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,Ouinta Expesiçâo-Feíra
Pecuária de Laje

Ano XXXV I 10452

Patrocínada pelos govêrnos federal, estad
e promovida plea Associação Rural de Lajes,
so dos criadores catarinenses, realizar-se-á no P'-..
março, naquela cidade serrana, a 5a Exposição-� a"?..'
cuária e de Produtos Derivados, cujo regulamerL�b: .<:Cf
tilmente oferecido pelo sr. dr. Leoberto Leal, Sec'rietãr=d
ção, Obras Públicas e Agricultura.' J,�k �

Está fixada para o dia 12 de março a instálM''r;'������
portante certame, que terá a duração de três dias, no mim

mo, depois de instalado. O local da Exposição será a Escola
Prática de Agricultura "Caetano Costa", em Lajes. Conforme
já tivemos ocasião de dizer, êsse notável certame está interes

sando vivamente não só os criadores e produtores agrícolas
do nosso Estado, mas também de outras procedências, tama-
nha é a significação do empreendimento. _ '

.Voltaremos ao assunto em noticiários subsequentes, in-
formando os nossos leitores, pormenorizadamente, tudo o que
se relacione com a 5a Exposição-Feira Agro-Pecuária de Lajes.

Flori tOópolis- Quarta-feira, 2 �e Fevt reiro de 1949

Trabalhando por Santa Catarina
v'

i
Seja esta a nossa resposta: no,.orçamento do corrente exer

�,�icj.o financeiro, a bancada que o povo catar inense mandou à
-Câmara Federal e ao Senado, pelo Partido Social Democrático,
do qual é presidente e preclaro conterrâneo dr. Nerêu Ramos
.incluiu .âs seguintes dotações:

' •

Ministério da Aeronáutica
Reconstrução da estrada de roda

gem e construção de UI] �a nova

ponte ambas de acesso à l't, Aérea
de Florianópolis .;... ... . .....

Obras de manutenção no campo de pou-
so e B.. A. de Florianópolis .

Prosseguimento das obras do campo de
Lajes . .

Prosseguimento das obras do campo de
Itajaí . .

Prosseguimento das obras do campo de
Joinvile .., .

Prosseguimento das obras do campo de
.

. pouso de Porto União e aquisição
de áreas necessárias à ampliação das
pistas . .

Iníoío das obras no campo de pouso de
S. Francisco . .

Ministério da Agricultura
Manutenção de postos agro-pecuários de

'!santa Catarina . .

Ao herbário Barbosa Rodrigues de Ita-
jaí '

'
..

Federação das Associações Rurais de S.
Catarina para redistribuicão às suas

filiadas .�... .

Divisão do Fomento da Produção Vege
tal em Santa Catarina .... . ....

Prosseguimento da sondagem do' carvão
em Santa Catarina . .

Divisão de Obras - obras de "pequeno
vulto em Urussanga . .

Divisão de Terras e Colonizacão - Nu-
cleo Esteves Júneor

'

Idem para Anitápoli�' .. : : : : : :
.

: : :
Sociedade Rural de Lajes, para constru

ção do seu Parque de Exposição '"

Educação e Saúde
Conselho Nacional do Servico Social
Subvenção a que tem direito' o Estado

de Santa Catarina .... .... . ...

Guerra
Construção da Linha de Tiro para a

guarnição 'de Blumenau .

Justiça
Serviço de assistência aos menores

Abrigo de Menores - Fpolis. - Santa
Catarina 1 000 000........ . . ,00

.

(Continua)
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I
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�rimes dos comunis- (<{srael renasceu sem
tllS chineses 08 messias»

Nova York, 1° (U. P,) - O re

verendo Thomas Me Donnel, bis

po auxiliar de Nova York, decla-"
TOU que os comunishas chineses
mataram 87 padres, monges e

fi'eiras católicas. Disse ter recebi
do uma comunicação do arcebis
po da China, segundo a qual foram
assassinados 58 padres, 16 monges
e 13 freiras.

Tel Avi", 1° (U. P.) - O miste
rioso cidadão holandês, que pleí
teiava perante a Côrte Suprema do
Israel a revisão cio julgamento cle
Cristo, alega, em sua petição, que
houve irregularidades no processo.
'Assinala que o tribunal deveria
jejuar na véspera do julgamento
,e os seus membros não o fizeram.
Além disso, os judeus diziam na

quela época, que o verdadeiro
Messias deverá libertar a nação
.do jugo estrangeiro e "Jesus não
o fez". "Agora que o Israel re

nasceu sem o Messias" .,'; argu
menta o holandês - "aquele ar

gumento está provado que é fal
so". Friso que a Côrte Suprema
do, Israel deverá aceitar ou rejei
tar Jesus como Messias. 8e 'Ü

ac,eitar, a sentença que o conde
nou constitui uma blasfemia e

deverá ser reformada, conclui o

l1olandês.

Aniversario da morte
de 8andbi

Hyderahad, 1° (U. P.) - As 9
da manhã de hoje ocorreram dis
turbios nesta cidade:' com saques
e tumultos, por motivo da come

moração do primeiro aníversá
i'io da morte de Ghandi. A 'poli
cia abriu fogo contra a mulLidão
que procurava obrigar alguns co

.merciantes a fechar as portas,
morrendo duas pessoas e saindo
muitas feridas. Uma terceira pes
soa fói morta quando a policia
atirou' contra. um bJindo dr as

sallanles, na zona do mercado.

A ;'vRTE
está batendo á sua porta; prefira o café MI·

MI, que está distribuindo, como presente
aos .consumidores. finissimlls BATERIAS DE

ALUMINlO.

Participa�ão dos em
pregados' DOS lucros

. das empresas
Desentendímentc entre
deputados udenislas

Rio, 1° (A,. "'l.) - Dir-igentes da

Conf'ederação Nacional do Comércio
e da Associação Comercial cio Rio
de Janeiro? em recente reuaião 131"e
sidida pelo 51'. João Daudt de Oli
veira e a q ue esteve presente cla

Conf'ederação Nacional de Indus
tria, debateram a disposição de Iei
que regulamenta a disposição cons

titucional ;,;ô.J)/r'e a partãc'ipaçâo
dos empregados nos lucros das em

presas comerciais e industriais.
O sr. Osvaldo Benjamin de .-\.7:8-

vedo, vice-presidente da Associa- D p t P "d tção Comercial, lembrou a conveni-' e os o e r681 eu e
ência de ser estudado o aludid� do P

·

projeto de lei, que já transitou pe- aragual
la Comissão de Legislação Social Assunção, 1 (U. P.) - O ge-
da Câmara dos Deputados, onde neral Raimundo Rolon, mílí
recebeu aprovação. Depois de vã- tar profissional reformado, em
rias considerações e de declarar possou-se, hoje, de fato, na che
que satisfaz de um modo geral, fia do govêrno provisório, subs
acentuou a lei em causa, como está tituindo O presidente Natalicio
redigida, favorece muitos os peque- Gonzalez, ontem depôsto.
nos empregados no mesmo passo

O primeiro ato de Rolon foi
que prejudica os bem assalaria- O de presidir a cerimônia de
cios. juramento do novo gabinete.
Intervindo, o presidente da Con- que ficou assim constituido:

fecleração Nacional do Comércio in- Interi_?r - Liberato Rodrigues;
formou haver trocado idéias a Relaçao Exteriores - Juan'

respeito com o deputado Paulo O'Leary; Tesoureiro - Ramon

Sarazate, autor do projeto e que
Mendez Paiva; Economia

se prontificam a discuti-lo' com os Augusto Saldivar; Obras Pú
representantes das classe comer-

blicas - Rigoberto Cabalero:
cíaí-i, Frisou que essas clas-ses não Saúde Pública - coronel Ge
se insurgi ram contr

á

a lei. Ape-
rardo ,Buonzerm}ni. (do Corpo

MS o SPU ponto de vista pendia
de Saude do Exercito); Defesa

para a particillil�,j_o indereta côn- I
� general Mutshuito Villas

soante se acha expresso na ':Cal'fa boas; Justiça e Trabalho
de Paz Soctrrl", tenclo sempre ad-' Juan.Chavez.
rnitido como meio de justiça so- � Juramento reaJiz�u-se no

cial, a necessidade de que os em-
Salao da Independência, que

pregados participem dos lucros
se achava completo, -estando

dos empregadores. Entretanto o pre,ser;tte altas patentes do

critério da participação diret� foi E.x�rcIto e altas personalidades
ví Iorioso, proclamando-o o texto CIVI�.
consl.itucional, n50 tendo sido

'

aceitas as pon derações das classes
NA EMBAIXADA DO BRASIL

produtoras.
_-\POTO DA TNDÚSTRT:\.

Em seguida, o �I'. Euvaldo Lodi
declarou qus seus pontos de vista
coincidiam com os do sr. João Dad-
dt de Oliveira. Foi impossível evi-
tar a inclusão na Constituicão rla Iiguidade ; e) em função da eí'ici-
participação, direla nos lu�ros. O éncía.

.

'

projeto Paulo Saruzate surgiu c�- Os parJamen'ares estabeleceram
mo lei orclinária destinada a regu- clez quotas para cada, condição,
lar o assunto e atender aos. pr in- com excessão da quota do orde
cipios consLiluclonais. Procurou nado, para a qual fixou vinte quo
contornar dificuldades que se tas. Um lrubalhador com 30 anos

apreseníararf e o conseguiu. Come- de serviço Lerá 30 quotas em razão
çou eslabelecendo uma justa re- dessa antiguidade, mais 10 quo

J:1Lll1�ração para o capital, a qual tas se tiver 10 filhos (uma para
e retll.�ada do lucro, da mesma for-l·cada filho), mais 10 se for efici
ma que o impôsto de renda. O res- ente ao máximo, etc. Todo ernpr e
tante importa no lucro liquido do gado que contar um ano de traba
qual os empregados terão 30 por lho será incluido nesse cálculo,
cento. destinando-se quotas em separado
De maneira hábil será feita a di- para os que não tiveram o mesmo

visão cios 30 por ceno. Assinalou, tempo de atividade, isto é, um

então, o 5'1'. Euvaldb Lodi ter agi- ano.

do intensamente no interêsse do O dinheiro da participação dire
trabalhador no que se refere à ta será entregue, ao empregado
divisão dos 30 por cento, até por- no curso do ano seguinte e dentro
que já estava assegurado o lucro de um limite máximo. O restante Nu:na dessas, irradiações, a:

d d
estaçao disse que o govêrno

o emprega ar. Urgia i<roceder-se permanecerá na firma, em conta Gonzalez foi deposto em vir-
a uma distribuição justa. Assim, corrente, se :O empregador concor- t
t b I

. ude de sua corrupção que ne-
es a e eceu-se um conjunto de COll- dar, e nesse caso renderá 6 por
d.

-

le reinava e que o próprio ex-
lçoes, que orientarão a risiri- cento ao ano. Se o empegador não

b
. -

d 3
presidente terá que ser J'ulga-

mçao os O por cento entre os concordar, o dinheiro é recollll'do dO legalmente "como autor de
empr,egados. Essas condições são à Caixa Econômica, onde só poderá crimes comuns".'
as seguinles: a) em função do ser movimentado com audiência Outra irradiação' a' d

.

ordenado; b) em função da assi- da J�ls_Uça do T:'abalhó, mediante violenta, qualifico� I� :x����
duidade; c) em função do nume- co�d,çoes. por leI. estabelecidas. I sidente de ladrão público nú-
1'0 de filhos; d) em função da all- d-I) eonl'\�emenarn,ehta mero um.

,

RIO,l (V. A.) - A reunião de ontem da Comissão de Edu

cação e Cultura da Câmara dos Deputados, terminou por um
incidente, do qual resultou a renuncia do sr. Aureliano Leite.

O motivo determinante dessa atitude do representante
udenista de São Paulo, foi um desentendimento deste com o

sr. Beni de Carvalho, também da UDN, mas doCeará.

sob a proteção diplomática,
asilado na Embaixada do Bra
sil, depois de haver relutado
em enviar sua renuncia á As
sembléia Nacional, o que fêz
ontem á noite.
A Assembléia Nacional, que

ontem designou. Rolon para
presidente, foi presidida pelo
sr. Hermenegildo Olmedo e a

moção que apresentou o nome

do general Rolon foi apresen
tada pelo deputado Diogenes
Vasconcellos.

O general Raimundo Rolon,
oficial. reformado, desempe
nhou Importante papel na

guerra do Chaco, contra a Bo
livia, e na Guerra Civil de ..

1947. Durante a guerra do Cha
co, foi feito assistente do-che
fe do Estado Maior do Exér
cito, diretamente sob as ordens
do general Estigarribia. De
pois de campanha, foi-lhe con

ce?ida a r�forma do serviço
ativo e entao entrou na ativi
dade politica, ílijliando-se ao
Partido' Colorado em' 1947,
pouco antes, de irromper a
Guerra Civil.

Enquanto isso, o presidente
deposto - o que aliás se deu
sem um único tiro - acha-se

.

O presidente Higinio Morí
mgo nomeou-o. chefe de Poli
cia de Assunção e mais tarde
o enviem ao Rio de Janeiro co
mo embaixador, cargo que
exerceu relativamente por pou
co tempo.
O sr . Natalicio Gonzalez

quando assumiu a presidênci�
em agôsto de 1948, chamou-o
para ministro d!l Defesa, cargo
que exerceu ate ontem quan
d? participou do golpe que de
pos Gonzalez.'

A'rAQUE TREMENDO

BuenC?s A.ires, 1 (U. P.)
Ontem a noite, antes de irradi
ar a cerimônia do juramento e

posse do general Rolon como
presidente provisório do Para
guai, a emissora de Assunção,
e� poder dos revolucionários
vitOrIOSOS, emitiu uma série de
no�as em que' atacava de ma
neira tremenda o presidente
deposto, Natalicio, Gonzalez e
seus partidários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre " " • . . .. Cr$
Trimestre ......• Cr$
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- Cr$'
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50
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Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

-

A' DIVULGACAO
Revisia do Parana. para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

mensal. - Assinaturas e Ariú�los�
POSTAL,577 CURITIBA

Publicidade
CAIXA

Guia doi' Paraná
Publica relação dos comerciantes e mdustr íaís com seus snde->

recoso
Cada guia e vendido aco-noanhado de-um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redação : Rua Prudente de Moraes. n. 626. - Curitiba..

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes' de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo..
f;aixa Postal. 539 - S. Paulo - Capital.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
DEPARTAMENTO EM SANTA CATARINA

Curso para o Comérc io Hoteleiro e Similares
CURSO GRATUITO

Torno' público. que o Departamento Regional do Serviço Nacional.l
de Aprend'izagem Comercial, instalará, em. o próximo dia· 5 do cor-'

rente ás 15 horas, um curso pratico preparatório que dará conheci->
mentos necessários à matricula em um curso especializado para gur->
çons, cosinheíros e cqpetros,

Poderão ser inscritos as pessoas que exercem ou pretendem exer

cer atividades no comércio hoteleiro e similares.
A duração do curso é de 3 a 4 meses e as aulas funcionarão 1,- se-'

gundas, quartas e sexta-feiras, com horário diurno e noturno.

As matriculas poderão ser feitas na séde deste Departamento Re-«

gional, à rua Arcipreste Paiva n. 5 - Sobrado, das 9 ás 12 e das 14 ás-
17 horas. '

Aluga-se
ALUGA-SE uma sala própria pa

ra negócio bem no centro da ci
dade. Vêr e tratar à rua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensão. Vitória) I Exames - Dias 22 e 23 de feve-

ou na Oficina Soc. Eletro-Rádio I reiro.
'

Mecânica Ltda. Documento� necessários:
.

. . . . . . . . . . . . . . .. ...•.......... a) Hequerimento de matricula.

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMÀ b) Certidão de nascimento (de'
15 a 25 anos).

IC) Certificado de conclusão do'
10 ciclo (f'und, regiona le ginasial) _.
d) Bom comportamento social"

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

ARTIGO 91
Exames - a partir do dia 19 de-:

fevereiro.

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

Quarto na Praia

INSTITUTO DE EDUCAÇ_4:0
DIAS VELHO

Inscrição para os exames

15 de fevereiro

CURSO NORMAL

Expreuo 8io OiBtóvlo - Lactma
7 horas.
Auto-YiaçAo Itaja! - lta)a1 - II » do mundo. Em resposta a uma pá-

ruo I t
.

b Adrni
.

t
-

�990 BruaQUenH _ :aru.que _. gun a. so re a rmrus raçao de

18 hora.. Cooperação Econômica o presi-
Expresso Brusquen.. - NOYII 'l'rentoI·

'

_ 16,30 horas. dente Truman declarou que essa

.A.utO-Yiação Catarin_ - Jomvu. " .

f d J
_ • horas. . I agencia esta 'azenc o agora a gll-

.A.uto-YIaçAo CatU'tnen.. - CurlUba mas das coisas que êle tem em 111('11-
- II horas.
Rodoviãrla SuI-BruU - Horto Al� te.

- a!P��asSul_Brasl1elro _ JoInTià -I' DESDE O PLANO MARSHALL

q II e 1. horas. Truman acrescentou que êsse
TERCA-FEmA d d I'

.

Áuw-v.iação Catarlnenae � POrto Ale-' passo o programa e po itica ex-

gre -'- 6 horas. t . d Est d Urrid
.,

,�

Auto-YiaÇ§o Catarlllen.. _ CUritiba I erna os a os 1 os ja ess va

_ 5 noras I em sua mente, desde que o Plano
Auto·Yiação CatadneIlN Jolrll'Y1le 'M 1 II f

. . . .' d
_ • horas. '.

ars la 01 InICIa o, e que o mes-

Auto-Yiação CatarlnenH - Ttl'bulo 'nio faz parte da politica de seu
- 6 horas.

.

I' d t
. .

Expresso SAo cn.+'óTlo _ Lquna - governo, uran e os proxrmos
7 horas. .

q r tos D' 'd t t

Emprêsa Glória _ Laeuna _ 7� I
uai r ano. rsse o prest en e q .re

e 6'h ·hora..· não �:lbia porque havia tanta con-
Expresao BrusqUeSlse - BrueQu. _. - .. .

16 horas. I
fusao a respeito do Quarto Ponto

À·,to-Yiação Itaj&il - ltaja1 - 111 no- de seu discurso de posse - p que
raso

Rápido Sul BruUelro - JoInTll. - te os outros paises não parecem Iazer
II e 14 horas.

I f
- .

QUARTA-J'ER.A, con usao a respeito.
.A.uto-YlaçAo Catll!1'lnenH - eunttba Revelou o chefe do aovêrno que

_ II hora·s.· ,

':' �

.
Auto-Yiação CatU'ln_. Jomvl1e o secretário do Comércio, o secre-

No Interior - • ncras.; t" da Azri lt d
A C co 100 Auto-Yiação Catll4'!nenft lAguna

ano a grrcu ura e to os 0<; ou-

no r,� ,00 denartarnentoa coonerarã
Semestre 80

" - 6,30 horas. -.tros epartamentos cooperarao com
. . . . . . .. Cr$ ,00 l

I
Rápido Sul BrasUeiro - JolnvU. - ..

T' t C $ 35 o: 5 e 14 horas.
. 10 Departamento de Estado no" pla-

rrmes re r ,00

j
Expresso Silo CrlstQTao - r..acun. - l'

.

_

Número avulso .. c-s 0,60 7 horas.

I
nos pre immar es.

1
ExpreSllO Brusquense - BruaQu. - , VISITA DO "PREMIER" DO

-- 16 horas. CANAD'
Anúncioe mediante contráto. Auto-Yiação Itajai - Itajal - 18 ho- A

_ ra�xpresso Brusquense _ Nova Trento I Respondendo a outras perguntas

Os ori"'Il";S mesmo na-o ,I - 16,30 horas. sôbre assuntos exteriores, Truman,
(!S& .. , Rodoviária Sul Brasil - POrto ÃleIrA -

.

publicados, não serão - li horas. declarou que o sr. LOUIS St. Lau-
. QUINTA-FEffi.A. t' d C d' I <1

'

I
devolvidos. Auto-Yiação CatarlD.en84' POrto ren ,premler o ana a, c regara

A direção não se respon- Alegre - 6 horas. aos Estados Unidos a 11 de feverei-
Auro-Viação Catar·lnens. CUritiba

'

. .

sabiliza pelos conceitos _ 5 noras. I ro, devendo permanecer dois dias,

emitidos nos artigos _ �U-\ro�!:�AO CatSiI'lnenH JotnTlle numa visita de cordialidade. Acres-

assinados, Auto-Viaçllo CatarlneJlH TuJbII4'lo centou, porém, que essa visita não

.

- A�t��:ÇAO C'atarlnenae _ Laguna
está ligada ao pacto do Atlantico

.....,,--.,-........_1'\-.,..,...,-"'.-:...1'\..,..,...,-"'.......-1'\.0"1."-"".' "",.,......
- ...�....&....

_ 6,30 horas. I Norte ou a outras questões especi-

V
' Exp.resso SIlo CrtstoTllo - LIlguna -: ficas.

iacão Aerea 7 ::;�êsa GlórIA - Laguna - • 113 Truman recusou-se a dizer ql1'ln-
... • 7 1/2 horas.

HO rár ío' Expresso Brusquerute - :Bru1lQu. ...., do os Estados Unidos reconhecerão

S d f
. UI hors's. "d ." t d d I I Casal . sem filhos procura

egun a- etra .A.uto-Yiaçllo Itaja! _ ltaj&1 _ UI ho- e Jure o es a o e srae. 1'e-

PANAIR _ 10,40-- Norte �Rá'Pldo SUl Brasileiro _ JoInTU. _ .. cusandQ-se também a comentar fi quarto com pensão na praia.
VARIG _ 10,40 _ Norte 8 e 14 horas. !possib'ilidade de reconhecimento na

Cartas para esta redação ende-

PANAIR _ 13,50 _ Sul
Empresa Sul oeste Ltda - Xapecó-u

'I'T
s'o d' 'a

. reçada a C. M. P.
_', horas. '

.

ran J r a�c� .

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

CRUZEIRO DO SUL _ 13,55 SEXTA-FEmA Um repórter observou que UPla

,Norte I 1"';<'':'''' _R�����a Sul Brasil - POrto Alegre noticia de Londres dizia que 100 (asa Rec'em
d'''�.t;;.':':'.� TerçQ-feira ',1

..

1 Auto-YlaçA() Catar1n�H CUritiba 'bombardeiros B-29 tinham sido
""�"'" - lI�horas. C I-d

.
_ .... :üR 10,40 _ NorW ." � Auto-YiaçAo Catlll"lnen.se JoInT1le vendidos à Grã-Bretanha, porérr� o OllSlrUI a
::li L'L:EIRO DO SUL _ 12,00. _

- • ho·r&II. presidente declarou que nada sabia D E S O C UPA D AAuto-Yiaçllo CatM'lnenH - t.acuDa
.

fi()rte' - 8,30 horas. I a respe"ito.
Expresso São Crlst.ovllo - L&gtma -lo AUXILIO DEi.EMERGÊNCIA.

RUA FELIPE lvEVES
VARIG - 12,3(1 - Sul 7horas.. 6xl0 metros, toda de
PANAIR _ 13,50 _ Sul Auto-Viação Irtajai - ftaJa! - 18 _he.- No campo interno, Truman 2.I1LlTI-

raso '.
__
,.; material.

Quarta-feira 1!lxpresso Brusquens. BrulW.lue ciou que pediu ao Congresso um TRATAR NESTA REnACÃ'
PANAIR _ 10,40 - Norte .'.6R���� Sul Brasileiro Jolnvtl.

novo crédito para auxilio de cllIer- ••IiIBlllIIIIIIIIIIIIBll_
CRUZEIRO DO SUL _ 11,00

à. li e 14 horas. gência, no total de 1.000.000 c:e dú-
SABAD('

"orte Auto·Yla.ção CatarlnenH - Curitiba I lares, explicando que os recersos
- 5 horas.

If d
.

'1' EVARIG _ '11,40 _ Norte Rápido Sul Braslleiil'o _ Jol.nTlle _

e eraIS para aUXl 10 aos stados

PANAIR _ 13,50 _ Sul � g �o�:s�oru. Unidos atingidos pelo severo i!1VCr-.

OtJ,�nta-,eira Auto-Yiação CatarineDse Jolnv1le.

.

no nas áreas ocidentais foram ser.ia-

PANAIR _ 10,"0 _ Norte
- :u����:-ção Ca<tarlLnenH Tu�1.o

mente desfalcadós. Essas tempesta-

PANAIR _ 13,50 _ Sul
- 6 horas. des de neve cr'laram. sérios prohle-

EXDr'lSSO São OristoTAo - Laguna F
A • ,

VARIG _ i2,3G _ Sul 7 horas.
�

mas e a ' orça, Aerea esta agora

CRUZEIRO 00 SUL i3,55 14E��:�
.

squen... - BnYqu. transportando forragem para o ga-

Norte
Autc-ViaçAo lUja! - ItajaJ - 13 hGo do ameaçado de fome pelas profun-

CRUZEIRO DO SUL 15,30 ra�xpreg.so Brusqu_ - NOTa Trento das camadas" de neve, ([ue deixaram
- 9,30 horas. os animais completamente isola de S.
Expresso Glória - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 hOl'u. Truman ôntem decretou um 'uuÀi1io

________. . .. _.

de 200.000 dólares para os estados
ocidentais atingidos pela calamid::t
de. Acrescentou que dos 500.000 dó
lares aprovados pelo Congresso para
êsse fim, restam agora apenas 50.000
dólares.

IACAgonia
da J{sm'a
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a· circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataqu66
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem. respira.ndo livre' e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus Que obstróe ae vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece C01U a garantia
de �ar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
rnento da asma em POUCQS dias. Peca
Mendaco, hoje mesmo, em .Qualquer
farmácia. A nossa _ooarantia é a sua maior
proteção.

.....__

Mendaco' A:o�:mc:.m

Dócumentos 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.
e) Taxa Cr$ :70,00- Ca"ixa Es-'

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

Exames de admissão, a partir do,·
dia 18.

DOCLll}lentos r�ecessários:
a) Requerimento.
b) Certidão Id� idade, compro-·

vando�ter o candidato 11 anos com

pletos ou completar a 30 até SO de

junho (firma reconhecida).
c) Atestado de saúde e vaeilUlJ'

(firmas reconhecidas).
Florianópolis, 22 de janeiro de>'

1949.
.. ,Ju.dite Batalha da Silveira
Secretária.
....�. .. .. e "'.......... .. _

Vende-se
uma sala de jantar e 1 grupo estouo..

fado,' Motivo (d'e viajem. Tratar à:.
Rua Conselheiro Souza França n�·

22 ou telefonar para' 1.324

ASSOcrÇÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES - SECÇÃO DE

SANTA CATARINA
De ordem do sr. Presidente con

voco os sócios .da A. B. D. E., Sec..;.
çãü ele anta Catarina, para uma As
sembléia Gerál extraordinária, :ii'

realizar-se dia 4 de fevereiro, sex
ta-feira, ás 1�,30 horas, na Bibli
oLéca do Clube XII de Agõsto, afim'
de deliberarem sôbre a seguinte'
Ordem do Dia:

. a) Eleição para o preenchimen-·
�o da vaga -do membro renuncian-·
�e do Conselbo Fiscal.

b) Votação' dó ante-projeto de'
Regimento.
Florianópo�is, 29 de janeiro de'

19i9.
Fúlvio Luiz Vieh;a - Secretário•.

('emi.a.. Gravat.'j Piiame.
Meiu da. melhore.; pelol me

norel preço••6 na CASA0.MIS'
CELANEA - Ruae. Mafra.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Via. de AuwmOvels EO ITAL-
, 8ul Gil(jJrlUe�se . EMPLACAMENTO A' :,l'��, h-

ANIVERSARIOS IS. A. Comercla� . De ordem do senhor Inspetor Geral de yeíoulos e 'I'rânsí- o. drama. maI,s se�L�n�enLal que
.

.

bli I h' t d quem Interessar possa o cinema ja apr esen O],, Pedró Paulo Machado Assembléia Geral Ordinaria to Pu ICO, evo 'ao con ecimen o e ,)
emFazendo parte da redação de "O Esta. que terá início, dia 2 do. <:o�rente, o emplacament.o .de yelCulos UM AMOR EM CADA VIDA,no'.', corno c:olllsta esporti_:o, 'b nosso in- Pelo presente, ficam conví- automotores deste mumcipio, observa�do�se o segumte.

.

-

( OVE LETTERS)
telígents e Jovem conterraneo sr. Pedro

. . Dia 2 à 15 de fevereiro _ Automóveis de aluguel e parti- L
. , .

Paulo Machado goza de justificado preso dados os senhores acíonístas a "
,

h-
.

t COM' Ann Richards i--- Amta
.

...

blé
. ciliares ômbus camm oes e camIOne es. .

.

,
tígio nos meios esportistas graças ao seu comparecem a assem ela ge- .

'
" . . . Louise-crítérro e à elevação dos conceitos com ral ordinária, que se realiza- D�a 16 � 28 _ MO�oclcleta� � .blclcletas. Sublime. Enlernecedor. Ines.·que externa as suas apreciações e relata rá no dia 19 de fevereiro de DIa 20 a 30 _ Veículos OfICIaI�. ,.2S suas observações imparciais. '1949' 14 h . d (As repartições públicas deverao apresentar os veículos

I
quecível,

.
o

.

.
. as oras na se e so- •

,.

id tif Precos : Cl'::; 4. 80 e 300
Jovem Pedro Paulo Machado e fun-

.

I "A' id G't li por ofício no qual constarão os dados necessarios a 1 en 1 ica- .' , ,CIG)- , a n.'VenI a e u 10 Vargas, _
'

'

Censura até 14 anos.' s /n., nesta cidade de Tubarão

Iça0
dos mesmos).

. .

•

Para deliberarem sôbre a se: Os proprietários deverão apresentar o certifícado de pro- .

'R'o''x'y" 't' .: ":N' '�'3'0' .]
..

:
..••.•.•

.

d d , roje as I, torasguinte
O de d di ',�me 6' lr�enciamento é feito' no 'município de domicílio do pro-

.

A PROFESSORA. SE DIVE'RTEr m o la

I' "
.

(T'echuicolcr)1°) ___: Aprovação do balanço pnetano.
. .

,'. D' k. , I'V T P em Florianópolis 1° de fevereiro de 1949. COM: Maurerm O Hara - ice contas do exercicio de 1948. .. '. ., ,
.

di t H . H" J mes2°) _ 'Eleicão do conselho João de Deus Machado Filho, Encarregado do Expe ien e,

I
aymes -

..

arI)

a.'
'

- Preços Cr$ !1,80 e 3,00fiscal,

C Proi Clube ] '!

Espiridião Amin Helou, di- oqueiros rala u e
..

ODEON,·1;�j·e
..

;s
..

'7,:3'0· h�l:��'"retor-presídents,
08 nors TTGRESAVISO

COM: \Vlassimo Girotti � Ala�Acham-se á disposição dos AVISO novasen?ore� aCi?nistas, �a sede
..... Lutas. Sensações. Aventuras.SOCIal, a Avemda Getulio Var-

. AVISO' I A história e a trágica odisséagas, s/n., os ���.umentos a q�e De ordem do sr. Presidente �êste Clube,. baixo o presente 'de um povo. . .' se re.fere o artigo 99, do decre-
aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Consel�o Preços: c-s 4.,80 e 3,00 ., 'Ito-lei n. 2,627, de 26 de setem-
Deliberativo, em data de 29 último, que as quot.as de p.ropne- Censura até 14 anos.br� .de �9�_0,. . ! dade foram elevadas para Cr$ 5,000,0? (cin,co mil cruze�ros) a

, , , .Espend�ao Amm Helou,

dl-Ipartir da quota de n. 260 e, outr�ssIm, da-�e ,conhecnr:-ento I IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
. lCionário da Imprensa Oficial do EstadO.Il.'etor-preSldent�, _

•

que foi instituida a categoria de sacio centnbull-:te, mediante úlLima Exibição �onde também desfruta a estima e a ado .; ......•...••...............
- .•

O pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa- A nLTIMA PORTA .-rníraçâo dos seus colegas
gamento da mensalidade de Cr$ 20,00. , � ,

F I' d m 7 idiomas
.

" ,�
;H'ct d ...

""",,. _"O aaoe 11
"

0Je, ia o seu anrversarro, o nosso .

f t ••

'. •

31 d
.

neiro de 1949. ..".� " "'" -%��»' .'.,
..prezado companheiro vai ser alvo de ex- Coqueiros, e Ja

, . ,_;...... ,. --'/C' _ Pr CiCO. Cr $ 3,00 ,umc-o.

pressivas manifestações. que traduzirão Raulino Horn Ferro, Secretário. Censura até 14 anos.as simpatias de largo circulo de suas re. ._...

�

1a:��sE:���a��. também lhe consigna aqui Reunião do Conselho Deliberativo jos melhores votos de felicidade pessoal.

CI b I,�:�;;,��"o
do

Cc'":'"
da

:"" ","
.

du Coqueiros Praia U. .

e
.

.

José Cândido da Silva Conforme convocação feita fizesse constar em ata, um voto
.A (lata de hoje'assinala o aní, pelas colunas dêste Diário, reu- de' aplauso, confiança e' louvor

· versário natalicio do nosso dís- níram-se em SUa séde social, sob I ao sr. Presidente do Clube, o
" tinto conterrâneo sr. José Oari-

- a estimada professora Joa-
a Presidência do associado sr. fqual sub�etido ,a apreciação da

" dido da Silva, ativo fiscal do quina Blumenberg. Lourival de Almeida, dd. Presí-. mesa fOI' unammemente apro-
- o sr. Ciro da Costa Ribeiro

d 1 d 1� Imposto do Consumo nesta ca- dente do Conselho Deliberativo I va o com uma sa va e pa mas
pital e cidadão grandemente re-

farmacêutico. -. \nais de 2/3 dos Conselheiros da� e tornado extensivo a toda a
.

• 1acionado em nossos circulas so-
-

a exma. sra. B�rcl�S TOl�n- quela simpática agremiação, I Diretoria.'f�T"''is desfrutando de merecedo- tino de Souza, esposa o sr. r-
tendo sido tratados, assuntos de I. Em seguida o associado sr.'-'U!lo ,

•

T 1 ti d Souza '

'.':�a estima e admiração narn o en 1I�0. e
.' relevante importancia para seus Lourival de Almeida, congratu-'. - o sr AlOISIO Almeida

Gon-I . 11 d mesa deu porPredommam em sua persona-' numerosos assocíados, apresen- I
an o-se co_:n a

" _lidade, as apreciáveis qualidades' I çalves. . . M tados pela Diretoria e aprovados encerrada tao proveItosa sessao.
de bonissmo coração e carater

- o sr. E�I�on Bat:s�a Galvao.
unanimemente peIo

.

Conselho, Ao regi�trarmos a presente
integro que se alia uma con-

- o sr. LUCIO CarneIro.
entre êles destacando-se: ccorrência.o que fazemos com. , a

o sr Hildebrando Nunes
t· f

-

t·· dtg.Jortadora lealdade. Quer como
-.

. .

'

ExpOSição feita pelo sr. dr. sa IS açao, apresen amos a -.�.....

f
. _.

o do 17° Dlstnto da .

t
'

d C
.

P'"f\!.-l'1cionário zeloso e desportista �ncI�nar: .Rafael G, Cruz Lima, Presidente Da Dlre ona o oqu�lros raIa
. .de\T<otado, o nosso prezado con- Flscallzaçao dos Portos.

sôbre a situação economica-fi- Clube, votos de contmua pros-
-tel'raneo conta com um vasto .

nanceira do Clube; peridades.VIAJANTES
_circulo de amigos qlle, por certo, Elevaçã9 das cótas de sócios

G
Sr. Antônio Bumm

R '

d' I-a'
·

h.oje, >(j) homenagearão, afetuo-
Procedente da localidade de proprietários de Cr$ 2.500,00 pa- a 10 uaro,: samente.

BarreI'ros, no'municipio de Bom ra--Cr,$ 5.000,00, a partir da cõta
"O Estado" que o admira so- de nO 260; PROGRAMA PARA HOJE

R.etiro, acha-se, entre nós, o sr.
900 ABERTURA Bombremaneira, abraça-o, formu- Creação de um grêmio femini- ,

_ _

1 h t d f r Antônio Bumm, acatado comer-
b d

. -

d G' dia para você ...
·

ando-l e vo os e perenes e 1-
cI'ante e nosso distinto correli- no, so a enommaçao e re-

G d A t· t,\Cidades. mio "COQUEIROS PRAIA CLU� 9,30 _ ran es r IS as.
gionário naquela próspera re-

9,45 _ Francisco Canaro eBE";
D. Clara Azevedo Cardoso gião catarinense.

Fomentação da prática de es- sua orquestra.
.

fI .

d Ao ilustre visitante os nossos
portes,'. afóra os J'á existentes, 10,00 _ Músicas brasileirasFaz anos oJe a exma. sr�. "

t de feliz permanência nes-
em gravações.o Clara Azevedo Cardoso, dIgna IVO os

.t I tais como: já em construção de
, .espôsa do sr. tenente João Car- ta capl a .

uma cancha para os jogos de 10,30 - Muzak.
11 00 _ Informativo Guarujá.' d?S�,_ da nossa Fôrça. Poli�iaL A p�e,!. Oscar Rodrigues da Nova J)olão .e bOliCh�, auscult.ando-se 11'05 _ Carlos Galhardo.',dlstmta dama que e mUlto a- ÉStá em Florianópolis, o o desejO de_mUltas a�sOCIados; 11:15 _ Tito Schipa.• preciada na sociedade floriano-

nosso distinto conterrâneo sr.
_

Construçao de ��bm.es q;:e se-
11.30 _ Variedades em gra-p.?lit�na. por .suas virt,:des cris- Oscar Rodrigues da Nova, que, rao chamadas de catIvas ,sem \ vações.· tas, sera .m�Ito cumpru::entada I com clarividênc�a e dinamisn:o, onus para? Clube, par.a uso e
1200 _ Oferecimentds musi-·

por suas mumeras relaçoes e a'"
exerce as funcoes de prefeIto goso exclus_IVO do aSSOCIado; ,

cais.:mizades. de Joacaba, chefiando, ainda, Con�t�u�ao de um armano
14,00 _ INTERVALO.

O p': S� D. naquele munici�io, com dlVls�es,. d,otados de c��v_e 16,00 ..:_ Em tempo de valsa.
onde desfruta de reconheCIdo' para uso .mdlvIdual, posslblll- 16,30 _ Músicas deliciosas.
prestigio.

.. ,.

tando maIOr. conforto aos se-
17,00 _ Informativo Guarujá. 20,15 _ Pedro Vargas.Ao prezado correhgIOnanos,. nhores aSSOCIados e, ao m�s�o 17,05 _ Bing Crosbi. 20,30 _ Músicas populares va..os nossos cumprimentos de tempo aumen�ando as posslblll- 17,15 _ Mantovani e sua orq.· riadas.boas vinda. dades de ca?mes; ,

17,30 _ Um programa para 2'1,00 _ Assim canta o Méxi...O Sr. PreSIdente dr. Rafael G. você ...
Dr. Anes Gualberto Cruz Lima, após a sua esclare- 1800 _ Ave Maria.

Florianópolis hospeda o ilus- cida exposição sôbre diversos 18'05'- Carta Sónora.
tre conterrâneo sr. 'dr. Anes assuntos de interesse geral e de 18'15 _ Trio de Ouro.
Gualberto, operoso diretor da grande importaJac�a, os quais 18'30' _ Teatro Singer.Estrada de Ferro Tereza Cris- mereceram a maior atenção e 19'00 _ Momento Esportivo.tina e pr.estigioso chef.e politi-, con�ideração do Conselho-, d�u 19:30 _ Noticiário da Agênciaco pessedlsta no Sul do Estado. motIVO a que um dos ConselheI- Nacional.

S. S. é membro da Comissão ros, o sr. Raimundo Vieira, só- ,20,DO _ Grandes MomentosExecutiva Estadual do P. S. D. cio fundador, requeresse que se Musicais.

Sta. Alba Nice
Vê passar mais um aniversá

'.rio natalicio, hoje, a inteligente
jovem Alba Nice, dileta filha do
:sr. Alberto Alves, conceituado
comerciante e de sua exma. es

_posa d. Eulália Vieira Alves,
Sr. Euclides Almeida

Aniversaria-se nesta data o

estimado c0nterrâneo sr. Eucli
des Almeida, competente fiscal
da D. E. R

Fazem anos hoje:
- a sta, Maria de Lourdes Ber

reta.

CINEMAS

C()MPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

,T
r
G
N
K
L
K
X

y
D
K
H
V
B
A
E

y.
.Y
p
T
G
�L
S
K

,
Escritório· à Rua Conse
lheÍro Mafra 122. - Nesta.
Inspetorias e aselltcias nas

principais cidades do
Estade

I 4mortizácão de J a n e i r o

No Ilorteio r>'ali7.8rl.O em 31 dI:
Janeiro de 19�9 fo am sorte,.
daI!! 'I.� lIt'guiot" .. combioa!tões;

co.

21,30 - Mário Sousa.
21.45 _ '3-randes Músicas por

4 pianos.
22,00 _ Informativo Guarujá.
22,05 _ Ela e 1!:le.
22,15 _ Francisco Alves.
22,30 - últimas melodias.
23,00 _ Bôa noite _ ENCER..

RAMENTO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aceita-se representClnt 9 no interior do Estudo. Cartas para
Caixa Postal 139 - Fie l'lonppolis

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advo.:do-Contabilisla
Civel -- Comercial

Constituições de .ociedade.
e serviço. coreb.to., em geral.
�OrgQnizoçõe. contopei•.

Regi.tro. e marCai, di_pondo,
no Rio, de corr••pondente,
Eaerit6rio: Rua Alvaro' de

Carvalho n, 43,
Da. 8 àll 12 horol.

Tele�oDe 1494

16a, -C, R,
.

Edital
Tendo em vista a autorisação do

.Exm". Snr. Comandante da 5a Re

gião Militar, fica aberto em todo
território sob jurisdição desta C/R,
o voluntariado para preenchimento
dós claros na 6a Companhia Regio
nal de Fuzileiros Navais, a organi
zar-se nesta Capital onde Lerá sua

séde, devendo os candidatos satis
fazerem as seguintes condições:

Ser solteiro, ter no mínimo 1,65
de altura, não ser reservista de
1a ou 2a categorias, ser alfabetiza
do e ter en ire 19 a 25 anos de ida-

de, inclusive: Jt
Os que satisfizerem as condições

acima, deverão se dirigir ao Snr.

Capitão Laí'ayette, na séde do 5°
.

Distrito Naval, Edifício do P/ASE.

Florianópolis, 28 de Janeiro de

1949.'
João Pedro Gay, Ten. CeI. Chefe

da 16a C/R.
I

... . . .. .. .. " -. . ..

PASTA DENTAL
NOSNUIOll

-"FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maquinário

.

Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00'
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina".

NOVIDADE' SENSACIONAL
-Qualquer pessoa pode ganhar, uma BATERIA
Dl): ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI. ••

Se ricos quereis ficar
De modo Iacil elegal·';
Fpzei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

I

Um terreno em Campinas
Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor Ministro da Aero- São José, com 235 metros de

náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente frente por 152 de fundos
ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa- Frente a Aéreo Clube. Informa
mente proibido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero-I ções nesta reda-ção .

r:aves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que •••• ••• • • . . • • . .. . .

por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

I
"'7 d

-

São José. - ven e-se
Asteróide Arantes, Presidente. Uma Garapeíra nova com

carretínha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidai 127

Palhoça.
.

I . Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

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

I
Janeiro

Viagens aereas em "Catalínas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8· ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - :ijara
naguá - Santos - Parati e RiQ (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho' n. 1. _

Telefone 1402. - End, Tel.: "Steiner".

CURSO DE MADUREZA
o CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercilio Luz

N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno.
MATRiCULA para 1949: Desde 24 ele Janeiro, das 18 ás 20 horas.

na nova sede.

I�FORMAÇÕES com Ç) Prof. José Warken, Dire-tor, no período dt.
manha: -

INiCIO elas aulas em Fevereiro.

"ORIENTE racionalmente sua publicidade, lornando-a intensa e

profícua
.

Om veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela
onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFU$ORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos � 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Aéro'-Clube de Santa Catarina
Aviso aos tnteressades

REGiSTROS DE DIPLOMAS
TRATA-SE de registros .de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, liv.re ou ofi-
cial.

BUREAU UNIVERSITARIO

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

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

Representações I

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 ., SÃO PAULO.

I

---
.

I Lesia, Divulgue e Assine I:
"

"Jernal de Joinvile"
o mais completo Orga,m d·e

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 ........ 0 ..

.

Rua Est. Civil E. Nasc.

Mãe

Pai

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

............ .. 0°
" .-

Emprego ou Cargo :.. . .........•........
/

. . . . . . .. . .....•••

Cargo do Pai (mãe) .: ..

Observo .. � �
' .. •• °.° • li .

............. •••• o. o. ••• o.o..o.o.o. •••• o..o. .,o.o.o.o.o. .. o.o. ..

Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos"
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
-�------------------_._-------

'10Jft DnS CASEMIRftS
Espectelízede em ar_igos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MA.NTEM PERMANENTE' ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - GAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

ludo pelo menor preço da praça
Fa�a uma visita à nossa Casa e verifique

"

nossos preços e artigos

V S
. R

1
• 8 viaJa.
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
.

Peca em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo·
Cor-reio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

•

CURITIUA TEllCRAUA: PROSE'BRAS P,.RANJ. [-.

-- �'----------------------------------------------------

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

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de níquel de Cr$ 10,0'0 para cima, também compro.

José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

Vende-se
EMPRltSA SUL BRASILEIRA.
DE ELETRICIDADE S. A •

- EMPRESUL --

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

Material elétrico para ínsta
lações - Motores -- Dínamos
-- Bombas -- Lustres -- Fer
ros de engomar -- Lampadas
-- Ventiladores -- Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

'

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. -- "Empre
sul" Joinvile -- Sta. Catarina
-- Brasil.

VENDE-SE uma á rua Irmão Joa

quim, medindo 10x40, por .......•
Cr$ 20.0000,00. Tratar à rua Vitor'

A DONA DE CASA
prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe-la de presente, prefer-indo o CA

FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.
I(UA VOLUNTARIOS DA PÃTRIA N.G 68 • 1." ANOf\1i

C"'l�'" PO:>''''L.'U . TELEfONE 6640 . TElEGII ...."."'S' _PROTEC10R ....

.
.

········TERRENO····Agencia Geral para S:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal; 69· Te). «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Dr. Milton Simone
Pereíra

.

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
IDos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES
?JDiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
,CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

�;J)iagnóstico, cnntrole-',e tratamento
»especialiaado da gravidês. Distur
i:lbios da adolescência e da menopau
.sa, Pertubações menstruais, ::1(1'1'
.cmações e tumores do aparelho geuí
<·,�al feminino.
=Operaçõàs do utero, ovários, trem
r. d!>as, apendice, hérnias, varizes, etc.
."Cirurgia plástica do perineo (ru
, <ruras)
ASSISTENCIA AO PARTO E Oi'E-

RAÇÕES OBSTBTRICAS
IDoenças glandulares, ·tiroide, ová-
4!"ios, hipopise, eto.)
,1Hsturbios nervosos - Esterrlíríade
, - Regimes.
'Consultório R. João Pinto 7 - Tcl,
::1.461

'

Resid. R. 7 de Setembro .; Eáif.
,..cruz e Souza - Tel, 84'6.

'.DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO'

Médico e parteíze
IDo Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Mater-nidade
lIDoenças dos órgãos iJernos, es ie

cialmente do coração e vasos

'IDoenças da tiroide e demais glan
dulas internas

,Clínica e cirurgia de senhora", -
Partos

,'FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
\ HORÁRIO DE CONSULTAS: --'

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

_..{ tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

.Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDBNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

,..cirurgia geral -- Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

,-Consultório: Rua Vitor Meireles n.

: 28 - Telefone 1.307

Dr. Guerreiro da
Fonseca

interior do Estado I Çom binóculo
GrandeCarros para o

o horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RA; iDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

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

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

a conceituada vlsãD

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR-

GANTA
.

, 'TTat�mento e Operações riHcsidência : Felipe Schmidt 99
Telefone: 1.560' ------------------------ -----

çonsultas: Pela manhã no HospitalA tarde: Rua Visconde de Ouro ProdutosPreto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

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

Clínica Médiea e Cirúrgica do e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

DR. AUJOR LUZ dêsses produtos,
.

Médico-Operador-Parteiro Os primeiros já a venda, são:
Doenças internas de Adultos e SULFAGUANIDINA: Tubos de iI) e vidros de 100 comprimidos de

Crianças e,60 s.
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _ VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Doenças de Senhoras - Partos - lOú cm3.
Vias Urinárias - Rins - Coração SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
- Pulmões - Estomago - Figado VAGINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

Tratamento da Tuberculose de 100 cm3 .

Raios X - Eletrocardiografia VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascosPr-aça Pereira e Oliveira (atráz do de 100 cm3.
Tríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8. Dos dois 'últimos, 'por serem os seus prazos de validez relativamenConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
-- Fone 841. FLORIANóPOLIS do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecídos com ahso-
111ta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerjna (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc•.. .", .. . .

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

Dr. Mário 'WendhaasellConsultas: ÁS 11,30 horas e à tar- C1lnic,a médica de adultoa- e criança.
, de das �5 horas em diante oonsuuõrro - Rua João Pinto, 16 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Hesidência : Rua Vidal Ramos n. ConsultaTe��� 1-f' �696 ho'r.. Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Voc� poderá ganh�� .de Cr$ .••

, '55 _ Telefone 1.422. Ile.idência: Felipe Schmidt lil. 18'. inicial de Cr$ 111,00 apenas. '

. 50,00 a Cr$ 100,00 diários, vendeu-
_______________________�Telef. 812

Participação nos lacros do artigos de consumo domestico.

'YENDE-SE por motivo de mudança �rlíi�::�":e::-=iiEo:l::;:�����"..�;:��;.:::..�'".��
Grande área de terreno jà cultivada I ��:!o ��t.e.s�.o .���s� .����.s�r� .�����l.-

, c

. J

, (Distante cercc de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros Rua . _ Est. Civil D. Nasc...............•

, Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo Mãe ,'
' i

": r 6 casas de madeira e uma de material. Pai .

,TRATAR: Emprego ou Cargo. .. ..

.Floruinopoiis - nesta redação ou Escritorio l. de A L. Alves. Cargo do Pai (mãe) ,Barreirós - com o propríetário Mathías Iha. Observ., - ;.,. ..

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro: 1 ,
.

6 horas
13 horas

16 horas

14 horas

16,30 horas

- �2,10 horas I
QU�R nSTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7

I

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL �- ALTA CIo
RURGA - MOL:ttSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade lie Medi·

eína da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários ano':! rio
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula·
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

cele, varizes e hernas.
Ccasultas : Das 3 ás 5 horas, 11 rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência i
,
Rua Esteves Junior, 170;
'I'e1ef. M. 764.

Dr. raido Fonte.
Clínico e operador

l;ongultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Tele"one: 1.405

Consúltas das 10 ás 12 e das 14 '1
i! hrs. Residência: Rua Blumenan,

22,. - Telefone: 1.620
.

Dr. M. S'. Cavalcalltl
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73:1

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

do Brasil)
Médico por c-onc-urso -rta Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Pslquíâ
trlco e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de .raneíro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!."RVOSAS
oonsulterro: Edifício Amélia

!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

Talho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo
"alcança quem tem sólida

instrução.
Bons Iivros, sobre -

- todos OI

assuntos:
.

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

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

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Rue F'elíppe Schmídt 48

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iorneee.

Re presentações
ou

.

Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul da

Estado, ofertas com detalhes l&
Caixa Postal nO. !09

Laguna - Sta. Catarina

Procistos
Escritório recem organizado,

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

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 2° andar, das 8 ás 1:1!

CASA MISCELANEA distri·
buidora dOI :Rãdios R.:C. A
Victor, Válvulas e Discos�
Rua Cooselheiró Maira

....................................... �

Maitas felicidades pelo o.selm••
to de seu filhinho!

\

Mas" não esqueça, qae o melll••
presente para 8 seu "PIMPOLH01
é ama caderneta do CRli:DlTG
MUTUO PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico

Veterinarios

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.

I ,�
·1 �.",.,.. Edb:l'tcaa

vl"i��

Coqueiroi . Praia
'AVISO

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

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

pessoais, conce-

riiIIt riIII Fabricante. distribuidores da. afomat.a. con·
'11 '11 f.cçõ.. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gron.

d. IJortim.nto d. oo.emira.. ..i.cader••
'

bdn.
bons e bal'oto., olgodões,�mol'in• ., CI.iom.nt�"

para alfaiat... que recebe dil'cstamClnt. das
Snrtt, Ccm.lI'olfllllCitlltil d,,: lata.iol' DO ••ntido d. Ih. iaaerem tame

Plo!"":�!I\bpoBIl • ..;,. FILIAIS om Blun:umnu e Laje••

-r,
I

." CAPI'fILl,· ahamo Cl 'Q't"''''Qelo dOIi!
...��,,,'\ .. ".. .. ,.".. :1aftll't" ao'''''''''' 1�'Ulttrt I� 1Vf i,. "r1?17 .�
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\traentes noitadas 'de basquetebol na .quadra 'do' Lira Tenis 'Clube, serao

sexta-feira, sábado e domingo 'próximos, com a epresentaçãe do famoso «iive»
Floresta, vice-campeão

.

paulista, que terá por contendores os clubes locais,
>

Ubiratan, Taubaté e Caravana do Ar"
••_.•••._••-.-.;-_._..._ _ '!J -.-.-.....,._m _.._,.._,."".. ."..,._._. ..- -_. _-_-....,._'h• .._"._"._"..._-.._-_-_-.- -_._-..� - �._-----_. ----_---a·_·.ta_.--,_P-·_-_·.-_-_w_�'U

.
.

realizadas
do

�u a �m�� x a m�irit no, r�xim� . � in o
Tendo por tea Lro o estádio da rança do certame juntamente com

o Iip iranga,
Os al vi-verdes de Blumenau vi

rão a' esta capital dispostos ;', de

volver a derrota sofrida no pri
meiro turno:

O Paula Ramos .est:í precisando
de uma ampla rehab ilit.ação e cu

do fará para a ohtençâo ' da atme-

rua Bocaiuva, a 'F. C. D., levará
.

a

.efeiLo, domingo próximo mais um

drama do Campeonato Est.adual' de

Direção de PEDRO PAULO MACHADO,

Futebol, em que serão prntagonis
tas os conjuntos do Paula Ramos e

do' Palmeiras, campeões da cap ital

e de Blumenau, respectivamente.
( O Palmeiras viu a 3tH prtme ira
vitória ao derrotar pela eo!��agc:n
de ·5 x 1 o forte "team", d.i Ipi-'
ranga, enquanto o grerrun L';colol'
fiai batid-o pela vez segunda, 'do
mingo último, em seu próprio r.e

duto, 'perdendo desta to.rna a lide-

jada vitória.

o Ubiratan resistirá a maior FEDERAÇÃ:�:�E::CA
CATA-

Em sessão realisada no dia

equ'l·p-e do" Ora's' I-I 'I 29-1-49 ficou deliberado que o Sr.

., Vice-Presidente HeitOl' Ferrari fi-.

.

.• caria encarregado do. preparei téc-
É .enorme a espectativa em tor- calarinense al.raves vitorias sensa- nico dos atletas inscritos para as

.

vl·rá a 'S�'nla Cat�rl'na '.,
.

no da temporada do Floresta, em cionais. eliminatorias do atletismo. Assim, U IJ!
nossa capital. A sua fama e a sua E l101 "team" de grande filme .. ficam convidados todos os atletas Alviçareira noticia para os

I
universitário em Santa Catarma.

classe já percorreram o país intei- Basta dizer que o Botaí'ogo somen- para comparecerem ao Estadia do nossos fans do futebol é a a poderosissima equipe da Terra,

1'0. te conseguiu vence-lo nos últimos 1l! B. C., gentilmente cedido pelo anunciada vinda do "scratch" das Auracárias, exibir-se-á, ao'

Basta dizer que a procura de in- instantes da partida. seu digno Comandante Coronel universitário do Paraná a Santa I que apur��os, em joinvile fre�-
gressos vem sendo enorme. Restam Além disso o Ubiratan vai contar Paulo Rosa, no próximo di� ·2 Catarina, em melados de ,feve- te ao Amenca F. C. e nesta capi

apenas .algumas cadeiras, pois com todos os handicaps a seu f'a- (quarta-feira) ás 17 horas para o reiro próximo! tal ante o Avai F. C. ou Paula.

apenas 100 postas à venda. vor, ,.,-inicio do seu treinarnen!o. 'Tra'tan- A poderosa seleção uníversí- Ramos E. C. nos dias respectivos
Serão vendidas apenas 200 arqui- O Floresla jogará no dia de sua do-se de uma medida necessár-ia á tária da terra dos Pinheirais que de 18 e 20 de fevereiro,' datas es-

bancadas e cremos que muito an- chegada. O Ubiratan conhece mui- salvaguarda do bom nome despor- se sagrou Campeão do Brasil nos

I
sas ainda por confirmar.

tes do .dia 4 de fevereiro, não ha- to bem a cancha e111 que vai se exi- tívo
'
de Santa Catarina no llróxi- recentes 90s Jogos Universitários O quadro campeão uníverst-

verá mais nenhum ingresso à ven- hir. mo Campeonato Bra.sileiro de Atle- Brasileiros, derrotando espeta- tárro do Brasil trará em seu jo
dá. tismo. A Federação Atletica Cata- cularmente as seleções paulista go, "cracks" de quilate, que ín-,

A torcida saberá entúsíasmar a d PE a que clube caberá conter o rinense espera que todos 65 atle- e carioca, vai empreender uma tegram a seleção titular o a-

FLORESTA no dia de sua extréia? nossa rapaziada a uma vitor-ia que tas empreguem o máximo de es- grande excursão aos Estados de raná e têm grande projeção no

teria repercussão em todo o país. forças para o seu aperfeiçoamento Santa Catarina e Rio Grande do: pebol nacional, como, Pianosky,
Um f'eito dessa natureza seria

técnico. Sul, ao Uruguai, Argentina e I' Fedato, nuo Jackson , Círeno,
um espeta culo ele gaja para o bas- .

t,
. . Flor íanópolis, 1° de Fevereiro

I
Chile.

.

.

�
-��.... Darcy, Joaquim, e ou ros gran-

quel.cbol em Santa Catarina, que de 1949. .� "; Então, sob o patrocinío da Fe- des "azes".
_

:,

sel''!'a colocado no piuaculo da glo- .
.

�

. A Diretoria deração Atlética Catar inense de Aguardemos, pois, a exíbíção
,�--,- ._- Estudantes (F. A. C, E. ) a enti- dos campeões universitários do

CONCURSO "lVITSS DOS
ESPORTES"

dade que contr�l:__t����:��_ Brai�l_� __ , , _

A Comissão Controladora elo
Grande Concurso "Miss dos Espor
tes de Santa Catar-ina", promovido
pela F. A. C" está assim constitui
da: Presidente:' José Gusmão de

Andrade; Mernhros : Dr: Heitor

Ferrari, Dr. Paulo Otto Scheide

mantel, Dr. Nívio Andrade, Hélio

Milton Pereira, Pedro Paulo Ma

chado, Waldir de Oliveira Santos;
Moacir Schntel e Dih Cherern.

Aguardem o choque n. L do cer

tame que reunirá dominao LO cam

po da F. C. D. as duas aguerridas
falanges!

o «Scratcb» UnIversitário da . Paraná

O Ubiratan.

ria.

O cavalheirismo da rapaziada do
Ilhiratan saberá também tornar a

Não resta dúvida que si o Flores

ta é no momento, uma das equipes'
mais famosas do País, o Uhiratan
é a mais famosa equipe de Santa

Catarinà, tendo conseguido em

1948 o titulo de Campeão do Esta

do.
A classe da rapaziada do Ubira

tan é indiscutível.
Há entre eles um Erico, Um Edi,

Um Vadico, Um Marcos, Um Milti
nho que sabem o que tem de fazer

quando estão de posse da. pelota.
O Ubiratan que t.em sido, até agora,
das equipes de Santa Catarina que
tem sabido honrar o basquetebol

noitada do dia II, numa festa de

gala, em que irmanarão paulistas
e catarinenscs, numa tradição de
amizade e de respeilo mutuo que

sempre tem caracterizados os dois
Estados.

Os catat-inenses confiam no Ubi
ratan cedas de que ele saberá de
fender o seu prestigio técnico e

desport.i voo

ASSOCIACÃO BOX AMADOR
A Associação Box Amador, vem penhoradamente agrade

cer, a crônica esportiva falada e escrita, a Diretoria da Asso

cíacão Atlética Barriga Verde e a todos em geral que, expon
taneamente colaboraram para maior brilhantismo da festivi

dade realizada por essa Associação, em data de 29 do preteríto.
Agradecidos, firmamo-nos apresentando Il\OSSa.$, cordiais

saudações desportivas.
".

A DlRETORIA

Rio, 31 (V.fi.) - Foram con

cluidos sexta-feira os entendi
mentos entre o Fluminense e o

Bahgú ,para a transferência do

centro-médio Mirim para o

grêmio alvi-rubro. O Bangú pa

gará a soma de Cr$ 250.000,00
pelo passe daquele jogador.

--'�'�"�"'. --"�-

A 6a. VITORIA CONSECUTIVA CONVIDADO O BéJOAIUVA
DO VASCO '''�

O Vàsco da Gama. do Rio. Segundo soubemos, a diiI6t&,,:

rE'-fliz6U ã.nte-ontem, no México, r�a do Bocaiuva E. C., desta ?��
a SUa sexta. exíbíção, vencendo pítal, vem �e receber um ?flCIO
o Sharkis, de Vera Cruz, pelo I do Con�e D Eu �. C., da cidade

escore de 2x1, continuando in- de
_ Orleaes: conVIdando o es�ua

victo em, terràs aztecas. drao da f�lxa amarela a realIzar
uma peleJa naquela comuna na

tarde do dia 20 d� fevereiro cor-·

rente. O grêmio da rua que lhe

empresta o nome nada decidiu,
ainda, mas tudo indica: que ace

derá ao convite, pois deseja ,fa
zer uma apresentação do seu no_

vo esquadrão.

CAMPEONAT<J BRASILEIRO
DE BASQUETEBOL

MIRIM NO BANGÚ

ATLETISMO
Realizou a F. A. C. sábado úl- bom' êxito do seu desempenho, e

-timo uma competição prepara- êsse espirito só se adquire no
tória dos atletas que provavel- contacto diário, interessado, dos
:mente iritegrarão a sua equipe elementos escolhidos para a sua

para o próximo campeonato bra- constituição, não só durante as

sileiro, marcado para março vin- horas de treinamento como fora
,douro, na capital paulista. ela cancha, em reuniões de pa

. O exercício r€alizou-se no

Ilestra
versando aspectos técni-

campo de esportes do 14° B. C. cos das' diversas
.

modalidades
'c teve a presença de quase todos' atléticas, reuniões que bem po
'Os competidores inscritos. deriam ser promovidas pelo de-

Os resultados verificados fo- partamento especializado da
iam bastante animadores, se entidade, durante as quais se
levarmos em conta que tanto as r�m ministrados ensinamentos
.moças como os rapazes tiveram tecnicos e normas de higiene

I t f t t ções ,dos Centenários estão traba- PALMEIRAS 5 X IPIRANGA 1
que u ar com 01' e ven o nor- fsica do atleta para beriefciQ
deste, que se fazia sentir acen- ao- seu rendimento.

lbando de comum acôrdo no senti- B1Ul;nenau, 31 (Do correspo:q-
tuadamente sôbre as canchas, Apurando um pouco os prepa-

. do _de que o Campeonato Brasilei- dente) - O préUo entre as equi-
,

·b·l·t d
. .

t 1'0 de Basquetebol, a ser disputadO pes do Palmeiras, local. e Ipiran-
lmpossl 1 1 an O-QS a conqUls a rativos dos s,eus atletas, dUIrante

.

.

nes'a Capital no n)e" de março ga, de Canoinhas, ontem efetua-
de boas marcas. o mês entrante, poderá a F. A.

'. L . .,' "to" ,

D t'd d
. .

t· J'ustamente quando transcorre IV do no estádio do Olimpico, em
eve a en I a e mSls U' na C. contar em março com um pu-
1·

-

d
' . Centenário da fundacão desta Ci- continuação ao Campeonato de

rea lzaçao e novos exerClClOS nhado de bons corredores, salta-
'

I t·
.

d'
.

dade do. Salvador, sfloJ'a coroado do Futebol do Estado terminou fa-
co e lVOS como o e sabado, pa- dores e arremessadores, princi- '.

h b·t tI t
. máximo brilhantismo. vorável aos palmeiristas, pelo

Ta.
'

a 1 ar os a e as com os palmente masculinos.
d to Govêrno do Estado pr·ontifi- amplo escore de 5 x 1.

segredos o espor e-base e for- Tudo depende da ,boa vontade ..,
o

mar neles mentalidade de equi- d' tI t d ··t d
cou-se a cobnr todas as despesa� NA-O HAVERA NOVO ADTA_os a e as., o seu espIn o e

. , ' l' d O' _

.L

pe, 'poIs auxiliarttlo-se mútua- 'f" d d
·dElCOl I ente" da 10spe aoem e esta

MENTasacn IC.l� e o se� senso e res-
, da das dele 'a ões sendo elaborado . .mente corrigindo-se os defei- ponsabllIdade, pOIS da parte da

'O'

g Çd' ,

f t I
Informa-se ofIcIalmente que

tos 'estarão os praticantes con- entidade tôdas as providências
um PltodOrama

'

etlPtasseJOst' e, .estas mesmo com a ausencia:da' Ar-
correndo P""

. -

d - para o os -os a c as par lClpan .es. .

t.
.

.. ' ",ra a orgamzaçao ,e estao sendo tomadas para 0_ i t gentma e do Urugual o ceI' ame

uma boa representação das nos- maior êxito da empreitada. Até
(O ceI' ame.

sul americano de futebol a rea-

sa cores. da maneira de conseguir o -di- "Miss dos Esportes", com o qual !izar-se em nosso país não so-
a espirito de equipe deve im- nheiro para as suas despesas já espera arrecadar o numerário frerá novo adiamento, devendo

perar sempre em tôdas as re- cuqou a F. A. C., que organizou necessário. ser efetivado mesmo em março
presentações esportivas, para o um concurso para a eleição da Sprinter ! próximo.

O BRASIL PAR'TICIPAH.A DO
CAMPEONATO SUL A'ímrnCANO

,DE 4MADORÉS
Rio, i (V. A.) - Noticia-se nes

ta Capital que o Conselho Télm;co

de Flllebol da C. B. D. d.eci:F�l !e.-

vaI' ao Chile 0\ selecionado· bras}
leiro de amadores para partiCipar
do Campeonato Sulamericano' de

Ama,doL'es, a realizar-se no periodo
de 20 do corrente a 5 de mar:)o.

------- -------Salvador (via aérea), � A. Fede

ração Bahiana de Basquetebol e o

Escritório Central das Comemora-

CAXIAS 5 X VAL'IM DO RIO a

Sabado, .em Joinvile, a eql::(,e do

Caxias conseguiu espetacular vi
tória sôbre o ('onjunto do Vaarn�
campe5.o amador do Rio, pela :�f)Jl

tagern de 5 teptos a três, ll·Ur;;]. :,'''

leja em que :'oi sempre suq)>)ri(l��

Marcaram os l.entos do Ll\.I�"_:

Nhon!Jó, Brandão e VaFn1)1). ü<::

goals da equipe visitante .f(Tam·as

sinalados por �é Alves, De'l) ,_ e:

Lavinho ..
Ar] ,i 'rou a pllgna o sr. Gilbcrt",

Câm::)ra, que veio acompanli ai,ldo.
o team .visilante.
Renda: Cr$ 6.500,00.

TREINO DO IPIRANGA

A dil'e,ção técnica do Ipiranga;
pOI' nosso intermédio convoca ta

dás os se�ls jogadores para úm trei

no coletivo amanhã, em sua praça:.

despoI·ti\'a no Saco dos Limões.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

:
•
•
•
•
•
•
•
• Oferece seus serviços.'
•

:
•

MI A.V_ISO I
I .

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de,' .

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

"j AGUIAR,
situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua.

J,.m minha casa só' se bebe o delicioso CAFlt
Ml!Ill. ainda mais agora que está distribuindo

distinta freguesia que está aparelhado para atender com como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU.
o prestesa qualquer encomenda. .

MINIO.

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de luas mercadoria"

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

Relojoaria Progre'iSO
de ]UGEND &- FILHO

.

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
Fo.EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

..

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

I
i

Despertadcir de bolse
ilumina a noite

SUilillO de qualidade

Uma maquina fotografica
amerioana de focil

·rn'ane}o -

NOII.OI relogiol Ião acompa nhadàl dos relpectivol oertificado.
oe

. garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
.

Praça TiradeDt.. 260 - ParanáCuritiba

···..

···�·CÔMPANÚÍA�--:ZÁLiANÇA··DÁ·-wBAHiA;;
----

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. c-s
Responsabildades . .. ,.. Cr$
Receita Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.60H,30
5.978.401. 755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,.30

76.736.401.306,20

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

-····..·..····..··..

···[ivRARIÃ
..

···RosI----··.-.-··.-····.-
(RUA DEODORO, N. 33) ,

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRÁFICOS
.

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL •• ENTREGA
RAPIDA

DATI LOGRA FIA'
CorrespondeRei 1
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇ!O:
Amélia M' Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (ARVALHO.65

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.r.ta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Lnlormeções nesta redação

. Escritório Técnico
Cid Rocha "'mar.'
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
lendo regressado de sua viajem a09

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-

I
cha Amaral reabrírá seu escrítóríe
(Rua Presidente Coutínhc n, 22).

.

nos primeiros dias de agôsto, espe-
------------- I rando continuar a merecer as espe

ciais atenções de seus amigos e

clientes,

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

•· .. · ......

0 T.ESOU�o
.. ·· .. ,···G

ou filha? �ue tal uma das. �l- díos grandes e pequenos, ter- Da instrução está ao &l0&�
tímas novidades em exposiçao ros de engomar., aquecedores, de todos. Dá esse tesouro '&0 ted
na "A Eletro-Técníca", a

rual
fogareiros e mais uma ínríní-] amigo analfabeto! IS:YMldo-o & �

Tenente Silveisa? dade de artigos elétricos tu- curso de _alfabetlZacao no Grupo
• , . .

' Escolar Sao José, na Eseola Indu...
Formas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen- tria..l de Florianópolis ou n& cate..

e pudins, abajours de cabecei-. te baixos. dr1rl' Metr()tloJi.t&:IlL

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Datilógrafa
diplomada

Caixa Postal 55.

.,

Ouçam diariamente, das 9 às"'lJ e das 17 às 22 horas

RaDIO· TUOA'· ZYO 9

Comissão Executiva dos (Iro-I
dutos de Mandioca

.. • • • •• • •••••••••• j- •• • •••• iii

o VALE D0 rrAJA.J
Proe�D,..1 .a· . A�6.él.

.

Progresso, ....>

LIVRARIA 43, LlVR.ARU
ROSA

I

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

FERIDAS. REUMATISMO .::
PLACAS SIFILITICAS

I Elixir de Nogueira
I M.dicação auxiliar' no tratamento

t ��. ���l��aI.. " •. , •••••

I SENHORITA!
I A ultima creação em refri
gerante é a Guaraná KNOT

I
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-a está
acompanhando

-

a moda.

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

TécnicaA Eletro
Pedro Medeiros, Auxiliar

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

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

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

FARMACIA ESPERANÇA
tio FarmaeêwtJee :ELO LA.U8
a.,. • a••alll ..ri a ... ,ref.n4a

1JIr.eaa _dlll1ab • ..tr_tr.iru - B••_.� - P......

••rlu ._ .t..rtlc..
·

4. hlrr.uaL
""

IIDaraat.H a o:a" ""'"bcla a. i'.eelta'ri. a6di_

...

Transportes ,regulares de cargas dop&rto de

I
SÃO FR4NCISVO DO SUL para NOVA I08K

Informaçae. comos Agente.
Ftorlenôpoüe - Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( Eod, t eleg.
São Frenci.co do Sul-CarloltHoepcke S/A -Cl - Telelone 6 \ofOOR&M�CK

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

.

500,00 o

.

.

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, ,44
Teleqr-ama RE.I� ISGr! Flop�anópoUs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Açúcar para o

Paquistão
A data de hoje recorda-nos Karachi, 1 (U. P.) - Sabe-

que: se que o Paquistão está com-

- em 1.736, os espanhóis da prando ao Brasil cêrca de ....
Colonia do Sacramento saindo 100.000 toneladas de açucar,
de suas trincheiras passaram a no período que termina à 30

bloquear a praça;' de junho. •

- em 1.749, assumiu o cargo 'Já chegaram, êste mês, ....

O MOMENTO'
resistência às solicitações do reçi- de Governador desta então Ca- 20,000 toneladas, esperando-se

,

" me, Tais excepções, se existem, não pitania, substituindo o Briga- que o resto chegue em carrega-

,

se devem senão à ausência de con- deiro José da Silva Paes, o Co- mentos parcelados,

Um ano após luroer asn:mido o
»icções democráticas ou a proposi- ronel Manoel Escudeiro Ferreira O açucar brasileiro é mais

corço de Governador, o eminente
tado desejo de subverter os valo- de Souza;

I ' barato do que o da índia, que

coestaduano sr, Adubai Ramos da
res morais que afirmam, as ezce- - em 1.756, a Metropole res- O ano passado supriu o Paquis

'Silva, na sua primeira mensagem
Lências do sistema, E o sr. gover- ponde a consulta feita pelo en- tão, Êste ano, o Paquistão não

ii, Assembleia Legislativa, acentua-
nadar Aderbal R.' da Silva tinha tão Governador D, José de Mel- está comprando o açucar in

tia preliminarmente que os parti-
a mais sólida fé na prevalência lo, Manoel, sobre a mudança da díano;

,dos políticos não existem apenas
dos princípios que lhe -inspiraram. Capital, para o continente, sen-T

��-----,---------

as' palavras de otimismo, atraoés d C f' d êd d C' elegramas"para dar o espetáculo das rinhas
o' on Irma a a se e a api-

,

parlamentQ1'es ou. das pugnas 'e di.
das quais concitava os seus adoer- tania na Vila do Desterro;

;gladiações [ornalisticas", E ponde-
sârios políticos áquela "dose de - em 1.804, a expedição russa retidos

'fava: "A sua missão, consignada [ustiça equilibrado" nas críticas à de Adão Kru&"entern zarpou da No Departamento dos Correios

em programa, consiste, afinal, em
administração. barra do norte do, porto de e Telégrafos acham-se retido

,
.4s circunstâncias que o atasta- Desterro' t

'(:ongl'egar valores inâiuiduais que
,elegramas para:

siroam. ao bem comum, nusn. eleca- mm, tem.poráriumente, do ezercí- - em 1.844, foi formado o 4° Attilio Zanelatte - Ilda Borges

do plano de trabalho, civilização e
cio do corço, pou,co mais de um Gabinente Ministerial, estando - Mariasinha _ Esteves' Junior,

'cultu.ra", Outras considerações de
aJW após luuié-Lo assumido, não incluído, como tntertnona pasta 39 - Augusta Heil Barea Silva -

sentido iqualmente normativo pa-
lhe permitiram. encaminhar, pes- da Marinha o nosso conterraneo B e I L

-

Alf d F"
'

" • , "

r se a eao re o erre�a
- participam aos parentes e pessoas:

ra wna politica de construções e
soalmenie, os negócios do Estado, a Jeronimo Francisco Coelho, que Lelíta SOl CI tí 'I d

• "
' _

I va _ emen lna· I va e suas relações o nascirnento..

de rehabilitação democrática dei- .despeito mesmo de não se haverem foi efetivado na pasta da Guer , El' b th A L
'

«",

- lza e , uz - Djalmira ocorrido na Maternidade "Carlos,

a;ava o' ilustre Gouerruulor Ader-
obsoiutcmenie alterado as normas ra; " Reserva - Lourival Bruno de Corrêa", de sua filhinha ELIANE.

bal R, da Silva na sua solene in. ,que traçtira áconduta da pol-ítica - em 1.848, em Pernambuco, Souza - Carlos Colaço. Florianópolis 28-1-19,

tradução à mensagem, às quais
'situacionista. Homem de partido, teve inicio o movimento líberal

'

conviria se reportassem, com me-
nunca lhe faltou o. apôio inteqral conhecido como, "Revolução

Ihores intenções, lodos osumios têm dali seus correligioná11ios, aos Praeira"; ,

responsabilidades pú,bl;icas entre quais sem.pre- (oi empenho má- - em 1.867, o Almirante Joa

nós, especialmente os que reurc-
rimo corresponder aos mesrnos quim José Ignácio, mais tarde

'sentara a facção minoriuiria, a I'es- principies que propuçnára. Visconde de Inhaúma, determi

peito de cuja função, 11a.. demo- Agora, depois que, na sua mensc".. nau o bombardeiamento de Cu

craeias bem consolidadas, há «in- qem. de ano' novo aos Caiarinen- rupaiti pela Divisão da Esqua

da, no aludido trabalho, êste ex- ses, o eminente Governador nos dra Brasileira;

pressivo tópico: "Na critica mais I deu a grata notícia do seu. próximo - em 1.867, durante o bom

rude e no debate mais violento, há retôrno ao pôsto em que os seus bardeamento de Curupaiti e a

-âe subsistir sempre, segundo os
coestaduanos querem. vê-lo nova- bordo do encouraçado "Silvado",

ditames da m01'Ol, uma forte dose mente, oportuno parece I'ecordar morre como herói o Capitão de

de justiça equilibrada que lhes as disposições com que, há menos Fragata Manoel Antonio Vital

dê valor e crédito perante o con- de u.m ano, S, Excia. se dirigia à de Olivera, nascido em Recife

senso popular, que é a instância fi- Assembléia Legislativa, 6m termos a 28 de Setembro de 1.829;

nal no julgnmento dos homens pú. de sttperiol' convpenetraçõo de-
- em 1.867, foi ferido mor

blicos"; mocrtiiica. As suas palavras, a talmente, quando comandava o

O sr, Aãerb«; R, da Silva abria, que nos 1'efe7'ir:"�s, tanto lh.e Forte de Curupaiti, bombardeá-

ossim, pela sua polasrra de çouer- a�sentam �o, espirito e aos seno do pela Esquadra Brasileira, o

nante de mn povo de incontestõ- timentos ?W1COS" qUQ1�to se

reco., General paraguaio Diaz;

veis pendores para boa connioên- mendam a consideraçtio de todos
- em 1.882 foi nomeado Mi

cia âemocrâtica, o acesso ao [ul- 0.$. que, set�� c�1"r'eligiOnários.' po- I nistro da Justiça o ilustre c,on
gomento de seus aios administra- litlCOS ou nao, se achem, anmw- terraneo Dr, Manoel da SIlva

tivos, que constituiria, é claro, urna dos de boas intenções, lia vida Mafra, recebendo do Imperador

,
das' p1'er!"ogativas públicas em enjo pública e a serviço de Santa Ca· O titulo de Conselheiro;

,gôzo. forlos se haveria�n por segtt· tm'ina. - em 1.882, a Sociedade car-

ramente à vontade, sem restrições. navalesca "Diabo a quatro", des-

,Jj; nada mais natural do qlle, sere- SERViÇO DE ta Capital, concedeu a carta de

nadas I(S paixões com que se atÇl' METEOROLOGIA Liberdade a 42 escravos;

3ororam as -últimas campanhas elei· - em 1.916, no Rio de Janeiro,

_torais e em que houve Im'go ensê-
Previsão do Tempo, até 14

faleceu o ensaista José Verissimo
" -

d d d horas do dia 2
:/0. as el'upçoes e j'ecalca os ó ias, de Matos, nascido em óbidos

(' '/ t G d Tempo instavel, com chuvas
COIl wsse o 1 /IS Te 'overna OI' no (Pará) em 8 de Abril de 1.807;

crité1'io e bO!1L senso dos que as- Temperatura - estavel André Nilo Tadasco

sumiam as responsabilidades de Ventos - variaveis, frescos

fwrtem' as C01'l'entes de opinião, Temperautras' extremas de Hastead L d
fazendn-as co limar o objetivo co. hoje: MaxipJ.a 23,8 Minima 19,4 a em 08 res
'mum do prestígio às

'

instiltt,ições _,

I
a bande.·ra da Israel

democráticas e exaltação das p7'Gxes
�

d.e respeito mútuo entre as fôrças
I Tom'ando B,·tter Londres 1 (U P) - Cinco

paJ'tidárias.
;lO

I
mil judeu� chor�ra� e canta-

Na vel'dade, a nossa educação IgUI·8 puro
ram de alegria quando a ban-

política não se haveria de compl'Q-
't deira de Israel foi formalmen-

zel', por mtl,ito, no espetáculo das Na-("
,.

te içada hoje, no Escritório Ofi-
tera lndisges,tão cial Israell'ta em Londres.

1'etaliações pessoais, das intrigui-
nhas inconfessáveis, da intmjice e

Ruth Liebstadter, de 17 anos,

da pej'(ídia. E por mais que se En���t�'��-�� '�t��i�'��t�'��' ��.� hasteou o pavilhão azul e bran-

tentassem l'eviver, no tablado dos em todos os recantos do mundo; co no mastro do Escritório Ju

livres debates públicos, costll1nes centenas de milhares de Motores
daico e disse: "E' maravilhoso

tão aberrantes da boa ética políti- de popa JOHNSON, proporcionando
O fato de, depois de 2,000 anos,

ta, justo seria esperar-se que não aos seus possuidores ano ápós ano;
termos o nosso próprio govêr-

'se gene7'CI.Uzassem eles, mas se l'e- UI]} SERVIÇO SEGURO. Distribui-
A cerimônia se verificou de-

,

.duzissem a excepções vigorantes de'
.

&
pois da declaração, no sábado

... ores: omerclO Tran�portes C, d
-

'

�.m pequenos e isolados gl'upós de R S A J
e que a Gra-Bretanha t41ha

_--:-----,__---�--_::a::-:m::_o_=s_:_:_.�---.o_ã_o_P_in_t_o_,_9.__--' reconhecido o Estado de Israel.

BLUSÕES ... MAILLOTS
CAMISAS SPORT E JEAN SABLON

NA "MODELAR"
TERNO� DE SUPERIOR CONFECÇ ÃO

!
,Hoje no passadO

2 DE FEVEREIRO

Florlan6póllt, 2

Quer a revisãD
00 processo

_-\.�Tó�IO SZPOGANICZ

Saint Poort, Holanda, 1 ( �

P. - H, A, Robbe Groskaníji,
holandês, aqui residente, de
clarou ser êle o autor da peti
ção dirigida à Côrte Suprema,
do novo Estado de Israel, pe
dindo a revisão do processo que
condenou Jesus à morte na,

cruz.

Essa petição, assinada ape-,
nas por "H-187" e que consta ..

de '15 páginas, está datada de,
15 de dezembro passado. Nela.
o seu autor afirma preliminar-
mente, entre outras coisas, que:
a atual Côrte Suprema de 1s-:
raek criada em setembro. da.
ano passado, é a sucessora le... ,

gal da Alta Côrte Judaica que
proferiu a sentença, contra o

Nazareno.
------------------------__

-

_____

e

Senhora

FRECHANDO...

Do sr, Hermes Guedes recebi a segu inte carta:

"Florianópolis, 3'1 de janeiro de' 1949.

Sr, Guillierme Ttil,

,"

Há tempos entendeu V, S. de descrever, a modo seu, uma'

caçada, sem consequências, que fizemos em Bom Retiro. Por·,

que não trouxemos sequer um tucano, atucanou-nos a pena de,

V, S, Venho, agora, oferecer-lhe moLivo para um Frechando, , .

Será uma fisgada, ou melhor, uma orpoação em certa tur- ..

ma de pescadores de águas turvas, que daqui partiu na ante-

manhã de domingo rumo à Iongínqua ilha dos Papagaios, lá

para fora da barra Sul. Os chefes da pescaria eram os ilustres ...·

médicos drs. Paulo Tavares da Cunha Xlelo e major José

Rosár io de Araújo,
Como consultor Jurídico seguiu o dr. Álvaro Millen

da Silveira, Os resLan tes cargos da expedição foram conf ia-v

dos a experimentados ictiólogos ílheus, como os srs. Arnaldo

Luz, Oscar Pinto, Lulu Horn,' Licério Camargo e Frederico Di

bernardi. Não houve, em matér ia de aparalhagem pesqueira, o

que essa missão deixasse de levar, tanto para a pesca. no alto,

como para a l�esca cosLeira: redes volantes, zangar,elh�s, saro

Llinheiras, g'anapões, linhas sing'elas, palangres, l'asca�, corvi

neiras, coadores, tararas pm dó, rr, mi, fá, sol, Já, si, majo.eiras�

caçonais, branqueiras, ;;,avais, majoeiras, \'alos, chillCl101'1'OS, ,en

cinhos; bascas, espinbeis� zorras, fisgas, boscas, ean.lal'üeiros�

X31'raSCas, pombos-de-ehul1lbada e mil e uma espécies de linhas� ,

linhões e Jinhavões, Os caniços do dr .. Paulo Tavares, dir-se-iam

desLinados aos gigantes swiHeanos de Brobdinguac: eram VPI'

c1adeiras antenas de rád(o de casa de funcionário públiCO
estadual. Os espinheis do elr, Araújo lembravam mostl'uarios

de anzoes de todas as fábricas mundiais', O Arnaldo Luz, 11.'�

vista de ,tanta técnica e de Lanta arte, deixou em casa sea

Yl'lho ,e infalivel caniço pe.<:;qLleil'O e, em subs,:,!tuição, embru

lhou meia duzia de "privação de sentid'os",

E, assim, levando como comestível apenas uma panela>'
grande, sal, limão, -ceboula, tomate e pimenta, lá se foi, ruma'
ao mar, essa notável expedição, A sua primeira surprêsa f.oi

a de que a ilha do ])apag'aio deixará de s,er ilha, Virou

península, A segunda foi dolorosa: os caI'avaneiros tiveram qrte
percureI' a pé cerca de 25 quilometras, cotnatndo à ida

e a volta, Se essa foi dolorosa, a seguinte foi haraquirizante:
do lado sul ,o mar levantava ondas de vários me11'os' e do lado.·

norte só havia um baixo �ão raso e tão longo, que nem para

apartamento de jacáré servia, O entusiasmo da turma, paI' sôbre

esses conLlnuos desastres, arrefeceu mais ainda quando o dr•..

Mil,en resolveu trocar o seu arIZo-l por um litro daqttela,
que o Arnaldo levara,

, Além diss'o, o bagageiro do dI', .Araújo, - que r,ecebera :li

ordem de fazer da isca de camarão atrativos bem vermelhos -:- .

cozinhara a bichúada, como único meio de sovietiza-los, E os

peixes, rabanando daqui para ali,
Passavam, ironicos e soberbos', de

"Nem te ligo"!
A isca de ml}njuvas, que d'evi'a: ser ap,enas sentida; passou

elo ponLo e ""il:ou a cheirar de jeito a dissolver até máscaras,

Daí, ao serem os espinheis retirados. '. da praia, a necessidade�
de descarregá-los daquelas fisgas mal-cheirosas, Nesse tra-'

balho azedo, nada men-os de duas horas foram consumidas.

Nen)1um peixe mordera um só anzol! Pi.. essas alLuras a fome'

veio a,grávar os males que castigavam ás excurcionistâs, Lem
braram-se de virar a pescad'a ,em caçada, que "ent.re eles havia

arma de fogo, O vaqueallo, entretanto, informou-lhes da situa

ç'ão: 'o único babitante caçavel; por' alí, era :u\ll velho macaca' '

celibatário - Sirnão, o Peninslllar! Aos ictiofagos restou a

volLa, pelo caminho sem fim 8 atbládiço. -Gente hóuve que dei- _

xou na lama, a meio metro de fundo, a meia sola dos sa

paLo,;, Com os pés comprometedoramente inchados, os in-

sigrr�s pesc'adores chegaram a Flol'ianópolis, sendo, alguns

deles, hospitalizados.
Ai fic� o mot.e, GIoze-o à vonLade. Abraços do

nã-o iam com a mayOJlese� ,

lado, como que dizendo =

Hermes' Guedes".
Não mexi na carta, P_ara, ql,le? '

GUILHERME' TAL

'I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


