
. ilho, desconfia s.empre
� homem . que mente
vertência de Montesquieu)

«Por x., para «o, Estado»

res e direitos relati- seu semelhante e contribuir para

vamente a qualquer homem, pelo
único rato de ser êle homem como

nós.
li'azemos parte de um todo que

é a humanidade e, por ela e para
o bem dela, é que surgem partidos
polttícos, artes, ciênciás etc.
E para o bem da humanidade,

há o direito, a proteção à' famí
lia e à sociedade. Por' iSso,'-o ideal
de nossa natureza, tal qual o con

cabe a razão, exige que êsses desen
volvirnentos se operem sem pre

juizo do todo e proveito .das par
tes. Donde, dois grandes deveres:

primeiro - respeitar o desenvol
vimento regular da personalidade
- justiça.; segundo : contribuir, na

medida do possível, para s&Iva
guardar a reputação e boa fama do

o bem geral do seu "eu" 'e do ('eu'"
de outnsm. Vivendo em socieda

de, o homem precisa de uma cer-,

ta <consideração da parte de seu

semelhante, Tem pois o direito de

justiça de respeitar sua ho�ra e

reputação. Êste dever condena to
das as formas da defamação ca

lúnia, maledicência, insinuações
pérfidas, próprias de entes debeis

mentais. São - realmente aquilo
que pensam aos outros. "A BOCA
FALA DAQUILO QUE O CORA

çÃO ESTÁ CHEIO" diz um sábio

, O MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA
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,Uma larça,' moscovita a condenação
do Cardeal Mindszenty

En_revisja concedida à imprensa pelo
(;ardeal D- Jaime de Barros Câmara

.

rifão. O caluniador é- abstrato; es

sa -arírmaeão - vai de 'encontro
às regras de liguagem, mas é uma

verdade provada, no sentido mo-
"

ralou filosófico. Porque, o calu

níador -. nço aparece; oculta-se;
contempla, do seu antro.va sua o

bra maléfica' e os efeitos da sua

guerra à arma branca. Sorri vendo
sua vitima sentir os efeitos da,
perversidade do ato caluniador.

A calúnía é concreta, porque exis

te, aparece' e se espalha aos qua

tro cantos da terra . como penas

jogadas ao vento.

Kant diz que a mentira é a fal
ta de moral individual mais grave

que o. homem possa cometer .. "A
MEN'fIRA· E O AVILTAMENTO;
É POR ASSIM DIZER, O ANIQU!
LAMENTO DA DI�IDADE HU

MANA". A lei moral não admite

abrandamento e nem exeção. A

menlira e a calúnia são sinais de
desordens morais e mentais.
"MENS SANA IN CORPORE SA
NO", Defender a sua hom:a e re

nntação é dever de cada homem;
defamar a dos outros, é erime.

Chegamos portanto, 11 celebre

parúhu!a do :-iAZARENO "HIPO

CRITA, VÊS UM ARGUEIRO NO

OL}-IQ DO TEU IRMÃO E N.m
VI:;'''; 'C:I'IA TRAVE 'XO TEU".
Respeitemos

"

os que labutam

pOI' um ideal nobre, os que defen

dem a sã moral e os bons ccstu

mr-s, os qlie são exemplares pais
de ramília e os que procuram "fa

zer bem a parte que lhes toca".

Pr-incipalrnente os que, lá nos se�

tores da vida politica tudo fazem

pelo hem dn Pátria, pelo interesse.

da grande família brasileira!

Porque, então, criti.car as realí

zões de um Nereu Ramos? Porque·
procuram desprestigiar, o nobre,
culto e Impoluto Vice-Presidente da

H,,®úiblica'? Porque
• desvalorizar

a obras de vulto por êle realizada

em henef'fcio da coletividad�, e,

pincipalmente, .em f'avor dos "me

nos favorecidos pela. sorte" - os

pobres estudantes, os lázaros -

os menores abandonados, piscico
patas etc. etc.?

Porque negar a sua Excelência,
méritos conquístados honestamen

te?

Porque o desrespeito a uma au

loridade legiLimamente -constitui

da?
A resposta a êsses e a outros

tantos porquês, todo b(j)m brasilei�

1'0, todo catarinen.se ):Iem inteneio

nado saberá dar - Inveja ... des

peito.'..
Nerêu Ramos, ilustre filho oe

Santa Catal'Ína, cujo exemplo de

palriotismo e de trabalho é digno
de ser imitado por lodos, já está

consagrado no coração do povo e

na .jusliça da históri� barriga�veI'
de.

Rio, 12 (V. A.) - A propó- mundo indignado e pediu uma

sito da bárbara condenação do -reparação, Não se ofendeu ape
Cardeal Josef Mindszenty, Sua nas a dignidade de um. homem

Eminêr,tcia o Cardeal D. Jaime e de um Príncipe da Igreja: fe
de Barros Câmara concedeu a riu-se a própria dignidade co

seguinte entrevista coletiva à mo tal, foi a maior aberração
imprensa carioca e agências possível do senso jurídico e

de íntormações: moral. E tudo isto provocado

A FARSA REPRESENTAI)A pelo ódio cego e desenfreado do
comunismo ateu contra os

NA CAPITAL HÚNGARA principias morais e dogrnátí-
cps da Igreja, única resistência
ao vandalismo dos sem Deus.

"O MESMO PODERÁ ACONTECER

NO BRASIL

materialismo de todos os tempos.
Não há portanto meio termo. Tll- ...._._.,..,.. ""-",--"",-""."'... ,,,.._=="""'="""'''''''''''''''''''''

do quanto favorece ao ateísmo e ao I pode haver uma atitude: a mohi

materialismo - seja no campo ria lizaçãn universal para evitar que

fé, seja no campo da moral, seja 110 ele leve até o fim seu plano de 'ti

campo da sociologia, seja sob o 28- rania e dominação dos povos.

pecto econômico, seja corno fôr a

propaganda positiva do comunis

mo, é um solapar lento mas ten-_i

velmente eficaz das forças que lhe
são opostas, É uma traição a Csisto
à rátria, ao Homem.

MOBILIZAÇÃO UNIVERSAL C(,)�i'O
RESPOSTA

A REO:-iL\.O DÓ COi'i.SrSTóRTO

Após as suas declarações, Q Car
dial D. Jaime Carnara, 'perguntado
sobre o seu comparecimento á a

nunciada reunião' elo Consistório,
em Roma, na qual o Papa sobre o

julgamento do Cardeal Mindssenty,
ínf'ormou não ser imprescindível a

sua preeonolavo poderá efetuar-se

csm s o numero dos purpnrados a

tualmenLc em Roma e das cidades
mais próximas.

Iniciando a entrevista, disse
S. Em.:

..

- Sinto-me feliz vendo-me
neste momento cercado por
tão altos e credenciados repre-,
sentantes dos formadores da

opinião pública de nosso país,
os homens de imprensa e do
rádio desta Capital.
Dois motivos me levaram a

pedir .o vosso comparecimento
hoje à êste Palácio Arquíepís
copal de S. Joaquim: congra
tular-me convosco pela. com
preensão que tivestes do mo

mento delicado em que vive
mos e agradecer-vos a colabo

ração constante que destes aos

protestos de consciênciá uni
versal ante a injúria que sofre
mos em nossa dignidade e li
berdade humanas. .

Quem acompanhou o desen
rolar dos fatos pode, agora, se

rena e objetivamente dar seu
juízo sôbre a farsa represen
tada I}.O palco da capital hún
gara, cujos espectadores foi o

mundo inteiro consternado e

penalizado.
Sabemos que a perseguição

ao Cardeal Mindszenty não foi

questão. política, mas tão so
mente ideológica e religiosa.
Antes de sua prisão o Ema.
Cardeal Primaz da Húngría
naquêle tom paterno dos Pas
tores da Igreja alertava seu
clero sôbre a iminente perse
guição religiosa e exítava-lhe
a coragem ao martírio, talvez
muito próximo dizendo que
para testemunhar a Cristo, is
to é, ser martirizado, "são cha

mados em primeiro lugar os

sacerdotes e os religiosos". E

agora, acrescentava êle, apli
cando a si a palavra de S. Pau
lo: "Fomos' dados em espetá
culo ao mundo, aos anjos e aos

homens". O coração - por
vezes verdadeiro profeta do Al
tíssimo - advertia-o de seu

glorioso destino.
A publicáção dos pretensos

documentos de acusação con

tra o Cardeal Mindszenty ex

citou em Budapest a indigna
ção da opinião pública - rá-:
dia e imprensa - obrigando o

govêrno comunista 'a justifi
car-se perante o país e o mun

do. E que just:ilicativas! ...
Nunca a dignidade da léi e da
justiç'a, coisas tão sagradas e

eternas, nascidas do próprio
Deus, foi mais injuriada, vili-'
pe:p.diada, conspureada. Não
foi sem.motivo -que de um palo
a outro do orbe se levantou o

- Ao lado de tudo isto, é 'pre
ciso que não se esqueça o irnpé
rio da Justiça Social, que se aírr
ma na prática uma situação de
bem estar para todo o povo, a

fim de qr-e até os pretextos de

aspecto econômico a que se apega
a propaganda comunista sejam
varr-idos do Brasil' Católico. A -alma
do comunismo é de subsf.ânc ia "a

fanica. O noís em' que eh- se en

carna SE' 'torna um i nf'errfo. Pior
que o inferno, pois não pode o pre
ceito, nem sequer gritar a altos
brados su a desgraça.
O n.artui« 00 Cardeal da Hungria

é a lição definitiva qur o comunis
mo dá ao mundo. Em resposta só

Prosseguindo, disse o Cardeal D.

Jaime de Barros Câmara.
- Isto que hoje aconteceu na

Hungria, mais cedo ou mais tarde
acontecerá em qualquer pais uo

mundo - inclusive em nosso Bra
sil - se lhe não tirarmos as causas.

Acautelemo-nos Sobretudó ,trabalhe
mos incessantemente por 'extirpar
de nossa terra qUailjucr semente

que possa germinar e se tornar
num futuro, 'talvez muito próximo.
árvore frondos� que vefíha a dar
frutos de perdição. O comunismo é
apenas uma expressão moderniza
da - e por 'isso mesmo tecnicamen
te aperfeiçoada - do ateísmo e do

A GRA..'mE CONCE:NTRAÇAO CA·
TóLTCA DO DIA 16

Respondendo ainda a pergu n-

tas dos representantes da imprensa
desta Capial E' de São Paulo, ali

presentes., informou Sua Emínen

ela que, efetivamente, terú lugar,
110 Rio, no próximo dia 16, quar

ia-feira, ás 16 ,horas, a concentra

ção católica, em sinal de protesto
contra a ignominia do governo co

munista húngaro, .em sua arbitrá
ria e brutal condenação ao cardeal

Mindszenty, num atestado não a-

penas ó I iherdade religiosa mas Ú

própria liberdade e dignidade 11U
manas. Para a referida reunrao,

que deverá revestir-se de excep
cional significação e magnitude,
infomou ainda Sua Eminencia que

pessoalmenLe convidará, no pró
ximo domingo, o Presidente da

República, general Eurico Gaspar
Dutra, comparecendo ainda 'os Mi
nistros de Esl ado c as ma is altas
autoridades da República, A gran
de .ooncentracão,

..

em que usarão
da palavra várias personalidades
do maior relevo 'na .vida pública
do vais, parlirá da Igreja de Sant'
Ana para a Candelária.
Finalizando as .suas impor-ían

-Ies deelacações, o Cardeal Dom
Jaime ele Barros Camara reiterou

profundo agradecimento aos re

presentantes da imprensa e do rá

dio, pela alta com[jre:ensão da gra
vidade· da h01'a, álle presentemen
te atravessa o mundo e pelo eleva

do espil'ito' de -colaboraçã,o de

monslrado na defesa d-JS ideais do

Cristianismo, que constituem os
supremos abjetivQs da Humanida

ás conlas. de e da paz universal.

Em
• lO'

mInoria a UON Caçatlorem
Em Caçador, neste Estado, a ,U. D. N. venceu o pleito mu

nicipal aliada à dissidência do P. S. D. Cessados os motivos
que deram origem à dissidência, esta reingressou no Partido
majoritário.. Como consequência resultou ficar a U, D. N. em

minoria na Câmara Municipal. É que, com a renúncia do ve

reador Ivo Har tmann," assumiu ó cargo o sr. Jeronimo Buzza
to, ex-dissidente pes�edista, já reintegrado na corrente da
maioria.

A U. D. N .. , jà minoritária em Blumenau passa a ser mino
ritária em Caçador. Outras surprêsas virão i

Na' Câmara Municipal
Inf�rmaçõe5 do sr. Prefeito.-A limpeza pública.

-Contas aprovadas.
.

À sessão ,de quint.e-feira, que foi

I
o pareceI' n A d 'c . -

d
. , •

.• J, a omllssao e

presIdIda pelo ·sr. BatIsta Pereira do sr' Pre,fel'Lo M
,.

I d' . ' unlCI,pa e

compareceram 13 sr.5. Vereadores. vembro do ano findo.

Fi-
no-

,
A seguir foi a sessão encerrada

e oulra convocada para o dia se

guinle.

INFORMAÇõES
Após aprovada a ata, fóram li

das informaçÕes' prestadas pelo
chefe ao Executivo Municipal, 1'.e

ferentemente a ·expedição de al

vará de, licença, que está obede
cendo ás normas do CÓdigo Tri

butário e ao contrato firmado en

tre a firma üdeon Ltda., e a Pre

feitura,

nanças, referentemente

In�lala,ção .-.provisória de
. . , .

novos lDunlClplOS
LIMPÊSA PúBLICA _

Viajou, ontem, para o interior-do Estado, afim de presidir.a insta-

A eriLica do lideI' da miT;oria laça0 provisória dos novos munidipios, de Ta'ió� It�lporanga e Massa-
'randuba sr d A d S' P"I t S t" d J

nessa sessão, :Goi aos serviços de.
' o

_.
r. ,rman o Imone ereIra, I us re e�re ano. a. US-

Iimpêsa pública, no que foi escla-' hça, Educaçao e Sa�de que, naqueles atos, reprllsentará o sr, Governa-

rrcido pelos sr�. Arruando Assis e ldor do Estado.

OsyaIdo j\Iacha'do, 'do P. !-l. D.
Também seguir�m ontem, com o mesmo objetivo, os srs. dr: depu-

, tado Cid Loures Ribas, representando a Assembl�ia Leb;!slatíva, e o sr.

'CONTAS DO SR. ��EFEITO I dr. Agripa de Cas,tro Faria, representando a Comissão Executiva Esta
'.\Ta ordem-da-dia 101 aproyado I dual do P .. S. D., do qual é secretário geral.

As águas do mar não constituem "

perigo para a c'Onservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois tn

dos êles, ante" de sair da fábricn'.
são tratados r'>1" um processo eSjjf"o

cial, idealizadq e executado para

proteger as partes metálica� contr�

os efeitos corrosivos da' água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - Jo;;o

Pinto, 9;

1<

, .'
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G BSTADO-íÀbado '2 de Fevereiro ". '.'9

Inforlna�ões
Oorario . das empre..:
sas rodoviariàs

Expresso SAo Cistóvlo - Lapna
7 horas,
"uto-ViaçAo Itajai - Uajal _ II )to. I

"u.
'

. EJI!preuo BruIclu_ - � -

18 horu.
Expresso Brusquenn -:- NOYa TrQtc>

_ 16,30 horas. •

Auto-Vlação Catarlnen.. _ Jomvu.
- • horas.

Auto-Viaçlo CatulnenM - cur1tilba

- II horas.
RodOY1ér1a Sul-BruU _ !'6rto AI�.

- 8 horas.
Rapldo Sul·Braslleiro _ JotnT1W -

AI li • 14 horas. -

TERCA-FEJRA
lt.AlJ!tO.v.laçlo CatartnellH - P6rto AI.

l!P"e -- 6 hoIraa.
, Auto-V'1aç41o CatarlneIlH - Curitiba

- ti horas •

Auto-Vl8Qlo,--- C&tarmeJlN - JomY1lt
- • horas.

Auto-Viação Catarlnena - 'Tl)bu'lo
- 6 horas.

Expresso SAo CrlF.óYlo _ La6UD.t -

7 horas,
Emprêsa Gl6r!a - lACuna - 7�

• 6� hora•.
Expusso BrusquellM - Bru.lqu. -

16 horas.
A .,to-Viação Itaj&il - Itaja! _ 111 ho

ras.
Rápid.o Sul BrasUeI!'O - JotnYil. - ..

II e 14 horas.
QUARTA·lI"ERÃ·

Auto-V!açlo C&tar1nenH

- li horas. •

Auto-V!ação Catarm.n.. - Jo1nvU.

No Interior - • horas.

Ano ..•• � Cr$ 100,00 Auto-V!ação Catu!neDM - La.-uu

1 ._ 6.30 heras.
Semestre •....... Cr$ �O,oo r'

Rãpído SlÚ BrasUe1ro' _ Jolnv,U. _ ..

T
.

t
.

C $ 35 II e 14 horas.
rnnes re o' • r ,00

�
Expresso SAo Cristorto _ Lacuna _

Número avulso .. Cr$ 0,60 7 horas. "

Anúncios_tecontr.to. � l::e:'::::��::':IV. S. viaja 1 Resid.e no ,Interior
'I ,_ 16.30 horas.

1
V. S. viaja? Reside no Interior ? Adquira um Catalogo de Moedas

1. Rodovíãrta SUo Bru!l _ P6Mo Atep'.
Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

.

- S horas.
QUINTA.FEffiA Peça em qualquer I�vraria de �lorian?poIis. Cu�to Cr$ 20,00. Pelo

Auto-Viação CatarlD.ense· - P6rto Correio Cr$ 25,00; pedidos a Jose ClaudIII.O da Nóbrega. Rua General

Alegre - 6 horas. Bittencourt, 91, sob _ Florianópolis.
'

Auw.Vlação Catartnense � CurItiba

_ 5 hor�.

I
----------------�------------------�-------------

- 'ât}��!:�AO
CatsrlnenH _ Jolm'!1.

G· do ParanáAuto-VlaçAo Catarlnense - �bario

I.
' i11a

- a horas. l:.4.
Áuto·vtação Catar1neruoe LllIrUlla

_-_w.-__....-__· .......-.-...."'_."..
_ 6.30 horas. Publica relação dos comeecíantes e industriais com seus ende-

Exp,resso SAo CrlstoYAo - t..guna -I reços, '

7 horas.
,

d 'á' d
Emprêsa Gl6r1a - Laguna - • 1/2 Cada guia e vendido.. aco-nnanhado de um mapa ro O�I rIO o

e 7 1/2 horas. PáS � C t
.

Expresso Brusquen.. - BrullQu. aran e anva a arma.

18A��'!açAO rtajaJ _ Itajai _ 111 ho. Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

.....
Rápido Sul Brasileiro _ Jo!nYU. - ...

II e 14 horas.
Kmpresa Sul Oeste I.tda - XapecO - Ú

- • horas.
SEX'TA·FEmA

Rodo't1árla Sul Brastl - PÔTto AtesTe
- 3 horas.
Auto·VlaçAo C&tarlnens. _ Curitiba

- ti�horas.
Auto-Vlaçt,o

. Catazínense ._ Jo1n...u.
- • horas.

Auto·Viação CaUl'lnense' _ �
- fI.30 horas.
Expresso São CrlstovAo - Laguna -

7 horas. .

Auto·Viação ltaj.a1 - Itajal ....: 111 ho

ras.
Expresso 'Brusquense

16 horas. -. .______ __1iW

Rãp1do Sul Brasileiro _ JomvU. -
..

-

!ia ti e 14 horas.
SÁBAJ)('
C8tar1nenH _ CUl.1tiba

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

E INGLESAS PARA HOMENS, E SENHORAS.

PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo' menor preço da ,raça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

Curitiba __ Paranaguá
nossos pre�os e .artigos C A S A

- Santos e Rio. ·CURSO 'DEMADUREZA Passa-se o contrato de exce-

"TAL" '.:_ 13,00 - Lojes.
. lente casa, com garage,' a quem.

"TAL" - 8,00 - JoiAl'I1Ie O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para· Avenida Hercílio Luz indenizar as 'bEmfêitórias feitas'

Curitiba - Paranaguá N. 20, sobrago Altos do Albergue Noturno.. , 'na; mesma

o

- Santos e RI·O.
MATRíCULA pam 1949: Desde 24 de JaneIro, das 18 as 20 horas,

T t 'R' . FC"l" SCh
'

'd.
.

- na nova sede. ,

ra ar a ua. e 1ppe nu "",.

,-'--------------------------...
------- INFORMAÇõES com o Prof. José Warken, Diretor, no período d:. 22:, s(!)oradú'l

I A DIVULGACAO
man��iGIO dM aulos Oill Fovm;,o

..

c�·��
..

Ii�c�·�
....

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil MOEDAS' ANTIGAS consfruida
Intercâmbio Cultural

I
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas

\
de

Economico Finançeiro Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios. As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro·.,

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA José Claudino da Nob.rega
Rua General Bitencourt, 91 sob.
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'

Cr$
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Viacão Aérea
Horário
Segunda-feira

•

PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 -

fiort,e

Terça-feira
';é\IR 10,40 - NOHe

'.".ItW 00 8UL - 12,00 _

lVorte .

VARIG - 12.30 � Sul

PANAIR - til,50 - Sul

•

f.juarta-feira
PANAIR - - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - il,OO

fiorte
VARIG - H.40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

QuinM-feira
PANAIR - iO,.&O - Norte

'pANAIR - 13,50 - Sul

VARIG - 12,36 - Sul

CRUZEIRO 00 SUL - 13,55
Jforte

CRUZEIRO DO SUL - 15,30

.ul
Sezta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
"orte
PANAIR - iO,40 - Nort�
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
VARIG - i2,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - ,iS.5J;

JIIorte
,

Dl}minflo
PANAIR - iO,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - B.lO .....

PANAIR.- i3,50 Sul.

lltei� AVó! MÁE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

• (O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe

riódicas das senhoras. É calmante e re-

guiador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve

ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se ern

toda parte.

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

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

Janeiro
'

Viagens aéreas 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 - Para

naguá - Santos -- Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

Rua Alvaro de Carvalho n .. 1.

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

Lacuna - • 1/2

LOJa DAS CnSEMIRBS

rt;ia, Divulgue e Assine

"Jornal de Joinvile"
o completo Orgam

Catarina
demais

Sauta
Bru"l.lu.

Auto-Vla,çlo
- 5 hora,s.
Rápido Sul Brasileiro - JoluY1l. _

às 5 � 19 hora..
- II horas.

Auto-Vlacão Catarmense - Jo1nvUe.
- ti horaL
Auto· Viação Caurlinen,.. _ TU'b&rIo

- 6 horas.
Exprp,sso São Cr1stoYAo - Laguna -

7 horas.
�reS80 1h'usquen.. _ Brulqu. -

1. hora.9.
Autc,Vla�o najai _ Itajai _ II, ho

rlllB.

EXPUS80 Brusqu_ � No.... Trento
- 9.30 horas.
Expresso Glória

• 7 1/2 horu.

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

�--------------------------

fTAL" - 13,00 - Lajes
'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranll&,uá
- Santos f,l Rio.

13,00 - Laje;;
- 8,00 - Joinville

"TAL"

"TAL'�

I

, \
,i
i •

• 1Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

-

AdvOglu:lo-Contabillsta
Civel -- Comercial

Constituições de sociedade.

e .erviço. corel:1toa, em geral.
'Org�nizaçõe. contabei•.

. Regi.trol e marca., dillpondo,
no Rio, de corre.p,p:odente.
Eacritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Das 8 àli 12 hora••

Telefone, 1494

..
'

.,

EMPR1!:SA SUL BRASILEIRA.

DE ELETRICIDADE S. A'.
- EMPRESUL _

Serviços de energia elétrícà.

em Joinvile, Jaraguá do Sul" \
I São Bento do Sul, Mafra, Ti-
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta-'

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres c--, Fer-'
ros de engomar - Lampadas
-- Ventiladores - Serviço der

instalações por pessoal técni-
co especialisado.

Loja e critório á rua 15 de'

Novembro, n. 449 Caixa Posta!!

n. 62 -- End. tlegr. - ''Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina.
- Brasil.

... reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para

-pronta entrega... êste m"raVl
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de,

pagamento a longo prazo!

SchwartzmanD
.

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis
....... /.": .

Guarto ,na Praia:
Casal sem filhos procura;

quarto com pensão na praia•.
Cartàs para esta redação ende

reçada a C. M. P.

Coslureira
Possuidora de grande prática".,

aceita tôdas as encomendas

que se apresentarem.
I Roupas de crianças e senho

ras.

Preços módicos:

RUa; Duarte Schutel n. 56

L

DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES

6xl0 metros, toda de

material.
'

_

TRATAR NESTA REDAÇAO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Amanhã,.
. jogarão

em

nesta Capital: PAULA RAMOS
disputa do Campeonato Estadual

I

x

de
IPIRANGA' [Cauoínhas],
FuteboL

I

\
�.

l"GRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SABÀDO,'28, SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO E l° DE MARÇO, TERÇA-FEIRA, ,ÃS,22 HO�RS. DIA 21,
DOMINGO, MATIÉE INFANTIL AS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE DO ,CLUBE. QUARTA-FEIRA,' DIA 9, ÁS 20 HORAS
REUNIÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.'

'

l�i'a'". I I
" \ .' "\

Senho!' Tomás João dos San- dignos associados para a Cam
-tos, Tesoureiro em exercício do panha o�ra berta do - "Mais
"Centro dos Aposentados e Re- UM", Isto quer dizer se cada
formados em Santa Catarina, um de nós, em 1.949, conse-
pagou no dia três (3) de feve- guír um socio, chegaremos no'
reiro de 1.949, às Excelentíssi- fim .do ano, com o número de
mas viúvas dos associados Ma-I' seicentos e' vinte (620), e por-'
jor Antonio Martins dos Santos, tanto, com apreciável aumen
falecido no dia 17 de janeiro I to de pecúlio. No atual número
do corrente ano em Curitiba, e \ de sócios, registramos 241 do

.:Man�el do Nascin:ento Fr�ita&', I se:,w. masculino, e 69 do sexo te-
· .falecído nesta capítal no dia 28 J mimno. De acordo com os. Es
.dos referidos mês e ano, a ím-

:
tatutos vigentes, podem fazer

-portância de dois mil e duzentos parte dêste Centro os aposen
cruzeiros (Cr.$ 2.200,00) sendo tados pelos diversos Institutos
-;um mil e cem cruzeiros o lega- de Previdência existentes no
do de cada urn.a. País. No encerramento da As

.

'Como estava anunciado, realí- sembléia \Óeral qrdinári.a, foi
:ZOU-$e no dia 29 de janeiro uma registrado em ata um sinccero
.Assembléia Geral Ordinária, pa., preito de saudade à memória

- ra, em obediência ao artigo nú- dos dignos consócíos falecidos.
mero 28 dos Estatutos, se dar
conhecimento do relatório da

I
.

Diretoria e prestação de contas,
tudo no exercício findo de 1.948. I

O Centro, de 1.933 (data de I . Aviso
.sua fundação) até 3 de feverei-: "A. A.dministração. da Usina de
TO de 1.949, atendeu pontual-

i Beneficiamento de L�ite leva ao
mente ao pagamento de pecúlí- : conhecimento do público desta Ca
os a cem (100) familias de As- :

p ital que, sábado dia "2 do correu
socíados falecidos, tudo no valor te, será iuaugu rado um pôsín pa
de quarenta e dois mil cento e ta venda de leite, na Casa Silveira,
dois cruzeiros (Or$ 42.122,00). I

embaixo do Edificiu Ipase, sita. a
.Ao assumir sua gestão, em 10

rua Arcipreste Paiva. Dilo pósto
de janeiro de 1:;,948, o atual Di-

, funcionará lodos os dias, das G ás
._retório registrou um saldo em 20 horas. Hoga-se pois, a (oelos 'os
'cofre de Cr$ 10.209,70; durante moradores das imediações a fiueza
o ano financei'ro, de fevereiro a de se abastecerem no I:ererido l)Ô�.
dezembro de 1.948, arrecadou. to".

•

Cr$ 22.426,60; fez despesa (in-:
· ,clusive legados), no valor de, Encontram-se atualmente em US0

Cr$ 6.468,20, verificando para 10 em todos os recantos do mundo,
· :de janeiro de 1.949 um saldo li-I centenas de milhares de Motores

quido de Cr$ 26.168,10, deposi-.I de popa JOHNSO�, proporcionando
tado em duas cadernetas (A e, aos seus possuidores ano após .!lIl')

B) no Banco Indústria e Comér- lum SERVIÇO SEGURO. Distribuí

-cio, sua filial nesta capital.' ! dores: Comércio & Transportes C,
Em lO. de janeiro de 1.948 o' Ramos S. A. -.João Pinto, 9.

atual Diretorio, depois do ex

purgo dos nomes dos sócioS! eli

minados, quer por falecimento,
a pedido, e por falta do- cumpri
mento de suas obrigações, en

contra cento e sete�ta (170)
:sócios, em gôzo de seus direitos.
Em 31 de dezembro do predito
ano, verificou-se a existência
"de trezentos e dezesseis (316)
,sócios; excluidos seis" sendo

quatro por falecimento e doiS'

por irregulandade de inclusão.
l._.()....().-.{)._.()�o.._.()._.()�)�()...()....()�()._..(O

. ���t�;�n�z��,1�s;:-':'::�u:::

I, 'T. tA %. !,�Cotejando-se sua existência
"em 10 de janeiro de 1.948

e 31 de dezembro de 1.948, ,'verefícamos que no correr desse

I o

:�to f���re���U�i�� (':':�; i Transportes Aéreos Limitada I
sócios, tudo isto ·com a ajuda , ,e boa vontade doS' nossos asso-::: 2as. 42S. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá _. Cu'rttiba

<Colu'�droOSs,' o ��elinehnotran.TdeOn-Seente enptere_ I.. - Joinvile - Florianópolis e Ll1tjes. o,:; i:) -;;
3as. 5as. e sáBados: Lajes -- Floriqnópolis ,- Joinvile

tiro Gomes Caldeira e Tomás , Curitiba -- Pa.mnaguá -- Santos e. Rio. o

. João dos Santos, atual diri-
::: Opera C07n Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. ,gente tesoureiro. • :::

, fô�aat��;, ���=�����', t��e ���� i . Agentes: Fiuza Lima & Irmãos !
da sua missão em 31 de dezem-I' ,bro do corrente ano, está fa-, � Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

.

�

zendo t
.

'1 I
.

Qum veemen, e ape o aos �o<"(.ll!D_()-G....,...r)o@Doo�o....l)_O....O�()C!lD()�()�()�().õ

A d d dos bens inclurdos no decreto- lei respectiv.os valores expressos nos

d os pesentados e lOS bens os su Hos número 4.166 e demais leis de títulos, contratos ou livros comer-l,

'E guerra, pertencentes � alemães e ciais.

S t L...... t
ti J� IIIÔ turai

. Art. 9° - Não poderão gozar dos.nm an a a' ar�na tI',� }. japoneses, pessoas na urais ou JU- �
1(;. •

b d b t benefícios desta lei as pessoas:
R,10, (A. N.) Ficou' r ídícas, am como os ens per en-
, ," .

.

ídi a) condenadas por crime contra
:;limai completa, na sessão dei centes a italianos, pessoas juri 1-

ontem da Cãmar a dos Depu- cas, umas e outras domiciliadas no a segurança nacional;

Lados, a votação do projeto nO.' estrangeiro, recolhendo o produto b) repatriadas;'
1.245, que dispõe, sôbre a venda líquido ao Fundo de Indenização. c) que se ausentarem do pais
dos bens dos súditos do antigo Ei- § 1° - Excluem-se do dispôs to sem autorização r-egulamentar pa

XO. Essa votação, aliás', 'só era espe- neste artigo os bens das aludidas ra o retôrno.

rada para a próxima semana, con- pessoas' naturais que teriham con- Art. 10 - Os hens 'pertencentes
forme afirmamos ontem. juge brasileiro, desde que o casa- a súditos alemães e japoneses não

Inioialmente, alguns bradares mento seja anterior a' 11 de março atingidos pela presente lei, conti-
.

d h- nuam .sujei los ao decreto-lei n.
ocuparam a tribuna solici tando es- de 1942, em regime e comun, ao

clarecimentos sôbre a alínea "b", de hens, ou filhos brasileiros.
.

4.166 e à legtslação que regula a

do artigo 13, cuja supressão, pedi: § 20 - Os proprietários de bens responsabilidade pelos danos de

da pelo' sr. Hermes Lima, 'provocou beneficiados com o disposto no pa- guerra,

o debate e a ínterrupção da vota- rágrafo anterior, para a liberação § 1° � Perderão direitos aos be

. c50 48 horas antes. dos mesmos, deverão proceder aos neficios desta lei, alemães e [apo
"

O sr.' Pedro Pomar informou que recolhimentos dos residentes no neses que não fizerem no prazo' '('e

a atual diretoria da "Sidapar" é território nacional Uos prazos r sob 6 (seis) meses os recolhimento.,; ne

composta dos 51'S. Peixoto de Cas- as comissões para êstes previsl.as.. cessários à liberação de seus bens.

tro, como presidente, e Augusto § 3° - Os devedllres a pessoas de § 2° Os bens e direitos que. no

Prederico Schmidt, c Pedro Rággio, que trata êste artigo, ficam obriga- prazo estabelecido no parágrafo }1l1�

como diretores. dos a proceder ao imediato recolh i- ter-ior, nã:o forem desvinculados se

Ao dar o sr. Barreto Pinto, da mente dos valores devidos ao Fun-. râo vendidos na forma 'indicada no

tribuna, a mesma informação, o do de Indenização sob pena de co- artigo 3° supra, recolhendo-se 50el.)

U�lna de B. do Leite sr. Acúrcio Tônes, em aparte, es· hrança por via judicial. _
. (cinquenta por- cento), do produto

clareceu que os atuais acionistas Art. 3° - A venda f'ar-se-á em liquido ao Fundo de indenização e

.da "Sidapar" ,niiQ podem ter qual- .cnncorróncia Ftblica, bolsa ou lei- liberando-se o saldo. \

quer inte�êsse, presente ou remo- Ião, realizando-se prévia avaliação Art. 11 - Os recolhimentos nesta

to, na votação 'do dispoJitivo Ião dos quo não tiveram cotação oí'i- lei serão feitos por metade, sempre
controvertido. E .expl icou : a "Si- cial. que o titular dos bens tenha ccn

dapar" foi adquirida para aquêle Art. ,,O _ Os bens de pessoas ita- juge brasileiro em regime de cornu

grupo em arrematação pública, li anas físicas ou jurídicas ainda su- nhão de bens ou filhos' brasileiro".
c depositaria a importância da sua jeitos aos efeitos do decreto-lei nú- Art. 12 - Ficam livres dos Ôf'IlS
venda, lli nii lhões, no Fundo de

mero 1.166, bem como os que foram do decreto-lei n. 4.166 e demais leis
Indenização. S(' ocorresse a hipót.e- incorporados diretamente ao patrf- de guerra os bens transferidos a

se da devolução, ou seja a da alí- mania nacional por .decreto ou alo brasileiros por via sucessória.
nea "11" do artigo '13, então aquela do Poder Execntivo, poderão ser Art. 13 _ Ficam liberados para
importância s�ria retirada do Fun- liberados mediante negociações com serem restituidos:
do de Indenização c devolvida aos

o '3-�erno italiano, a fim de s.erem ou acionistas das sociedade manda
tesLa·de·fel'l'O denunciado,; pelo reslituídos pela forma e mediante o uacionistas das sociedade manda
SI', Afonso Arinos, sem que qual· as condições que forem ajustadas. da liquidar por ato oficial;
quee alteração houvessE' no atual Art. 50 - Serão liberados e res· b) o bens, direitos e ações, per-
destino da referida firma.' tituídos os bens de japoneses, pes- tencentes aos estrangeiros originá-

O SUBSTITUTIVO soas físicas ou jurídicas domicilia- rios de quaisquer dos paises al'neri-

Aprovaram-se, após, diversos des- das ou constituidas no país até à canos signatários do Tratado Inter

I aques, inclusive o pedido pelo sr. data do decreto-lei n. 4.166, de 11 nacio�al Americano, de Assistência

l{eeme� Lima para a alínea "B" de marqo de 19112 e sujeitos ao rc- Reciproca de janeiro de 1947.
I

do artigo 13, :l'icando o substitutivo 'g'ÍmAetcl��se dFe�reto-ll�i. d' Art. 14 - Ao Banco do Brasil

com a seguinte redação:' r. 6. -- 'lcam I\TeS ?S ?nus S. A., Agência Especial de Defesa

Art. 1° - As quantias e valores estabelecIdos pel? decreto-lei nume- Econômica, compete ex�utar as d'is
...

·NovÍD�DE·sE�s�·�;���L···,·· recolhidos ao Banco do Brasil S. A. ,ro 4.166, e demaIS leIS �e.g-uelTa os posições da presente-lei.
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA forma do decreto.tei n. 4.166 de bens empregados em atIVidades ru- § 10 _ Fica estabelecido prazo de
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café n11a d' 'd 19"2 qu n' a�o te-- rais e industriais agrícolas 1),erten- (12) doze meses para a ultin�ação, M1MI I e r;naI ço e l e e

. " .
.

nham outro fim e restrições ex- eente� .a Japones�s. pessoas flSlC�S de todas as providências decorren�
.......

piSTA' DENTAL·····,· pressos nos têrmos desta lei, pas- e JundIC�s, domlCll!ad�s no tern-
teS desta lei e consequente elahora�

ROBINSON sam a constituir o Fundo de Inde- tório nacI,onal ou fora dele.
ção do plano de indenizações.

. ...•...... ,. .......•••..•••. nização a cujo crédito serão escri· Art. 7°. - Serão liberados dos
.§ 20 _ Os requerimentos dê in-

Se rico!! qu�t'eis ficar turado; naquele estabelecimento. ônus e r.estrições estabeleci�a.s pel.o teressados, pleiteando pagamento de

De modo tecil eleg<.ll Art. 2° - A Agência Elspecial de decr,eto-lei n. 1!.l66 e ?em�IS, lels indenizações, pod�rã� dar entrada.

Fatei hOJ'e uma inscri,.,ã') Defesa Econômica do Banco do de guerra promulgadas os lmove,l,s na Agência Especial de Defesa E('o�
",.

urbanos pertencentes a pessoas Íl- 'I dNo Credito Mutuo Pr�di9 Brasil proceder{l il venda imediata nômica do Banco do Bras� , entt'Q
sicas alemães residentes no Brasil,

dos seis primeiros meses do prazo
desde que os s.eus proprietários' re- estabelecido no parágrafo anterior.
oolham ao Fundo de Indenização

Art. 15 - As indenizações deve
quantia eqllivalente a dez vezes o

rão ser deferidas sob a seguinte Qt'
impôsLo predial ou territorial na

dem:
base do 'último lançamento.,

a) de�ol'l;ente da' perda de vida
ArL 80 - Ficam liberados os de-

Oll. redução de capacidade do indi� \
pósitos, valores, créditos, ou have-

res de que são Utulares pessoas fí-. viduo brasileiro;
sieas alemães, residentes no Bra- b) danos patrimonia'is do Estado

sil que hajam sofl'ido as deduções Brasileiro; •

percentuais previstas no art. 20 do c) danos materiais a pessoas fi-

decreto-lei número 4.166. sicas e juridicas brasileiras.
,

Art. 16 - Os militares vitimadosParágr::t"o único - Serão igual-
mente desoneradas as quotas de por áqueles atos ficam sob os t'>r

capital. e os créditos juntos a em- mos do decreto-lei n. 3.819, dr. 8 de

presas comerciais ou industriais outubro de 1942 e outras le'1 quI' re

por ato -oficial não mandadas li- guIam as indenizações por atos qe.

quidar, desde que os seus títulares, guerra.

observàdas as condições do pr.esen- Parágrafo único - Aplicam-se �n

te artigo, recolham ao Fundo de pessoal da Marinha Mercante, viti

Indenização a quantia correspon- mado pelos mesmos atos, as mrsnus

dente a 15% (ql1inze por cento) dos CcrJntinua na 6a. págAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Datilógrafa
diplomada

I
Coqueiros Praia Clube

i AVISO
De ordem do sr. Presidente dêste Clube, baixo o presente

aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Conselho

Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de proprie

dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a

partir da quota de n. 260 e, outrossim,
dá-se conhecimento

que foi instituída a categoria de sócio contribuinte, mediante

o pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa�

gamento da mensalidade de Cr$ 20,00.

I
Coqueiros, 31 de janeiro 'de 1949.

Raulino Horn Ferro, Secretário.

Cartas' a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA

EM �ÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES, REF, DE
PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria'

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A '1'
Ouçam

Relojoari.a. Progre�so!I
de ]UGEND 8f> FILHO

COMPRE sEU RELOGIO PELO SERVIÇP DE I
�EEMBOLeO. POSTAL

Faça Beú pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.' •

. \

,I

(

N. 31 cr$ 100,00 N, 9 cr$ 250.00

Despertador de bolso

ilumina a noite

Suisso de qualidade
Uma maquina 'fotografica

americana de focil

manejo

No.sos relogios são acampo�hados dos relp8ctivos certificados

oe gdrantia.

PI:ÇAM-NOS CATALOGOS _. ENVIAMOS GRATIS

,

Jt1CEND & FILHO .

Curitiba - Proça Tiradentp. 260 - Paraná

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

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

..-.-.__
-.-.r.-.-_-.-_-_-. ._-_-.........
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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 Crs

Responsabilidades
Cr$

Diretores:

80.900.60fi,30
5.978.401.755,97

67.053,2'15,30

142.176.603,80

98.687 816,30
76.736.40Ú06,20I

Dr. Pampbilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto. de Araújo e José Abreu.

�._.···..···..
···._.·..·LivRARfÃ····ífõs·A---·-.-·-.-.-.-·-.-·�-

(RUA DEODORO, N. 33)
ACEIT·A ENCOMENDAS

DE SERViÇOS
TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -., ENTREGA

- -
-_

. RAPIDA

DAT I LO-GRA F IA
CorrespO,ndencl ai
Comerciai

METOJ:O:

Moderno e Eficiente

Confere

Diploma'

-

DIREÇlo:
Amélta M Pigozzi

RUA ALVARO D_i: (.RV_LHO.65

---

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

certa de 10'/. 80 ano com
recebimento de iuroe mensais.

lnfor�ações nesta redação

diariamente, das 9'
â

sv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUOA' ZVO 9

lheiro da ilustra0'" """;ma, oIWe_

lhe. em lWlàvel &"esto. am céJioII cio

excelente &peritivo KNOT, Iem_

.... V. Si&. de acrescentar, 80�

.,_':& gentil_:ESíEE 7.411·

BE1'1 O I1EUAPEOITIVO

PREDll.ETfJ!

I

1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

fíJJlfJ��('ll
"

1
tllf J!{;O/)UTO DA /f/TOTfA.IIf/)• .aVr. ( Ié6VRM

_______

IT4dAI .
.

TUBARÃO '-- S, CATARINA

�
!

I
D�':

.

.

:

: A. DAMASCENO nA SILVA I ./ PA��AB';:�:AL

: !i D V o G A
DO·

�
••••••.••••••••••••.••.•...•

:
: \ FERIDAS.

REUMATISMO ::

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
: PLACAS SIFILITICAS

i Praça 15 de Novembro, 22 _ 2° ando i I MEd'iixir d�l Nogueira
:

•
.
• cação (lUXl ior no tratamento

• \ da sifUia
.

• (Edifício Pérola)
•

:
II SENHORITA!

•

• A lti
-

•
Fones; 1.324 e 1.388

•
u lma creaçao em reiri-

:,
: gerante é Q Guaraná KNOT

1:
Florianópolis - Santa Catarina : \

EM GARRAFAS GRANDES

•

-.
Preferindo-o está

•

o

I_
....._�

.._..
acompanhando a m�

I
l

I

Transportes reguiares de cOJ'gas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA lORR
Informaçõe. cornos Agente.

F!orisD6po III
- Carlos HoepckeS/A

- or - Teletone 1.212 ( En L t eteg ,

São Francisco do Sul -Carlos Hoepcke S/A -CC - Tetelone 5 \iOO �:t \fI\Clt

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
Tel�gparna REI" ase ri

Plnri«1nóraolis"

•

.i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EtJTADO
- Sábado 12 Cle ,Fevereiro

ele '9 t 9
5

I
I

1ftld$(f�
.I/ttQúl:títtt

(/(//fl/ÍÚ!.Õf!4 CHEVROLET
Em qualquer estrada

- em qual

quer condição climatérica - os

caminhões CHEVROLET dão

conta do recado com eficiência e

economia. A sóliàa construção, a

elevada potência em HP, a invul-

gar força de torção - aliadas á

capacidade de operar sem inter

rupções - justificam plenamente

a confiança que os proprietários

depositam' em CHEVROLET, o

caminhão que lhes dá mais lucro I
,
( >

PRODUTO DA G EN E RA L MOTORS DO BRASIL S. A.
S.OI3

li,ra Jenis Clube
Escritório Técnico- Farmacias de plantão

Cid Rocha Amaral 12 Sábado _

Farmácla Da 'Fé

- Rua Felipe Schmidt,

ENGENHEIRO CIVIL 13 Domingo - Farmácia na

,

,

1
Fé - Rua Felipe Schmidt

AVISO aos srs. interessados que, 19 S' b d F "M d
'

, ,

a a o - armaCla o er-

tendo regressado de sua VIajem aos
, R J

-

. Pí t

Estados Unidos da América do Nor· na20- nua.
oao IFn

o
.'

M

.
. .

h D C' R-
,omlngo

- armaCla 0-

te e países VISIn os, o r. íd o-
d R J

-

Pi t

h A 1 brt ité
erna -

ua oao ln o

c amara
rea rira seu escrr orro I 26 S' b d F

. "'t

(R P id t C ti h "2) I
a a o - armacia .;:) O.

ua resi en e ou ln c n. " , 1\ tôní R J
- 'Pi t

.
.

di d
A

nn onIO - ua oao n O

nos prrmerros las e agosto, espe- 27 Domí F
.

- .

ommgo - armaCla Sto.

rando continuar a merecer as espe- A tôní R J
-

Pi t

..

t
-'

.

,n onIO - ua oao m o.

ciars a ençoes oe seus amigos e O servo O t
' ere-

clientes.

IÇ no urna sera

tuado pelas Farmácias Sto.

Pedro Medeiros. Auxiliar

\
Antônio e Noturna sitas ás ruas

João Pinto e Trajano nO 17

A presente tabela não poderá.

ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento

Regulamento para o

Carruuxü de 1949...

DR. SAULO RAMO�

Avisa a mudança de seu C01�

sultório e resíoência, para a

Rua Trajano 41. Telefune

1.009.
Consulta das 10 ás 12 e rias

16.30 ás 19 horas.

Serão realizados por êste Clu

be, em sua sede social, nos dias

.26 f; 28 do corrente elo de

março, respectivamente, sába

-do, segunda e terça-feira, gran

diosos bailes à fantasia, com

início às 22 horas. Domingo,

.día 27, haverá uma vespernl

infantil, das 16 :\5 20 horas

IRESERVA DE ME�)AS, - As

�esas serão reservada� .'. par-] IlIenc� j!.c.6'�1 para �t'll Il�taroa
tír das 14 �oras do dia 12 do I. 1I.y u Uua � ., u. Vu

'corrente, sabado.,
na sede

SO-I
'

J;ua FelIPe Schmidt, 22 - Sob.

cíal. As senhas 8(\[:2..::> distribui- CaIxa Postal, 69 Tal. "Protectora" FLORIANOPOLIS

.das às 9 horas do mesmo dia (' __
;;;;;;:;===='

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

no mesmo local. :t ooríaatóris, D

v VALE Dê ITAJAl

a apresentação do talão do mês
r. �LARNO G. Proeurem na Â��.fJla

-de fevereiro, 'para o que o ,sr.
' GALLETTI

PI'Ogre81O,

cobrador estará presente para
A D V O G A O O

LIVRARIA 43,�

-eontrôle. As mesas serão vendi-
Crime e civel

'

ROSA

<las ou ao próprio associado ou
Coaatituigão iie Sociedade.

a pessoa de sua f'1mília.
NATURALIZAÇÕES

PREÇO DAS MESAS: _ As-
Titulo. Deolal'Ot6rio.

.sínatura para os tres bailes: E.crit6rio e R••idencia

Cr$ 100,00, não havendo :·eser.. Rua Tirad.nt.. 41

va para fi. vesper«l
infantil.

�ONE •• 1468

ro�AN&il� lD>E���é� 1R05' CO�T�
,

_' ACCIOENTES 0'0 TRABALHO :=-4
SE De SOCIA�:

PO�TO AL:EGRE

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CA'XA P0S1AL. 683 • TELI;:FONE 6640 • TEl..EGRA"'AS:
.I'ROTECTORA.

Se ricos quereis ficar

De modo tacil elegal
F'azei hoje uma inscrição

No Credito Mutuo Predia

SEU RElOGIO PRECISA DE :
, REVISAo?

'

,

NOSSÂ,oF!CINA ,É ESPECIÀI.,IZADA

Nossos concertos são ". .
'

'

, , garantidos ·100%

ÓTICA MODELO

JOAO. PINTO•.25 (Frentê ao Tesouro

do Estado)

Florianópolis, 5 de fevereiro de 1949.

VISTO: Helio Milton Pereira. ,

PROPHIE'Lí.lUOS P. P, J. MOHEfRA & CIA,

..

PASTA DENTAL

ROBINSON

I
Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.

Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal
127

Palhoça.
NEM SE DISCUTE I

�m minha casa só se bebe o delicioso 'CAFl!:

MIl\ll. ainda mais agora que está distribuindo

corno brinde, valiosas BATERIAS DE AI,U-

MINIO .

Credito Mútuo Predial
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

e

DR. CARLOS
LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS
'Escritório: Rua João Pinto

n,O 18 - Florianópolis"

\ RESULTADO DO 190 SORTEIO DO PLANO "B"" REALIZADO NO DIA

2 DE FEVEREIRO DE 1949

CADERNETA N. 28.546

Prêmio, maior e1n mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,00

APROXIMAÇõES
SUPERIORES

APROXIMAÇõES
INFEBIORES

Em mercadoria, no valor de Em mercadorias, no valor de

Cr$ 1.000,00 cada uma
Cr$ 500,oo-cada uma

CADERNETA N. 28.547
CADERNETA N. 28.545

CADERNETA N. 16.960
CADERNETA N. 16.958

CADERNETA N. 13.253
CADERNETA N. 13.251

CADERNETA N. 5.845
CADERNETA N. 5.843

CADERNETA N. 36.180
CADERNETA N. 36.178

AVISO: O PRóXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-Á NO DIA 2 DE MARt,�O

O resultado acima, e do sorteio do mês de Janeiro, extraido dos'

cinco primeiros prêmios da primeira extração da Loteria Federal "ea

C lizada no dia 2 de Fevereiro.

�UA VOLUNTARtOS DA PÁTRI" N.· 68 • I," ANDAR

" ...UU. POIlUl.,
6U . fEl-EI'O!OlE u.a. . tElCGIIMIA,$'

""'-Ore:ClOll...

..... ·····0.··
.. ··

.

'AgenciaGeral para
S:Catarina

.t<ua Felipe Schmidt. 22--Sob.

C. Postai, 69· Te!.
«protetora»

FLORIANOPOLIS

o TESOURO

Da instrução está ao aloanfMI

rte todos. Dá esse t;eIJOUTO &0 teu

amigo analfabeto, levando-o
a ulá

curso de alfabetização no Gru{!o

Escolar São José, na Escola Indus,

trial dê Florianópolis ou na CafA)..

íral Metrapolitana.

eami.a., Gravata.. Pitame

'Meial da. melhorea, pelol me

noree preçe. .6 Da CASA ,;MIe

CELANEA - RuaO. Marra

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

• .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ..
to 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON,

TA P. FABRICAR)

VENDE-SE Vende-se

Maquinár-io Cr$ 250.000,00
"

Prédio, Imoveis Cr$ 90.0(){),00

Situada em Campo Alegre - S.

Vende-se tb. só maquinário

Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

Vende-se 2 lotes de 10 metros de

frente por BO de fundos a Rua An

tonio Ma�tos Areãas no Estreito

próximo ao ponto de onibus, tratar

com Artur Hartoog na Cia. Teleíô

nica Catarinense.

.............
s

;

� .

. \

.�;, ,�.

,��"

-t ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o E'STAD -Sátado 11 t't� fevereIro Oe '9�9

HOje no passadO
12 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos
que:ANIVERSARIPS

DR. VINICIUS DE OLIVEIRA
Aniversaria-se hoje o nosso dis

tinto conterraneo, sr. dr. Vinicius
de Oliveira, dü�no Promotor PÚ
blico de Rio do Sul 'e brilhante jor
nalísta, a quem cumprimentamos.

SRA. APRiGIO SILVA
Festeja hoj.e o seu aniversário

natalício a exma, sra, I1impia Dias
Silva,

.

virtuosa esposa do sr.

Aprigio Silva, dedicado Secretario
do Gabinete da Segurança Publica.

, ,

- em 1..739, 'tomou))osse do Go
verno da Capitania. de São PauI'o,
como Governador e' Capitão-Gene
ral, D. Luiz de Mascarenhas" de-'
pois ConrJe d'Alva. SlflbstiLuiu a Internado recentemente, por mo
.Gomes Freire de Andrade, depois t ivo de grave enfermidade no

Conde de Bobaela; Hospital Neren Ramos, de onde já
- em 1.761, em Pardo, D. José tive alta, cumpro o grato dever de

I, Rei de Por-tugal e D. Carlos III, externar os meus mais vivos agra
da Espanha, assinaram um trata- decimentos ao zeloso e humanita
do anulando o de 13 de Janeiro de ri:; medico Dr. Wilson Mendonça,
1.7550; e as bondosas e abnegadas irmãs
-em 1.821, foi restaurada, por Heinrch e Dora, rcspeetivamente

Alvará, a comarca da Ilha de San- Diretora e enfermeira do referi
ta Catarina, tornando-se indepen- do hospital, pela maneira _çledica
dente da de Porto 4legTe, corno se da e zelosa com que ali cumprem
achava Jesde 16 de Dezembro de seu sagrado mistér, não medindo

1.812; t •

esforcas para que eu 'pudesse vol-
- em 1.8/10, as margens, do Rio tal' curado para O seio de minha

Marombas, em Curitibanos, Santa f'ami lia.

Catarina, são desbaratados 0" í'ar- Ainda, e especlalrnente, os meus

roupilhas sob o comando do COI'O- agr-adeoimentos ao DI'. Oton Ga�
nel Teixeira; ma d"E�'a M. D. Secretário da

- em 1.858, em Assunção, foi Segurança Públi-ca, ao Sr. Arnoldo
assinada uma eonvençâo .eníre o Souza, Prefeito Municipal e ao

'Brasil e o Pararguai, pelos pleni- SI' Dr. I1mar Corrêa, Pres iderite
potenciarias José Maria da Silva da L. B. A., por me terem, muito
Paranhos e o ,Genel'al Ft-ancisco

'

gentilmente, proporcionado os mei

Solano Lopes. Ficou assegurada a os de me submeter ao tritamento

liberdade de navegaçãu do Rio. Pa- . no Hospital Nersu Ramos, onde to

raguai;
.

I dos se esmerurn em dar aos doen-
- em 1.86!1, faleceu o Conselhei-' tcs ali Internados, o tratamento

1'0 Ped l'O de Alcantara Bellegurde, necessário e (l estimulo para ap1'08-

nascido a bordo da náu "Princl- sar seu restabelecimento.

pe Reai" da frota que trouxe pa- A todos pois a minha imorre-.
ra o Brasil a Familia Real lusita- doura gratidão.

Ina, fugida das tropas de Napoleão São Josr., J 1 de fevereiro de;
I; 19-\9.

- em 1.881, foram l errnlnados Joaouim. Fernando da Silva I
os trabalhos de revisão do traça-

�� 1�b���lI�Oa\'i:téDL�::�:��� Cristina,

I'··-Pe=ç-:a�:B'"�i-t·-tae�m.·�::;::-·l- em 1.889, assumiu o (,O\'HrnO

da Provincia de Santa Catarina o.

Vice-presidente Dr. Jose' Ferreira
de Melo; A gUIa puro

- em 1.890, Ini Jundaclo em Cu
ritibanos o .Clubc Hcpublicano
"Raulino Horn" que então presidia
J5 'Clube· Republicano "Esteve,s Ju
nior" em Flortanópolis ;

André Nilo Todasco

ftGRaDECIMENTO

OSVALDO THIESEN
Comemora seu aniversário nata

'lido, hoje, o sr. Osvaldo 'I'h iesen,
estimado comerciante estabelecido
em Taquaras, municipio 'de S. Jo-

j3é.
'

O sr. Osvaldo Th [esen, que se

encontra nesta capital, segue hoje
para S. Paulo.
Desejamos-lhe felicidades.

FAZEM ANOS HOJE:
li exma sl�a. Walería Grams Ribas,
esposa do sr. Oswaldo Ribas, via
jante dõ Laboratório Wander;

a exma.· sra. Eulalià B. Silvei

ra, .esposa 'do ,sr. Gustavo Silvei

ra;
a exma.· sra. Maria Silveira de

Souza Digiacomo, esposa do sr.

Rafael Digiacomo, comerciante:
- a gentil senhorinha ' Marilda

Luz, filha do sr. Prof Eduardo Pio

da Luz;·
o sr. Domingos de Freitas No-

ronha, funcionário federal apo-

sentado;
o sr. Nestor Teixeira;
o sr. Antenor Sena;
o menino Alvaro Luis Martins

Veiga, filho do sr. Osni de Lima

Veiga.
Com a, gentilissíma senhorinha

o Aperitivo completoNOIVADO
Dulcinéa' Borges, dileta filha ela

eXl1!a. viuva Maria José Borges,
contratou casamento o nosso pre
zado conterrâneo,. sr., Paulo Jones
PaUL

.!ftN!iWJ,W ->M:II' "-"?II
� - �- -� ,.-"'IID�

A DONA DE CASA

orefere uma BATERIA DE ALUilHNIOi

Rádio Guarujã

CL;U O OZ E E AGO rc
PROGRAMA PARA O MÊS DE FE;VER.I:<JIROSÁBADO DIA 12. FESTA DOS 'UNIVERSITÁ.RIOS, INTITULADA "1lLUE NIGHT". SiBADO.
DIA 19. SOIRÉE CARNAVALESCA, CO){ IN'Í-CIO ÀS 22 HORAS. DIA 26 SÁBADO. HAlLE DE CARNAVAL. DÍA. 27 DOMINGO. lU.ILE
DE CARNAVAL. DIA 28 2a FEIRA. SOIRÉEINFANTIL, COM INíCIO ÀS 16 HORAS. DL\. 10 BAILE DE CARNAVAL. - OS BAIIJES DE

,
CARNAVAL TERÃO INíCIO ÀS 22 HOTtA.S

HERCILIO POL'LI e OLIVIA POLLI e VIUVA MARIA JOSÉ

BORGES, participam a-os seus parentes e pessoas de suas rela

ções o contrato de casamento de seus filhos
PAULO e DULCINÉA

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1949.

Pode recebe-la <te presente, preferindo o. CA· vantagens. c,asiSif��açãO' e pag:a
"1': .MIMI. E como é delicioso O café MIMI. menta determinadas pelo decrelo

------------------.-------------

lei número 4.819, de 9 de outubro

ENLACE SILVEIRA DE SOUZA _

Prefeito provâ ...ório de ,llratllba de 1942 e demais leis referentes, aIos dos�processarão os seus pedidos de

Nomeado para exerceI' em Co- AS5isliram ao aLo, além de altos.militares sem qualquer outra ince- pa!!amento, no prazo estabel�cidu
CAMPOS GAROF4LLIS I

�

Gom a graciosa Senhorinha Ma- missão, o cargo de PrefeiLo provi- f1incionári()� daquela f->ecretaria, ,nização.
, pelo § 2° do art. 15, na Agência bs-

Tia de J.eslis Silveira de Souza, di- sÓrio de PiraLuJJa, prestou o com- os 51'S. Celso !tamos, Presidente, da
[
Art. 17 - Os pagamentos rigoro- pecial de Defesa Econômica do Bail-'

�eta filha do Sr. Desembargador promisso ontem, na Secr'etaria da Comissão executiva Estadual do samellte à ordem estabelecida no

ICO
do Brasil S. A., que, em face d.a

Silveil'a de Souza, consorcía-se ho- JusLiça, Educação e Saud.e, peran- P. S. D., e dr. Agl'ippa de Castro ar�. 1� de modo a serem pagos" 1')11 comprovação do direito do reque-·

je
.

o nosso estimado conterran,éo te o respeclivo titular, sr. dr. Ar- Faria, Secretário-Geral da mesma pl1meIro lugal-, os danos decorrcll- rente fará o respectivo pagamento"

Vivaldi -Gampos Gar-ofallis, filho mando Simone Pereira, o .sr. 1)['0f. Comissão ,-Executiva !pess,edi,�ta. tes da perda de vida ou redução de mediante quitação plena e irre!ratá-

«la Exma. Viúva Maria da Gloria Abelardo Sousa, capacidade de individuo brasileiro, vel.

'Campos Garofallis. em segundo lugar, Os danos patri- Art. 21 - SatisfeitO's os pagamen-

Servirão ,de ,padrinhos, no áto

A
.

M"
moniais ao Estado brasiÍeiro. e elll tos e cumpridas as restituições pre-

'Civíl, que se realizará à Rua Almi- gradeclemento e Issa terceiro 'lugar os danos mate:"iais vistas, o saldO' remanescente na

ranle Alvím n. 16, às 16 horas por ás pessoas fisicas e juridicas bra" Fundo de IndenizaçãO' será emprc-

!parfe' do noivo,' <) Sr. Wilson Abra- sileiras, entrando estes últimos no gadO' pelo GovêrnO' em institulçõe�
ham e Exmà. Senhóra e o Sr Dr. Viuva Antonieta Carioni Peluso, irmãs, sobrinhos e cunhado.", 'lgra- rateio ca�o seja ins�fici�nte o sddo Ide readaptação dos mutilados e {!c-

"relmo 'Ribeiro e Exma. SeTlhóra, decem a todas as pessôas que os confortaram no doloroso transe por de Fundo de Inclemzaçao.. assistência aos expedicionário,> de

e por parte da noiva a Exma. Viú- que acabam de passar' com o falecimento de seu sempre lembrado es- Art. 18 - Não participarão de Iguerra.
.

va l':abita Campos Gonçalves e o pôso, irmão, tio e cunhado, ROQUE PELUSO, aos que enviaram flO'res, qualquer indenização os. que segu- Art. 22 _ Compete a Comissão de:

.'Sr. Armando Silveira de Souza, e' o pêsames, o acompanharam a sua última mOI'ada e aos Drs. Paulo Fontes r�dos contra o dano sofndo _ten".am IReparações de Guerra O' julgammt
Sr. Ernesto M,eier Filho .e Exma. e Lauro 'Daura, pela presteza com que acudiram ao enfermO'. SIdo pagos na forma dO' contrato, Ito dos pedidos de inden'ização e

Senhora. Outrossim cO'nvidam a todos para assistirem a míssa que mandam pelo s_:gunradO'r �er este como suo-Ia fixação dos respectivos valO'res e-

�a cerÍlTI'onia religiosa, que se celebrar dia 17 ás 7 horas na Catedral, no altar de N� Senhora pelO' des- rO'gaçao por efeIto do pagametlto. das cotas em casO' de rateio, revo-
efectuará às 16,30 horas, na Cate- canso eterno da, su.a alma. A�-t. 19 - A restituição dos ben&, Igadas as demais atribuições qur, lhe
<1:ral M'etrO'politana, servirão de pa-

p
direitos e ações já alienados, far-3l- foi'am cou.eridas p,�o de-cretO'-lci

drin11Os".por 1)arte do n-oivQ, a ru'deA nCI�a CaPI·tall·l�ca-O à com os respectivos produtos reco- número' 853, de 4 de janeiro deI
Exma. Viuva Maria da Gloria Cam-

_ •
ii lhidos ou a' recolher ao Fundo de 1945, e pelo decreto n. 20.971, rlc 11

[lOS GarofalIi.s e Sr. V�ldory Cam- Indenizações, e sempre' .mediante de abril de 1946.
pos Garofallis, e Sr. José Augusto Companhia 'Nacional para Favorecer a Economia' plena quítação e ratificação das alie- Art. 23 - As despesas necessá-
Fada. e E:xma Senhora, e paI' par- Matriz - São Paulo nações efetuadas. rias à execução desta lei· cO'rrerão>
te da noiva o Sr. 'DesembargadOl' SORTEIO DE Ai\10RTIZAÇÃO DE FEVEREIRO DE 1949 Art. 20 - E' assegurado, prefe- por conta do Fundo de 1ndenÍza-
Alcibiades V. S. de Souza e Exma. Levamos' ao conhecimento dos Snrs. portadores de nossos tlítulos rencialmente o direito aos emprc- ção, prestando contas afinal ao mi-
Senhora, e o Sr. Des:embargador de capitalização e do público em geral que o sortei'Ü de amortizaçãc re- gados das i'irmas mandadas liqui- nistro da Fa7�nda e Agência I:spe-
.José Rocha Ferl�,eira Bastos e lativo ao mês �e Fevereiro de 1949 será realizado ás 14 horas do dia 2 dar, quanto ao pagamento intc.�:rral cial de Defe�a. Econômica
'Exma. Senhora. de Março, Quarta-feira d�,; Carnaval e considerado dia festivo. de seus salários, ordenados ou �n-

.

Art: 24 - Psta lei entrará em vi-
Após as cerimonias, o disLinLo Os títulos em atrazo poderão ser rehabil'itados até ás 14 horas do

I
dcnizaçã'o na. forma da legislação gOl' na data de sua public�çãO', re-

-par segl1irá 'cm viag.em de núp- dia 2 de Março, na sédc desta Inspetoria' Geral. do trabalho. vogadas as disposições em contrá-
cias. Paraça 15 �e Novembro n. 9 - 3° andar - Florianópolis. I Parágrafo único _ Os interpssa- rio.

PROGRAMA PARA HOJE

Resenha de programas do dia
12 de Fevereiro de 1949

9,00 - Aber!ma _ Bom dia

para você ...

9,30 - Arco Iris musical

9,115 - Roberto Paiva

10,00 - Músicas brasileiras em

gravações
10,30 MUZAK

11,00 - Informativo Guarujá
1'1,05 - Noamorados da Lua

11,15 - Tomy Dorsey e sua orq.

11,30 - Brinde Musical das

Tinias YPIRANG.

11,35 _ Variedades em grava-

ções
12,00 - Of'areoimento musicais

14,00 - INTERVALO

16,00 -, .Em tempo de valsa

H\,30 - Cine Revista na Ar

16,45'- Posta Restante

17,00 - Inf'orrnafivo Guarujá
17,05 - Minha Visita

17,30 - Juventude Estudantil
Catolíca

18,00 - Ave Maria

18,05 _ Variedades

18,30 - O esperanto em marcha

18, Ui - Vocalistas Tropicais
19,00 - Momento Esportivo
19,30 - Noticiar-lo da Agencia

Nacional

20,00 - Brinde musical das Tin
tas YPIRANG

20,05
22,00
22,05
22,15

Eh1 ritmo de Carnaval
- Informativo Guarujá
- Pedro Vargas
_ lIeriberlo Murara em

sólo de piano
22,30 - últimas melodias

2:3,00 - Bôa noite - ENCEH.RA
M_ENTO

Os bens

I

CINEMAS
ODEON E R1TZ

- Á 4lh e 7lh hs.
- Á PEDIDO!
_ Um dos melhores filmes da

atual temporada! ,

- Um estudo psicologico de in

'tensa drernatioidade, desenrolado
em �laravi]ohosooS' c·enlij.'ios natu

rais!
SUA VNIC'A SAlDA

com

Robert MITCHUM
Tel-esa Wrig·ht
Judith ANDERSON
Dean JAGGER

. Cr$ 4,80 e 3,00,
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL E ODEON,
__..:. ÁS 7lh hs.
A \pAGINA DENUNCIADORA

com

Ricqard nrx
Leslie BROOKE

3) - A Voz do

Cr$ 4,80 e 3,00

,
.

Mundo

"Imp. 14 anos".
-1-

- Simultaneamente
ROXY E
- Ás 4 e 7112 115.

'I
SEDENTO JJE

com

Don RED BARRY
Sensacional!

Continuação do gigantesco
riado:

O HOMEM DE FERRO

se...

IMPERIAL

OU'RO

'CO'\l1
John Hart

14f15° Eps. (FINAL).
Eis de volta! ....

CHARLES STARRETT - o "cow

boy" n, - 1, no melhor western"

que Hollywood já produziu!
TROVÃO Á CAVALO

Mil e uma sensações!
Mais dos episodios no espeta

-cular filme em sedes.
O ENIGMA DAS TORRES

com

Lar!')' THOMPSON - 9/10° Eps.
No Programa - Cine Jornal

Na,
- Preços: -

Cr$ 4,00 - 3,00
Imp. 10 (DEZ). an'Os".
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BSTAOO....Abado /2 d. Fevereiro d. '.49 7

Dr. Alvaro de Cdrvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Médico -

hs,
Sábados: 14 ás 17 hs.

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR.
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
çonsultas: Pela manhã 110 Hospital
A tarde: Rua VIsconde de OUI'O
Preto n. 2.
JIorário: D<:s 14 ás 17 horas. O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

DR. NEWTON d'AVILA tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Cirurgia geral __ Doenças de Senho-
e �rmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

ras _ Proctol .

I
dêsses produtos.

.ogla
O'

. ..

d \-

Eletricidade Médica seprrmerros ja a ven a, sao:

Consultório: Rua Vitor Meireles n.
SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

28 - Telefone 1.307 e,fiO g.

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar-
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

,tOú cm3.
'

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

SóRO ANTI-�ETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

65 _ Telefone 1.422. VÁCINA C,oNTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 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
de), entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
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: Terneri·nll' (Buco-Vacina . contra
diarréia infecciosa dos, bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra lo

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
Dento de Veterinária.

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços .dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Ooasuãas : Das f. 4 ás 17, horas
Ru Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Dil'et6l' da Maternidade e médico do'

Hospital de Caridade
CUNI'CA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
'

Diagnóstico, controle-e tratamento

Npecial}izad-o da gravidês. Distur
bios da adolesoêncía e da menopau-
88.. PenUlhaçOOs menstruais, ::tt:l,\,

mações e tumores do aparelho geuí
tal f-em.h:lin'G.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástíca do perineo (ru
tOras)
�SISTENCIA AO PARTO E Oi-'E-

RAÇõES üBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, ID]i)0pise. etc.)
�i1Iturbios lIlerv-osos - EsterHidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TE)}.
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI' DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, esie-]
cialmente do coração e vasos

Doenças da tíroide- e demais glan
duIas internas

Clínica e cirurgia de, senhoras -

Partos '

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 Ú t2
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski 112
Fone manual 766

Dr. Mário Wendh.ueJl
nb,ica médica de adultO. e criançaa
Consultório - Rua João.Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ãs 6 hona

Reaidência: Felipe Schmidt ii. J ••
Telef. 812

Dr. Guerreiro' da
Fouse'cH

Clínica Médica 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 - Fígado

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

__ Fone 841. PLORlAN0POLIS

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina .da .Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias I:;rcula'lres, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. ·Varicocele, bidro
ceie, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 ás 5 horas, .. rua

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

.

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

Dr. 'aillo Fontel
Clínico e operador

l!onsultório: Rua Vitor Meirel.a, 26.
,

Telefone: 1.405
Consultas das 10 � 12 e dai 14 ••
U hrs. Residência: Rua Rlumenau.

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cavaleand
Clínica e:xcIusivamente de criança.

Rua Saldanha, M.arinho, 10
Telefone M. 732

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

do Brasll)
Médico por concurso da Assistên·
ela a Psicopatas do Distrito

,

Federal
!lx-interno dr Hospital Psíqulâ
trico e Manicômio Judlciario

da Capital Federal
Ilx'interno da Santa Casa de lI(i.
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLtNlCA �DICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
oonsúltõrto: Edifício Amélia

Neto - 'Sala'3.
ResIdência: Rua Alvaro dê oar

"alho. 70. .

Das 15 {Is 18 horas
Telefone:

Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

REEMBOLSO POSTAL
Pára casemiras, linhos, brins; etc, precísa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TEClDOS". Guarda-se sigilo.
IJai.xa Postal, 539 - S. Paulo -,- .Capítaí,

CarFOS para o interior do- Estatlo Bom biD�cnlo
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Gruode

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

RAJ!IDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joínvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

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

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

Muitas felicidades pelo nascim••
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que t,o de seu filhinho I

continua fornecendo refeições e bebidas geladas. Mas, não esqueça, que o' melb.1
presente para o seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CUDITO
MUTUO PREDIAL.

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

visão

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 7

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem\ tem lólida
inatrução,

Bonl livros. sobre todoe OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 3'3 - FlorianópoU.
.............

FRAQUEZAS EM GERAL
'VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSlNANTES
Reclamem "mediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaee.

Representações
ou Pracista
ôferece..se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes �

Caixa Postal nO- 109

Laguna - Sta. Catarina

Pracistas
'.

Escritório reêem organizado,
precisa de "pracístas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, ,8 com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 2° andar, das 8 ás 11

CASA MISCELANEA, diltri·
buídora dOI :Rádiol R.,:C. A
Victor. VálvulaI e DiICOI.
Rua Ccnaelheiro Mafr. J

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Artigos de uso

doméstico

Rua (l'e!ipoe Schmídt 48 .

Você poderá ganhar de Cr$,'"
50,00 à' Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No.

vembro n. 22 - 2° andar.
................................

P·rodutos Vete,inarios

.

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece 'O grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá. ,

Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Coqueiroi Praia
AV I S O'

Clube

II C A 'p I T. A L A R II
Sociedade de sorteios' e seguros contra acidentes

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

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 111,00 apenas. ,

Participação DOS lucros

pessoais, conce-

."._.w-.-..._._._-_._..•...-_........_-.-.."",_..
-

....-.r..-._.._-.__- -.-._..-.-•••- ....-- • _-.-......

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

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

Rua :. Est. Civil D. Nasc. ., .

Mãe
,
......................•...•..•...................

Pai . f,., .

Emprego 'Ou Cargo . .

,Cargo do Pai (mãe) ..

,

Observo ..

.. . .. .. .. . .. .. . .. .. .."
. .. ..
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É improcedente a noticia veiculada pelo "Diário da Tarde."..
a respeito do _C, 'A. Guarany. O jornal da oposição, mordido pelo ces{_c ..

Chegará amanhã, via aérea, nesta
'Capital, procedente do Rio de Ja- peito, 'enveredou por um assunto em que .lhe falta autoridàde moral.

A nota' a respeito da mudança, que o "jornal do contra-diz que foL
neiro, o Rev. Egrnont . Machado
K

,. f)êita por um caminhão da Prefeitura, vai as raias do ridiculov S. o

ríschke, Secretário executivo da

Sociedade Biblica do Bras�I. "Jornaleco", quizer os nomes dos que carregaram a mudança nós di-

O. ilustre visitante vem com o vulgaremos 'amanhã. Si o "Diário" não mencionar o número da chapa
do qouêrno c�da nrn désses reaius- propósito de fundar nesta Capital do caminhão, o motorista, a que horas foi feita a referida mudança.;
tomentos, que contribuiram para, uma Comissão Regional Auxiliar nós diremos os nomes dos jogadores, que carregaram no "lombo", os'

elevar o nível social dos [unciotui- daquela Sociedade, que tem como "tarecos", conquistados- com, suor e honestidade, o que nos está sobran-"

rios, ao-mesmo tempo que explicam fina.Jidade difundir, entre os bra- do há muito falta aos "despeitados", que' a pretexto de criticar o go-,
No cardápio vespertino que cos-

de nú d did t '1
'

ino d "L' d L' vêrno, não se pejam se enveredar por assunto que nâo+é 'de sua com-i-
tuma servir ao paladar espiritual

o qran e numel�o e can I a os a SI err-os, e ensino o ivro os 1-.

petência,
I

concursos. vros" a Bíblia Sagrada, base f'un-
de seu g1'tlpelho, o [arnal. senso-

Mas, no Piauí, não só não se damental 'para o soerguirnento es-
ciotuilista incluiu, ,iii po'r diversas

'p,I'1'J't"lal, moral e 'I'n"tel·ectual de um
',vezes, uma reprimenda ao aouér-

pensa em, melhorar o padrão de c

no do Estado por não haver ainda
vida dos servidores do' Estado, cC!· Povo,

',efetuado o aumento 'de »encimen-
mo se lhes não pagam em dia os par- No mesrao dia de sua chegada,
cos proventos, estabelecendo-se ain'l doming-o, no templo da

, Igreja
tos do [uucionalismo estadual. A '

.

ria situa.ções de privilégio para os Cristã Pre.sbiteriana, á rua ,Viscon-•

campanha, a tal respeito, peca r

Inão'só por escusada e lardia, rnas
údesiista«, A éstes, com imorolissi-

,

de de Ouro Pr-eto n. 61; com Inicio
ma excepção, se satisfazem os pa- às 19,30 horas, o Rev.. Egrnont fa-

também por insincera, quando sa· I" aamentos, aos demais, aos que não" rá uma conferencia e no dia. se-,
bido é tine, ao discutir-se naAs·. 'I, proclamam: seu credito políHco ou guinte, dia 14, no mesmo ocal e
semblcia Legislativa o pedido de Ios têm d,ifeI,·ente.s, deixam-se eu. ,: hora, proceder-s,e,-á _

a organização
prorrogação dos trabalhos doano. ,-

- treaues a rnLserw, ou que se euca- da refenda Comissão.
l11assado, partiu da bancada ude�' , " ,

r.
t

'

d b'
- minhem. aos açiotos, atiihodos ofi- 'A entrada será franqueada ao

nls a a mms cerra a o ieçao a ,,' .

público .e muito agradecemos o
I

. CWtS, q,ue passam a sel' asszm os
, #

que se pscssesseni em pau a pl'oJe. b [iciá d
'

t d convite com que fornos distinzui-_', ,,_
" etie tcusrtos a rnawr pq.r e os �

los que nao tiuessem, ate então, t l f
. "d

'

éntrado na Casa, Ni�guém deixou proueti os (O unCt�narlO. os,

d b
'" Em Santa Catarina, convenha- "O Estado" deseja ao visitante

e perce er qlll a rntnona vzsavq -

há di O f
'

l' votos de boas vindas' caiu fehcirla-
impedir, desse modo, qualquer

mos, """. �a, zs_so, uncw�a ts-

snenstujem. do Executivo naquele
mo, �e1n 'distinçtio �e cateqorza, 'O�l des na campanha que vai dirigir

t'd' [unção, nestes qutnse anos últi- entre nós. ,
sen t o. .

.

mamente decorridos, nunca dez.
xou de receber pontualmente os

o MOME,HTO

i\tlas o oposicionismo local, que
não se apercebeu. alé açora de que
ao mentalidade popular em S)lllla
Catarina já reclama atitudes loqi
cas e não âpellas escândalos ad',;et:I'e
'tramados lwra efei'to no meio dos

incultos, achou de explomr, pelo
seu vespertino, úm pl'oblema em

cuja solução, tão rápida quanto
meses, 'não q'ecebia aquilo a quepossível, ltlnguem é mais interes-

$ado do que o pl'ópl'io govêrno.', honradamente lizera jús pelo seu

Uma comissão e�pecial já se ocupa
trabalho a ser'l)'iço da administra·

(lo assunto e, a seu ternpo, o f1lin- ção pública, Tinha de l'eC01'l'er ao

agiota, qll,e lhe adiantava o dinhei·
l(icnalisrno estadual terá o que in-" I .

contestavelmente merece: o seu au-
1'0 com enormes descontos, e en·

menta de vel1ciJltentos. No caso,
quanto o usw'(!rlO enriqllecia e

bendizia. o govêrno, o servidor púpOI'êm, as arengas do ól:gão -opo-
. sicionisla são como chuva no mo.

blico privava o seu lw' dos elemen·

[hado, .'

tos indispensáveis à alegria da
,

,Vão J será, todavza, sem propósi. espôsa e dos filhos.
t II l Não se vel"if'icCl, há lnu'ito, o fa-
0, '{l/,e passemos 'uma o wc a lJe·

to. Mas ,é lristórico.lo, (jne ocorre em cer'to Estado go-
vernado pai" lIden-is/os, de onde o

luncíonalisino público já c'lmna
por justiça., f,lefel'imo.nos ao

piallí. Por lá, não se tala em au·

menta e, pa1'l/ (lIJTavo de tôdos as

elesditas do ser'vidor: plÍ bliclJ. os

vencinuz,ntos se deixam atraú/l' de

meses, até que, provada (! fi,liação
polil1:i;a udenisia, se abra ao feli·, O� motores JOHNSON Sea Horse
:r.ardo uma excepção, ..
Noutro local publicamos, hoje,

l1m telegrama que os funcionários
públicos daquele Estado endere

çal'am ao sr, Nerêu Ramos, pre·
claro' Vice-Presidente da Repú'
blica e Presidente do P. S, D"
dando-lhe ciência do, fato e pe·

dindo a intei'ferência daquele .c

mine'Me hornera público em favor
elos servidores piauienses.

Os udenistas de Santa Catarina,
fJ.1'vorados em defensores do arn·

paro ao funcionalismo
.

'estadual, Previsão do Tempo, até 14 horas
se esqnecem, aliás, de. que êsses ,tilo dia 12

.

'Ylrestimosos auxiliares da adminis- 'Tempo Bom, 1/.r. (,

tração pública têrn sido, por várias T,emperatura - Ligeira elevaçã-o
'Vezes, nestes doze últirnos CtIWS, Ventos - Do quadTante norte,
f:ontemplados com aumentos de frescos

rernune1'ação e de garantzâs que Temperaturas: Extremas d� ho-

nun'ca' lhe f01'um vel1ídicamente je: '

dados antes. Partiu da iniciativa Maxima 26,8 minima 20,2,

seus vencimentos,
Fez mal, multo mal, pois, o [or

llal oposicionista ao tratar de ma·

'téria em que não lhe são favorá·
veü as razões e a história. Porque
li 01.lve época em o 1WSSO Estado
em q'1fe o funcionalismo, vencidos

são construidos em fábrica modero

na sob todos os pontos. de vista e

por operários especializados. Sú,
mente são utilizadas máquinas m,o,

dernas ex;n precisão 'e rapidez, o.�

engenheiros da Johnson são reputa·
dos como os melhores do ramo. Dis·
tribuidores: Comércio & Transpôr·
tes C. Ramos S. A. ;- Jo'ão Pinto.

' .. __ --.- ----------
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Os que carregaram a mudança:
- Newton José Garcez (Presidente)
Belarmino Veloso (Vice-Presidente)
- Claudio Vieira (�O Tesoureiro)
Carl�s Abreu (20 Tesoureiro)
Alvaro Godinho Sobrinho (Procurador)
Guida 1e Assis Martins (Diretor Patrimônió).

, t

,

Veemente' denuncia
govêrno do

contra
Piauí �

o

Privilégio no pagamento do f�ncionalis;;'o. - O telegrama rec€-

bidfJ pelo sr. Nerêu. Ramos,-Fugiram os assassinos
do Jtctz de ,São Pedro

, \
Rio, 11 (V, A) - O sr. Ne- da humanidáde, e n q u a n t o.

rêu Ramos, vice-presidente da aqueles dois funcionários pri-
República, recebeu de Terezina, vílegíados recebem vencimen-·
Piauí, o seguinte telegrama: tos de três mêses os'mais hu-

DI-a.� d.:::l. be
....

nção "Na qualidade de funcioná- mildes servidores não têm di-,
- U rios da Secretaria da Assem- reito de mitigar um dia' de fo-·

Sel-o-âo, certamente,' para a bléia do Piauí, pedimos permis- me. Em tais condições, maní-
mocidade Feminina de 'Florianó-' são para trazer ao conhecímen- testando o nosso brado de re-·

polis os próximos dias de ca'l'l1ava.l to de V. Excia, as segutr.tes volta, que não podemos calar,
É que a Congrp"gação Mariana da ocorrências: F1artilhando o esperamns que V, Excia. inter- '

Im,3culada Conceição, 'a exemplo am.argo quinhão de reool1he'ci- ponha a sua alta autoridade'
do que se pratica .em oU,tras capi- da má vontade do Poder Exe .. 1 junto ao senhor, governador
tais, como Rio e S, Paulo, promo- cutivo do Estado para com ó no sentido de colocar todos em.
veu par.a aqueles dias os Exercícios Legislativo, desde junho não situação de igualdade. abolin-,
Espiritudis qde se realizarão no .recebemos vencimentos, Não do privilégios odiosos que de
Colégio COJ'ação de- Jesus, ,gentil- dispondo de outro meio donde primem e revoltam os injusti
mente cedido, e aberto a todas as tirar a própria subsistência es- çados, restabelecendo a práti
moças, p.ertençam 'ou não à Gon- tamos assim submetidos a vcr- ca de justiça que conforta e'

gregaçã-o, Tomando parte nos atos dadeiro supllcio de fome, No enobrece, Respeitosas sauda-,
próprios, do.s quais salien:tam-se princípio, o governador expli- ções, - Antônio Dias, Maria,
as Conferências de competente cava o atraso alegando falta Amparo Araujo, Izabel. Soares�,
pregador, no calmo ambíente das de dinheiro, mas ultjmamente Pedro Menezes Socorro Soares,
salas acolhedoras, circundadas de tem efetu'ado muitós paga- Olímpio Lustosa, 'Teresa Pa
p:Úeos e jardins, irão, pois, retem-� mentos sendo a maio� parte a checo, Emiliana Barbosa ,Jesus
perar-se almas ávida.s de sublima- que receberam até outubro, en- checo, Emiliana Barbosa, Jesus
dos ideiais, sobrepondo-se ás ridi- quanto um grupo privilegiado lileu Veloso,
cuIas e rotineiras folias do bolo- recebeu até dezembro. Agora o -------------

renLQ' Momo, Chora a Mãe de suplício tornou-se tantálico
Deus, " O que acontece em Be- porque o governador que até há
lém do Pará; �stá ppr ser dlfini- pouco nos alegava' a falta de

do; nã9 obsLa que as 'Romarias dinheiro mandou pagar outu
"constituam estupendo milagre" de bro, novembro e dezembro a

resurgimento de Fé e fervor. Ali- dois funcionários José Mesqui- Foi' eleita a Mesa da Câmara .i'lfu-·

ás, a angústia e dolorosa preo- ta, diretor da Secretaria da As- nicipal de Jai'aguá do Sul, que fi�

cupação p'ela sorte da humanidade s�mbléia e Zelinda Sousa, filha cou assim constituida: Preside.nte,.
afastada de seu Creador, tem sido do deputàdo AntônIO Sousa, II dr. Luiz de Sousa; vice-presidente,.
o tema de celebres aparições � presidente da Comissão Per��- Frederico Curt Alberto Vacel; 10'

,SaletLe e LO)Jrdes, Fátima e La nente, que abandonou as fIlel" secretário, João Lúcio da CosLa

Fontana, etc, - em todas, Oração eras pessedistas aderindo ao [>"0- 20 secretário, Otaviano Tiss'e:
'

PenitêllC'ia brotam .dos lábios Ma� verno, enqyaJ;t? que os r:estan Agradecemos a comunicação que
lemais de Maria. tes funcIOnanos contmuam, nos foi feita pelo ilustre Presiden-
Nenhum ato m'ais adequado a amargando as' consequências te dá Câina'ra,

cumprir a insj.stente orelem da Ra- daquela má vontade para a

inha do MunQ_o, do que um Retiro qual não concorreram, O privi-
Espirüual, elemento de reg,enera- légio estabelecido áberra às Dr. POLIDORO S. THIAGO

ção e aperfeiçoamento. normas mais comesinhas da Au�ente ate principias de

É uma Benção que se oferec.e às decência administrativa e até março;

moças, de 27 de fevereiro a 1 de

Câmara Municipal d8'
Jaraguá do 8ul

FRECHAM'DO ...
março próximos,
ótima' ocàsiãol 'porLanto, para a

mocidade femin�na :F,l�riancwoli�
.'tana atestar bom .senso e equilí
brio inti3lectual nesta era de co

moç.ões tão várias e profundas,
em que nenhuma criatura pode
furtar·se ao quinhão que' lhe cabe
de responsabilidade,

Há diversos dias, em labor sem tfeguas, os acadêm'icos de>

Santa Catarina, que estudam no p:Janá, estão entregues ao

trabalho de ornamentação do CluDe Do�e e de preparo do>
sho", com qbe, hoje à noite, bríndarão ,a sociedade florianopo-
lHana.

.

Blue night, será alguma c0isa diferente nos anais de nossa

terra. Dos estudantes coesfaduanosl não conheço mais de tres:'

ou quatro, Ignoro.lhe o pensamento, polHico. Correligionários
ou adversários, adm'iro-os r 1:: que eles,' com. a festa de hoje"
querem meios para a· fundação e instalaçffo do Centro ACàdê-;
mico Barriga-verde, em Curitiba! Que tudo lhes corra à �ltur::r
dos esforços. Náda mais justo do que, fora de Sa.nta Catarina.

�uscarem um reduto que lhe fale à�alIl\« catarinense! Não será-
bairrismo, Será amôr ao berço!'

I

_

Que 'os jovens conterrâneos sejam felizes, na esplendida
festa que orga'.nizarm!l' E que todos os catarinenses compreen·
dam ,essas radiosas esperanças da mocidade barriga-verde, nO'

empenho de, senípre vigilantes, conservarem o amôr 'pela ter-

ra nataL --;:.,

Como ,éles, também passei anos em Curitiba, Anos de sau

dade,s da minha terra e da minha g'ente,
COmpreendo-os! E sei que o s'eu gesto, nesta hora, a con

trario sensu, faz lembrar alguns adventicios e falsos catarinen

ses, que estão ven_didos, .. I
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