reumatismo da
.

mesma origem,
Inofenilivo ao organismo. agradava1 corria licor

._--_._.--_ .._-------'-----

I
DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

e

DR_ CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Guia do Paraná

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 _. Florianópolis

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido aW>n"oanhado de um mapa rodoviário do·

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

REEMBOLSO POSTALQuarto na' Praia
Para casemiras, Unhos, brins, e�c. precisa-se representante.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



oi

_-----_-:-- E_S�fA=D:....::l::...'_-_=_Terca ie�,a 1 de �ev,�,reiro d. 1949

'Vida Bacial
ANIVERSARIOS:

,ANTóNIO DE PADUA PEREIRA

Faz anos hoje, o nosso estimado
.oonterrâneo sr. Antônio de Padua

Pereira, dedicado sub-diretor da

Penitenoiária e recem nomeado
Prefeito do novél município de

Capinzal, neste Estada.
O distinto an íversaríanlc que é

pessoa geralmente benquista em

nosso meio, receberá as homena

�;gens que é merecedor.
"b Estado" sauda-o e abraça-o

.eafetuosamen ía.

SRA. LORENA FRAINER

Transcorre nesta d'ata o aniver

.sárío nalalício da exrna. sra, d.
'Lorena Bor-ges Fra iner, digna es

.pôsa do nosso colega de imprensa
'jornalista João Frainer, redator da

·"Gazeta" e diretor da revista "Leia
.me" .

NEUSA�
Comemorou ôntem o seu segun

-do aniversário a gracíosat meuína
.Neusa, filha do sr� Euclides Vale-

riano de Sousa, funcionário públi
"�O estadual e de sua exmaa, sra. d.

.Maria Pinlo de Sousa.

TEREZE\HA

Aniversaria-se hoje a encantado
ra menina Terezinha Trilha, fi

lhinha do sr, José Marques Trilha

.e de sua exma. espósa d. Rosa Pau

�]ier Tl'ilha.

SRA. NECSA B�RRETA DAURA
A efeméride de hoje regista 'Ü

-natalício da exma. sra. d. Neusa

"Ber reta Daura, virtuosa .espósa do

--,n�o distinto conterrâneo e aba

)isadl> médico dr. Laura Daura.

A ilustre dama que por seu co

ração sempre afei to ao bem fez-se

credora da simpatia e da admira

ção de um numeroso círculo de re

lações de amizade,
�

será, por ôsse

nnol.ivo, muito homenageada.
Associamo-nos, respeitosamente,

.às maní festações que Ih e tributa-

Tão, hoje.

SR. LUIZ El'GENIO DE CAR
VALHO LíRIARTE

Faz anos hoJe o inteligenLe garo

:to Luiz l�Llgênio áe Carva.lho Uri

';arte, en le\'o do lar do nosso presa·

·do amigo sr. João Eugênio Uriar

te, dedicado funcionário da Casa

Hoepcke S. i\. - Comrréio e In·

dústria e de sua exma. espi\�a d,

Ana Cecília de Ca['valho UriarLe.

ANA-MARrA

A graciosa e inteligente menina

Ana Maria Ratton, dileta filha' do

�r. Capitão elo Exército sr. Antô

nio Carlos de Mourão Ratton, ex

Secretário de Segurança do Estad�
. faz anos hoje.

FAZEM ANOS HO.tE:
- a cxma. s("a. Maria da Con·

: ceição Tietzmann.
,_ o sr. Rodolfo Schlempe(".
- o sr. João Teodoro dos San-

tos.

nascimenlo de uma linda garolinha
que se -chamará Lecla .• '

Ao rlistinto casal e à querida Le

da, cm'iamos os no�sos melhol'es

Yul 0< de feliric1adC's.

ELL\.:';E

-�...
' �_._-"'::-�_ ....�... "'. --._.�---- --

3

.Cobrança de impostos municipais Esp�lbadli sObre
o Prefeito Tolentino de Carvà.lho resolveu prorrogar a cobrança

a) erra
Há poucos viventes tão espa

das Impostos sôbre Indústrias e Profissões e de Licenças (sôbre co-
lhados sôbre a terra como o

mércio fixo, ambulantes, veiculas e publicidade) e da Taxa de Lim-

peza Pública, relativamente estabelecimentos coruerciajs, até o dia
mosquito, pois pode viver tanto

na floresta virgem tropical co-
mo nas tundras sibéricas. O fa-15 de fevereiro p. futuro, sem muIta.

vicção de existir uma arma ex

celente contra a malária, asa...

bel': a quinina,
.

AT"ó! ALó! FOLIõES!

REI MOMO NO IATE CLUBE!

O Gremio do Iate convida seus

associados para uma "soirée", que
realizar-se-á no dia 6 de fevereiro

(domingo) com início �IS 20 horas.

Sen'irá de ingresso 'Ü convite ex�

peLlido pela diretoria.

Haverá ônibus por conta do Iate

depois da "soiré�".

Moscou, 31 (U. P.) - A Urnâ i
Soviética acusou os Estados Uni
dos e a Grã-Bretanha de tentarem
minar as Nações Unidas com o Pac
to do AtIantico Norte.
Numa declaração de 34 páainas,

o Ministério do Exterior declara
que a URSS deve levar em conside-

9,00 _ ABERTURA, _ Bom dia ração o fato de que os círculos do

minantes dos Estados Unidos c da
Grã-Bretanha se empenharam nu

ma politica abertamente agressiva,
cujo objetivo final é o estaben-ci-:

em menta, pela força, da dominação
�nglo-americana do mundo".

\ O Ministério continua:

\ "É eviden.te para todos que :J

canspiraçâo está sendo atualmente
levada a cabo contr-a as Nações
Unidas, visto que o O,'N. U. - em

bora apenas em pequena escala -

sustá e contém os agressores a � lia

Variedades em grava- politica de agressão e de desenca-

ções
,

deamento de nova guerra Em 'vista

12,00 _ Oferecim\entos musí- F�sta situação, a União Soviética
c;eve, com a maior firmeza e insis

tência, lutar contra o' enfraqueci
mento e a destribuiçâo da O"riani
zação das Nações Unidas pelos ele
mentos agressivos e pelos seu" se

guidores" .

A deêlaração diz que a TJHSS
deve tomar medidas para que a

O. N. U. não seja dcspresada 11P111

ultrapassada, "c'omo tantas VPZ('S

tem acontecido". O Ministér:io do
Exterior diz que, em vez de se dci:
xar ultrapassar. as Nações Unir!'l�" d d

••

18,05 - Carta �onora devem dar mais valor à sua auto- \lOO ena o o' lOIZ
18,15 - Tipica Buenos Ayres ridade, especialmente ao sllrgir :J Kansas Cily, Missollri, 31 (U. P.)
18,30 - Juventu.de Espirita de qllestãü do' Iquem está "fazó'ndo '

Fpolis
lima nolíitka atres'siva e fazendo

- Emory 1<:. Smith, de 57 anos de

tell'tativas par,a des'echar novas idade, que durante 20 ano� foi

18,45 Orlando Silva guerras". juiz de disLrito e imoprtante flg:_l.
19,00 Momento Esportivo A clec1araçã'O; publicaoa ús pri- 1'a do corpo de advogadOS de lUis-

19,30 Noth::iario Agenc�a meiras horas desta manhã, tem :J

Nacional
dc,ta dp 28 de jane'ir,> e aparece0

souri, foi condenado a um ano e

, aqui sob o titulo - "Declara<"'ão um dia de prisão por ilan'r s�ne-

1;\RA. HILDA LEHMKUHL
20,00 - Musicas do novo mun- do Ministério rl� Exterior sôbre o gado u fisen deixando de p.1g"r

Transcorre hoj.e o aniv�rsário
do pacto do Atlzytico Norte", impostos sObre renda.

20,30 _ Em Ritmo de 'Carnaval O doeunwnto diz que, por traz da Dos 2.000 d,ólares (Iue devel'ía
-.natalício da exma. sra. d. Hilda 2130 _ A Vóz da Rádio I União da Europa Ocidental. estão

Lehmkuhl, digna espôsa do Isr. An- 22'00 I f t· G
.,

'I
"planos para o estabeIecill'ento ter pago, de acõrdo com a sua

tônio Lehmkuhl, capilalista,
'

- n arma IVO uaruJa da domin'ação mundial anglo flnw .. renda de 19!d, Smith pagou ape-

22,05 - Jean �ablon ricana" e que, "sob tais comFções. nas 1,!d dólares,

22,15 _ Sólos de Acordeon a pal·ticipação da URSS e dos pai- A sentença fói proferida pelo
na - Rua João Pinto

2230 _ Ultimas melodias SP,� de nova democrac'ia no Pado rl0 20 Domingo - Farmacia Mo-

, 23'00 _ Bo' nOI·te _ ENCER- Atlantieo Nortf> ou em al,ianças se· juiz federal AlberL A. Ridge, o (',ual d R J
-

P' t
a L b' It S'U' d' '1

erna - ua oao m o

RAMENTO l�lelhantes de Estad�s esta. nat!!ral- a,m em mu ou rr:l 1 em 015 111) ,

26 Sábado _ Farmacia Sto.
. l11('nte, fora I'Ie ([llestao". ' dolares e o obrIgou a pagar as I A t" R J

-

Pi t

ASSOCIÇAO'BllASILEIRA DE
' 1\Jll cprto nOl1to da sua rleclarn-' cusLas do processo. Ridge castig,;u n270nDlO -.

ua 0Fao .n.o
, c-iÍl�, o Mini�tério do Exterior djr

'

I " .

I f"
ommgo - armaCIa sto.

ESCRTTORES - SECÇÃO DE rrue a Grã-Bretanhn e a França.
o se�l co ega por vw ar a con HUl-

Antônio _ Rua João Pinto.
o ANT A CA'l'A�lIN A AO

1 E t..1 1T'd ça, de seu cargo", Disse que por
,:,\""",:,- .L L _"- ('0111 o apOlO (OS �s n ..os TIl os, O servI'co noturno sera' efe

essa razão a ofensa era ai'nda 1I1ais
'

•

'-

De ordem do sr. Presidente con- "r01l1])eran1 com a politica de p�lZ tuado pelas Farmácias Sto.
fi! se emnenharam na prenara6íc li,:, grave.

no,�_ a,!lressa-,o na EU1·opa". A l""i"() A d'
. .

d'
Antônio e Noturna sitas ás ruas

Q "

-
, o !tal' a sentença, o JUIZ Isse

(la Emona Oddental. de qn" pnr- J'oão Pinto e Trajano nO 17
havee considerado a pena prllferi-

tieiT)3111 a Grã-Bretanha, a l<'n:1Df'3. A presente tabela não poderá
•

B 'I
. T da em casos similares.

'1. Holanc1a, a e �nca e o ,'�,8nl' ser alterada sem prévia auto-

j-our!!o, têm em 'vista "a po�sih1lirta- Em sua decl:;trac;,ão, peranlc o
, . rização deste Departamento

oe de usar este grupo de TlotelH'ta° Tribunal, Smith, que renunciou ao

()cidentais ... contra os Estados (jlle seu carg'o quando o jurado estu
faram seus aliados durante a se!lun

rln !!uerra munrlia]... É ineg:1Yc] elou o seu caso, a 14 do corrente

(llle 'o verdadeiro obíetivo fio naet(l mês, disse ao juiz Ridge: "Dentro

dr Pruxf>las e a eriacão rla l'lliíío de meu coração, ,eu sei que não ti

Oc'iflp.ntal nada tP111 (l111 comum ('<'111 nha a intcnç1:o de enganar ou

,
1'<; in1eresses da defesa de<;5!'s T'�sta- fraudar". Disse que renunciou pú)'-

de
\ rlos. () ql1P se tem em vista r fi !'c

lrlllMlfl de medidas militares' E' a que entendia que alg'umas pessoas

""nreSSf'n iiI' torh p<;nécic ('()ntrq ao poderiam considerar o caso como

classes trabalhadoras e contr2 ?00 "afetando a magislmtura ,e o corpo
<"'esrl'ntes forC8� democrMie1� (]('11- de advogados e ,devido ao repú

Púlvio Lll'i. Viei1'a - Secrrtário, h-C) rle<;ses Estados: P. tamhpl11. ,·(ln·
, dia de que poderiam ser objeLO os

tra ° crcscente movimento r]r lihpr,

tacão dos novos das coloni:l� r pai- tribunais ele nosso país".

"('� (l"T'''nrlpnIps''. O júiz ftidge disse: "EsLe acu:::,;t-

uma sala de jantar e 1 grupo estou- A de('1o>1'aC8,O rliz flue !) fatr, ,1(" do comparece ante o Tribunal nas

fado.' Motivo Ide viaJ·em. Tratar à

I'
«1H' a Alianc" dp Brll�eho p nma

. mesmas condiçõ,es que qualquer
Rua Conselheiro Souza França n. nli_ane:> de 110tf>ncias coloniais ":1PC-

22 ou telefonar para 1.3':l4 nos salienta o caníter al'tl-licl11o-

- ü ·sr. Dercílio José Santos, cO-. de deliberarem sôbrc a seguinte
merciário. Ordem do Dia:

-0- a) Eleição para o preenchimen-
NASCIME:\TTOS: lo da vaga do rnemb1'O renunciall-

LEDA te do Conselho Fiscal.

O lar do nosso estimado conter· b) Volação ao anLe-projeto
- râneo sr. Gasliío ele Assis,' dignís�i
mo Deiegado da :VJ.arinha Mercante

em Florianól1oli, e de sua ('"ma.

€spüsa (L Iolanda Ramos de Assis,
foi enriáuecido, no dia 29, com o

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL to de o mosquito sugar sangue

DEPARTAMENTO EM SANTA CATARINA já o torna uma praga para a hu-

SZPOGANICZ Curso Para o Comércío Hoteleiro e Similares manidade. mas êste modo de vi-

e CURSO GRATUITO ver que se limita ao' sexo femi-

Senhora Torno público que' o Departamento Regional do Serviço Nacional nino, torna-se um perigo da vida

participam aos parentes e pessoas de Aprendizagem Comercial, instalará, em o próximo dia 5 do cor- porque o mosquito pode trans

de suas relações o nasciménto, rente ás 15 horas, um curso pratico preparatório que dará conheci- mitir germens de uma doença

ocorrido na Maternidade "Carlos mentos necessários à matricula em um curso especializado para gur- que vivem no sangue de um eri-

Corrêa", de sua filhinha ELIANE. çons, cosinheíros e cqpeíros. te, para o corpo de outra vitima

Florianópolis, 28-1-49. "'
Poderão ser inscritos as pessoas que exercem ou pretendem cxer- mordida

cer atividades no comércio hoteleiro e similares. A doença mais temida que o

A duração do curso é de 3 a 4 meses e as aulas funcionarão á!: se- mosquito transmite, é li malária.

gundas, quartas e' sexta-feiras, com horário diurno e noturno, Apesar de haver relatívamen-

As matriculas poderão ser feitas na séde deste Departamento' Re- te só poucas espécies de mos

gional, à rua Arcipreste Paiva n. 5 - Sobrado, das 9 ás 12 e das 14 ás quitas que transmitem a malá-

17 horas. I
ria, êles tornaram �nhabitável

FLÁVIO FERRARI _ Diretor Geral uma terça parte da terra, cau-
I sando anualmente 200 milhões

'crá.t�co, r�acioná,!-io e agressivo da de casos de malária. Mais que

U�:ao O?�denta� e ac�escenh: um milhão de homens morrem
A União OCidental e o comple- . .

menta militar e politico do agiu,
cada a�o na Indía, so em con-

pamento econômico dos paises eu- sequencia desta doença. Cada

rOP,eus, criado, para)evar :l cabo o

lum, tam�em a população índíge
Pl�:n? Marshaâl na Europ,"!.", Os na, considera a luta contra o

objetivos agressivos desse agrnp.i- mosquito malarígenô como uma
menta tambem se refletem nos pe- .

�

didos, cada vez mais insistentes para
obra de Interesse geral. A regra

o aumento dos efetivos e dos 01'- de sítios de incubação com pe

çamentos militares". troleo e outras insecticidas que

"

Por outro Iadó, diz a'.declaração matam larvas, uma boa drama-
a URSS e as democracias popula- ,

" .

res , '. estão constanteinente e (;0111 gern, o uso díárío de 400 mg,

rapidez, restaurando e desen'volvf'n- de quinina. a titulo de protíla
do suas economias, fortalecendo sua s xia durante a estação em que

�ases democráticas e unindo poli- reina a malária e de 1 até 1.3

h.camente o,s P?v.os libertados ,.le re: gr. de quinina durante uma sé-
glmes reaclOnanos e repressivos". .

. .

ENCOLHERAM OS OMBROS mana, a titulo de remédio, to ...

Washington, 29 (U. P.) _ Fun- das estas medidas são agora
cionários norte-americanos enco- consideradas pela população co

lheram os omb�os em face do ata- mo sendo uteis e necessárias na

que russo à aliança do Atlantico . .

Norte e prosseguiram com os pla-
luta ímplacável �?ntra uma d�s

nos para armar o mundo livre con- pragas mais cruéis da humaní

tra a agressão. Revelaram flue a lei dade.
será submetida ao Senado para ra- Espalhem-se os mosquitos sô
tificação em meados de março JUD- bre toda a terra, também se di

tament� com um legislação dispondo funde em todo o mundo con
de até dois bilhões de dólares para
o fornecimento dp armas ás na

ções não comunistas,
A Grér-la, Turquia, Coréa e alan

mas nações latino-americanas fí�li
rarn entre os países mencionados
C0l110 candidatos para receber arruas
norte-americanas, de acôrdo C�;J11 a

lei proposta. ,

Com o advento ,de urna robusta
menina qtfe na pia batismal rece

berá o nome de Eliane, encontra-se
em festas o lar <).0 nosso distinto
amigo sr. Antônio Szpoganicz.

ANTóNIO

'frf/ím (SCOVI!

Tek

Rádio G,uarujá
PROGRAMA PARA HOJE

pata voce ...

9.30 _ Arco Iris musical

9,45 - 'Chucho 'Martinez
10,00 - Musicas brasileiras

gravações
10,30 - MUZAK

11,00 _ Informativo Guarujá
11,05 - Emilinha Borba

11,15 - Severino Araujo e sua

orq.
11,30

cais

14,00 ':' INTERVÀLO
16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Músicas Deliciosas

17,00 -' Informativo Guarujá
17,05 _ Anjos do Inferno

17,15 - Xavier Cugat e sua orq.

17,30 - Um programa para
voce ...

18,00 - Ave Maria

YOCO os sócios ,da A. B. D. E., Sec

çáo de anta CaLarina, pam uma As

sembléia Gerál extraordinária, ,a

realizar:-se dia 4 de fevereiro, sex

ta-feira, ús 19,30 horas, ,na Bibli

o! éca do Clube XII de Agôsto, afim

Moscou' acusa os EE.
VOe e a loolate'rra

Departamento de
Saúde Pública

12 Sábado _ Farmácia Da Fé
- Rua Felipe Schmidt

13 Domingo -' Farmácia Da

:Fé - Rua Felipe Schmidt

19 Sábado - Farmácia Moder.

lleg-imento,
Flol'ÍaÍlúpoli�, 29 dc janeiro de

'1919.

Vende-se

outro aCIl�ado".

SEU RÉLOGIO PRECISA DE
, '. ,_ ;, REylSAO ?

>::
NOSSA,OFICiNA É ESPECIALIZADA

No�O�c�n�8rt��' sãó,A'[ ',t'_ : ',�,:�';;
'.", ,:,' garanti�os:1()()%

6�'IOA,{',M()P�;I.QdoA0' PINTOl25«Fr�rite. ao,:;J�'i�t�;;
"',' "1�'

_ _

dOitE�tadô) :.>, "�*��'f';(;l,

BICICLETA

Vende-se uma marca "Pullman"

para moça. Ver e tratar a rua Anita

Garibaldi, 47.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �"TADO -Terca·lelra '·Cle FevereIro ele '9&9

-----------------------�E-M--P-R-ÊS-A--S-U-L--B-R-A-S-IL---E-lRA--
Van'da se DE ELETRICIDADE S. A.

* �''''-, - EMPRESUL-
Aviso aos interessados Um terreno 'em Campinas - Serviços de energia elétrica

Cumprindo inst-ruções do Excelentíssimo Senhor Ministro da Aero- São José, com 235 metros de em Joinvile, Jaraguá do Bul,
JOtlO Pedro Gay, 'I'en, CeI. Chefe náutica, cm virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente frente por 152' de fundos - São Bento do Sul, Mafra, Ti-

da 16a C/R. ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capi tal, fica expressa- Frente a Aéreo Clube. Informa- jucas, Rio Negro e Lapa.
.......... •.•.•• mente pro íbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero- I' ções nesta redação .

..

'pisTA" DENTAL········ r.aves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino,' que •••..•................... ..... Material elétrico para insta-

por ventura venham utilizar, ó aeródromo desta entidade, situado. em

II V d
. lações - Motores - Dinamos

..........�?����?� São José.
- en e-se - Bombas - Lustres - Fer- ,

�'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
Asteróide Arantes, Presidente.

, Uma Garapeíra nova com
ros de engomar - Lampadas

TA P. FABRICAR) carretinha e latão.
- Ventiladores - Serviço de

Vende-se

REGiSTROS DE
Tratar com João Duarte, à- instalações por pessoal técni-

Ma<rJinário Cr$ 250.000,00 DIPLOMAS rua Capitão Augusto Vidai 127 co'especialisado.
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00 TRATA-SE de registros de diplomas; registros de professores, e Palhoça. Loja e eritório á rua 15 de
Situada em Campo Alegre - S. C. todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi- • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •

Novembro, n. 449 Caixa Postal
!Vende-se tb. só maquinário cial.

n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
\Informações com A. Wehmuth BUREAU UNIVERSITARIO sul" Joinvile _ Sta. Catarina

,

IBrusque - Santa Catarina". Direção de n-. Pedro Olavo de Menezes. - Av. AIte. Barros 11
- Brasil.

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

Aceita-se r"'presentont"!! no i n terio r do- Estado. Cartas poro
Co ixo Po rto l 139 Flcri"nópolis

Dr. Liudolfo 4.G.
Pereira

AdvoJ&uio-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltituiçõea d. lociedadel
e lerviçoD cerelatee, em geral.
�,Organizaçõ.I contabei•.

Regi.trol e marcaI, di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
E.erit6rio: Rua Alvaro' de

Carvalho n, 43.
Da. 8 ã. 12 hora••

Tel.foR. í494

I Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

.. �ua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio de
.raneiro

I Viagens aéreas em "Catalínas"
i PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
; Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

i terças e sextas-feiras as 13 horas.· .

.

. Para o Norte ; Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho-
ras, com escalas emItajai � São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).

16 C R
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

a Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
• ..' • Telefone 14à2. - End. Tel.: "Steiner".

Edital .

crendo em vista a autorísação do CURSO DE MADUREZA
E.:mO• Snr. CO�1andante' da 5a Re- O CURSO DE ÍIUMANIDADES mudou-se para Avenida' Hercílio Luz

gwo. �llIjtae, f.lca abe_:'to em todo
I x. 20, s,o,br.aelo Altos do Albergue Noturno.

.

terrítorío sob jur isdição desta C/H,' :.\1AIRrCULA para 19;"9: Desde 24. ele Janeírn, das 18 ás 20 horas.
o volunláriado para preenchimento na no�'� sede.

_ , , . .

dos claros na (ia Companhia Rezío- I�E ORMAÇoES com o Prof. Jose Warken, Diretor, no penado dá
" manha.

nal ele Fuzileiros Navais, a o rgani- INíCIO elas aulas .em Fevereiro.
zar-se nesta Capital onde Lerá sua -----------.-----------------

séde, devendo os candidatos sal.is- ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

fazerem as seguintes condições: profícua
Ser solteiro, ter no minimo 1,65 Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

de altura, não 'ser reservista de onda da ZYH - 6

la ou 2a categorias, ser alfabetiza- RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

do e ter enLre 19 a 25 anos de ida- - 970 kilociclos - 309 metros -

de, Inclusive,
Os que satisfizerem as condições

aoírna, deverão se' dirigir ao Snr.

Capitão Laf'ayelte, na séde do 5°
Distrito Naval, Edificio do J�ASE.

Florianópolis, 28 ele Janeiro de
19í9.

ftéro-Clube de S:anta Catarina
e pelas páginas do J'brnal "Sul do Estado"

.. . . .. ..

NOVIDADE SENSACIONAL ----------------------,-------_._-

Qualquer pessoa pode 'ganhar urna BATERIA

DE ALUl\UNIO. comprando o saboroso café
MIMI. Rep resentações

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Se ricos quereis f�car .

De modo facil elegal";
Fezei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

rLeia, Divulgue e Assine I

"Jornal .de Joinvile"
o mais co'mpletO Orgam de

Santa Catarina

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 r •••.1::. Nasc.

Mãe . . . . . . .. . .

Pai •• o. • •• •••••• •••• •• 0. • • � •• • ..

Emprego ou Cargo . .'..... . .

Cargo do Pai (mãe) .

Observo . . . . . . . . . . .. . �. . .. o .

• •••••••• o •••••••••••••••••••••••••• o ••••• 0·0 •••••••••• o. 0 •••••••

Agradeceríamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
---�-'--' ----------

LOJA DAS 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.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça orna visita à sessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

•

V- S
..

?
. . viaJa. ,

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

Antigas do Brasil e enriqueça depressa,
Peça em qualquer livraria de Fl'orinnópolis. Cuslo Cr$ 20,00. Pelo

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua Generaí

Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.
---------------------�-----------

Reside no
� Interior

CURITIBA TE:LLCRAAfA: PROSEBRAS

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

Ouro c Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
Às moedas de níquel de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUMINIOr

Pode' recebe-la ue presente, preferindo o CA

FÉ MIMI. E corno é delicioso o café MIMI./tUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.· 68 _ 1." ANDAR

CAIX.6POS1Al,58l- "€LEfON!::6640 .1El(GII ... ","S, .PRO'ECTOII....

Agencia Geral para S:Càtarina
-

T�RE,NO
..

_

Rua Felipe Schmrdt , 22--Sob. YENDE-�E llma a 1'ua l1'm�o Joa

C. Postal, 69- Te}. «Protetora» qllim, medindo 10x40, "". "'V":t'_
FLORIANOPOLIS

•

Cr$ 20.0000,00. Tratar a rua I ar

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C 1-1 E Fil t.:;;; M I AVI S O
I Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

AGPIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda.
'Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

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

I Cid Rocha Amaral
!

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

I
Aviso aos srs. interessados que.

RADIO IU8A' ZVO 9
tendo' regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
',

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-
cha Amaral reabrirá seu escrítórío

(Rua Presidente Coutinho n. 22),..
nos primeiros dias de .agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes, e

Pedro lledeiros. Auxiliar,

NAVIO-MOTOR i'ESTELA" I A Eletro Técnicn
máxima rapidez e ga�an�ia rara transporte

d,e
euas mercadoria I' V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rO,tativos (únicos em Flo-

Agentes em Flonanopolls CARLOS HOEPCK� S. A. I te de Natal para sua Senhora rianópolis), enceradeiras, rá-

R I·...
"

I ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, fer-

e IOlAa
-

!'lia
. P'" timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,

V , II rogre�so J na "A EI�tro�Técnica", a rua I fogareiros e .mais '�m� infiní

de ]UGEND &> FILHO Tenente Sílveísa? \,

I
dade de artigos elétricos, tu-

, Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen-
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE e pudins abajours de cabecel- te baixos.

�EEMBOLSO POSTAL
'

"Faça seu pe d
í

do por carta ou telegrama e pegue
------�---.,-------

sómente quando receber. Comissão Executiva dos P ro-
autos de Mandioca

1
1

N, 31 cr$ 100�00' N. 9 cr$ 26000

I, Uma maquina fotografica
americana de Eocj l :

manejo

Despertador de baIlio
ilumina a noita

SUillllO da qualidade

,"Wouo. relogio. lIao aoompa nhadOIl dos re.pectivo. certificado.
oe garantia.

F-EÇAM-N03 CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND.& FILHO'

Curitiba Preço Tiradent.. 260 - Paraná

·_··..

·····cõMPXNHiA·�ÂiIÁ·N-ç:r·-DÂ--BAiii��-.--
Fundada em 1870 - Sêde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPQRTES
Cifras do Balanço de 1944

CAI?ITAL E RESERVAS ,.............. Cr$
Responsabildades Cr$
Receita .. :... Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 arros Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

SO.\)O(j 60r.,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306�20

Dr. Pamphilo d'Utr� Freire de Carvalho, Dr. Franéisco de Sá, <
Anísio l\lassorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. �

-·..

············--·---··iÍ'?RARÍA
..

·RÕSA.-.�.-.-�.-.-·--
(RUA,DEODORO, N. 33)

.
ACEITA ENCOMENDAS

'�DE 'SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA

. RAPIDA

DATI LOGRA FIA
Correspondend 1

Comercial
Confere
Diploma

DIR'EçAo:
,;Amélia M PigOZZi

METODO:
,Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (AAVALHO.65

BO,M NEGOCIO
,,pllra ouern possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redaçãc

..........................
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
..
•
•
•
•••••••••••••••••••••••ee4

Datilógrafa
'diplomada
Oferece seus serviços.

Cartas a 'Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

NEM SOE DISCUTE I

:r;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
l\'IIMl, ainda mais agora que está distribuindo

como brinde, valiosas BATERIAS DE AI,U.
MINIO.

............... - ,.. .. .. .

1530 kilocieloe ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO --: S. CATARINA

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

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

O' TESOURO
Da instrução está ao aloaIlM

de todos. Dá esse tesouro ao t&�
amigo analfabeto, levando-o a UJQ
CUMO de alfabetização no Gr�
Escolar São José, na Escola Inch1lSo4
tl'ial dá Florianópolis ou na Qafle,.
dral MetrúPolitana.

.. .. .. ..., .

o VALE Dê I'I'AJAJ
Pro'eurem na Á�"llfJflG

Pl'ogresso,
LIVRARIA 43, LIVRARU:

ROSA
Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores inteves

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

rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948.
.

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

•••••• co •••••• � • • • • • • • • • • • • • • • • •••

FERIDAS, REUMATISMO �
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação Quxilic!U' no tratam.nto

da ciflla
.

F"ARMA·CIA ESPERANÇA SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é a Guaraná KNOT.

I
EM GARRAFAS GRANDES

,
Preferindo-o está

acompanhando a moda.

e.1- � alll&B.U Mri a ... ,refet14a
�Ir'_" _el...... ti Ntr....Glin.e - UIJlBe",Au.s .- f'16rtg..

..nu - .fkrUc.. ti. b.n..ull..
ilsra.'_ III oxuta .""bebl � r._tairle aUt_

Tran9portes regularês de cargos dop6rto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
Informaçõe. comas Agente•

Frorien6polia - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( End. t eleg ,

São Frenei.co do Sul -Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone 6 MOOR&MACK

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,()O o

metro quadrado
Consulfe-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Roa João· Pinto, 44
Teidgrama RElI' ISGrI FiorSanópoUs

____�

,_"•. f
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Enfrentando o Ubiratan, extreará, na próxima sexta-feira Resta' capital,
o extraordinario "five'� do Floresta, vice-campeão paulista de basqueteii
............·.,._w...·.·.-......_-.-_·.·............._,._,.._"._.....-,....................·.·.-_-_·.-..........-_.......-_-.-_-..... ._-_-_-_-_-_w.WJ .........�w�.......,._..,._�.·_-_·_·_·_-_-_-.-_..· ............_,._............,.,.".;.-......._....·�,

t'

A DIRETORIA DO PAULA RAMOS, SEGUND,O NOS DECLAROU O SEU PRESIDENTE, SR.1 DIRCEU GOMES, VAI PRO-
TESTAR AO T. J. D., CONTRA A ,VAUDADE DA VITóRIA DO AMÉRICA, SOB A ALE@AÇÃO DE TER O' G R Ê M I O
JOlNiVILENSE POSTO NO' (;RAMADO EM SITUAÇÃO IRREGULAR O ARQUEIRO GONZAGA. EM JOINVILE O PAULA RA-,

, . , I

MOS ENFRENTOU E VENCEU o MESMO CONJUNTO... E NERIS DE PROTESTOS.
.

VAMOS APREN:pER A PERDER, SENHORES DO PAULA RAMOS!

, I

.,..----.----
- ±se:=::z-- _==

FLUMINEN E X PORTUGUESA
São Paulo. 31 (V.A.) - Pros

seguiu sábado o �orneio R. Mon

teiro, com a partida entre Por

tuguesa de Desportos, local, e

Flumin,ense, do Rio, que ttnalí
zou empatada por três tentos.

CARLILE RENOVOU CONTRA
TO COM O ATLÉTICO

Belo Horizonte,' 31 (V.A.) -

O renomado atacante Carlyle
assinou contrato com o Atlético
Míneíro, mediante luvas de 170
mil cruzeiros por dois anos.

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

� Am��i�a- oeiu, j�g�u � ü�q��ü
Surpreendido o . Paula ,Ramos pela' maior classe dos, joinvilenses

Grande publico acompanhou pc-a-corpo" dos visitantes pre- a estranhar tenha ele baC;'l�do Tonico apareceu jogando bem,
_

tem que muito depõem contra,
nhou na tarde solarada de ante; .valece, influindo' enormemente I no seu prélio de estréia.' o mesmo se podendo dizer de, o bom nome do clube e do nos-

ontem, no velho estádio da rua nas defesas. A pelota é arranca-Ias americanos nos ímpressí- Cazuza, Fornercilli, Chocolate e; so futeból.
.

Bocaiuva, ao desenrolar movi- da em um sem numero de. vezes naram vivamente pelo excelen- Nenem esforçaram-se, sendo que
I

I O árbitro
mentado da gigantesca luta en- dos pés dos locais que não a ím; te padrão de jogo, usando o sís., os restantes estiveram apaga- Dirigiu a peleja o sr. Antônio
tre o América, de Joinvile, e o pulsionam com a segurança e tema diagonal pela direita,

,

o dos. Carioni e Ivan foram os I SaluIl). que foi bastante enérgí
Paula Ramos, desta capital, acu- rapidês possíveis, que obrigou o quadro contrário mais fracos. 'do quadro. Ivan I co nas suas decisões, conseguín
sando as bilheterias uma arre- Aos 25 minutos as redes ame- a embaraçar-se quasi completa- passou quasi todo o tempo pro- do agradar. .

excepcional: Cr$ 20.045,00. Sim ricanas por pouco não 'balançam mente na fase ínícíal. vocando com insultos os joga- Os quadros
presados leitores, vinte mil e Uma investida fulminante de Mas, o que mais nos chamou dores visitantes, deixando pa- AMÉRICA: Gonzaga. Heícke e

quarenta e cinco' cruzeiros re- Nicácio. obrigou a Gonzaga dei- a atenção foi o sistema de mar.i l tente a sua conduta de jogador Currage ;' Víco, Piazera e Henrr-.

presentando "a maior renda em xar oarco para intervir no lan- cação e desarmamento, detalhe indisciplinado e incorrigivel. A que; Euclides. Cocada, Zabot,
prélíos entre clubes catarinenses ce. A bola foi chutada- de leve que mais influiu na derrota do diretoria do Paula Ramos deve Badéco e Renê.

Precisamente às 15,30 horas por Nicácio entrando pela linha "team" paulaino. tomar medidas rigorosas contra PAULA RAMOS: Tonico, Chi-
davam entrada no gramado as de fundo, enquanto o arco per- Os "rubros" de Joinville movi- o jogador, punindo-o como bem nês e Nenem; Cazuza, Chocolate
duas' equipes degladíarites, de- manecia sem qualquer meio de mentaram-se no gramado com merece, para evitar atos desa- e Ivan; Benteví. Carioni, Nícá-.
baixo 'de estrondosos aplausos. defesa. grande rapidês nos passes, en- gradáveis como os de ante-on- cio. Forne�olli e Mandico.

Badéco apareceu à frente da fa- Euclides novamente tendendo-se muito bem e eficaz-

lange americana, conduzindo a O "team" da Praia de fóra mente os seus onzes defensores.
mascote do esquadrão: um galo continua na ofensiva. Aos 28 mi- Combateram com muito san

da raça "leghorn", cujo. nome nutos atacam os americanos por gue, do principio ao fim, perse
condiz com a cor da jaqueta do intermédio de Euclides que esca- guínão o adversário até a con

campeão: "Rubro". pa pelo setor direito; ludibria cretização da vitória final. A vi-
A saida foi dada pelos vísítan- Nenem que o vinha assediando tória foi justíssima e fora de

tes que atacaram por intermé- e arremata forte, fazendo estre- qualquer dúvida.
dio de Zabot que chutou forte rnecer as redes. Após esse tento. O extrema Euclides foi a gran-
obrigando Tonico a fazer a pri- melhoram os visitantes e ai sur- de figura da cancha.
meira defesa. ge um combate parelho, ocasio- Muito inteligente, veloz e

O esquadrão' [oinvllense mos- narido momentos de perigo dían., oportunista, Euclides foi o alicer
tra-se resoluto a vencer a con , te=das didadelas, o que faz a as': ce da vitória do seu clube. Sua
tenda e emprega-se enérgica- sistência vibrar como nunca. Os perfomance impressionou a to

mente, atacando com perfeita minutos foram se escoando e dos. É sem, sombra de dúvida
certeza de que vai obter a dese.. diminuindo as possíbílídades de um elemento de explêndido Iu

[ada vingança e defendendo vitória do Paula Ramos. turo. Seus companheiros. todos
através o emprego do desarma- Goal de encerramento: Nicâcio convenceram, prmcípalmente
mento, feito alias com grande Um minuto apenas e 'a peleja Vico, Currage, Gonzaga e Hen-

esforço: O esquadrão local apre- será dada por terminada. O ze- rique.
senta-se monótono nas jogadas, ro não permanece no marcador. O Paula Ramos
facilitando em muito o trabalho Nicácio colocado em posição du- O conjunto do sr. Dirceu Go-
do adversário. vidosa dentro da grande área mes esteve Irreconhecível no co-

1° tento da tarde: Euclides americana, chuta mandando a teío de ante-ontem, sendo fa-
Desarticulam-se as linhas do pelota na trave, originando-se tores da sua derrota a ·falta de

Paula Ramos, com o sistema a- então forte confusão que ele compreensão entre os jogadores
dotado pela equipe americana: mesmo aproveita para mandar e desarticulação das linhas, prín,
diagonal pela direita, com o qual ás redes sob a guarda de Gonza- cipalmerite a intermédiária, on
os tricolores não contavam. Sur- ga, assinalando o ponto de hon- de somente Gazuza deu conta
ge o primeiro tento aos 8 minu- ra dos locais. Sobre a validade 'do recado, aparecendo Chocolate
tos de jogo, de autoria de Eucli- desse tento protestaram os vísí- em plano regular e Ivan fraquis
des que escapou pelo seu setor tantes. Alguns segundos mais e simo só aparecendo nos últimos
mandando a pelota com perícia o árbitro trilava o apito dando minutos quando os americanos
incrivel no canto direito do re- término á luta. Placard: Amérí- já estavam com a vítóría nas

duto paulaino. A torcida rubra ca 2 x Paula Ramos 1. Vencera mãos. No ataque apenas Bentevi
exulta de entusiasmo ante o Ieí- o América, vingando-se dos 3 x2 convenceu, enquanto no trio fi
to sensacional do ponteiro direi- de Joinvile e passando á lide- nal residiu o ponto alto da equí
to que é abraçado pelos compan , rança do certame juntamente pe.
nheiros. com o Palmeiras de Blumenau, Não se

.

compreende como a

O jogo prossegue no mesmo também vitorioso ante-ontem. equipe local, após derrotar o

ritmo, com os visitantes domí- O América mesmo adversário em Joinvile
nando. Desarticulado embora, Depois de dois anos de ausên- e o.Palmeiras em Blumenau, se

prevalece no Paula Ramos o es- cia o 'América, campeão do Esta , visse superada em seusprópríos
pirito de luta com o qual conse- do, apresentou-se ao público domínios.
gue evitar novo goal nessa fase esportivo da capital, defrontan- Bentevi surpreeI}deu-nos pe
que assim é yncerrada com um do-se, ante-ontem, no estádio lo seu jogo rapido, , infiltrador
'único tento no placard. da rua,. Bocaiuva, com o Paula e inteligente fazendo todo o tra-

Após o descanso regulamentar Ràmos que o derrotou em Join- balho do setor direito do ataqu�.
é reiniciada a contenda. Decor- ville, pela contagem de 3x2. O ponteiro direito foi sem dúvi
ridos alguns' minutos nota-se O detentor do cetro' máximo d� a principal figura do bando
que a produção do bando visi- catarinense deixou ótima 'im- local, tendo a secundá-lo o za

tante ;não é a mesma do primeiro pressão ao 'público presente ao gueiro Chinês que cumpriu uma

periodo,' enquanto com o Paula embate, conseguindo vingar-se atuação digna de aplausos, re
Ramos dá-se justamente o con_ 'do revés sofrido em seus domi- chassando com muita firmesa as

trário. Há vida, vigor, entendi- nios. investidas dos dianteiros rubros.
mento na equipe paulaina e as- Foi um triunfo bonito, incon- Os golas dos contrários surgiram
sim passam á ofensiva, mas, co- teste o obtido pelo esquadrão de do ponta direita, onde falharam
mo na fase suplementar o "cor- Zabot, triunfo esse que nos leva Nenem e Ivan.

HOMENAGEM A CRONICA
ESPORTIVA

'

CONCURSO "MISS DOS ES
PORTES DE SAN'l'A CATARINA

Num gesto digno de aplau- Sábado ultimo foi procedida
sos, o destacado esportista Dír-

a primeira apuração do Concur
ceu Gomes presidente do Paula

so Miss dos Esportes de �anta
Ramos Esporte Clube, homena- Catarina, promovido pela Fede
geou a imprensa escrita e fala-

ração Atlética Catarinense, acu
�a da ��?ltal, oferecendo um

sando o seguinte resultado:
cocktail no Bar e Restauran-

Dirce Noemi de Souza candi-
,te Rosa, .ante-onte�, compar�-, data da Assocíacão Atlética Bar
cendo, alem do ma�o�al paulal.- ! ríga Verde, co� o apoio do
no, ?S srs. Prof. Flav�o Ferran, 'Paula Ramos E. C. _ 243 votos.
pl:esldente d� F. C. D., Ar'Yba�do I TeIma Kaminski, \ candidata,
Povoas, presl�ente da As.socla- do Ipiranga F. C., de Saco Idos,
ção dos Cron:s�as Esport:vos e

,Limões, 20 votos.
.

diretor da Pagma Catarmense
Tereza B' n h" candidata

'

t· " d
la c lnl, '"

de "A Gazeta Espor rva '.
e

do Taubaté E. C;, 17 votos:
São Paulo; Acy Cabra� 'I'eíve, Eunice Luz, do Lira Tenis:
Cyro Marques Nur:es Dlb Che-

Clube. 11 votos.
rém e Jorge Cherem, locutores

I
Guíd B' tt d CI b D 'd. . .. ,

M" F
UI a o , o u e oze e.

da RadlO GuaruJa; ano �:y- Agosto, 11 votos.
esleben, represen�ante da A

Votos em branco: 4.
Gazeta" e Hernam Porto e Pe-
dro Paulo Machado, desta folha.

Discursou em nome _ dos seus

colegas o sr. Arybaldo Póvoas

que agradeceu a homenagem.

APROVAÇÃO DE JOGOS

o Departamento de Futebol
da F. C. D., em sua última reu

nião aprovou os seguintes jogos"
do certame estadual:

'

Paula Ramos x Palmeiras, rea.,
lizado dia 16 em Blumenau,
marcando dois pontos ao primei
ro por ter vencido por 2x1.
América x Ipiranga, realizado

dia 16 em Joi-nviUe,- mareando
dois pontos ao primeiro, por
ter vencido por,6x2.
Palmeiras x América, realíza-.

do dia 23 em Blumenau, mar- "

cando 1 ponto a cada um, visto
.

terem empatado por' dois tentos.
Ipíranga x Paula Ramos, rea

lizado dia 23 em. Canoinhasr,
marcando dois pontos ao pri
meiro por ter vencido por '3x1.

AS "FINALISSIMAS" DA COPA
DO MUNDO,

Segundo se noticia no Rio, a

F. I. F. A. enviou á C. B. D. a

organização das preliminares
para aCopa do Mundo, em 1950.
trabalho feito pela Comissão

Organizadora em reuniões de 15

e 16 de janeiro. O referido tra

balho menciona o numero de

paises que deve disputar a com

petição �inal, a qual, segundo
resultado da citada, Comissão,
deve ser disputada no periodo
de 29 de junho a 16'de julho de

1950, no Brasil, em jogos ás

quinta-feiras e domingo.

DERROTADO O CAMPEÃO
CARIOCA

São Paulo, 31 (V,A.) - No

estádio Municipal do pacaem'bu,
perante enorme assistência, jo
garam ontem Botafogo, çampeão
carioca, e São Paulo, campeão
paulista, v.encendo este pelo es

core de 2x1. Essa a primeira vi

toria registada pelos sampauli
nos frente aos rapazes do grê
mio alvi-negro da Guanabara.

A PROXIMA RODADA

Prosseg·uindo
-

o Campeonato
Estadual de Futebol de 1948y
domingo próximo serão realiza
dos os, seguintes encontrosr
constantes da rodada n. 5:
Paula Ramos x Palmeiras,

nesta Capital.
América x Ipiranga, em Ca-

TIoinhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Especialista
Médico - Efetivo de Hospital de

Caridade
.

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

. TArat�mento e Operações IResIdencIa: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560 -----------------------------

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

O INSTIT.UTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Clínica Médica e Cirúrgica do e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
DR. AUJOR LUZ dêsses produtos.

Diagnóstico, controle- 'e tratamento Médico-Operador-Parteiro Os primeiros já a venda, são:
especializado da gravidês. Distur- Doenças internas de Adultos e SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros. de 100 comprimidos de
Dios da adolescência e da men,opau-' Crianças e,fiO g.
aa. Pertubações menstruais, ::1(1". Alta, Cirurgia - Cirurgia Geral _ VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
mações e tumores do aparelho geuí- Doenças de Senhoras _ Partos _ J(}u cm3.
tal feminino. '. Vias Urinárias - Rins - Coração SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
Operações do útero, ovários, trem- - Pulmões - Estomago _ Fígado VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
pas, apendice, hérnias, varizes, etc. Tratamento da Tuberculose de 100 cm3.
Ch:urgia plástica do perineo (ru- Raios X - Eletrocardiografia VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascosluras) Praça Pereira e Oliveira (atráz do de 100 cm3.
ASSISTENCIA AO PARTO É Ol-'E- Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen,RAÇõES OBSTÉTRICAS Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6tI'e curtos, o nstítuto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-Doenças gland!1lares, tiroide, ová- - - Fone 841. PLORlAN6POLIS do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessáriorios, hipopise, etc.) / ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-IH1Iturbios nervosos - Esterrlidade -----------,,---- luta garantia de atividade máxima.

'

- Regimes. Dr. Roldão Consoai Brevemente+o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-Consultório R. João Pinto 7 - Tel, CIRURGIA GERAL __ ALTA CI- terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra1.461.
'

RURGA - MOL1!:STIAS DE SE- di
..

NHORAS - PARTOS iarreia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra ..Resi,d. R. 7 de Setembro - Eciíf. Formado pela Faculdade fie Medi- Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. _. .. . ... ...•Cruz e Souza _ Te!. 846. tina da Universidade de São Paulo,
,

onde foi assistente por váríos anos do Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doençasServiço Cirúrgico do Prof. ,Alipio d
"

d
,. - .

. . Corx:êia Neto. . 'loS
ammais oméstícos, serao prontamente respondidas pelo Departa-

Cirurgta do estomago e Vlal CIrcula' nento de Veterinária.
res, intestinos delgado e grosso, trror- <,

de, rins, próstata, bexiga, utero, Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
ovários e trompas. Varícocele, hidre-

d
' . .

cele, varizes e hernas. era diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando-não en

Cons_Ultas: D�s 3 ás ,5 horas, • � centrados na localidade de residência do solicitante.Fe!lpe Sebmíde, 21 {altos da Casa •

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves' Junior, 170;

Telef. M. 764

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

tnícíal de Cr$ lu,oo apenas. 50,00 à 'Cr$ 100,00 diários, vendeu-
Participação nos lucro8 do artigos de consumo domestico.

V��a��;S�r�aord�t��i��o �� C�I��v���a ���:r���:::;:������;�����:�� ;.���:.1..��.��
(Distante cerca de seis .quilometros da capital-Bairro-.Barr�iros ! R�a Est. Civil .. _ .. _ D. Nasc

!
Area de 142 metros de frente po:r 1.850 de fundos, incuicnâo 1'I'Iae -._- , _ _ ..

6 casas .de madeira e uma de material.
'

,I Pai ,.. . - - .. , _ .

TRATAR: Emprego ou Cargo ; _ .

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I, de A L. Alves. Cargo do Pai (mãe) .

Barreiros - com o proprietário Mathias lha. 'Observ. . . . . . .. • .. .. • . . .. . _. . � _ ..

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro, I _ .. . � _ _ - .. _.. . .

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras.

CIRURGIA GERAL
:D08 Serviços dos Professores Bene
&cto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10
----

DR_ LINS NEVES
Diretor da Maternidade e ínédico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARtOS

DR: POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíse
Hospital de Caridade de
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do Flo-

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - META,BOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 is 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles a, 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _- Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

r. Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Consultas: As 11,30 horas e à tar
de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n,

65 - Telefone 1.4.22.

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Dr. Paillo Fonte.
Clínico e operador

ConlÍult6rio: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405_

ConBultas das 10 ás 12 e dai 14 ii
IS hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 733

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Pstquíâ
trlco e Manicômio JudiciArlo

da Capital Federal
Ex-Interno da santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLíNICA MJ!:DWA - DOENÇAS

NMRVOSAEi \
oonsultõrto : Edifício' Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

.alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Mário Wendhaue.
C1lnica médica de adultos' e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 hor..

Relidência: Felipe Schmidt a, JII.
'Telef. 812

'Carros para o interior do EstadolBom biD�culo .-
o húráriol'tos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande vlsao

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - "Diariamente - Curitiba

I RA�IDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPR'ESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento

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

Muitas felicidades pelo naseimea:
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho!

continua fornecendo refeições e bebidas geladas. Mas; Dão esqueça, que o melbol
"

presente para e seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CREDITQ
MUTUO PREDIAL.

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA"
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
�U� Pelrpoe Schmidt 48

Produtos Vete,rinarios

. Arvores fruliferas
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 Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

ClubeCoqueiro� Praia
.

A V I 50

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

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

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, eonce-

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem. tem sólida
instrução.

Bon. livros, sobre todes OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - ,Florianópolis
. . . . . . . . . . .. .. ..

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente. qualquer irre
gularidade.' na entre�a
de seus iorneee.

Representações
ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com
_
detalhes à

8aixa Postal na. 109"'-

Laguna - Sta. Catarina

Procístcs
Escritório reêém organizado,

precisa de "pracistas" para traba-
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, '6 com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 20 andar, das, 8 ás UI

CASA MISCELANEA distri.
buidora dOI :Rãdios R.:C. A
Victor i Vãlvulas e DilCOII
Rua Conselheiro Mafra

............................ ··.4

Artigos de uso

doméstico J

A Cena
.... .,...!l,"'ll' d.

edh",\o:-!J!,...
1l'1",� i�,

Fabricante. distribuidores da. afamadall con·
fecc;õe. -DISTINTA- • RIVET. Pe..ue Uln gran.
de .ol'timõnto d. cCgemi:rlllll. dscado.. brh",
bane e boZ'otoll>c olgcdõf)lI!. m'Hi",,, 03 O"iCX·lHilM1'C'.

para alfatct.III, !lue tc;ceb4t dh""tO:Hn"'nt.. d.o"
Snra. COml'J!1'CmllllllltoJ� .i,e Hltl&r:l.t!1' no ••ntiri<� d� ;hll> fa..: .... oro Hlift

t"'lo.vioIflÔp"hll1, F'lL,HUS @n, 'q' UXl'UI"�'L1 • L 1t! ..
·A CAPITAL- .hamo G. at�ltoao dOI!
-?''''''''''l!'o:am lualll 00"''''1''''''111. l\.il:ATRI,Z ,,.�,

iiMiMiMiªi#&E i
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o MOMENTO

A data de hoje recorda-nos que:

o conhecido matutino carioca
"O Jornal", comentando, em sua

edição de sábado último, o rearesso
do sr. 'Nel'êu Ramos à Capital da

República, diz que "o fato não teria

maior importância se o desembar

'que do uiue-presidenle da Repú
blica não desse margem a uma ver·

âadeira manifestação de caráter po
lítico". Acentua, ainda, que "essa

manitestação foi particularmente
'�ignificativa pelo fato de luuier ul
itrapassado os limites puramente
'Partidál'ios, para adquirir um sen

tido 1n1/ ito mais ezpressioo",
E salienta, em seauido, o mesmo

[orno: que não somente os repre
sentanies do P. S. D., pela maioria
dos seus senadores e deputados,
conipareceram. ao ato, mas taan

bém "a U. D. N. se [e: notar pela
presença de algumas de suas figu
ras mais ilustres e de maior pro

jeção dentro da vida politica do

PdÍs".
A circunstância, 'fue provoco u.

esses comentários, não tem, a nosso

»er, nada de surpreendente, Não é
essa a primeira vez que o sr, Nerêu

Ramos, P01' gestos' ou palaoras de
eminentes pef'lonalidades udenis

tas, é alvo de distinções exepcio
nais: A sua atuação à frente da
maior e mais coesa organização
partidária do país, que é o P. S. D.,
e a inexcedível superioridade de
sua conduta na presidência do Se
nado lhe têm valido grandes con

(Inistas qlle se acrescentam ao mí
mero de quantos, em todo o país
e de Iodas as filiações políticas, lhe
reronheciam' os méritos e a voca

ção de homem público,
O preclaro C'atarinense surgiu no

ce1uh'io nacional com a segurança
de quem nunca se alheára às míni
mas particularidades da 'Vida pú
blica do país e, sem [ngiversações
ante 'os imperativos da própria
consciê17c'ia política, se pôs a atuar,
com aqnele firme. e sereno equilí
bl'io, que lhe marca fundo o traço
da Lealdade as convicções e da ca

pacidade invulgar de comando.

A posição qlle o sr. Nerêu Ramos

ora ocupa e onde se vê tão hon·

1'osamente prestigiado não a obteve

senão na dec01'rência lógica e .ius·
ta do seu valor pessoal e de uma

folha de serviços indelevel, a bem

de seu Estado e do país.
"O JOl'nal" regista que I"gravi

tom a sua volta algumas das C01'

rentes mais ponderáveis da polí
tica nacional". Natu1'al é também

que 'isso aconteça, O sr. Nerêu Ra

mos é o chefe de um partido que

1'epresenta o que a op,inião bra

sileira tem como sua mais autori

z.ada expressão democrática. Nas

suas atitudes e nos tê1'mos claros

em que as define, a franqueza, só

aparentemente rude, exclue os sub

terfít,gios, as prdrmessas vagas, tão

tIO gôsto da insinceridade. H?mem
público· fOl'mado no contacto das

amargas realid�des da existência

Remordam-se, embora, aguilhoa
dos pelo despeito, alguns pigmeus
que não perdoam o 'pol'te do gigan
te ...

Hoje· no passadO

r iga verde t"
- "GRAÇAS, A DEUS", insiste o desempenado .cabõclo.
Xessa altura do dialogo, intervim eu: "Mas, meu patricío, o se

nhOl' é um Lanto arrojado, "ivendo por estas 'bandas, como vive, e'

ag'Üra mesmo, dianLe de um grUpo de g'auchos, 'não vacill'J. ,em expan
dir sens senLimentos de regionalismo '?"

- "É as.sim. Quando 05 gauchos não me quizerem mais' irei em
bora para a minha Lerra", foi a l'esposta que obtive,

"De qLle municipio é nalul'al em i:)anta Catarina?"
- "De Araranguá", respondeu-me sorridenLe.

"Que pena, lhe reLruquei eu. Pois nã'Ü sabe o meu amig'o que ()"

ale- Rio Grande vai apossar-se dp Araranguá, ,em virtude de uma velha.

questão �le limites, existente entre os dois Estados?".
:Não assentou bem o g'l'acejo, O cabôclo se fechou e de fisionomia_..

ensombrada, disse:
- ":.1as, antes disso, leremos que peliar um pouco, o senhor nã(}-·'

acha?"

Abraçamos o, coes,t.aduano ,destemido - eu, Nilo Amorim e o'

chofer :'1an uel Dias, nesse instan le j unto a nós, todos cat.arinenses,..
l'ev,cJação essa que pôs a a,lma do caMclo em jubilo manifeslo.

'

E o dr. Cabrill, fazendo, côro á alegria ambiente, tambem deu sel1

abraç'o ao ararang'uáense animoso, não sem o prevenir que, possivel-·
mente, em br,eve, - "teriam que lrocar pipocas, 03 dois, lá pelas'.
hand4s do Ma,illbituba:,."

, PEDIDO·A PERóN
BUENOS AIRES, - Uma

gação das associações israelitas

argentinas solicitou audiencia
ao presidente Peron a fim de

lhe expor a fundamental ansie_

dade com que a comunidade is

raelita aguarda o reconhecimen
to do Estado de Isr:ael pelo go
verno argentino,

TAMBEM A NOVA ZELANDIA
WELLINGTON, N o v a Ze

landia -

- O Primeiro ministro
Peter Fraser anunciou ontem

que a Nova Zelandia concedeu
o reconhecimento "de fato" ao

govêrno do Estado de Israel.
A deClaração oficial do Pri

meiro Ministro diz tIue os acon

tecimentos dos ultimas meses

na Palestina tornaram bem

claro que o Estado de Israel está
estabelecido como uma entida
de politica no Oriente Media e

deve ser aceito como tal.

SERViÇO, DE
M'ETEOROLOGIA

Reconhecido pela
Inolaterra
LONDRES, O F o r ei g n

Office anunciou que a

Grã.-Bretanha decidiu reconhe
cer o Estado de Israel. A comu

nicação oficial é a seguinte: "O
governo de sua magestade no

Reino Unido decidiu conceder
comum, tendo sido 'intérprete das reconhecimento de fato ao go
aspirações das massas e, pois, com verno de Israel. "Entrar-se-á
a consciência bem aberta às intu i- em entendimentos com esse go
ções do 'instante novo que recta- verno para a breve permuta de
ma a atenção das democracias, o representantes".
sr. Neréu Ramos não tem. a sua Um porta-voz do Foreign Of
visão confinada por nenhum pre- fice disse que o reconhecimento
'conceito, nem a restringe inierésses vigorará a partir das 11 horas
outros que não os de âmbito çe- GMT de hoje.
ralo Que, pois, luuierá de surpre- A Bélgica e a Holanda toma
endente no fato de todos ouanios, ram medida semelhante esta
descortinando os largos horizontes manhã.
que se abrem à ação construtiva PRONTO PARA ENTRAR NA
de urna democracia, se acerquem. ONU
do homem público em cu.io espiri- LONDRES, - A Inglaterra
to, Iucidamente advertido, tão pro- Bélgica, Holanda e Luxembur
ueitosomente se fez até aqui o cur- go outorgaram o reconhecímen
so desta nova fase do regime repre- to de fato a Israel, assegu
sentativo ? rando-se com isso, pratica-
A verdade é que basta de demo- mente, que o novo Estado judeu

, Iru Las,
gogia e de indecisões lU! nossa rá admitido na ONU como seuse

o C h
- "Pois não, á ,0nLade, vamos ao quintal", foi a resposta que-evolução política. Não nos faltam membro 59. om esse recon e-

hti E I
' «c: '

'

'.
I d

t
.

lt t
L' 11 vemos,

'

zom reteiro : ,-,0 mesmo os meus pessegos co ora 05>;..
exemplos na história, nem homens cimento fei o simu aneamen e

I'
' "

'

hi I
- "

nos quadros da nossa vida públi- 'h- d h' h d
narram com o nosso preí'eito no meu no i'e ga pao '

ás 4 da mdanl a e_ ore, orab.do Sahoi-iarnos os' deliciosos pêssegos, á vontade, e cada um de nós
ca para dominarmos v,ma crise e Rio em ec araçao conce 1 a ,

,,
., contou 50 para leva-los consigo.

avançarmos aos destinos nacionais. em termos quase ldentlC�s, sobe E agora : "O preço patricia?"O sr. Nerêu Ramos póde, assim, a 29 O numero de naçoes que
_ "QlIC lhes í'aça J)'0'r11 provei to", roi a resposta. ]: resposta de-,

reunir, em tôrno de sua pessôa, pe- reconheceram Israel, e espera-
c\

• cisíva, porque não houve atgumento que do conl rár-io o convencesse.,
los laços da estisna, da admiração e se que a suecía, Dinamarca, N'o- ,

'Sempl'e, parlado!', o advogado o inquire: "Donde. é natural 0>"
mesmo da solidariedade poiitica, ruega e Islandia, sigam este e-

patric ío?"lodos os que já lhe conhecem a xemplo sem �1eÍnora.. Parece� - "De <auta Catarina" - foi a contestação. "Ah, então, é bar-
tênvper« do civ'ÍSmo e a elevação da certo agora que Israel obtenha
consciência moral e partidtirin: os sete votos necessários, no

Conselho de Segurança e duas

terças partes de votos na As

sembléia Geral, para ser admi
tido na ONlt, quando o solicitar.

Quando da primeira vez que o

solicitou, em novembro passado,
em Paris, não obteve os votos
necessários no Conselho.

- em 1.549, partiu dO Tejo, com
grande acompanhamento de Solda
dos e familias imigTantes, com

destino à Bahia, Tomé de Sousa,
nomeado 1° Governador Gerill do
Brasil;

- em 1.63'5, na mata do Eng'enho
Muçurepe, 80 holandeses foram

destroçados pelos CapiLães Martim
Soares Moreno e Francisco Rebelo,
que foi ferido. Cómandava os ho
landeses o TenE(nte Merling;

- em 1.820, os gaúchos de José
Gervásio Arugas, sob a orientação
de Francisco Ramirez, enLão Go
vernador de Entre-Rios, e Estanis
láu López, então Governador de
Santa Fé, derrotaram em Cep,eda o

General R9ndeau, da República de,
Buenos Aires;

- em 1.865, o parLo de Montevi
déu, com a chegada' da Esquadra
Brasileira, ao comando do Barão
de Tamandaré, fiüa bloqueaado, ha
vendo o Corpo Diplümatico ,e co-

mandantes d.e estações navais es- Previsão do TeÍnpo, até 14 horas
trangeiras sido cientificados; do dia L

- em 1.869, o então, Conselheiro
'

Tempo: Em g,eral instavél.
José Maria da Silva Paranhos, mais Temperatura: Em ligeiro decli-
tarde Barão do Rio Brancü, seguiu nio.
em missão especial, com destino

I
Ventos: Do quadrante Sui, fres-

a0 Rio ,da Prata, a bordo do trans- cOS.'
'

port.e "Galgo". Temperaturas extremas de hoje:
André Nilo Tadasco Maxima 23,2. Minima 19,4.

TAPETES··· CONGOLEUNS
TECIDOS PARA CORTINAS'

CRETONES COLCHAS DE SEDA
NA ."MODELAR'"

NUNC:� EXISTIU IGURl

PARA'FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,

,

COCEIRAS,
F

Meu cartão 'aos araranguaenses:
Meus irmãos, em nome da terra Catarinense. ,

Começo contando-lhes um caso que, á pr-imeira vista, parece não- ."

interessat-Ihes. Todavia, com o,á'ndar na leitura destas l inhásv.ver-se-á,
de sua relação com o assunto que nos leva � traceja-las,

-O municipio de Erecliim é um dos mais Importantes deste Es- '

Lado: 3° em população a qual orça em 120 mil habitantes; de maior

area plantada; capital do trigo, como o denominam; um dos de maior

número de industr-ias: seu orçamento municipal está previsto' 'para o

ano em cuuso em mais de dez milhões de cruzeiros, e�ç., dados estes,

que evidenciam a sua importância. •.

Desse municip io faz parte o distrito de Gaurama, com uma po-·

pulação de 15 mil habitantes, cuja séde, a vila, conta' com três ,mil'
dêsses habiLantes e é uma pinLurêsca localidade, bastante desenvolvi-,

da, comercial e industrialmente. Sua área suburbana é túda ela orIada
de' bonitas ohacaras, plan ladas de arvoredos Jrutif'eros de várias qua-"

lidades.
Pois bem. Um dia -- (e agora surge o caso a ser contado) _.

transitavamos por ali, o advogado dr..Alcebiades. Cabral, o industr ia

lista Nilo Amorim e eu, de automóvel. Isso Joi no ano de 1939, quan-·
cio exercíamos o cargo de prefeito dêsse municip io., Ao 'se nos depa
rar um lindo e grande pêssegal, pejado de frutos v�stosos e convida-·

tivos, mandamos parar o automovel e envereüarnos rumo á casa do

proprietário daquele pomar.
Em ali chegando, fômos atendidos por um cabôclo aparentando

uns quarenta anos de idade, calçado de hotas e de chapelão de aba

larga na cabeça. Comprimentamo-lo c, de logo, o dr Cabral, advogado
loquaz, foi fazendo as apresentações: - "O prefeito do munícípto.;'
um industr-ialista e êle advogado, etc.," tôdos visando aquelas lindas-

RIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

:\Junca, desde que se yerificou ês.�e episódio, saiu-nós o mesmo da

memória, �gol'a aviventado diante de uma no,ticia "eiculada' pelo,
"Diário de,80ticias", d.esLa ca,pital, em dias ,do me� de �zembro !p."

passado, de que um movimento da larga escala se processava ,em'

Ararangllá com o objetivo de .i!:onseguir-se a anexação dêsse munici-

pio ao Rio Grande ,do Sul.
Cerlo que não demos cl'édito a ,essa desafeiçoada noticia, (.se-"

assim nos podemos expressar), tanto enxerg-amos em cada ara1'an

guáense um ir!nto 'autenlico daquele cabôclo de Gaurama, cheio da-:
quela mesma alma esluanle de amor á terra calannense.

Feliciano de Campos, foi o nome que ele nos disse- lhe deram n�l'

pia batismal.

Que Deus o haja!
H, Continentino de Cardava.
POl'Lo Aleg'l'e, '10-1-1.9.

FRECHAr�DO•••

O "Diário de Noticias", assoprado, por algum espirita san

to de orelha, andou, na semana, agazalhando algumas invrI'

dades um tanto quanto udenistas.
Não queremos, com isso, insinuaI' que os enganos do

prestigioso órgão gaúcho estejam de umbigo ligado à presen

ça, em Pôrto Alegre, do sr, Afonso Ghizzo - prefeito de Ara

ranguá. Também não nos ass,usfam aquelas razões de ordem·

ecologica, contra as quais gritam as tradições do AraranguiJ,.
em todos os tempos, Aquela enxurrada passiva e estatoláric3,'

das massas" de sua vez, é fenOme1TO\ que ha-de paSSal\ com a�, .

çhuvas das intrigas de quem ql1er abocanhar um pedaço da

gleba catarinense. As tiradas do escrevedeiro, enquanto no ter

reno estr�tosférico das teses e hipoteses, iam bem. Saindo ,:la!..
p3l'a a objetividade dos números, v'iraram pirão assustado, <;lc'
farinha com água da bica.

É que o jornal cita, como desmembrados, seis Illunicipio'),..
nos quais'o P. S. D, venceu em três, Entre os arrolados aparece

Chapeco - cujo desmembramento, por aqui, é ignorado. Foram
esquecidos Concórdia, .Campos Novos e' Joaçaba -, que der:l1ll:'

�
terras aos novos municípios e que são redutos pessedistas.

Basta isso para o Diário, que e de noticiàs, modificar o resto -

das suas digressões telúricas· celestiais. Guisos de cascavel n50'
servem para enfeites carnavalescos .. ,. SãO ,perigosos!

GUILHERME TAL'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


