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Prefeito Mendes de Morais r!�i��r�D��O�aPi-

Mais deslocados foi, buscar o marido
para o Brasil a tiros ...

RIO, 7 (AN) - Procedente de THOMP$ONVILLE, Michigan,
Bremerhaven, donde saiu a 19 de ja- 7 (U.P.) - A senhora Gladus Lit
neiro passado, chegou às primeiras tle, de 32 anos, ficou zangadaheras da tarde de ontem a este por
to arriando ferro ao largo o t:·ans. com seu marido Willard, porque
porte norteamericano "General St;:-· êste estava numa taverna e não
wart", que conduziu para nosso vinha para casa. Solicitou provi
país mais uma leva de imigrantes dências ao delegado local, mas
controlados pela. R. O. êste declarou-lhe que o caso es-

calpava a sua competência. "En
-tão, vou dar uns tiros" _ respon
deu a senhora Little. E armada
de um revolver entrou na taver

na, fazendo vários disparos. As

garrafas cairam e quebraram.
Os fregueses do bar fugiram es

pavoridos e o marido da senhora
Little ficou seriamente ferido.
A senhora Little foi absolvida
pelo juiz, mas o marido foi con
denado a 25 dias de prisão, por
embriaguez e arruaças.

. Exígêncía aos
Pena d�· morte para russos

.

gAneralS franceses
PARIS, 7 (U,P.) _ 'Pena de

morte, foi o que pediu a promo
toria para os generais Alfred Fa

galde, René Dubuisson e Jac
ques Darras, acusados de trai

ção. O caso do general Henri
Vermilat ficou á parte. Os refe
ridos generais foram aprísíbna
dos pelos alemães em 1940, sen
do acusados de oferecerem au

xilio a reconstrução econômica
alema e de se terem oferecido a

lutar contra- a Russia na frente
oriental. O tribunal,

'

composto
de seis generais, inclui os gene
rais Jean Delatre de Tassigny
e Pierre Koanig, presidindo o

juiz civil Paul Ledoux. Interro
gado por Ledoux, Fagalde decla
rou que escreveu ás autoridades
alemães oferecendo-se para lu
tar na frente oriental como es

tratagema para, libertar-se da

prisão. Disse que pretendia fu

gir. Desistira porem de levar a

cabo o seu plano quando soube

que precisaria jurar fidelidade a

Hitler. Os reus compareceram

De regresso da capital suí-ríograndense para o Rio, pas
sou, ontem, em Florianópolis, por via aérea, o sr. general Men
des de Morais, Prefeito do Distrito Federal.

O ilustre viajante foi cumprimentado, na Base Aérea, pe
]0 sr. dr. Armando Simone Pereira, Secretário da Justiça, Edu
cação e Saúde, .em nome do sr. Governador do Estado, �lém
de outras autoridades, entre as quais o sr. dr. Tolentino de
Carvalho, Prefeito Municipal.

816 DESLOCADOS DE VARIAS
NACIONALIDADES

A- presente remessa de deslocados
é composta de 351 homens, 272 mu

lheres e 193 crianças, num total de
816 pessoas entre poloneses, hunga
ros, rumaicos, ucranianos, búlgaros,
iugoslavos, russos, eslovenos, híua
nos, etc" na sua maioria operúrios
especializados, colonos e trabalha
.dores dos mais variados misteres.

TODOS SATISFEITOS E ENCAN
TADOS COM O BRASIL

Satisfeitas as exigências aduanei ..
ras a reportagem conseguiu se!' in
troduzída - embora a muito custo
- a bordo, onde entrou em contato
com os deslocados de gner+a,
Em palestra que �uàhtivel11os 'com

.alguns dos imigrantes podemos
constatar o perfeito estado de pre
disposição da maioria. sendo todos
unanimes fiIlll afirmar-nos que se en
contravam encantados "com 8 ;JO
va pátria" e muito satisfeitos por
terem escolhido o Brasil, entre as

demais nações.

UM EX-GUERRILHEIRO
DESILUDIDO ...

SERVIO

Como acontece sempre toda '.'1'>7.

que por aqui chegam levas de des
locados de guerra, a reportagem in
falivelmente defronta-se com fatos
os mais curiosos e originais, como

por exemplo o do agrônomo Jany
Debelah, de nacionalidade iug�.slã
va e que foi "guerrilheiro servio",
cond'ição essa de que muito se or

gulha - embora esteja atualn'ente
desiludido - tendo servido sob as

.ordens do famoso general Draga
Michalovitch. Falando-nos de seu

passado de guerrilheiro, dissp-no.s
que o melhor seria não evocar o

passado principalmente quando te
mos um presente conturbado pela
incompreensão entre os homen.>, e

um futuro qlle nã'o é dado a nin
guém prever.

.

Salientou, contudo, a luta tra
vada pelo seu país contra as hor
das nazistas, onde cada iugoslavo
servio era um obstáculo contra as

asp'irações dos nazistas.
.

em traj es civis.

DESILUDIDO AFINAL E PERSB
GUIDO DEPOIS

BUENOS AIRES, 7 (UF) - O
presidente Peron anuncio'l o reco
nhecimento do Estado de Isra�l.

O presidente declarou a 'Ima de
legação da Associáção Jurl�ica tia
Argentina (organização israelita na

Argentina) que a Argentina tinha
reconhecido o Estado de Israel e

se juntaria a outras nacõqs numa

votaç�o nas Nações Unidas Plll fa
vor da admissão do novo país comi)

membro. TOQUIO, 7 (U.P.) - O Serviço
SANTIAGO, Chile, 7 (UP) _. Um d M t 'l

. .

f
porta-voz do Ministério do Extorior

e e ereo agia m orma que o

disse que o Chile reconhec�u o Es- vulcão Iake (2.600 metros de al

tado de Israel. Acrescentou o mes- titude, adormecido há 97 anos,
mo porta-voz que '0 Chile est::thele· entrou em violenta erupção, ás
cerá relações diplomátlcas com () primeira horas ·de _ hoje, espa
Paql]'istão. I Ihando cinzas, num intervalo de

vinte minutos, sôbre uma área
de mais de 200 quilômetros.
O vulcão Iake fica a cerca de

240 quilômetros de Toquio, no
centro-oeste do 'Japão.

LONDRES, 7 .UP) - Os capitais
britânicos invertidos no Bras'il caí
ram a pouco mais de 200 milhões de
esterlinas, contra 260 milhões fintes
da guerra e o máximo de 285 mi
lhões em 1928, segundo estudo pu
blicado pelo "Southm'ne.rican Jour
nal". Entre 1937 e 1948, os capitais
invertidos caíram de 5,30 rrulhões
de esterlinas. As inversões totais no

Brasil somam agora 207,970.000. O
lucro médio deixado no ano passa
do por tôda essa soma foi ele 3,1
por cento, contra 3,7 nos anos an

teriores. As somas que não estão
rendendo lucros aumentaram no

ano' passado de 11,9 por cento, pa
ra 16,3, "devido a novas vicissitu
des do setor ferroviário" .

Comenta-o "Southamerican Jour
nal" qu» é' satisfatório "I'r que 'I)
Brasil não apenas continua a 1l1g:U'
os juros desua divida, salvo 654.700
libras do Port of Pará - bónus-ou
ro da hipoteca por 50 anos, de 5,5
por cento - como também está
cumprindo suas obrigações da re

missão. Informa que consideráveis
remissões foram anunciadas para 'J

presente ano. Os bonus do govêrno
somaram. no ano passado, .

121.4000.000 no ano anterior. O má
xirnofo'i atingido em 1930. com ..

168.700.000 libras. As inversões em

estradas de ferro. no ano passado,
montaram a 33,960,000, contra ....

21.930.00 esterlinas. A renda média
sôbre êsse total foi de 0,9 por cen

to. contra 1,4, em 1937.

Coisas do rádio ..

amadorismo
CHICTGO, 7 (O. P.L - Uma

mensagem leve de ser mandada a

vinte e cinco mil quitôrnetros de

distância; para que o marido

abrisse a porta á esposa, a cinco

metro)! dali! Os radioamadores Ed
Beane e Walt Ashton, ambos do

subúrbio de Oak Park, estavam

conversando com outro colega cm

Johanuesburgo na África do Sl,ll.
Enquanto isso, a senhora Bease �a

iu por um momento da casa, e a

poda bateu, deixando-a elo lado

de rora no iigor do inverno. Ed,
com os fones nos. ouvidos, não ou
viu a cara metade bater na .pOl'
ta; também não ouviu a campainha
tocar, quando ela Lentou', telefo
nar-lhe da loja mais p roxima. En
tão ela lembrou-se de lelefonar

para Asthnn .avisarido-o do ocor

rido. Este por sua vez falou para
o correspondente na Af'rica do

Sul, pedindo que retrausmítisse
a mensagem. E poucos momentos

depois Ed Beane, ainda com os

fones no. ouvido, ouvia uma voz,

com sotaque britànlco exclamar:
"Olhe ,aqui, meu velho a senhora
Beane está morrendo de frio ai

Conferência interna
cional do trigo

BERLIM, 7 (U. P.) - Os três
aliados ocidentais na. Alemanha
ocupada exigrr-am que os russos

suspendam os seus exercidos de
tiro, os quais começaram ho .e H

oeste de Berlim e ao longo do "cor
redor" usado no Serviço de Abaste
cimento Aéreo de Berlim.
Protestos orais foram feitos [un

to ao representante russo no Cen
tro de Segurança Aérea, em Berlim.
Os exercícios. de tiros de aviões

contra alvos rebocados, são consi
derados pelas potências ocidentais
uma violação das regras de seguran
ca aérea aceitas pelas quatro potên
cias,

Os russos anunciaram quI' os
exercíc'ios iam durar cinco �Ior'ls.

Argentina e
reconhecem

Chile

-q;
o

P. Y. 7 (D. P.) - No ti

Waishington informam' q

discurso pronunciado por
da inauguração da Conf
Internacional de Trigo, à qual.
compareceram os repi'esen tantes
de 118 nações, o secretário ela Agri
cultura dos Estados Unidos, sr,

Charles F. Brannan, previniu que
a falLa de estabilidade no merca

do mundial de trigo significa in'..
seS'\ll'ança no abastecimento de a

limentos para as nações de todo
o mundo. Na qualidade de chefe
da delegação norte-americana á

conferência, Brannan presidiu a

sesssão plenária inaugural da con

ferência, na qual se tratará de

redigir o acôrdo de cinco anos

para fixar o preço ínternacional
do trigo e 'estabelecer as quotas
de importação e- exportação.
Brannan admitiu que a confe

rência encontrará dificuldades, po�
rém prognosticou que, se os dele
gados trabalharem conjuntamen
te, "com o espir ito de ifÍ terêsses
econômicos mútuos e com com

preensão iuternacional, poderemos
rcalízar

'

um acordo que beneficia
l'1Í o mundo inteiro". Disse que os

F-de resultados da conferência não se

uglram "Iimitarão ao próprio tr-igo" e que

um relng-'o
'

.

os delegados a conferência estão
.,.

I debatendo problemas de "vida e

NOVA IORK, 7 (U.P.)' - Com- de alimentação de grande parte
provou-se hoje quão certo é o ela população da Terra".
ditado popular "pequenas cau- Brannan assinalou que- "os con

sas, grandes efeitos", quando, surnidores e produtores do mundo
ao ouvirem o sonoro �'tic-tac" estão 'Compreendendo cada vez;

na sala de julgamentos do edifi- mais o significado que pode ter
cio' do Tribunal Federal, varios para êles o acordo sobre o trigo"
dos onze comunistas, que estão e recordou que o presidente Teu

sendo julgados abandonaram a man, em discurso pronunciado na

sala a tôda pressa. Quando a po- conferência da Organização de

Iicía que montava guarda resol- Agricultura e de Alimentação das

veu investigar a origem do mts, Nações Unidas, apoiou' vigorosa
teriosp ruído, encontrou uma va- mente lal acórdo.

lise e dentro dela um relógio des- Disse Brannan que já havia si

pertador. A polícia levou o reló- do conseguido algum progresso, na
gio. Minutos depois, entrou na conferência do ano passado, da

sala Benjamin Davis, um dos co; qual resultou um aoôrdo de 36 na

munistas que está sendo julgada ções. Entretanto, êsse acôrdo não

e que ignorava. o que havia cau- for ,(',:-:to em vigor, em '\'irtud'e do

sado o {'tíc-tac", e perguntou: Seriado norre-amerícarm não o ha

"Quem levou o meu relogio des- ver ratificado.

pertador?". A polícia devolveu- Declarou Brannan: "Se conse-

lhe o relogio. guirmos traçar um plano e estabe
lecer o organismo necessário pa
ra estabi lizar o eomércio m undia]
de trigo, adquiriremos experiên
cia e esperança com que enfrentar
ou tros problemas qu e agora aHi

gern os consumidores e produtores
dê I

fi .

esse cornp exo mundo" .. DIsse
ai nda que "não constituía surpre
sa o fato de estar havendo demora
para chegar a um acórdo, em vir
tude das nações estarem pisando
um terreno no qual houve pouca.,
experiência internacion�l prévia'
para servir ·ele referência".
Alguns observadores conside

ram a referência de Brannan a

"o utros problemas" como uma su

gestão de que o acôrdo internacio
nal para a fixação de preços pode
rá

.

ser aplicado, no futuro, a ou

tr.os produtos de primeira ;lecessi
dade como o arroz, gordur�s .e a

zeites. Tais acordos foram reco

mendael-os pela Organização de

Alil1\.entação e de AgricultuJ'a das

Nações Unidas, na conferência rea

lizada em novembro passado.

1'0 ra ! Abra li porta ...
"

Há 97 aDOS estava
adormecido

Aumentb o' numero
de desempregados
WASHINGTON, 7 (U.P.) - O

Departamento do Comércio in
formou que o numero de desem

pregados nos Estados Unidos al ,

cançou a cifra de 2.650,000, na
primeira semana de janeiro, a

proximando-se da cifra máxi
ma verificada no após-guerra e

cO�Tespondendo a mais 700.000
do que na semana anterior. O

auge do desemprego no após
guerra foi de 2,700.000, em mar

ço de 1946. Calcula-se o numero

de pessoas empregadas em 57,5
milhões, contra 61,6 milhões, em
meados de 1948, a mais alta ci
fra jamais registrada na histó
ria deste pais.

TAMBEM O "SISES" TROUXE
DESLOCADOS

- Infelizmente meus compall'io-
\

O dia de ontem do porto foi dos
tas não chegaram a uma conclusão mais movimentados. Dos merc,:ntcs
satisfaf:oria, nem compreenderam a que atracaram ontem em noss�s do
magnitude do ideal de defesa dfl pá- cas procedentes da Europa, vimos >')
.tfia extremecida., transatlanfico italiano "Sises", con-

E ontem, soldados que ersmos signado à firma Maura y CoIl ([ue
da Jibert:lÇ_ão, passamos,�oje a me- pela primeira vez por aqui alJOrta, 11 •

ra. cond.çao de iPers'egLl1dos, :pelo inaugurando, assim, sua pdn'dra Ilx-presldente p�racnme �u� cometemos ,de defenrl�'� o
I viagem, pelo Atlantico Sul. U

solo patno contra os Invasores Dar- Além dos 11 passageiros que ,) OU3'·0' em D- AI6resbaros. I formoso "Sises" conduziu para' es- _

'

- C:0lllO ?con�preen�er, e?-tão,. a ta capital, anotamos também, mais BUENOS AIRES, 7 (UP) -.T. Na-
Jltl�:13ll1dade. Nao sera possIvel la- Ag 'imigrantes dos controlados ]?eJa talicio Gonzales o !p'esidente -de-'
m:us .. ,

. _
I. R. O., sendo sua maioria compos· posto do Paraguai, chegou a esta

Resta-nos somente a deslllls�(, de t<> cle homens de especialidades vá- cap'itiü a bordo de um a"Eío da
tudo e de to.dos - terminou D ex- rias. ALFA, às 12,32 horas, procedente
-soldado s�rvlO. Dos passageiros a(rui desemb:lfca- de Assunção.

--: 911�IS. ,�eus planos de htl1l'o dos nos avistamos com o fradp·bar- Natalicio GOl1zales estava refu-
- lllslsbmos . badinho Isaías o.e Raga7.zi, quI'> se giado na Embaixada do Brasil em

.

-;- .Traba,lh,ar ,e viver em paz, é acha em 'Roma desde 1947. nnne Assunção desde o rlia 30 dI' janeiro,
a U111lCa eXlgencla que faço - re5- foi assistir à construção do alt;\f de quando foi deposto por um golIJe fle
pon( etl-Uos. São Sebastião. I estado. .

zeiros provenientes de imposto de
de indústria e profissão de v:Jrios
exercícios, foram penhorados pela
justiça as duas cadeiras de trabdho
do engraxate .José Trllci, estabele
cido em uma porta à Avenida Almi
rante Barroso.

.

lO engraxate, vendo-se privado
do material que garantia sua Sll')sís
tenda, juntou atestado de miserabi
lidade e requereu o arquivamento
àr. processo.
Ouvida: a Fazenda, seu repré' ,('JI"

Penhoradas as duas tante, depois de algumas consicle�a-
çi'íes, disse que lamentava ter de

cadeiras do e'D- ��ii��e.r.
o p�OSSegUime_nto do

P�I'-
O JUIZ Alcludo Falcao,. por·em.

graxate .

discordou, lavrando o seguinte eles-
. I pacho no processo: "Aguarde-se

RIO, 7 (âN) - Eln consequencia que o. sol da fortuna �avorcce o rxe

da ação movida pela Fazenda Na- eutado, ora padecendo as agl'uras
cional por dever mil e pOUCGll cru-! de miserabilidade".
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Horario das empre
sas rodoviarias

Á VENDA NAS MELHORES FARMACIAS

QUINTA-FEIlU
Auto-Viação CatarlnellB4'

Aleg<re _ 6 boru.
Auto-Viação CatarInense � CUritiba

'_ 5 horas,
Auto-Viação Cat.ar1nenH - Joln't1le

-'- (I horas.

Auto-VIação CatarinenH - Tubado
_ a horas.
Auto-Viação C'atarlne!llle _ Lagu!Ila

_ 6,30 horas.
EXp"resso São CrlstoTAo - I4guna _

7 horas.
Emprêsa Glória _ Laguna - I 112

• 7 1/2 horas .

Expresso Brusquense - BrullQu. -

18 horas. \

Â-uto-Viaçao ltajaI _ lta.ja! - 111 ho-
ras. .

Rápido Su� Brasile1l'o - JoInTil. - ..
II e 14 horas.
Zmpresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - iii

- • horas.
SEX'TA-FEIRA.

RodoTiária Sul Brasil - POrto Ã.leÇe
- 3 horas.
Auto-VWlção C&tarlnense

- 5Jhoras.
Auto-Viaçt\o Catll1'lnen.M ,- JoinTil.

- II horas. ,

Auto·Viação CaltsrLnenae - Y&'WlA
- 6,30 horas.
Expresso São OMstovão _ Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajaJ - Itajai _ 111 ho

ras,

Expresso Brusquense - Bru�u. -

16 horas.
Râpído Sul, Brasileiro - Jo� ,

à. li e 14 horas.
SABADC'
CataTlnenae

cQmpleto Orgam
Catarina

Viacão Aérea
...

Horário·
.;, Segunda�feira

'

PANAIR � 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

fiarte

Terçà-feira
l :
\ j'iiaIR - 10,40 - Norie

,tiH U iEIRO DO BUL - 12,00 -

Jarte �

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

Quarta-feira
PANAIR -� 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

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

Quinta-feira
PANAIR - 10,60 - Norte
PANAIR _ 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul

CR1JZEIRO 00 SUL - 13,55
Jlforte
'CRUZEIRO DO SUL _ 15,30
lul

Seeta-tetra
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Jlforte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul'

Sábado
VARIG - 12,30' - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

"arte
Dt}mingo ORfRNTE r,acionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

E.crit6rio • Ra.idencia ,-
PANAIR - 10,40 _ Norte Rua Tirad.nte. e7. profícua
CRUZEIRO DO SUL - 11,00 �ONE .; 1468 I Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela'
PANAIR - 13,50 Sul; onda da ZYH - 6

--------__� ���========�==����� RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro.,Publicidade mensal. - Assinaturas. e Anã;;cio;:

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA .

de

;
�,

Dr. Liodolfo 4.G.
Pereira

AdvolBdo-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltitui9ge. de .ociadada.
a .erviço. corab.to., em garal.
�Organizoçõe•• contabeie.

Regilltro. e marca., di_pondo,
no Ri o, de corr••ppndente.
Eleritór'io: Rua Alvaro de>

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora. I

TelafoDa 1494

Parto mais
Santa

PASTA DENTAL

ROBINSON

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica.
em Joinvile, Jaraguá do Sul,

I
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico par-a, Insta
lações - Motores - Dlnamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de'
instalações por pessoal técni
co especíallsado.

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal!
n. 62 - End. tlegr. - "�mpre
sul" Joinvile -:- sta. Catarina;
- Brasil.

t

� --..

4ssociavão Catarinense de Engenheiros
AVISO

PASTA D�AL
. ROBINSIfJ

DR. RAFAEL G. CRUZ LIM);,
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
escritório: Rue João Pinto>

n.O 18 -, Florianópolis

Quarto na

De ordem do sr. presidente comunico que se encontra à

disposição dos srs. sócios, e que deverá ser procurada com 'ur

gência pelos interessados, a cópia da carta-convite à concur

rência aberta pela EMPRESUL para ampliação dos seus ser

viços.
José Amaury Araújo, 10 secretário.

Curitiba

Casal sem filhos procura:
quarto com pensão na praia'•.
Cartas para eata redação ende
reçada a C. M. P.

Costureira
Possuidora de grande prática"

aceita tôdas as encomendas

que se apresentarem.
Roupas de crianças e senho

ras.

Preços módicos .

RUa Duarte Schutel n. 56'

CASA
Passa-se o contrato de exce

lente casa, com garage, a quem
indenizar as benfeitorias feitas;
na mesma .

Tratar à Rua FeIlppe Schmidt,.
22, sobrado

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

Casa Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

LOJa DAS CaSEMIRBS
Es'pecializada em artigos para

homens

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

A �vRTE
está batendo á sua porta; prefira o café MI- 7·.

MI, . que está distr-ibuindo, como presente
,aos consumidores, finissimas BATERIAS DF;

ALUMINlO.

_ Cu1'1tlba RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
JomTiÍe -

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
_

-PARA HOMENS
Catarlnense - Joinvtle. ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Auto-Via,çAo
_ 5 horas.
Rápido Sul 'Brastlel!ro -

às li e 19 horu.
-, (I horas.

Auto-Viacão
- 8 horas.
Auto·Viação CIlurltne-nae _ Tub&rAo

- 6 horas.
EXDrP'580 810 CtlatoTllo _ Laguna _

7 horas,
Expreseo Brusquen.n _ Brulqu. _

1-4 horas.
.

Autc-Viação ltajaf - Itaja! - 11 he
ras.

Expresso BrusqUeJIJH - NaYa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glór1e _ Lacuna - • 1/2

• 7 1/2 bor...

;::::--,.-----=--'-�,CURSO DEMADUREZA

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVO'GADO
Crime e ci.,.l

Con.tltulgão de Socledad••
.NATURALIZAÇÕES

TitulO11 Dealarat6rlo.

O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz
N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno.

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

INFORMAÇõES com o Prof. José Warken, Diretor, no período da
manhã.

INíCIO das aulas em Fevereiro.

"

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$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nobrega

'

Rua General Bitencourt, 91 sob.

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RR'l AOO=Terca·'el,. 8 (.. Fevereiro d. '.49
(�----�--------*--�------��,���-�,�---,--...,,----�------������=-��=-��=---��-------------------------------------------------. __.

3

o OZ E O E AGOSTO ,

\

PR0GRAMA PARA o M1ÊS DE FEIVERJ.1JIROSÁBADO DIA 12. FESTA DOS UNIVERSITÁ.RIOS, INTITULADA "BLUE NIGHT". S_<iBADO.
DIA 19. SOIRÉE CARNAVAL,ESCA, COM: INí-CIO ÀS 22 HORAS. DIA 26 SÁBADO. BAJI,E DE CARNAVAL•. DIA 27 DOMINGO. BAILE

DE CARNAVAL. DIA 28 2a FEIRA. sonn�EINFANTIL, COM INíCIO ÀS 16 HORAS. DU.10 BAILE DE CARNÀVAL. - OS BAUJES' DE
'.CARNAVAL TERÃO 1NíCIO ÀS 22 HOUA.S

Vtda Socíal

Comemora hoje mais um I - o jovem Jaime Humberto
aniversário natalício .) nosso Cardoso.
ilustre conterrâneo e provecto - a sra. Flávia Pereira.
s dvovado dr. F'::"vio Aducci. - o sr. Eponírio Macuco.

- a menina Lizette Alba, fi
lha do sr. Celso "Capela, chefe
da Contadoria Seccional junto
á Alf'andega.'

- o sr. Abelardo Berreta esti-1mado inspetor viajante do La
boratorio Qui,mioterapico Brasi
leíro Ltda.

- o sr. Jobel Sampaio Cardo
so, funcionario da Cia. Costeira .

_ o S!'. Humberto d'Alascio,
funcionário da Inspetoria Re

gional de Estatistica.
Deflui nesta data o aniver- - o menino Pedro Luiz Alves,

· sário natalício do prezado pa- filho do sr. Hermogenes Alves,
trício sr. Anésio de Barros, bancario aposentado.
operoso inspetor da Cia. de

, -:()_.
Seguros de Vida "Sul Améri- Nascimento

ca".

I
MENINO VITOR HUGO

- O lar do nosso patrício sr. ten.
Sr. João da Mata Pereira da Pedro Dias Toledo-; da Base Aé-

Silva 1 rea, e de sua exma. espôsa . Au-
Em o meio da ruidosa ale-l rara Zomer Toledo, acha-se em

gria de sua família, vê passar restas com o nascimento do ro-
·

hoje mais uma data aniversá- busto Vitor Hugo, ocorrido em
ria o nosso distinto conterrâ- 7-2-1949.
neo sr. João da Mata. Pereira
-da Silva, competente funcio
..nário da Alfândega de Floria

· nópolis.

ANIVERSÁRIOS:
,Jornalista Alexandre N. Mi

moso Ruiz
.

. Transcorre nesta data o ani-
versário natalicio do nosso bri-

· Jhante confrade jornalista Mi-
· moso Ruiz, redator de "A Ga
,zeta" e competerite funcioná-
fio da Secretaria- da Seguran

liÇa Pública do Estado.

) Pela sua. inteligência e de-
dicação ao trabalho, conquis
tou o distinto jornalista um

numeroso círculo de admira-
..dores e amigos que, com cer

teza, hoje, lhe tributarão as

'homenagens devidas ao seu

privilegiado talento e ao seu

.ínvulgar cavalheirismo.
"O Estado" o cumprimenta,

.afetuosamente.

,Alfcu e Beatriz Mimoso Ruiz

A efeméride de hoje assinala
o natalício do inteligente estu-,
-dante Alfeu e da gentil senho
rita Beatriz, queridos filhos do
nosso confrade jornalista �íi
moso Ruíz e de sua exma. es

pôsa d. Iracema Kuehne Mi-
moso Ruiz.

'

Dr. Fúlvio Aducci

Rosa-Miriam Lehmkuhf

Faz anos hoje a graciosa se-

nhorita Rosa-Miríam Lehm
.kuhl, graça e alegria do lar do
nosso distinto conterrâneo sr.

Gustavo Lehmkuhl, diligente
funcionário do I'esouro do Es
tado e de sua exma. esposa d.

.Alexandrina Vaz Lehmkuhl.

SI'. Anésio de Barros

Srita. Nadir Carione

Decorre nesta data mais um

aniversário natalício ,da gentil
senhorita Nadir Carioni, dile
ta filha do sr. Jonas Carione e

de sua exma. espôsa d. Alcina
Carioni.

SR. OSCAR DAMASCENO DA
SILVA

Faz anos ho] e o nosso distin
to conterraneo sr. Oscar Da
masceno da Silva, acatado co

merciante no munícípío de Ti-,
jucas. I
Por seu carater integro e por!

seu temperamento afável,

o,·ilustre cidadão cativou um gran
de numero de amizades que,
hoje, lhe tributarão as homena ,

'

gens a 'Ique faz jus.
"O Estado" se, associa, com

prazer, ás manifestações que re

ceberá pelo decurso de tão

aus-Ipícíosa efeméride.
--...

STA. LOURDES ABREU
Festeja hoje mais um aniver

sário natalício a prendada se

nhorita Lourdes Abreu, extremo
sa fílha do sr. João B. Abreu e

de sua exma. esposa d. Clarinda
Abreu.

Os dentes. o vigor
lisico do cara ter
NOVA YOHK, 7 (UP) .- Svgun

do o que declarou o odontólogo nor

te americano Mr. Edward J. Ryan,
em uma reunião da Associação Den
tal dos Estados Unidos, o f'isico t: o

temperamento de uma pessoa, tem

relação direta com a sua dentadu-
para voce. . . Serão realizados por êste Clu- ra, c por sua vez a estrutura da

- 9,30 - Arco Iris músical be, em sua sede social. nos dias dentadura efeta, a miudo, a saúde
, _ 9,45 - Bing Crosby 26 e 28' do corrente elo de e o aspecto geral. Uma pessoa de

- 10,00 - Musicas brasileiras março, respectivamente, sába- constituição delicada terá os dentes
superiores muito melhores, emuuan-em gravações

.

do, segunda e terça-feira, gran- to que em geral, as pessoas de cons-
- 10,30 _ MUZAK diasos bailes à fantasia, com tituiçâo forte tem melhores os da
- 11,00 - Informativo Guarujá início às 22 horas. Domingo, parte inferior. Os dentes superio-
_ 11,05 _ Xavier Cugat e sua dia 27, haverá uma vesperal res bons, que são indicio de dcbilí-

orq. infantil, das 16 às 20 horas dade masculina, constituem quando
não são demasiado pronunciado um

- 11,15 - Dírcínha Batista
.

RESERVA DE MEf;AS. - As traço de firmesa nas mulheres, Den-
- 11,30 _ Brinde musical das mesas serão reservadas .'. par- tes inferiores muito bons são ca-

tintas Ipiranga til' das 14 horas do dia l� do racteristicas de um homem de mui-
t sábado na sede so ta força de vontade. Em uma 'mu-

- 11,35 - Variedades em gr.a- corren e, .' •
-

ções ciaL As sénhas S,,[,l.::> distribui- lher, vão em geral associados com

traços m!,-sculinos,.
'

_ 12,00 _ Oferecimentos musi- das às 9 horas do mesmo dh ('

cais no mesmo local. É obrif.!:atóri&.
14,00 _ INTERVALO a apresentação dJ talão 'do mês

_ 16,00 _ Em tempo de valsa de fevereiro, para o que .0 sr.

_ 16,30 _ Musica deliciosa cobrador estará presente par�
contràle. As me�,-l.S serão vendi

- 17,00 - Informativo Guarujá das ou ao próprif) associado ou
- 17,05 - Francisco Canaro e

I a pessoa de sua ['3.mília.
�ua orquestra

PREÇO DAS lV::ESAS: - As-
- 17,15 - Déo

�sinatura para os tres bailes:
- 18,00 - Ave Maria

Cr$ 100,oê, não h�vendo :eser-
- 18,05 - Carta Sonóra

va para a vesper'll infantiL
- 18,15 - Orlando Silva ' _

_ 18,30 - Juventude Espií-ita de _ 20,15 _ Orquestra Vienense
Fpolis Bohemia

- 18,45 - Dilermando Reis em - 20,30 - Em Ritmo de carna-

sólo de violão val
- 19,00 _ Momento Esportiyo - 21,30 _ A Voz da Rádio
- 19,30 - Noticiaria da Agencia - 22,00 - Informativo Guarujá

Nacional
.

_ '22,05 - Francisco Alves
_ 20,00 - Brinde musical das - 22,15 - Pedro Raymundo

Tintas Ipiranga. _ 22,30 _ Ultimas melodias

20,05. - Musicas do l10VO mun-I
- 23,00 - Bôa noite _ ENCER-

do ,RAMENTO. .

· SR. OSVALDO DAMASCENO DA
SILVA

,Transcorre hoje o aniversário
natalicio do sr. Osvaldo Damas

c�no da Silva, operoso e. ativo
viaian te comercial.
O distinto aniversarialÍ.te que

·

possue um vasto circulo de re

'lações, tanto nos meios comer

·ciais como nos sociais, receberá
· inumeras demonstrações de a

preço e de estima de seus ami

-1-'gos. • ,

"O Estado" envia-lhe éordiall Vende-se uma marca "Pullman"
abraço, desejando-lhe prosperi- para moça. Ver e tratar a rua Anita
'dades crescente.s. Garibaldi, 47.

HAMILTON CARDOSQ·
O aplicado acadêmico de en

genharia jovem Hamilton Car
doso, filho do nosso prezado
amigo sr. Emidio Cardoso Juni
or, faz anos hoje:

FAZEM ANOS HOJE:

PARTICIPAÇAO
O sr. �n. Pedro Dias Toledo,

da Base Aérea, e sua exma. es

põsa d. Aurora Zomer Toledo,
participam ás pessoas pàrentes
e de suas relações o nascimen
to, em 7-2-1949, do queridp Vitor
I:Iugo.
-------------------------

BICICLETA

CINEMAS
_ Simultaneamente -

RlTZ r: ÁS 5 e 7,30 hs.

ODEON - ÁS 7,30 hs.

ROHY - ÁS 73/4 11s.

IMPERIAL - ÁS 8 hs.

- Sessões das Moças -
(Em todos os cinemas da ca

pital para que todos possam assis-
tir). .

- Uma mensagem de aféto e ter

nura, endereçada aos corações fe
mininos!
_ Um romanCe fascinante, no

qual a beleza da história é enrique
cida pelo luxo e bom gosto da rea ..

linç�!
.

.
_ Um filme no qual a lmda r:

adoravel MAUREEN O'HARA tem a

Invejável oportunidade de luzir num
dos mais luxuosos GUARDA-F.OU.
PA de sua cart-eir-a. - São 41 TI�A·
GES diferentes, qua vão desde os

elegantiiisimos. "negligées" aos SU!l�

tuosos vestidos de baile!
20TH. CENTURY FOX - api-esentn ;

Tú VOLTARÁS QUERIDA .

- Teehnicolor - ." ...

- com-

MAUREEN O'HARA - CORNEL
WILD - Glenn LANGAN - Helen
WALKER
-.A deliciosa história de um ca

sal de jovens, cuja diferenças d',
temperamentos os lançam numa

verdadeira corrida atravez do rr-un

do. a procura de emoções que aca

bam convertendo seu idilio e111

vcrdade'iro amor!
'- No Programa -

1) - A Marcha da Vida - Nac.
2) - Filadelfia - Short Color-i

do.
-'Preços -

.

Apezar do elevadissimo aluguel
riestr filme, serão mantidos os -nre
cos d e costume; ou se] arn :

,

Sras. e sr-itas : C:r� 1.20
Esturlantes : .. ,.:. '. _. . Cr$ 2.00
C'1\·,,lheiros: Cr$ �.oo
"LTVRE" - Crianças mn iorvs

de !) a nos poderão entrar na sessão
-lc 5 horas,

.

AMANIf\ - Hitz
FUGA DO PASSADO

,l:
� tambem usara:

KOLVN05

Basta um cm.

110 escova seca.

-'

clelieioSOi6 fàmoso. rf
.{t <:a!Jof trO rY!8órllhante "
.f!/y.'J()õ tel'7';ve o aS ty18/8 fre5cante. ",aSVI;: a estrela.. "rl'60 e' reli t/ofY";{'li!, ck

'

50" 's ,.' de"�11705 �de rrtô' te ho/e mesmo om t(jbo tis/ô1'170.5 re (50trJ{ co(l1 freqClel7efa Sé;P d�'! (lOS
Çf

"'"

Vi5/ � tambem tera' cientes (lf�rti�fíJ·
" f vooe orrir seclCltor C/C/e tem o

e o 5 ,

Agrada ma.is... Limpa.mais... R.e�u�e mais...
----------------,-. ." .=*t •

Lira 'enis Clube
Aviso

INGRESSOS: O Clube
não distribuirá CCYlvites. Fara,
as pessoas em tr".nsíti), poderá.
a Diretoria, a <:>2d critério, e
sob a responsabiliàade de um

sócio, expedir ingres,os ao pre
ço de Cr$ 300,00 os qüais po-
derão ser adquiridos junto à
Secretaria do C1(1)e, até às 1!{
horas do dia da realiz8.("ão de
cada baile.
MENORES: - Não será per

mitida a permanência de l!le

nores de 14 anos ne':) bailes d05
.

dias 26, 28 elo.
Florianópolis; 3 je fevereil�o

de 1�49.

'.

Rádio Guarujã Lira Tel1is Clube
Regulamento para o

Carnaval de 1949

A Diretoria

PROGRAMA PARA HOJE

- 9,00 _ Abertura - Bom dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
' .

Telegramas: PROSEBRAS .

•

,

,

.

Caixa Postal 139 -' ,_.-

,

\

.:
". TELEFONES 1388 -- 1324

'. ,

.
.

. . ,

Aceita Agentes' no Interior'
'

.

/ '

,
.

;

!
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:
:
: Oferece seus serviços.
•
•
•
•
•
•

•

: Caixa Postal 55.

: �

r

NAVIO-MOTOR "ESTELA·
maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria I

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Relojoaria Progre'iSO
de jUGEND {;fo FÍLHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
, �EEMBOLbO POSTAL

J'aça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N. 31 cr$ 100 .00 N;> 9 cr$ 260.00

Despertador de bolse
ilumina a noite

Suiaao de qualidade

r-Uma maquina fotografica
omericana de focil

manejo

rNolaoa relogio. são aoompanhados dos re.pectivo. certificadoa
oe garantia.·

fEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Praça Tiradent.s 260 - Paraná
.....- ......-_-...._..............-_......_. -."._......__--.,................- - ......._-..-.-_-.-_-._.... """'-......-...-w-..-�

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

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

Diretores:

80.900. 60r..�0
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.l76.603,1l0
98.687 816,30

76.736.40Ú06,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

'. ··········.-__·····_..

·ijVRARÍA-·
..

RÔSA·_·
..·�·-·�·-···· �

. (RUA DEODORO, N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

iDE SERViÇOS TIPOGRAF'ICOS
APRESENTAÇÃO IMPECAVEL •• ENTREGA

RAPIDA

,;DATI LOGRA FIA
I

Correspondenel ,
·Comerclal

Confere
Diploma

OI�EÇJ{O:
AAmélia M Pigozzi

METODO:
Moderno 8 Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 6S

BOM ·NEGOCIO
�para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.e.rta de 10'/.·80 ano com recebimento de iuroe mensais.

Infor�ações nesta' redação

I
,

NEM SE DISCUTE I

Datilógrafa
diplomada

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

AV_ISOI

I
I Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

. Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

I A�l!IAR, situad� no distri�o de Saco dos Limões, avisa a sua
distinta freguesía que esta aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda. .

I Os pedidos podem sé feitos: Diretamente á Fábrica em
Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito ·de Carga da
Cia. Costeira.

1------------

fo;m m)nha casa só se bebe o delicioso CAFJ!:

MIMI, ainda mais agora que está distribuindo

como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·
MINIO.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs, interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

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

I
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente, Coutinho a. 22,),

. nos primeiros dias de agôsto, "espe
-------------'�------------ rando continuar a merecer as espe-

ciais atenções de seus amigos e

cííentes,
Pedro Medeiros. Au,xiliar

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

RADIO TUBa' ZYO 9
1530 k ilocielos ondas

..
médias de 190 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

A Elelro Técnica
V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em Flo

te de Natal para sua Senhora rianópolís) , enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, ter
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na . "A Eletro-Técnica", a

rual
fogareiros e mais uma ínfíní

Tenente Silveisa? dade de artigos elétricos, tu-
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen-

e pudins, abajours de cabecel- te baixos. ,
.

� � .

O.'l1ESOURO
Da instrução está ao aJ.caue

de todos. Dá esse tesouro &O teI
8!JDigo analfabeto, l�do-o ., ...
CUra0 de alfabetização no Gr1llJQ
Escolar São José, _ria. J!Jsoola Indu..
trial de FloriaÍlópolia ou na ca....
dral MetrOlloUtallL

o VALE De ITAIAJ
Proeurem na A�,.fjl.

Progreoo,
LIVRARIA 43, LIVR..UI.U:

ROSA

Comissão Executiva dos Pro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores ínte+es
sados que, d'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

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

�•••••••.....•..............•••••

FERIDAS. REUMATISMO <;
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicação auxilieI' no tratamento

da .ifUÜI

FARMACIA E'SPERANÇA
to FUJIlAeê.Uee lULO LAU8
lIe" ••__iII Mri • na preferWa

..........d..... e ..lraqe!ru - Be__.itiu _ ,.0....

_riu - � •• ".",.uH..
.......... aata .......... reMlta'rte Iliill"._.

SENHORITA!
A ultima creação em retri
geran'te é o Guaraná KNOT

I
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

,

...Transporte•. regulares de cargas

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVA fORI
Informaqõe. comos Agente.

.

Flori.n6pollI - Carlos Ho-epckeS/A - CI- Telelone li212 ( Eni. teleg.
São Francilco do Sul - Carlos

<,

Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 MOO� �M:,ACK

, ,

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

-,

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44
Teleqr-ama REI � ISCM Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Palmeiras x Paula "Ramos· dividiram as honras da -peleja de domingo
.Teíxeínnha, Lázaro, l\landico e Juarez, 'os goleadore's

Aos olhos dos ilhéus o esqua- do embate Palmeiras, x Paula América isolado na liderança
drão do Paula Ramos E. C., vem Ramos, empate que traduz per- ; devendo o certame ser decidido
perder mais um ponto, resultado feitamente o desenrolar da luta. !

no próximo domingo em Joinvi
do empate de ante-ontem rren- Se bem que os paulainos ros- ile entre americanos e palmeíren
te ao Palmeiras, de Blumenau, sem superiores na fase inicial,! ses. Entretanto há possibilidades
ponto êsse que coloca o clube da os visitantes se agigantaram no de o' Paula Ramos conquistar o

I "'estrela solitária" em situação período , final, atravez um jogo I cetro e isso em caso de derrota
desfavoravel na tabela de elas- mais técnico, empregando os aI-I do quadro joinvilense e do Blu ,

sificação: ,3° lugar, com cinco vi-verdes maior velocidade nas' menauense, pois além do com

pontos perdidos. investidas. Ftsícamente o Pal- promísso com o América, o Pal-
A equipe paãmeírísta de novo meiras superou o "team" da meiras terá que jogar em Ca

fêz das suas em ).10S$OS gramados Praia de Fora que parecia exgo- noinhas com o Ipiranga.
conseguínüo manter a sUa en- tado pa etapa derradeira.

J
Os 4 tentos da peleja de ante

,vencibilidade na ilha. Empatando com "onze" de ontem foram assinalados por
Dois a dois acusou o término Fornerolli, o Palmeiras deixou o Teixeirinha, aos 22 minutos da

f
I
j

toninho, Augusto e S�fitamm;
Jonas, Marzmhe.v.Iuarez, Teixei
rínha e Osni.

Augusto foi a melhor figura
em campo, secundado por Juca,

Chinês, Chocolate, Teixeirinha,
Oscar, Antonínho e Fornerolli.

Ivan, Schramm, Osni, Adalberto.
Tonico, Mandico e Lazaro regu
lares, não convencendo Carioni, ,

Bentevi, Nenem, Marzinho e Jo

nas.
I Com bôa atuação, dirigiu a

partida o sr Newton Monguilhot.
_Renda: Cr$. 13.535,00

primeira fase, batendo uma fal
ta, de longa distáncia; Lázaro,
aos 27 minutos, bem servido por
Mandico; Mandico, aos 29 minu
tos, ao receber um centro de ró
ra da área, e, finalmente Juarez
aos 9 minutos, auxílíado por Os-

"

ni.

Os quadros jogaram
constituidos:

'

assim

Paula Ramos _ Tonico, Chinês
e Nenem; Cazuza, Chocolate e

Ivani; Benteví, Caríoní, Mandí
co, Fornerolli e Lazaro.
Palmeiras - Oscar, Juca e An-

lO CORINTIANS ZOMBOU DO

CAMPEãO CAªIOCA
São Paulo, 7 (V.A.) _ O Bota

fogo, 'campeão carioca, foi on ..

tem goleado pelo Corinthians,
pelo escore de 5xO, surpreenden
do o mundo esportivo brasileiro
o resultado verificado.

Direção ele PEDRO PAULO MACHADO CAMPEAO O SAO PAULO
Vencendo o Palmeiras por 2'

tentos a 1, sabado, o São Paulo

sagrou-se campeão do Torneio
R. Rezende. A peleja foi dispu
tada no Pacaembú,

'Impressionou . favoravelmente a Associação D. Floresta
Vitorioso o vice-campeão P sulista em sua temporada nesta capital

e'xPlêndidas vitorias

olimPicas'lde
sexta-feira, acusando o pla- do: Vadico (Érico e Harnack) Curso de catequistas

Imitando ou procurando imitar card a vitória dos paulistas por e Buba; Érico (Mico), H�rna- Com as bênçãos de Sua Excia.
um dos jogadores do Floresta, 38 x 24, jogando assim constí- ck (Bitinho) e Aldo (Vadico). Revma., o Senhor Arcebís

Juizes: Nazareno e Viana. Pre- .po Metropolitano e por mi

liminar: Barriga Verde 26 x A- cíatíva ?-o Revmo. pe: D�·. �ta
tletico 21 (la partida da serie mar Luiz da Costa, dl�ms.slmo
melhor de três). Renda: ..... Cura da Cat�dr�l, fOI creado,
Cr$ 4.420,00, considerada otima. em nos�a Paróquia, o Curso de

CateqUlstas.
Na tarde do dia seguinte (sá- Visando dar, dentro da mo-

bado) os florestinos realizaram derna Pedagogia, orientação
a segunda partida, derrotando segura e eficiente aos seus alu
o Taubaté por 53x28. O Floresta nos, êste curso foi acolhido com
atuou com os mesmos elemen- grande entusiasmo e muito in

tos, enquanto o Taubaté foi terêsse por parte dos jovens
constituido pelos jogadores On-· católicos de nossa terra, mor:-
dinaldo, Serafim, Fran, Barba- mente dos professores que, nos.

to, Dinhoca, Adalberto e Heli- grupos escolares, 'escolas e

nho. O vencedor conquistou uma centros 'catequéticos se dedi

rica taça oferta da Federação cam ao ensino da Religião.
de Comercio de Santa Catarina. Integram o corpo docente,
Juizes: Paulo Scheidemantel e pedagogos ilustres e profundos.
Érico Straetz Junior. Prelimi- connececorês do ensino cate

Dar: Barriga Verde 3,7 x Atle- auético. Entre êles, figura 'o

tíco. 19' (2a partida da serte) ;: diretor do curso,' o Revmo. Pe,

Na noite de domingo o qua- Dr. Itamar, formado em Teo

dro paulista efetivou seu jogo logia pelo Pontifício Colégio
de despedida vencendo o Cara- Pio Brasileiro, de Roma.

vana do Ar por 51x18. O quadro Constituem o programa as

vencido estava integrado por seguintes disciplinas: Pedago
Hélio, Adone, Aurélio, Moraci, gía, Psicologia, e Legislação ca

Carpes, Dantas e Gouvea. Jui- tequética.
zes: Erico Straetz e Oswaldo A frequência tem sido bas

Meira. Os' paulistas conquista- tante animadora, o que de

ram linda taça oferecida pelo monstra, como dissemos ací

Comandante Paulo Víeíra da 'ma, o grande interêsse que
despertou em nosso meio, mais

Rosa, do 14 B.C.
esta excelente oportunidade de

Ontem a delegação paulista desenvolver nossa cultura ca
deixou esta capital rumo a São

tólica, na parte relativa á Ca
Francisco do Sul, onde efetuará

tequese.
l,ma exibição, enfrentando o .......__

Cruzeiro do Sul. Dr. POLIDORO S. THtAGO

_________ ,
Ausente ate príncípíos de

O AMERICA ISOLOU -SE" NA maTÇ"O.

LIDERANÇA
----......----

clássicas.
Sôbre a grandeclasse e poten

cia do Floresta colhemos a me

lhor impressão. Constituem os

florestinos verdadeira expressão
dos, basquetebol brasileiro.
Frente aos nossos principais

clubes, venceu o Floresta todas
as tres pelejas, aliás com rela
tiva facilidade. Através as par
tidas do "five" bandeirante em

nossa capital, ficou provado
que as· nossas melhores cestí
.nhas muito necessitam para
igualá-los. Esperamos que 0S

responsaveis pela pratica do

esporte da cesta em nossa me

tropole tenham estudado mínu
ciosamente o sistema de jogo os nossos cestobolistas irao

dos visitantes, considerando-se longe, não resta duvida.
que dois dos seus elementos in-I A primeira vitima do Flores

tegraram a seleção nacional, ta foi o Ubiratan, campeão es

conseguindo em Londres as mais tadual de basquetebol, na noite

Conforme foi divulgado am

plamente a equipe da Associá
ção Desportiva Floresta, vice
campeã paulista de Basquete
bol, realizou uma temporada em

nossa Capital, exibindo-se sex

ta-feira, sabado e domingo na

quadra do Lira Tenis Clube, pe
rante grandes e entusíastícas
assistências.

O famoso clube da Paullcéía,
12 vezes campeão paulista de

Basquetebol, apresentou-se .aos
florianopolitanos com todos os

seus titulares, inclusive os "a
ses" olímpicos Massinet e Ale

xandre que deixaram-nos pas
mados ante as suas jogadas

o "FIVE" DO CARAVANA DO AR, VEN CIDO PELO F1LORESTA POR 51 X 18

tuído: Àmancio (Paulo) e �
gênio (Massinet) ; Silvio (Ale
xandre), Alexandre (De Russi)
e Massinet (Pedroca e Tiepp).
O Ubiratan jogou assim forma-
,

Imprensa Oficial 1 x Treze. de Maio 1
Com a presença de regular as- os gráficos atacaram firmes, dai, fim com um honroso empate de

síatêncía, realizou-se na tarde de surgindo o tento inaugural, por 1 x 1, havendo sido anulado um

s�ado, na praÇa de Desportos intermédio de Oscar. Alguns mi- tento do Imprensa Oficial, na

de Ipíranga, em Saco dos.Límões nutos mais o quadro de Naldi é etapa derradeira.
'

sensacional encontro peboltstíco, modificado, com a entrada 'de
entre as equipes do Imprensa l�iltinho e Lima. Assim alterado Os melhores foram: Naldi,
Oficial E'. C., campeão classista o 13 de Maio passou ajogar me- Valmor, Honduras, Hermínío,
de Sant;:t Catarína, 'e do Treze de lhor assumindo logo a ofensiva e Laercio, Tião, Luiz, Lelo, P. Pau,
Maio, uma das mais queridas' ainda na fase inicial a partida é lo, Oscar e Flavio.
,agremiações, da varzea floriano- empatada por intermédio de A- Imprensa Oficial: LeIo, Tião e Ipolitana. cimar. Na, segunda rase os rapa., Luiz; P. Paulo, Botelho e Gati-
Esteve em disputa uma belís , zes do 13 de Maio insistiram nos nho; Souza, Acácio (depois Flá.,

síma taça, oferecida pelo diretor ataques perfeitamente'

contro,la-,
vio) , Oscar (depois ACácio), Ro

da Imprensa Oficial do Estado, dos, encontrando entretanto a drigues e Orlando.

jornalista Batista Pereira, a defesa adversária num dos seus 13, de Maio _ Valmor, Naldi e

quem coube dar o "shoot" inicial grandes dias com Tião e Luiz Honduras; Laércio, Frederico e

da peleja. rechassando com eficiencia, au- Fortkamp; Herminio, Hamilton,
O prélío teve um transcurso' xiliados pelos médios esquerdo (depois Niltinho), Acimar, Con

dos mais empolgantes. De início e direito. Assim a luta Chegou ao rado (depois Lima e Narzareno,

Se ricos quereis ficar
De modo

.

teci) elega)
Fez\ei hoj .. um'" inscrição
No Credito I�-lu\l.,o Predia

Canoinhas, 7 (E.) - Preliando
ontem nesta cidade, o América,
de Joinville, derrotou o Ipíran-.
ga, local, pelo escore de 'lx3, iso
lando-se na liderança do certa

me estadual com a perda de um

ponto pelo Palmeiras, na Capital
do .Estado.

t'ORTÓ ALEGRE
�u ... VOLUNTÃRtOS DA PÁTRIA No" 68 • t.o ANDA�

, CaJu. PO�t4l.�� , fEl.EFOHI; 6640 . fEL(GII...... "'S' .PIIOrEC1QR...

Agencia Gera'l Dara S:Catar1na,
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
VASCO 3 x EL LEON 2

.NOVIDADE SENSACIONAL
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA.
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.
"

'

No seu oitavo compromisso no

México" o Vasco da Gama, do

Rio, levou a melhor, ontem sô

bre o EI Leon, campeão mexi

cano, por 3x2 continua assim
invicto o esquadrão. cruzmaltino
em terras dos aztecas.

•• • • • ••••• o· �

I

I

'I
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Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos 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
Di�etor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-e tratamento

especializado da gravidês. Dístur
bios da adolescência e da menopau
.... Pertubações menstruais, .:1/1".

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
tmS, apendíce, hérnias, varizes,'etc.
'Cirurgia ,plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E O.fE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
I'isturbios nervosos - Esterfliuade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif,

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico. e parteíze
Hospital de Caridade de

rianópolis.
- Assistente da

Maternidade

1>0

Doenças dós "órgãos internos, es oe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tíroíde e demais gían
duIas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 is 1:1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIIlÉNCIA:
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
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Flo-

Dr. Guerreiro' da
Fonseca

Médico

Clínica Médi'ea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças'
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Ftgado

Tratamento da Tuberculose
Raios X � Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tríbunaâ) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIANéPOLIS

Dr. Roldão Consenl
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL:e:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eina da Universidade de, São Paulo.
onde foi assistente por vários aDO!' do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

Corrêia Neto .:

Cirurgia do estômago e vias circula
reg, intestinos delgado e grosso, tíroi

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, bidro-

cele, varizes e bernas; �

Cõnsultas: Das 3 ás 5 horas, 1\ t"!18
Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa
'. Paraiso). Telef. 1.598 -

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Plido Fonte.
Clínico e operador

eonoult<Írio: Rua Vitor Meirelea, 26.
Telefone: 1.405

Con8ultas das 10. ás 12 e da. 14 i.
IS hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 11620

Dr.. M. S. CavalcanU
Clinica exclusivamente de cria.çaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 732 •

-

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas do Distrito

-

Federal
Ex-Interno de Hospital Psíquíá
trlco e Manicómio Judiciarlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de lILI
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultôrto : Edifício Amélia

Neto - Sala 3. ,

Residência: Rua Alvaro de osr-
Talho. 70. •

\ Das 15 às III horas
Telefone:

oonsultõrto - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Mário Wenclhauelll
C1lnica médica de adultos' e criança.
oonsultorto - Rua João Pinto; 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 bor .

·Reaidência: Felipe 'Schmidt sa.
Telef. 812

'

•

ICarros para o interior dó· Estado Bom biD�CDIo · - i
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande

.

VIsao
I
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPInO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RA.PIDO SUL BRASltJEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

el excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE � 2a., 4a• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS � 38• e 68• feiras

6 horas
13 horas
16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

12;10 horas

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu
QO artigos de consumo domestico.

VENDE-SE por -motiv,u de mudança col?i::�::�:���:fJ�f��2�i�I:f��-f:i:;d:d;·-�f:;�f::::� :����:����s.. ����.���::.l"..�po.��
Grande áre� de terreno .Jà c�ltivad� I�:!O ��t.e.s:.o.���s�.����.s���.�����l: ···········I�

(Distante cerca de seis quilometros da eapital-Bairro-Barreircs Rua Est. CIvIl D. Nasc. ·············1
Area de 142 merros de frente por 1.850 de fundos, incluindo I Mãe ....................•...'.... •..••••.••. • ......•..........

'" 6 casas de madeira e uma de material. I Pai . '.. . .•.....•..........

TRATAR: Emprego ou Cargo ............•..................................
F'lorianópolís - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves., Cargo do Pai (mãe) . .. '.�.......

. .

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. I' Observo . . . . . . . . .. .. � . . • . • •• •...•.•• . .

.
.. . ..•............

BlmJenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel' Cruzeiro. . . . . . . . . . . .. •. ....•...••.... . .

ESpecialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-'
,

GANTA
. Trat�mento e Operações IResldencla: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560 ----------------------- -----

Consultas: Pela manhã no Hospttal
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.. Veterinarios íVisão maior e mais perfeita

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal 163 � Florianópolis). que a de um bom binóculo
tem o prazer de comunicar aos senhores Ve;erinários Fazendeiros alcança quem tem sólida
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande sérje inatrução,
dêsses produtos. "

Bani livros, sobre todo. OI

OS primeiros já a venda, são:
: \ assuntos:

SULFAGUANIDINA: Tubos de lQ e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA

e,60 g. Rua Deodoro, 33 - Florianópolil
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de ••••••••...••• • ..•••.••.•• ti

100 cm3. FRAQHEZAS EM GERAL
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3. VINHO CREOSOTADO
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

.

"s I L V E I R A "
de 100 cm3.

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmã e de 10 cm3 e frascos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará' outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerjna (Buco-Vacina contra
diarréia .infeccíosa 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
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTFFUTO·"PINHErROS- aten
derá 'diYêtãIl1e�tê ii tôdo�-��didos de seus produtos; -quando não en

centrados na localidade de residência .do solicitante.

QUER VESTIR-SE COM CONfORTe E ELEGANCIA 7
PROCURE A

Alfaiataria. Mello

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

Rua Pelrppe Scbmidt 48

Produtos

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade' : na entrega
de seus jornaes.

Representações
ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes fII.

Caixa Postal nO_ .109

Laguna - Sta. Catarina

Pracisias
Escritório reêêm :

organizado.
precisa de "pracistas" para trana«
lharem nesta cidade e no-íntertor,
com artigos ,de fMil venda, 'e com
boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 20 andar, das 8 ás 11,

CASA MISCELANEA diltri
buidoi'a dOI :Rádiol R.:C. A
Victor, Válvula. e Diaco ••
Rue Conselheíro Maira

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

Muitas felicidades pelo naseim••
to de seu filhinho I

Mas; não esqueça, que .0 melhe.
presente para 8 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRl!:DITQ
MUTUO PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico ,

Arvores. frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentaís
melhores ,qualidades oferece o grande Estabelecimento

-,
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá. ,

Mun. de Jaraguá Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

nas

de

Coqueiros Pra'iêJ
AVIS-O

o encarregado tem o prazer, de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

Clube

II 'C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

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

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade. de

Inicial de Cr$ lv,oo apenas.
Partieipação DOS lucros

,

Cr$ 20,00 além da lóia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PASTA DENTAL
ROBINSON

fase, se diriçira ao di'. Juiz Elei

toral, ounndo a U.' D. X., pai' sua

vez, oficiava (! êsse magistrado. a

suposta renüncia do uereador, -

Repudiando a política de ódios
e isso sem que a propria Cârnam

e vinganças em que o queriam
sequer. houvesse tomado conheci

lançar os. dominadores eventuais
menta da petição de renúncia:

de sua politico: destes últimos dois
T'udo isso é lamentável, 'mas

anos, o município ele Blumenaú
depõe contra (l sinceridade dos

reage, corajosamente, reincorpo-
que, aiardeonâo princípios libe-

rendo-se entre as unidades autáno-
rais, tentam exercer caracterizada

mas do Estado, por efeito de se-
coação sôbre representantes '/nU

luuir e digna conduta da maioria
nicipais. Os acontecimentos que

dos seus vereadores. Entre estes,
se sucederam, na Câma1'(l, após a

se acham tres dos que, eleitos sob
frustração do escuso processo,

a legenda. udenista, melhor se a-
asswnem, dêsse modo significação!h'mam na energia do próprio muito maior _ indicando Os an

cioismo COlJt que .sacodeta de si
seios de wn povo que não tolera,

II: atrontosa desconfiança. dos' diri-
por mais tempo, uma tal mentali

gentes do udenismo estadual: são
dade p'oHhca, tão em 'contraste

os »ereadores Max Jacoosen, Wal-
corn a coraçem. cívica e a. [ranque

demar Selke e Emílio Jurk, os
za de atitudes peculiares ao ele i

quais tiveram o único gesto. que torado blumenauense,
lhes asseniára à dianidade altiva e

Certo, Blumenasi l.e1'á, agora que
.

aos nobres zélo« pela prosperida- voltar a enfileirar-se aos mlwic-í
de elo seu mu.nicipio e pela. paciii- pios 'orientados po� ma'is elev/adfLS.cação da família bltlmenauense.

princípios, colimando ç gl'onde"W.Na verdade, vêm de há' algum do Estado e do pa'ÍS, a cOmpensa
tempo as causas dessa atitu.de, qlle ('ão da segm'ança na sua marcha
1'ep1'esenta, agora, a sa'ida 11.0111'0'11

p1'ogl'essista, sob a assistência,
·para os tres mandatarias do ele i-

que aliás nunca lhe falto'/l., dos
tOl'Q.80 mUll-icipa.l, cuIas movimen- podel'es estaduais .e fede�'ais, _

tos políticos vinham sof1'endo, co-
já por(;m melhor . correspond'icla,

mo .olttl'OS o sofrem ainda, a. p'res-
sem as reservas .de um' faccionis

,são importuna e. igll�milliosa de
rno pa"l'lidário cioso do sen 'domí

cllefetes cQ..m a vocação o.�tensiva- nio sôbre a P1'óp1"ia evolução mlt
'mente aplicada à fiscalização de niC"ipal.
consciência alh eia. As Uber-

Sem ódios e sem rançares, não
dades democráticas estavam assirn

vendo nenhum motivo de incom
cerceadas por' uma constante e

patibilidades senão os de m'dem
incómoda ameaço, que consislitt

moral, expressos em atas que dfS{llé na exigência da prévia assina-
toem das normas dg. boa educação'fura de 1'en'líncias, pelos vereado- social e cívica, a inOVa , situação

1'es, que 071. obedeceriam cega- politica e admÍl'tistrativa de Blu.
mente às imposições dos chefes

.mella1/. Pl'011wve1'á, a 'todo C1lStO, o
udenisfas - e abdicavam çlas fa- bem-estar coletivo, ao encolll1'O
mldades e prelToqativas de sim-

das g1'andes e /Tad'icionais vir'tlldes
pIes cidnd(lnia - 011 te1'imn, em

de acão construtiva e de capacida(l((do momento, cassado o mandato, de 1'�alizadora qlle o aUivo povo
pai' fôrça de 'um pedido de TentÍn-

daquele município não sac1'ificocia qu.e assinaram sem data...
ria a nenhu.ma 1'OzeiO de Q1"'dem

O expediente, porêm, deu ense-
partidária, sobretudo quando su-'io '1), incidentes pitorescos e qu.e bordinada a paixões pessoais e a

bem definem a posiçeio democrá-
conveniências de grupo.

tica dos udenisttl.s que p,'etendiarn
oI'ientar a política blllmenallense.

Narremo-los pm'a edificação da
História.
No dia 1° dn c01'1'ente, a U. D.

N., apresentou à Câl1W1'a. M�unicipal
de Blumenau o padrão de l'emín

cia do vueador Waldema1' Selke,
O golpe falh01t, porque o últld'ido
mandatário do povo daquela. co

muna afirmá'f'a à mesma Câ'nw1'a,
por escrito, em termos predsos e

formais, qne absolutameJ.1te neio

remtnciára nem relltmciaria. Em

idêntico sent ido e com igual êll-

"O POETA DE BIGUAÇÚ" IH· O assado Mataram para reee-
..�ca,bo de" ler o livro de.poesi�;:'l Dle n PIn titu Ia,do O Poeta de .BIgUaçU ,

8 DE FEVEREIRO Der o seguro d6 Vldil.obra póstuma de Ge raldino Azeve-
t d h' d S uvIANIA,', 1..&.1'11) _ Adaií l' er-'do, da a e oje recor a-no

reira de Morais e Adolfo Machado-'

O autor, meu. velho amigo, 'eu o que:
de Vasconcelos planejaram ha cin

conheci na cidade de Biguaçú, on-
._ em 1647, chegou a Bahia,

co ou seis meses atrás o seguinte i.
conduzido pela Esquadra ho- lazer um seguro Ide vida de t mi-. de residiu durante quasi trinta

dlandeza. de Banckert, .

von Ihâo de 'cruzeiros em nome o se-··-------------:---::--::-----;:--=--:::;-::--;:;;:-:;;;�- anos. � o recordar-lhe a figura
Schkoppe, desembarcando em gundo e, depois, matar um homem. Florl.n6pou" 8 ele J=evereiro de 1949 rÚstica 'de homem simples, revejo

, .

como o mesmo parecido, para re-'o comerciante sempre preocupado, lItaparica e dando inICIO as
ceber em seguida o premio do Sf�-'

. . fortificações; guro, que seria dividido entre .o.scujos fregueses, - na sua maiorra
G �

_ em 1661, foi deposto o 0- dois, Para isso, escolheram a \'ltl-"gente modesta do interior do mu-
vernador do Rio de Janeiro, ma de nome José Gonçalves de-nicípio -l'g'nol'avanl-lhe a criação

B S
'

.

ram um "jagunço". Agostinho Barbalho ezerr�, ouza, arranja " ". ,.d.e .pág·inas poéticas l
..

ão .cheias de
delegado de Salvador Correía que foi João Rodr-igues

_ Guim�::-ães,d I d d t nentos que mais conhecido por João Baío e
e ica eza e e sen li

, �
. de Sá e Benevides, pela Câma-

'residente em Trindade. No dia mar->contrastavam com as aparencias da .

lid d d t ra;
, cado para o crime, 20 de outubro;persona I a e o au oro .

_ em 1711 uma carta re- auxiliados por mais dois cump licesQue� o não conheceu �or de tea� gia proibiu a �dmissiio de na- Adail e Adolfo conduziram JOSl� nudo balcao da casa co.�ercIal, uaque I VI'OS estrangeiros para comer- ma camionete, sob pretexto de queI t t t d d d t d S iriam "depenar" um fazendeiro da su.a cons an e a IVI l:).? e e o o
ciarcm nas Capitanias elo Bra-- • - ao

co (José tambem era jogador), e oos dl:S, ano apó� ano

'f',
.

.' ,sil; ., esfaquearam no Interior do veículo.,Pela sua aparencia isrca, mais
_ em 1749, por despacho do lançando o cadaver em seguida ,nas:s.e assemelhava a um lenhador que Secretário de Estado Marcos proximidades �a es�rada de An�po-'a um comerciante, Cabeleira revol- A F

:
de Azeved.i Coutinho, liso Antes, porem, tiveram o cuida-

ta, despreocupado no trajar, dis-
f

I?- on.o
tíd a M'.' d i ern do de arrancar as orelhas do mor>OI ...emc 1 O par - a .., : to afim de dificultar mais .ainda acutia os fatos mais insignificantes duplícat«, O mapa ma�l1us(,rJ-. id�ntificação, de mudar-lhe a roupa.em tom de discurso, espalhafato- to [ue deveria de se.vir aos e deformar-lhe o rosto.samente, com abundância de gesti- plenipotenciários p,:;p�,nho: e Feito isso, fora�. todos par!. � .. �culação. or! ',ú"'lês na discussão e re- fazenda de um armgo, para aguarL t I d p . .::1 .., .

�'I d id dar o desenrolar dos acontecimen-No en an o, nas poucas roras e
daçao do Tratado ?e J.�a rru,

tos, que culminariam, segundo 0Srepouso' de que dispunha, Geral- assinado em 13 de janeiro de
seus cálculos, com o pagamento dodi no Azevedo, se entregava às co i- 1750'

.

seguro de vida de Adolfo, cuja mor-
sas do espírito. _' em 1822, por íníctatíva te já havia sido noticiada pela im-'
Lia boas obras e sustentava dis- de Joaquim Gonça�ves Led�), prens:rnA MULHER: A PISTAcussão sôbre os grandes autores da José Clemente Pereira, J�I.l11.1a-

Entrementes, chegou a esta ciliteratura universal. E mesmo entre rio da Cunha Barbosa p Gene- dade uma mulher de nome Vnelao vender. uma résLea de cebolas 011 ral Clemente Pereira da Nó- Espanhola, que veio de tiberaha e
um quilo de açucar, citava pensa- brega foi aprovada pelo Sena- cujas ligações com Atlolfo Macl�ad(Jmentos de Vitor Hug'o, Guerra Jun- d d' C'mara do Rio de Ja- de. Vasconcel?� despertaram a,� sus-o, a a

.

t _lpeItas da PolICia em torno da 111or-queira 011 :Vlachado de A·ssis.. . neIro a proposta do proJe o pa te" do segurado, sendo então ini-Vez por ouLra, chamava-me ao ra que se representasse ao dadas mais rigorosas inv�stigações�seu pequeno g'abinete, anexo à Príncipe�Regente sôbre a ne- Inicialmente, foi feit� a exumação
casa de neg'ócio, Alí, ent>r.e duzias cessidade da criação de um d? .cadaveI; e o respechv�_ exame pe-'
de tamancos, maços de preg'os e Conselho de Procuradores Ge- nCla!.. �onstatou-se, entao, que os

, , assaSSlnlOS se esmeraram l1t'S pI'O-·caixas de sabão, estava a escrivani- rais de PrOVInCIaS;
." pósitos de escondeI' a identidad\1 danha. Abria uma das g'avetas e dela _ em 1827, teve InICIO o vitima, pois, até o seu cdnco haretirava, ainda manuscrito, um so- combate naval do Juncal, entre v'ia sido cuidadosamente esmig�11ha

neto, que lia para mim, baixinho, uma Divisão da Armada Brasi- do. Apenas nU�l erro. inco�Te!'am:
mas al)ressado, antes que, do outro leira cl-.amada então "FlotHha os rlentes, E fOI por ISSO ai que a"l.J.

'" .

d Policia conseguiu estabelecer a v�r-lado, o Florentino, oiI o Cravo, ba- do UruguaI e uma Esqua ra
d2delra identidade do morto, quetendo sôbre o balcão com uma moe- do Almirante Brown;

, era José Gonçalves de Souza, g-arda de níquel, viesse interrompê-lo: _ em 1891. no Rio de Janel- con do Hotel Campina e não AcIol
"Geraldino, me dá duzentos reis ro, faleceu o Marechal Hermes fo Machado de V�scon�elos, c.mlo

E t da Fonseca membro supunham tod�s, .l.l1cluslve ()� seusele fumo bom ... "
.

rnes O
, .

'

tradicio- Pilrentes e pr?pna c.ompanhla .�e-Não fôsse um homem exüessiva- destacado da fam�l�a . guradora que Ja se dispunha a pa-mente modesto, Geraldino Azevedo nal que tanto lJ.obllItou as VIr-
gar o polpudo seguro.

teria publicado em vida o seu livro tudes de nossa Raça. •

Feita essa revelação. r]if�,'il n?ir.
de P·oesil",s.· André Nilo Tadasco foi a captura dos cr"iminosos que-'""

animados com o noticiario flos jor-Apesar de ludo, deixou-nos ele
nais estavam certos de m.le conse-um Ii \"1'0, produto do seu espírito gttÍ-Faru ludibriar as alltoridarJes e jáe da sua inteligência. E deixou aos se anro'n.tavam para pôr as mãos'

filhos o exemplo dignif.icanLe de

F
A

tI> no d'inhcil'0.
uma vida de trabalho, honesta e ãrmaceu lCO I ____c_

_

Heitor Luz Deu à .Iuz um
Na Capital da Hepública, onu" :-e- . «macaco bumano»

sid"ia, faleceu ontem. o sr: far�ace�l-I SAN JOSÉ DA COSTA RICA , 7tico Heitor Luz, cUJa e�lstencH, es-
(UP) _ Informa-se que na aldeiateve, por longos anos, ligada a ,ser- de San Juan de Leon, na provincia,.viçoS relevantes prestados ao Lsta-
de Punta Arenas, uma campor.esado. deu à luz um "macaco humano",.O farmacêutico Heitor 'Luz era
com orelhas muito largas, cara e'

lente da antiga Escola Normal, de
cabeça iguais às do animal e com

que há algum te.mpo,. se apo�eDtou, pele por todo o corpo. Os lllédicos:
tendo fixado. resldencla . n,? RIO

...
1n-

desta capital partíram para a alo.,de p.osseg\uJU Jsuas ,a�.lvld:;tdcs de
deia a fim de investigarpublicista, editando varIOS ltvro,,: de

farmacologia, em que era autorJda-
de.

,

O seu falecimento, que nos e co

municado através dum tel�graJ11.a
particular, repercutiu entre nos m�H
to profundamente, dado o l�rg() Cl�
culo de amizades que o extInto deI
xára nesta capital.
À família enlutada, "O Estado"

envia sinceras condolências.

o MOMENTO

NUNC� EXISTIU IGUr:.1l

pARA FERIDAS,
.E C 'z E MAS,
INFL'AMAÇOES,
CO.CE·IRAS,
FRIEIRAS,'
E S � I � H �_�.�_��' .

produtiva.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Eu, que sou tfi-o biguaçuense
quanto o foi Geraldino Azevedo,
deixo aquí o meu aplauso' ao tra
balbo dos senhores Manoel Felix

Cardoso e SebasLião Vieira, a quem
devemos a publicação do livro "O

e 'POETA DE BIGUAÇÚ".
Antônio de Pó Pe1'eira,

Previsão do Tempo, até 14 bonls
do dia 7:
Tempo: Instável, com chuvas

trovoadas;
Temperatura: Estável;
Ventos� Variaveis, com r3jadas

frescas;
•

.Temperaturas extremas de l'oje:
Máxima 29,', Minima 24,8.

._-------_.-

Sociedade de'Ampa
ro 'aos Lázaros
Com o fim de dar prossC'guiu,en

to -às at"ividades da Sociedade de
Amparo aos Lázaros, (campDnha
do "Promin") foi constituida a sua

nova Diretoria, que tem como pre
sidente o sr. dr. Simone Pereira,
Secret\rio o sr. dr, Elpidio Barbosa
e Tesoureiro o sr. dr. Adalberto 1'0-
lentino de Carvalho.

Peça Bitte!'
Aguia puro

',:

-

Ao tomat apetitivo t

Aviso ao Público o Aperitivo completo

A Empresá Florianópolis Ltda" avis?, ao públ�c? . que,
por decisão da Inspetoria de Veículos e Prefettura Mumctpa.l, a

partir do dia 7 do corrente, (segunda-feira),.o ponto da lmha
Agronômica, voltará a ser feito na Praça Qumze de Novem,bro,
em frente ao Edificio La Porta.

atas. s

TERRENO
VENDE-SE uma á rua Irmão Joa-

quim, medindo 10x!íO, por ,

Cr$ 2(MOOO,OO. Tratar' à rua Vitor

FRECHANDO•.•

POR PRECOS QUE OORRESPONDEM APENAS AO FEITIO
'"',

. TAILLEURS DE LINHO .

ROUPAS SPORT E PRAIA
. NA "A MODELA'R",

O Jornal, do Rio, em sua edição de ontem, iD.f()�·
ma que, dentro da U, D. N. catarin�nse, ap,enas S�IS
pfóceres disputam o cargo de candIdato ao Gove�
no do Estado: os srs. Oswaldo Cabral!, Wa.nderley J�
nior, Rupp Júnior, Bayer FilJ;lo, Bulcao Viana e Joao
José Cabral.

'd'
..

.

Como estam,Os na época dos acôrdos partI anos�

seria Q caso do P. S. D. se adiantar e propor aos ud�-
nistas o seguinte: _

.

, 10 ._ Como daquela meia dúzia de candH�atos um
só poderá vencer, a U. D. N. se compromete, sob pala

.

vra de honra, a derrotar cinco deles;
20 _ Com êsses 'Cinco derrotados o PSD assume ?

compromisso, também de honra. de derrotar o um VI

torioso rio seio da U. D. N.
30 _ Assim, serão vingados _os que sobraram e

não há perigo "de vingar. o que .nao sobr�u.. _

40 _ À vista disso flca o dIto pelo nao dito e nao

se fala mais nisso.
GUILHERME TAL

.;
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