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,Homenageando a memó,ria do coronel Hoje e amanhã

João Guimarães Pinho
.

no passado
13 de fevereiro

- em 1630, Olinda e Recife avis
taram a expedição holandesa do Ge
neral Hendrick Corneliszoon l.onq;
- em 163,6, o Capitão Francisco

Rebelo, que se achava destacado em

Porto Calvo com 400 homens. avan
çou contra as trincheiras que' os ho
landeses ergueram em Barra Gran-
de, comandados por .Jan Talihan As águas do mar não constituem

Duynkercker;. perigo para a conservação dos Mo-
- em 1676, os �aulIstas sob o <:0-1 tores JOHNSON Sea Horse pois to

mando de FraIl'CISCO Pedroso :\a- A ., •

vier tomaram a Vila Rica, no Para- dos eles, antes de sair da Iáhriea,
guai; são tratados por um processo espe-

- em 1824, em virtude dos su- cial idealizado e executado para
cessas da Independência d.o Brasil, pro�eger as lartes meAlicas contra

Quinze ministros "protestantes são acusados na: Bulgária de trai- separaram-se na Banda Oriental, as . . .

tropas brasileiras das portuguesas, os efeIt.os �o :OSIVOS da ag�a .salga-ção, violação das leis de contrôle da moeda e espionagem havendo o General Lecor, com as da. Distribuidores Comércio .ik
a fovor da Grã-Bretanha e Estados Unidos tropas brasileiras, sitiado Monted- Transportes C. Ramos S. A. - João

SOFIA, 12 (V. A.) _ O zovérnc I
,.

I' 1" déu, onde se 'encontravam os por- Pinto, 9.� o nara que varres c er gos Importantes tugueses comandados pelo Generalbúlgaro vai submeter a julgamento, tinham sido presos. D. Alvaro de Macedo,' .cuíuze ministros protestantes, acu- Quinze dos acusados são Iirleres"< , - ,
- em 1834, faleceu João Inácíosados de traição, violação ias leis da Igreja Evangélica Unida. Fstão da Cunha, Visconde de Alcantara,de contrôle da moeda e espionagem representados nessa Igreja o� �H

, '" , _, me- Senador, Conselheiro e por duas ",e-
.em favor da Grã:-Bretanha e dos Es- todistas, os Batistas, os Pentel'ostes zes Ministro;tados Unidos. e a Congregação. Vassil Ziapkov, _ em 1839, retirou-se de Pirati-Vladimir Topencharov, vice-mi- crrafe da Iarej'a da Congreaa";-"'" ", ".>Ol1a nin o Govêrno RevoJucloIl:í.rio donistro do Exterior, declarou qUf; os Bulaa' l'I'a e representante d� T

.

"'. , ., gre.la ·Rio Grande do Sul, transferindo alíderes religiosos já "confessaram Evangélica Unida, foi apontado co- 'da111plamente"
-

d' "b" d t"d d
.

se e para Caçapava;
'. as (lcusaçoes e espIO- mo. � ca eça as a IVI .'1 ,'S de

_ em 1840, travou-se o segllndonagem- . t!'alçao. Os outros acus!ld�s lllclllCll1: combate de Sobradinjo, no ·1\.:[ara-O govêrno anunciou os nomes dc,s ?,anko Iv�nov, superylS?I. das Jgrc-., nhão, dúrante a insurreicão, eha-ministros protestantes detidos. pela ja,� lV!etodIstas na Bulg�rIa; Nlkal� Dlada dos "Balaios";
"

primeira vez, ontem â noite, revelou MlhaIlov, chefe dos Bah.stas; Georgl _ em 1872, faleceu Mariano Proas acusações e citou doze rel'igiosos, Chernev, chefe da. Igreja �e Pente- cópio Ferreira Lage, que foi (lepueducadores e func'ionários nor.te- coste. Os quatro cItados sao melTI- tado pela Provincia de Minas Geamericanos, que atuara'11 ('OITIO ?ros do S,u-premo �onselho de igrc' rais e um dos Diretores da Estrada"agentes de ligação" nas atividades ra Evangehca U_lllda. �a Bnl55úria, dt' Ferro D. Pedro n.de espionagem. A 6 de janeiro, Di- Os outros on?=e sao nllmstros p!'otesmiter IJiev, diretor dos Cultos, reve- tantes.

Discursu do deputado Otacilio Costa.
na Câmara r.,deral

Na sessão da Câmara Federal, a 17 de liana como lutara no Brasil pela sua li-,f
janeiro último, o deputado pessedísta sr. bardade.

-Dtacilio Costa, justificando uma" homens- Laguna deu filhos ilustres ao Brasjl
gem à memória do coronel João de Gui- na paz e na guerra, desde Francisco e

.marães Pinho, recentemente faleCido: Rafael Pinto Bandeira, herois lagunen
pronunciou o seguinte discurso; ses ,desde a heroina dos dois mundos
"Sr. Presidente .. Ê sempre com. a mais desde o Conselheiro Gerônimo Francis

justa ufania e com profunda emoção que co Coelho, Ministro da Marinha e da
os catarinenses referem-ss à cidade hís- Guerra em, 1844. Presidente da Provín
tórica do seu Estado - a gloriosa cida-· cia do Pará em 1850 e do Rio Grande
de da Laguna. do Sul em 1856, e fundador da Impren-

sa Catarinense. Foi, sem dúvida por is-
Foi a terceira fundação vicentista da so, que o Almiranto Henrique Boíteux,

Costa Catarinense. o bravo bandeirante na sua obra Santa Catarina no exército,
Domingos de Brito Peixoto - fundou-a. afirmou: A Laguna foi núcleo geratríz
E si a essa figura homérica nos refer-I- de homéricas figuras no inicio do povoa

mento do Sul do Brasil. Aqui terminarei,
sr. Presidente comunicando a Casa que
um filho do ilustre dessa gloriosa, cída
de da Laguna, faleceu nesta capital, em

'avançada cidade, à 2,0 de dezembro do
ano recém terminado.'

Não só a cidade natal chorou a perda
do seu ilustre filho, O Estado por seu

govêrrio decretou luto, Faleceu, sr, Pre
siden te, naquele dia o ilustre' catarinen
se que foi o Coronal João de Guimarães
Pinho. Amigo que fomos do ilustre morto
e seu companheiro, em mais de uma Ie

gislatura no antigo Congresso Represen
tativo, do Estado, entendeu a bancada
catarinense que a nós caberia dizer da

mágoa que aquele acontecimento causa

ria ao nosso Estado, Foi Guimarães Pí
nho um dos mais prestigiosos ,chefes do
Partido Republicano Catarinense tendo

mos, como a um bravo bandeirante, é

porque a história recolheu e guarda es

sa página emocionante que foi a luta de
Brito Peixoto con tra os naturais" a his

tória do homem civilizado contra a Fero

I
cidade e asperesa do seIvicola - essa

luta que desdobrou-se ao sul da capíta
')lia hoje terras pertencentes ao Rio Gran
de do Sul. O chão da pequenina Cape
la que Brito Peixoto ergueu sob a invo

cação de Santo Antôriío dos Anjos rece

beu os restos do grande bandeirante que
era da estirpe de Paes Leme, de Borba
Gato e de Raposo Tavares.
A póvoa cresceu e os seus habitantes

conduzidos por Brito Peixoto desde 1696

ganhavam os campos do Rio Grande,
dando origem a uma grande capitania:
-de Laguna partiram os lagunenses pa
ra fundar as' primeiras estancias aban-
donando os areais dourados das praias ,g�)vernarlo o Estado como Presidente da
pelas campinas infindas' .... verdejantes do Assernbléra por duas vezes - em :1.912
Rio Grande elo Sul. ao tempo em que lavrara no Estado a

revolta sertaneja do ex-contestado, subs-
A sombra do grandioso pavilhão das tituindo o governador do então Coronel

.quinas, erguido pelos braços robustos dos Vida! Ramos e mais tarde em 1916 assu

homens de Laguna, no dizer de Borges míndo novamente o govêrno quando o

Fortes - povoamento inicial do Rio General Felipe Schmidt, na Presidência
Grande - o Rio Grande nasceu para a Wenceslau Braz veio ao Rio tratar da
vida é para a civilização. Gauchos são, questão de limites - Paraná-Santa Ca
barrigas verdes somos, mas somos a tarina, da qual resultou o acôrdo de 20
mesma ge'nte e temos o mesmo sangue. de outubro de l(H6. Pedindo a palavra
Século e meio mais tarde, a gloriosa para recordar páginas gloriosas da hístó

vila de Laguna em 1839 engalanava-se 'ria do meu Estado, o foi também para
para receber as fôrças de David Cana- recordar serviços que a êle prestou um

barro e José Garibaldi que ai ímplarrta- filho ilustre - grandes e inesquecíveis
ram o regime republicano, sem a nódoa serviços. Tenho assim, Sr, Presidente,
do separatismo, aliando-se à causa rio- como justificado um voto que requere
grandense da República de Piratinim e mos seja inserto na ata dos trabalhos
nasceu a sua capital, que foi a cidade [u- de hoje - de saudade e homenagem à
Iiana. E foi ai, na cidade juliana que memória do preclaro catarinense que o

'nasceu o romance de amor entre o con- foi o Coronel João Guimarães Pinho,
dotiere José Garibaldi, chefe da expedi- vultovde grande projeção que foi na po
ção marítima, e Ana de Jesus Ribeiro- litica, na sociedade, no comércio, na ad
a epopéia de amor e patriotismo, donde ministração- do meu Estado. O Coronel
Anita sairia a heroina dos dois mundos, I Guimarães Pinho era a ínteíresa moral
donde Anita sairia para a imortalidade, i de um caráter aliado a um grande amor

'indo mais tarde âo lado do seu espôso ao seu Estado, (Muito bem; muito bem.
lutar pela nobre causa da unificação ita- O orador é cumprimentado).

Caso idêntico ao do
Cardeal Mindszerity

-,

A data de hoje recorda-nos

que:
- Em HH1, os Estados Ge

rais de Holanda ordenaram que
fossem tratados os portugueses
como amigos. Um embaixador
de D. João IV, aclamado Rei de

Portugal tinha sido recebido
em Haia e pegociadd u.m ar

. mistício de �O anos, Junta-
mente com uma aliança ofen
siva e defensiva contra a Es

panha;
- em 1668, foi assinado o

tratado de paz entre Portugal
e Espanha" pondo têrmo a

guerra iniciada pela revolução
de 19 de dezembro de 16.1,0. lit'a

Regente de Portugal o Pcíncípe
D. Pedro, depois Rei com o no

me de D. Pedro lI;
- em 1868, o então Capitão

de Mar e Guerra Delfim Car
los de Carvalho torçon duran
te a noite, as baterias de Curu

paití com os monitores "Pará",
"Alagoas" e "Rio Grande", in
do incorporar-se aos encoura

çados sob o comando do Almi
rante Inhaúma que se encon

travam entre Curupaití e Hu

maitá;
- em 1889, faleceu João

.Maurício Wanderley, Barão, de
Cotegipe, e5tadisú:i'�10t'ável nas
cido na Bahia em 23 de outu
bro de 1815;

- em 1855, na Povoação do

Riacho, Espírito Santo, faleceu
o viajante, naturalista e dese
nhista dr. Teodoro Descourtilz.

Representou em diversas aqua
relas, com muita fidelidade, as
principais aves do Brasil, que
vieram a ser reproduzidas em

litografias.

14 DE FEVEREIRO

�A'
,..amara Municipal

A data de amanhã recorda-nos que:

gem à memória de Paschoal Simone

e sexta-feira foi xiliou êle com dinheiro para
'elo sr. Batista pe-I atenderem exigências da vida;

reira e secretariada pelos srs. Considerando que, pelas suas
Jairo Callado e Osní Ottiga. nobres virtudes morais e cíví-

_
. cas, se credenciou à estima e

Aprovada a ata foram lidos respeito dos seus eontemporâ
vários ofícios, entre os quais neos;
o do sr. Prefeito Municipal co- Considerando que, por êsses
municando que o saldo do exer- títulos todos, Pascoal Simone
cícío de 1948 foi de fez jús à gratidão da Sociedade,
Cr� 1.06�.922,30; �stando in- submetemos à Casa, o seguinte
cluida a importância de ..... projeto de lei:
Cr$ 282.032,90, de Restos a

pa-,gar.
'

. PROJETO DE LEI N.

Após deixar a tribuna o sr. Denominação de rua.

Gercino Silva, udenista, que I O Povo de Florianópolis, por
explicou as razões de suas cri- seus representantes, decreta e

tícas à administração munici- eu sanciono a seguinte lei:

pal, ocupou-a o sr. Armando de Art. 1° - É dado o nome de

Assis, Iíder da maioria, que Pascoal Simone à nova rua do

apresentou à Casa o seguinte bairro dos Coqueiros, que parte
projeto de lei, acompanhado de da Praia da Saudade, à rua de

judiciosa justificação: serribargador Pedro Silva, e se

"Considerando que constitui prolonga morro acima.
dever das gerações presentes Art. 2° - Esta lei entrará em

cultuar a memoria daqueles vigor na data de sua publica
que nos legaram exemplos de ção.
compreensão e solidariedade Art. 3° - Revogam-se as dís-

humana; posições em contrário.
Considerando que Pascoal Florianópolis, 11 de fevereiro

Simone, quando VIVO, além: de de 1949 .

exemplar chefe de família, vi- (Ass.) Armando Valéria de
veu mais para o próximo do que Assis, Guida Bott, Osní Ortiga,
para si mesmo; ,

Artur Pereira e Oliveira, Ger-
Considerando que foi êle, um .cino Silva, Osvaldo Machado,

coração sempre aberto aos José Ribeiro, Roberto da Luz
bons sentimentos, e uma mão Costa, Jairo Callado, Manoel

generosa para atender a quan- Donato da Luz, Vitor da Luz
tos a êle recorressem em suas Fontes e João Claudíno da

necessidades; Rosa" .

'Considerando que jamais ne- Assim, a Câmara de Vereado-
gou crédito em seu estabeleci- res de Florianópolis reverencí
menta, comercial - uma pe- ando a memória de cidadão
quena livraria - aos estudan- probo, honrado e prestimoso,
tes pobres que lá fossem procu- perpetúa o seu nome como re

rar os livros indispensáveis aos conhecimento do Povo a Pas-
seus estudos; coaI Simone.
Considerando, ainda, que A seguir foi a sessão encerra-

não a muitos estudantes mas da e outra convocada par ama
também a. outras pessoas au- nhã.

«Leío-me )>> Falece0 Axel Muntbo

o Aperitivo completo
André NÍlo Tadaseo

ESTOCOLMO, 12 (V. A. )- Fa
leceu- aos 91 anos Axel Munthe, o

famoso autor do "Livro de San Mi
chele".
Axel Munthe, que foi médico da

rainha Vitória 'e exerceu também a

medicina em Paris e .Roma, viveu
algum tempo na ilha de Capri, de
onde surgiu (J seu belissimo livro.

Como sempre, a ótima revis
ta "Leia-me!", que se edita sob
a direção do nosso confrade sr.

João Frainer, veio no seu pre
sente número magnifica.
Excelente matéria de texto,

numerosas ilustrações, com as

pectos sociais, páginas de pal
pitante sugestão e de grande
sentido espiritual.
Registando a circulação de

mais um número de "Leia
me! " , estamos certos de que
êste, como os anteriores, con

formarão o êxito conquistado,
logo ao seu aparecimento, pela
popularíssíma �evista.

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu C011-

sultório e residência, para a

Rua Trajano 41. Telefone:
1.009.

Consulta das 10 ás 12 e das.
16.30 ás 19 horas. •

Gráficos em greve
BUENOS AIRES, 12 (V. A.) - Há

um "impasse" aparente entre 3S

autoridades e os gráficos em greve,
e com isso Buenos Aires continúa
sem jornais, já pelo quarto �ia con-·
secutivo.

,

Os líderes grevistas dizem que
231 gráficos foram prêsos rela Po
lícia Federal, a maioria sob a acu

sação de perturbação do tráfego;
quando procuravam distribuir bo
letins e panfletos. A pobicia não con
firma êsse número total de detidos'
m.as diz que alguns dêles f'H'al�'
transferidos dos postos policiais em

que se achavam para a Prisã<4 Fe
deral de Vila Devoto.

« Trânsilo»
Apareceu o rt. 2 de "Trânsi

to", sob a direção do sr. Plá
cido Gomes, nosso distinto con

frade, 'e redatoriado pela se-

nhorita Leila C. Freyesleben e

pelo sr. Ody Fraga e Silva.
"Trânsito" que, sôbre o bem

acabado aspecto material traz
excelentes colaborações, ofere
ce leitura util e amena, sendo
fartamente ilustrada.
Agradecemos o exemplar que

nos foi gentilmente oferecido. '_------�--...._-

IAo tomar aperitivo

Peça Bitte�
Aguia puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conserve e embeleze suas residências,
eficiente e economicamente, com

CERA PARA ASOALHOS

I '

I,

I

I'

/
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TINTAS
ESMALTES
VERNIZES

I

1

1
� .

YPIRANGA
MARVEL

Produtos de grande reputação em todo o país, breve à venda, por

preços de fábrica, em loja própria a ser inaugurada em Janeiro de

1949, à, Rua Tenente Silveira - 'Edífieío ROMANOS - nesta Capital.
Um estabelecimento especialisado no ramo, com stock completo de
tintas, pinceis, lixas, solventes, etc. do genêro dos que mantemos em

Rio, São Paulo, Santos, Curitiba, Pôrto :\legre e outras muitas cidades.
CONDOROIL TINTAS S. A. - Séde e Fábrica - Rio de Janeiro

A' venda na Casa Moellman e André Maykot - Estreito. -
-

•

Credito Mútuo Predial: .;
RESULTADO DO 190 SORTEIO DO PLANO "B"" REALIZADo..;NO·JD!A,.

2 DE FEVEREIRO DE 1949'

CADERNETA N. 28.546
Prê�io, maior em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00 '

APROXIMAÇõES SUPERIOP,E'S APROXIMAÇõES INFEFIORES,
Em mercadoria, no valor' de ' Em mercadorias, no .valor de

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

CADER�ETA N. 5.845 CADERNETA N. 5.843

CADERNETA N. 36.180 CADERNETA N. 36.178 "

AVISO: O PRóXIMO SORTEIO REALlZAR-SE-Á NO DIÁ 2 DE MARt�(),

.

O resultado acimà, é do sorteio do mês de Janeiro, extraido dos
CInCO primeiros prêmios da primeira extração da Loteria' Federal -ea�,

lizada no dia 2, de Fevereiro.

'Florianópolis, 5 de, fevereiro de 1949.
VISTO: Helio Mílton Pereira.
PROPRIETÁRIOS P. P. J .•MOREIRA & CIA.

!:.EOt: 5QC1AI..i

E_q��_��,Rs
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.°.ANDAR

.;
.. � "Pl)�T t.I.L. 588 " 'TC"LEFONE ')1" '.� • 'TELEGRAMAS: .PROTEC T�qA.

Agenca Geral para 8tH. üataraa
.

.

p'ua Felipe Schmidl. 22 ,Sob.
Caixa Postal, 69

.

Tel. "Prnteetera" FLORiANOPOLIS:

"1-
..

_ _ _- -" - 0I'I -0/'1 I" - - •••• - •• - - -

PRISÃO DE'VENTR�
- - no. - Oh -

onrn�",:ESTOMAGO - FIGADO
-

- INTESTINOS' �.

p,���: �:������:��?:�BADE MOSS

i:
:

são de ventre. Proporcionam bem'
estar geral, facilitam a digestão,

f descongestionam o FIGADO, r-egu-
�

larizam as funções digestivas, e fa- � .

�
zem desapparecer as enfermidades

�do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-
'

TINOS.
'

... ._..._..._._._._... ..... .-....__.-_._.__............._-.._. -_-_-_-_M_..-_-.._-_-_-_-.-_-_, �
,

,

CUTIS

-

,/

I ,Larga-me...
Deixa-me gritar!

;�

,

.XAROPE
s, ,JOiO

Combate a tosse, Q

bronquite e 08 resfria
dos. João O Xal!Ope S.
éeficaz no uatramento
das afecçõ. gripais e

das vias relpirat6ria8.
O Xarope São João
.olta o catarro e faz
expectorar fàcibnenteo.

O TESOURO
Da iIlBtmlção . está ao aloanet

de .todos. Dá 88&e fIeeouro ao t81II
amIgo analfabeto, levando-o a 1JDI
curso de alfabetização no GrUpo
E�ola.r São J�é, na Escola Indu..
uIal de Florianópolis OU Da Cate.
dral MetrúDolitana. '.

farmaçias de plantão I

13 Dommgo -' Farmácia Da
Fé - Rua.Felipe Schmidt

.

19 Sábado - Farmácia Moder.,
·:na - Rua -João Pinto .

20 Domingo - Farmacia Mo
derna - Rua João Pinto
26 Sábado - Farmacià St

�ntôni9 - Rua João Pinto
o.

27 Domingo - Farmacia St
:Antônio - Rua -João Pinto.

o.

O serviço noturno. será efe
tuado. pelas Farmácias Sto

:An_tônio e Noturna sitas ás rua�
Joao Pinto. e Trajano' nO 17
A presente tabela não. poderá

ser alterada sem prévia auto
rização 'deste Departamento

,-

Crima a eival
COIl.tituição da Soei.dadal

NATURALIZAÇÕES
TítulOll Daolarat6rioa

(_

I

,CANSADA

m �'S��d�i�� ,

gas na testa e ao'

redor dos olhos,
as sardas, man

chas;' cravos e es-'

pinhas, são traiçoeiros inimigos da: :

beleza da mulher. Quando surgém.
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con-,
fi� nas virtudes do Cre�e Rugol.,
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro- .

da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noite�,
em suaves massagens no rosto. '

pescoço, e' todos os dias corno->

base do "maquillage", remove as

'

impurezas q'ue se acumulam nos .

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor' e mocidade à pele. Com ape+
:

nas uma semana de uso do Creme '

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, Iirnpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo .

a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

Nunca despreze o

VALOR DA BOA APARÊNCIA!
-

�f l�
....:. r �":.

.--

...
_ ::..
--
--

bem barbeado· ... casado/
Fazer a barba em casa é um hábito' salutar
que oferece inúmeras vantagens. Em seu própri�
benefício, adquira um aparelho Gillette Tech e

passe a usá-lo, diàriamente, com lâminas Gillette
Azul, que custam menos porque duram mais.

Dr. (L_ilNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

E.c:rit6rio e Reaideneia
Rua Tiradent... .1

�ONE .:. 1"68

• •• • ••.e ••• ,. • • • • • • • • • •••••• � •• .,.

Lira Tenis Clube·
Regulamento para o

Carnaval de 1949

Serão realizados por êste Clu
be, em sua sede social, nos dias
26 e 28 do corrente e 10 de

março, respectivamente, sába
do, segunda e 'terça-feira, gran
diosos bailes à fantasia. com

início às' 22 horas. Domingo,
dia 27, haverá uma vesperal
infantil, das 16 às 20 horas
RESERVA DE MESAS. - As

mesas serão reservadas .'. par
tir das 14 horas do dia 12 do

corrente, sábado na sede so

cial. As senhas SP[;1.:) distribui
das às 9 horas do mesmo dia e

no mesmo local. É obrízatória
a apresentação do talão do mês
de fevereiro, para o que o sr.

cobrador" estará presente para
controle. As mesas serão vendi
das ou ao próprio associado ou

a pessoa de sua Iamilia.

PREÇO DAS ]V.:r�SAS: - As

sinatura para os tres bailes:
Cr$ 100,00, não havendo .eser

va para a vespervl infantil.

, _

. CREME

RUGdL

GilletteAZUL

Alvim & Freitas, Llda.'C.P. 1379·5. Paulo

'71" •• ,.,.11

.
'

- f

VENDE-SE
Vende-se 2 lotes de 10 metros de :

frente por 30 de fundos a Rua An

tonio Ma�tos Areãas no Estreito

próximo ao ponto de onibus, tratar
com Artur Hartoog na Cia. Te1efô--
nica Catarinerise.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,tampeonalo Estadual de Futebol de í948

.)pirangu
6,6 Paula' Ramos

,-U(!.je. nesta Capital, o cboque dos campeões de CanolDbt�S e da Capital. - Em '

,

-- -
-- Joinvllle: América' x ?almeii'3s - ---

I

"

-�'-"---'------------------------

.»

- Passou dia 10 do corrente o 50 ani-
-versário de fundação da Federação Atlé-
tica Catarinense de Estudantes (F, A. C.

E.), entidade que superintende os espor- décima e última exibição no México, en
tes nos meios estudantis, Tardiamente irentando o Combinado Espanha-A$tú
embora, "O Estado Esportivo", cumpri- rias.
menta os seus atuais dirigentes, desejan-
.do-Ihes novos sucessos. Segundo notícias da Capital Fede-

- Terça-feira última, na adiantada ci· "raí, o cestobolista olímpico Évora, que
• dade de São Francisco do Sul, o "five" 'aqui esteve 'com o Botafogo no ano pas
.da Associação Esportiva Floresta, de Sâo sado, passará a defender êste ano a equí
Paulo. encerrou sua temporada em nosso IiI" do Flamengo, campeã carioca,

.Estado, derrotando o Clube Náutico Cru- - Realiza-se hoje na raia dos Nave
zeíro elo Sul por 65x27; retirando-se as- gantes, em Pôr to Alegre, a' Regata .Clãs-
sim invicto da canchas catarinenses com sica '''Fôlha da' Tarele", numa extensão I

'

.

'

-4 fáceis vitórias. de 4,400 metros, que representa a pro- Bastinhos, cenier-ioruxmi
- O esquadrão do Botafogo, campeão va, mais longa da' América do Su�.,

.

esquadrão ipirvnguista

carioca ,enfrentará hoje o Atlétir,o Mi
neiro, em Belo Horizonte,
- O Vasco da Gama fará hoje sua

Com dois atraentes encontros o Cam

peonato Estadual de Futebol de 1948,
atingirá hoje à sua etapa derradeira, Em

Joinvile, o Amértca, l ider do certame re

ceberá a visita do Palmeiras, vice-líder

,podendo nesta peleja surgir o campeão'
; do Estado, Nesta capital o Paula Ramos'
I bater-se-á com a falange do IpirangÇl, da

I próspera cidade de Canoinhas, que pela
vez primeira se apresentará ao público
ilhéu,

do América x Palmeiras -'- Antônio Sa

IUl11.'

Nos embates do primeiro turno entre

os mesmos adversários o' América logrou
empatar em Blumenau e o Paula Ramos
encontrou um revé_s sério em Can04nhas.
Vencendo ou empatando, o América

conquistará .o titulo, máximo pela segunda
vez consecutiva, Vitorioso o Palmeiras,
o título lhe estará assegurado, bastando

passar pE'10 Ipiranga .

,

Forarr, designados os seguintes ârbl-

tros para as partidas:
•

Paula Ramos x Ipiranga -:- Newton

Mongulhot.

FILMES '16 MMS
Noite decisiva - �stro do Tango - Inês de Castro -

Cândida e inúmeras outras novidades em filmes Europeus f!

Americanos.

Peça catalogo à KOSMOS FILMS - Avenida Rio Bran
co, 277 - 110 - Sala 1109 - RIO.

Aceita-se representantes nos Estados

.ANIVERSÁRIOS
Afonso Veiga Filho

Aniversaria-se hoje o jovem
( Afonso Veiga Filho, estudante
filho do nosso prezado conter
râneo sr. dr. Afonso Maria. Car
doso da Veiga.

Fazem anos hoje:
as exmas. sras. Catita L1vra

menta, 'perlna Martins. 8orá
lia Alves Gevaerd;

,

as s-nhorínhas Maria Luiza

-Gonçaí ves, Zila Amaral e .Va
nír Sousa;

,

os srs. Guy Brasil e Odinaldo

Oliveira.
�

Fazem anos amanhã:
as exmas. sras. Margarida

Schmidt e Laura Pereira Go

'mes'
,

a 'senhorinha Dirce Ortíga
Lígockí;

a menina Vera Regina San

tana, filhinha do sr. Tolentíno

Santana e de sua exma. sra. d.

'Maria Ribeiro Santana;
os srs.

.

Kosmos Apostoles,
comerciante e Américo Silvei
ra d'Ávila, oficial da Polícia
Militar.

Sizenando Monteiro

AGENTES
•

Solicitamos no interior ou nos Estados para uma novidade
"

. muito lucrativa.

Peça literatura gratis sem compromisso.
FOTO PERDIZES LTDA.

Caixa Postal I14-A São Paulo

Clube .', Doze de
A V I S O

Agosto

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto avisa aos seus asso

ciados que só serão reservadas mesas para o Governador do

Estado, Diretoria do Clube, Rádio Guarujá, que irá irradiar Ios bailes e uma mesa para Imprensa.' ,

Afóra essas mesas, todos, sem exceção, estão sujeitos às

regulamentações já distribuidas entre os associados.

A Diretoria

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
Fazei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predia

IPASE
Serviço de. Seguros de Vida

f,omunicação
A Agência,' do L P. A. S. E. solicita aos senhores segurados

que no corrente mês façam o pagamento de seus prêmios, de
seguros' diretamente na Agência local, tendo em vista que o

sr. Cid Ardigo deixou o cargo de cobrador a partir do dia 3.
,

'A Gerência

,

HERCILJO POLLI e OLIVIA POLLI e VIUiVA MARIA JOSÉ
BORGES, participam aos seus parentes e pessoas de suas 'rela
ções o contrato de casamento de seus filhos

PAULO e DULCINÉA

Florianópolis, 10 de fevereiro' de 1949.

Deflue amanhã a data nata
lícia do sr. Sizenando Montei
ro, que, há diversos anos, como
funcionário exemplar, dirige
os serviços de guarda da Pe
nitenciária do Estado. Estima
do de todos, mormente dos re

clusos, pela sua bondade, o na

talíclavite terá amànhã muitas

provas de aprêso, de parte de

seus superiores, e subalternos,
como também dos próprios pe
ninteciários.
"O Estado" felicita-o.

..

CINEMAS
As 10 hs

'Colossal Matinata

1) - O Esporte em Marcha'
Nac.

2) - Atualidades Warner Pa

thé ..... Jornal.

3) - Rapsódia Branca _ Short

Esportivo.
4) - A Ciência Popular n. 1 -

Short Colorido.
'

5) - O Gato Sinistro _ Dese

nho Colorido.
'

6) - Instantaneos de Hollywo
od - Short.

7) - Uma gosadíssíma comé

dia. - Rir. . . Rir. . . Rir ...

,O NOIVO DESNOIVADO
com

OS TRES PATÉTAS
- Preços -

Cr$ 3,00 - 2,00
'

,"lIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar.
ODEON

- ÁS 211s.

SINGAPURA
- Cidade Sem Consciencia

com

Fred Moc Murray
Ava Gardner

- No Programa -

1) - Cinelandia Jornal
- Natural -

2) - A Ciencia Popular 1

Short Colorido -"

c-s 3,00 (Unico).
"Irnp. 10 (DEZ) anos".

RJTZ
- Ás 2 hs.

TÚ VOLTARÁS, QUERIDA

A beleza é Cornel WILD�m
obrl-n�ça-o Maureen Q'HARA

�u _
_ Preço: _

A mulher tem obrigação de ser' Cr$ 300 (Unico}.
bonita .. Hoje em dia só é feio queml "LIVRE" _ Creanças maiores.
quer. Essa é a verdade. Os cremes

de 5 anos poderão entrar.
protetores para a pele se aperfei-
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme

ce "Brilhante" ultra-concentrado

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar

refrescar a cutis.

Depois de aplicar cst.e cre,Ij1e, ob
serve come- a sua cutís ganha um

ar de naturalidade, encantador á

vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O

Creme de Alface "Brilhante" per

míte á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as mau

chas e asperezas e á tendência pa

ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar coro o

uso do Creme> de Alface "Brilhan

te". Experimente-o.
l!: um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas. S.IA.

RllO,R 01-
E S T Ô K,I:8'O?

de alfa,
IMPERIAL

Ás 7% I1s.

ULTIMA E DEFINITIVA
EXIBIÇÃO -

SUA UNICA SAIDA

1/'
. 4' • ,'tIDCom frequência a causa

:�
é excesso de acidez, isto é, Iii
o estômago c0I?-t�I1l u1!l::1 �"',quantidade de ácido gas- r

tríco superior à normal e ��
,

dai essa sensação tão i!l
cômoda de peso apos �as refe�ções e .as �ores. .

próprias da .índtges- �
tão,MAGNÉSIA BISURADA

,é conhecida como excelen-
te antiácido ecorretivo qadi-. >\

gestão normal. ,MAGNESIAlI
BlSURADA alivia ràpída-

�'mente e permite 1igerI!
sem dores nem mdlsposl-

ções. ,\

Empô e em cornprimidos. l
34 :";,\

MAGNÉSIA

BISURADA
AN flÁCIDO D1GE5Tl\O

J'

I

com

Robert MITCHUM
'I'heresa \VRIGHT
Judith ANDERSON
Dean JAGGER

1)

- No Programa -

Ciue Jprrial

�)

- Nac.-

Fax Airplan News 3fxS
- Atualidades -

- Preço:
11'$ 4,80 (Unico).
"Irnp. 14 anos".

As 2 h�

O NOIVO DESNOIVADO
. I

com

OS TRES PATETAS
- 5 -

SEDENTO DE OURO
com

Don RED BARR!
_ 6 -

O HOMEM DE FERRO

14/150 Esp. - John Hart
.

- 7 -

CHARLES STARRETT - tlm

TROVãO A CAVALO
_ 8 �

O ENIGMA DAS TORRES

preços: - Cr$ 4,00 ..... 3,00
- Simultaneamente

RITZ ODEON
As 4 - 61f2 81h hs.

As 7% hs, Ás 73/4 hs.

CONDENADO

ROXY

com

Robert NEWTON L o - ,Kath
len RYAN

Esperança ImorLal... Medo A

troz. .. Amõr c SacI' if'icios , .. de

homens e mulheres em cqnflit<)
com o mundo!
mundo!
UMA ESPETACULAR REALIZA

çÃO DE GRANDIOSIDADE ILIMI-

TADA!
- Preços:·_

RITZ ODEON ROXY

ÁS 4 hs. - Cr$ 6,00 -t-r- 3,00
Ás 6% - Cr$ 6,00 (Unico)_

_ Cd 6,00, - Cr$ 4,80
As 8% - Cr$ 6,00 - 3,60.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o KSTADO-Domlngo 13 !le Fevere'ro ce '.49
------------------------------------------------------------

,

,

Info.·inttções utei-
..--.........._-......- .....:......-........ ---... ......,....

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Chefe dé Paginação:
FRANCISCO LAMAr.,QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAl'OR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ............. Cr$ 90,00
Semestre •• r ••••• Cr$ 45,00
Trimestre ........ Cr$ 25,00
Mês ............. Cr$ 9,00
Número avulso .'. Cr$ 0,1'0

No Interior
Ano P Cr$ 100,€10
Semestre 1

•• " Cr$ 80,00
Trimestre ..•..... Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

, devolvidos.

I
A direção não se respon-

- - - '.��������?���:�-.'.. IIF_ ar••� ar••", • _ .na. .. __ ...., .41

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 1.0,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Jlorte

Terça-tetra
(II 10,40 - Nori.

"; 'll!:Il:tO DO SUL - 12,00
Iforte
VARIG - 12,3ú - Sul
PANAIR - 1.3,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR -:. 10,10 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - � t.OO

"orte r

VARIG - H,{O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - .Norte
PANAIR - 13,50 - Sul,
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL _ 13.55

!forte
CRUZEIRO DO SUL - 15.30

'ul
'. Sezta-felra

CRUZEIRO DÓ SUL _ 7.20
"orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

BálJado
VARIG - 12,30 '_ Sul
CRUZEIRO 00 SUL _ t3.55

lI'orte
Í>qmmgo

PANAIR - 10,40 -, Norte
CRUZEIRO 00 SUL - U.OO
PANAIR - 13,50 Sul.

ExprullO 810 Cistovlo - Lacuna
7 boras.
Auto-Viação Itajai - ltajaf - 11 bo

ruo

�!IlIO BruaQ_u_ - Bl'1aQ� _

16 horu.
Exj,>l'''sso Brusquen.. - No..-. Trento

- 16,80 horlJs.
Auto-Viação Catarln_ - .TolD'VilAI

- I horas.

Auto·Viação Catu'men.... - CUI'lttba
- II horas,

,

Rodovlãrla Sul·Brutl - l-&'to Alecre
- 3 horas,
Rapido Sul-BrasileirO - .Tom...u. -

As lí e 14 horas.
TERÇA-FEIRA

Auto-Vlação Catarlnenae - P6rto Ale
gre _. 6 horas.

AutQ-Viaçll!o Catarlneli!le - CUrlUba
- 15 noras
'Auto-VIa,."'-o CatulDenM - .TolDYll.
- I horas.

Auto-Viação CatulDAmM _ �barlo
- 6 horas.
Expresso 810 Crlr.óYlo - Lacuna -

7 horas.
Emprêsa 'Glória - Lquna - 7�

e 6',l, hQru.
Expresso Brusquenllll - Bru.lqu. -

16 horas.
'

_A-\to-VlaçAo Itaja! - ltaja! - 11 h0-
ras,

Rápido Sul Bras11etro - .ToIn...u. - a
li e 14 horas,

QUARTA·rElU
Auto-VlaçAo Catarlnelllle

- li noras,
Auto-Viação Catarln� - .TolDvllil

- I horas. "

Auto-Viação Catu'lnenH - Laguna
•_ 6,30 horlj.8.' ,

r
Rápido Súl BrasUeiro - .Talnv11. - ..

15 e 14 horas. .

I
Expresso Slo Cristo.....o - Lacml. - •

7 horas.

I l6E:t:a�
Brusquenetl -. BnuIclu.

-

V S v'18J'a"Auto-Viação ltajal - ltajal - II ho- r
I rasÉxpresso Brusquenae - Nova �to •• •

/ - 16,30 horas.
'

V. S. viaja? Reside no lnterior? Adquira um Catálogo de Moedas
1 Rodovlárlll: Sul Br&sl1 - P6rto .Aleçe

Antigas do Brasil e enriqueça depressa,.

- 3 boras.
QUINTA·FEIRA Peca em qualquer Iivrar ia de Floriànópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo

Auto-Viação CatarlDen.st, - � Correio Cr$ 25,00; pedidos a José daudino da Nóbrega, Rua General

AlTu"t�V!�hor�átarmenH _ CuriUba Bittencourt, '91. sob - Florianópolis.
- lí horas.
Auto-Viação CatM'l.nenM - .To1nYU.

- 8 horas.

Auto-V!sçAo CAtarlnense - TubarAo
- a horas.
Auto-Vtaçâo Catarlnenae - Lquna

- 6,3.0 horas.
Exp.resso São CrlstoyAo, - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - L&gIl!Ia - • 1/2

oe 7 1/2 horas.
Express<> BrusqueJlJMl - Bruaqu. -

18 horas..
Auto·VlaçAo ltajaI - ltalai _ UI ho.

rü

Rápido Sul Brasileiro - Jo!.nyll. - ••
II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste r.tda - XapecO - ú

.

- • horas.

SEXTA-lt'EIRA
:ctodonlirlll. Sul Bra811 - PÔI"to Aleçe

- li horas.
Auto-VlaçAo Catar1nense

- õv noras..
Auto-ViaçtiO Catarlnens.

- ti horas.

HorarlO das empre ..

sas rodoviarias
BEGUNDA·FEIlU

Auto·Viação Cs'tM"lnense - �
- R,goO horas. ' .

Expresso São Crletovlo _ Laguna
7 horas.
Auto-Viação Itaja! _ lta'ai - 111 no

raso
.

Expresso Brusquenss - Brwoqu.
16 horas.
Rápido Sul Brasüeíro - .TolnV1l. -

àa li e 14 horas.
8AB�
Catarlnenllll -, Cu11t1b.·Auto-Via.çAo

_ 5 horas.
Rápido Sul Bras1leliro - JowY11. -

às li oe J9 horu.
--fi horas.

Auto·VlacAo Catarlnense - JotnY11e
.... & bora..
Auto- viacãc Ülitarl.Ilen.. - Tubar6(,

- 6 horas.
EXDr�sso São Cr1BtoYlo - Laguna -

7 horas.
Expreseo Brusquenn - aru.que -

14 horas.
Autc' Vlaç"o Itajai - ltajaJ - 13 h0-

ras.

Expresso BrusqueIIIH - Nan TreDIto
- 9,3.0 horllB.
Expresso Glória - LatrUDa - • 1/1

• 7 1/2 hora..

ITAL" - 13,00 - Lajes
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Parnnaguá
- Santos e- Rio.

"TAL" - 13 00 - Lajes.,

"TAL" - 8,00 - Joinvi.1le

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

"TAI/' - 13,0i) - Lojes.
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
-- Santos e Rio.

-

A DIVULGACA0
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST I\L,577 CURITIBA

- ...�"--------------------------�

\

E..,.. d .," Casal sem filhos prOCU1-'(lJ.SpeCI8 Iza . ii em'arllgos para quarto com pensão na praia�

homens Cartas para esta redação ende-
reçada a C. M. P.

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CAS-EMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS P'ARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUP_AS FEITAS

.

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, ORA VA�

TAS, PIJAMAS, CHAPEU�, ETC.

Tudo -pelo melUlr -pr.uço --da .-prBGa, .. ,

Faça uma visita à nossa Casa' e verifique
nossos pre�os e artigos

AVó! MÃE! 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

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

prov.ada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

TABA
Transportes Aéreos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42·4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aéreas em "Catalinas"

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. Steiher & Cia .

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 14:02. - End, Tel.: "Steiner".

·Reside no Interior

Guia Paraná
I

do
Publica relaçâo dos comerciantes e industriais com seus endE:"

'ecos.
Cada guia e vendido acosnoanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua P,rlldente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

rt;ia, Divulgue e Assine

"Jornal de Joinvile"
,

"

o completo ·Orgam
Catarina

aals
Santa

� I D

- _ .. --'

LOJA OIS CftSEMIRAS

tURSO DEMADUREZA

Dr. Liudolfo 4.6.
-

Pereira
AdvOedo-Contabilista
Cive] -- Comercial

Conltituiçõel de loeiedadel
e lerviçol eoreI:lto., em geral.
'Org';nizaçõ.a eontabei•.

Registro. e marca., di.pondo,
no Ri a, de eorr.,p,pndants.
Eileritório: RUQ Alvoro. d.

Ca.rvalho ri, 43,
DOI 8 à. 12 hora••

Talefore 1494

Continuo e continuarei a cOlflprar a minha coleçãp moedas ue

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
A!S moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

i

.1
EMPR:1!:SA' 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.

de
•.. reune som .. _ acabamento ••

solidez .•. no piano' perfeito!
Além de vários modêlos pcll-a
"pronta entrega ... êste rn , raVl- .

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano ela

pagamento a longo prazo!

Material elétrico para insta
lações -'- Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres -- Fer
ros de engomar - Lampadas
-

- V-entiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.

\

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

I
SchwartzmanD - /

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 -- Tel. KNOT

Florianópolis
..................

Quarto na Praia

Costureira
Possuidora de grande prática ..

aceita tôdas as encomendas

que se apresentarem.
Roupas de crianças e senho- '

tas.

1;'reços módicos.

RUa Duarte Schutel n. 56

CASA
Passa-se o contrato de exce-

lente casa, com garage, a quem
O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz indenizar as benlfeltorias fei�

N. 20 sobrado Altos do Albergue Noturno.
MATRíCULA para 1949' Desde 24 de Janeiro das 18 ás 20 horas. I na mesma.

na nova sede.
,.

, "I Tratar à Rua Felippe Schmidt.

manl��.FORMAÇÕES ';com o Prof. �OSé Warken, Direlor, no períodQ

d"'1 ��:.�����.��.. .. . . . .. . .

INICIO das aulas .em FevereIro.

Casa Recem
MOEDAS '"NTIGAS cODsfruida

DESQC'UPADA
RUA FELIPE lIiEVES
6x10 metros, toda de

",aterial.
TRATAR l\ESTA REDAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·�Iecelagein Santa Luzia S./A.
.

RELATóRIO DA DIRETORIA

Cumprindo o dever legal e estatutário, vimos submeter á vossa es
.·darecida apreciação o balanço e contas relativas ao exercício social

· findo.
. ..

Os documentos dão aos senhores acionistas perfeita visão da si
-tuação real e animadora da emprêza e quaesquer esclarecimentos que,
.porventura ainda julgarem necessários a diretoria prazeirosamente os

_prestará.
Brusque, em Janeiro de .1949.

Ernesto Guilherme Ho âfrnann - Diretor
Aloisio José Schwarz - Diretor.

· BALANÇO GERAL LIQUIDO, RELATIVO AO 3° ANO SOCIAL, FE
, CHADO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1948

.. Debembro de 1948.
ATIVO

lmobilisado
Bens de Raiz

.

. .

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LeCROS E PERDAS
DÉBITO CRÉDITO

Ernesto Guilherme Hoffmann - Diretor
'FABRICA DE .FOSFOROS (PRoN·Aloizio José Schwarz - Diretor

•

t M·
TA P. FABRICAR)Henrique Hoffman - Guarda-livros reg. n. 19.2QO Auradeclmen O e Issa Vende sePARECER DO CONSELHO FISCAL

.

.

_

.
.

Maq"Jinário Cr$ 2�.OOO,ooEm cumprimento aos dispositivos legais, os abaixo assinados mem- Prédio, Imoveis Cr$ 90.()O(),oobros do. Conselho Fiscal da Tecelagem Santa Luzia SIA., tendo examí- Viuva Antonieta Carioní Peluso, irmãs, sobrinhos e cunhado'), 'lgl'a- Situada em Campo Alegre - S. Conado cuidadosamente os balanços contas e del�ais documentos apre- decem a todas as pessôas que ·os confortaram no doloroso transe por Vende-se tb.· só'maquinário.sentados pela Diretoria e relativos ao exercício encerrado em 31 de que acabam de passar com o falecimento de seu sempre �embrado eS-!lnformações com A. Wehmut� -Dezembro de 1948, verificaram a perfeita exatidão dos' referidos do-. pôso, irmão, tio e cunhado, ROQUE PELUSO, aos que enVIaram flores, Brusque - Santa Catarina".cumentos e são de parecer que os mesmos sejam aprovados pelos se- pêsames, o acompanharam a sua última morada e aos Drs, Paulo _Fontes •................ , •.....•....... • ..•nhores acionistas opinando igualmente pela aprovação do Relatór-io é Lauro, Daura, pela presteza com que acudiram ao enfermo. , 7 dapresentado pela Diretoria. Outrossim convidam a todos para assistirem a missa que mandam ven e-seBrusque, 22 de Janeiro de 1949. ceiebrar diaI? ás 7 horas na Catedral, no altar de N. Senhora pelo des-:
Julio Heim

Willy Weyermanns Filho - suplente
Albert Genric� - suplente.

Senhores acionistas:

·Maquinismo e instalações . .

'Moveis
.

Disponível
Caixa .

.

. .Bancos
.

Realizavel a curto prazo
Contas Correntes Devedoras ..

'Títulos a Receber . .

.Matéria prima, manufaturas prontas e em'
vias de fabricação . .

.Materíais e Utensilios . .

Contas de Compensação
Ações em Caução .

PASSIVO
Não Exigível

'Capital ..
. .

Fundo de Reserva Legal . .

Fundo de Reserva .
.

Depreciações . .

Fundo de Substituição . .

.Fundo para Devedores Duvidosos

Exigível a curto e longo prazo
,Contas Correntes Credoras

.

Dividendo
.

'Títulos Descontados .
.

Contas de Compensação
.Caução da Diretoria .

Gastos de Materiais e Utensilios .

'Gastos Geraes
Seguro contra fogo e acidentes ........•.
Contribuições ao IAPI, LBA,' SESI e

SENAI .

Abono c Rem. Dom. e Fel'. aos operários'
Concertos :... . .

· Férias emprego e operários . .

Fundo de Reserva Legal . .

Depreciações . .

Devedores Duvidosos ". . .. . .

Fundo de Reserva . .

Dividendos . .

Fabricação . '.

Juros e Descontos .

c-s

I '

164.644,00
1.513.835,20

14.320,10 Ui92.7!J9,30

10.472,00
42.561,50 53.033,50

8.632,30
1.554.956,20

1.100.643,60
25.7.18,80 2.6g9,590,90

10.000,00 11).000,00
------

....

1.500.000,00
42.000,00
226.478,50
324.107,00
59.776,20

154.955,50 2.307.317.�0

1.103.665,70
150.000,00
874.800,.80

• 2,128.466,50

10.0ll0,00 10.000,00

c-s 4.445.783,70

11.á14,80
773.822,20
23.109,60

39.297,90
180.282,10
22.530,70
14.306,00
21.000,00
147.467,26
58.000,00
18'0,153,20
150.000,00

1.610.429,30
10;854,40

1.621.283,70 c-s 1.621.28:>,70

VENDE-SE' por motivo de mudança
Grande área de tp.rreno, là cultivada

(Distante cerca de seis quilometrbs da Capital-Bairro-BarreirosArea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
6 casas de madeiro e uma de material.

TRATAR:
Florifl>J,ópoZis - nesta redação ou Escritório l. de A L. Al'1:es.P'''-reiros - com o propr-ietár-io Mathias Iha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, rio Hotel Cruzeiro. ,

I gasolina para o seu carro

roda sôbre
pneus irt.$to.ne

o transporte pesado sôbre estradas ásperas e em mor

chas puxadas exige um pneu à altura - FIRESTONE
"Hiçh Speed ' Reforçado 1 A sua empresa de trans

portes terrr mais lucro com menos despesa se utilizar

pneus rIRESTONE para caminhões __
o fabricados

no Brasil para satisfazer -às condições brasileiras.

Anti.derrapante cientificamente desenha
do para mais segurança e proteção às
cargos.

Carcassa r.,forçada que previne os estou

ros provocados pelo aquecimento das

longas marchas.
I ..

... e a melhor borracha do mundo - a

brcsíleiro .. para mais resist!-.Dcia!

o caminhão leva cargas de l;'orta a

porta � evita baldeações que prejudicam
o produto. Para o bem cio economia na-

cional e das suas mercadorias - Envie por
.

"'-

Caminhão! - estimule o Plano Rodovic;íDo
Nacional.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
�8.JI)

o MELHOR HOJE ... ,AINDA :tvlELHOR AMANHÃ

canso eterno da sua alma.

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Uma Garapeira nova com
carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, ,

rua capitão Augusto Vidall21
Palhoça.Prudência Capitalizacão

Companhia Nacional para Favorecer a Economia
Matriz - São Paulo

SORJ'EIO DE AMORTIZAÇÃO DE FEVEREIRO DE 1�49
Levamos ao conhecimento dos Snrs. portadores de nossos títulos

de capitalização e. do público em geral que o sorteio de amortização re

lativo ao mês de Fevereiro de 1949 será realizado ás 14 horas do dia 2
dé Março, Quartacfeira de Carnaval e considerad.o dia festivo.

\EscritõtiO:
Rua /o�o Pinto

Os títulos em atrazo poderão ser. rehabilitados até ás 14 horas do n.o 18 - Florianôpolie
dia 2 de Março, na séde desta Inspetoria Geral. PASTA DENTAL

Paraça 15 de Novembro n. 9 - 3° andar - FlorianóPQlis. ROBINSON

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

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

'-

----
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iransoertes Terrestres "
,

'

, lIa nsportetMalitimos "

,

. ,

Acidentes PessoaiS
'

. .. .

, .

. . .. �. " .

r

,

' AutomoveiS
, .

,

Incendio
'. ..

(escos

I
\ .

!I '

i

I
, �fI

,

"

'

Sucur ai ,de: 'aot ,Catarina'
"

,j
,

.

' I "

. ;1
. i

.

" '- , ,;,

.
.

,\,
. tl

.

, Praça 15 de Novembro, 22
-�

2° dndar
"

' ",I
"'.Telegramas:' PROSEBRAS ',' ,

'I ;
f •

•

• I

• I
;

"

I

.

�
\ .

\

i
I N'

Caixa Postal 139,
·

, .' , .".

:

,',
.

.

. . TELEFONES 1388 -- 1324
.

- I I,

.
-

Aceita \Agentes no' Inferior
"

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

..

f
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-

;+Garrlt! parte interilf n· lstadD IENXADAS
I

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada \ "

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRÀSILEIRO - Diariamente _ Curitiba

RÁ�iDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente _ Joinvile

'EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque
•

cf excessão de sábado

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

& A.' VIAÇÃO ANITAPOLIS _:_ 3a• e 6a• feiras

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia gera] -- Doenças de Senho

ras - Procto)ogia
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,Diretor da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n.Hospital de Caridade I

65 _ Telefone 1.422.CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Dr. Alvaro de (",valho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dre Milton Simone
Pereira

_ Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)'
Consultas: Das 14 ás i7 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diagnóstico, controle' .e tratamento

especializado da gravídês, Dístur
bios da adolescência e da menupau
... Pertubações menstruais; ::I�l,\,
mações e tumores do aparelho geni
tal femininq.
Operações do utero, ovários, trem-
1)as, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ!E-

RAÇõES ÜBSTeTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
l!'iBturbios ner-vosos r=- Esterrlitíade
- Regimes.

'Consultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461
'ResLd. R. 7 de Setembro .; Edif.

Cruz e Souza _ Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico' e parteua
Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

1>0

Doenças dos órgãos internos, es oe- I
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clintca e cirungia de senhoras _

Partos

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ú UI
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766_

Dr. Mário WeDA.....
Cllniea médica de adultos, e criaIlca.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ã. 6 hora.

, , aelidência: Pelipe Schmidt a. n.
Te1ef. 812

Dr. M. S. CaYllIcu.t1
C1inica ;"'clusivamente de criança.

Rua Saldanha M'arinho, 10
Telefone M, 733

�-----------,II '

" (Po!�� �;Ia S!�t!L�act� C, A P I T A L A'R
nal de Medicina da Universidade

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

Federal
ZX-Interno dr Hospital Pslquif..
trlco e ManlcOm!o Judlcii.rio

da Capital Federal
ZX!!ntemo da Santa Casa de lIIi·
serlcórdla do Rio de Janeiro.
OLtNICA �DrcA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultõrto : Edifício Amélla

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

'ralho, 70.
Das 15 tos 18 horas
Telefone:

oonsuitõrto - 1.208. �

Residência - 1.305.

Dr. ,Guerreiro da'
Fonseca
Especialista ,

Médico _ Efetivo do Hospital de,. )

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR- ,

, GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Peja manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto 'n.' 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Cliniea Médica e Cirúrgica elo

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 _ Estômago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X __; Eletrocardiografía
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIANélPOLIS

Dr. Roldão Consoai
CJRUJ�GIA' GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOU:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por virios anoll do

Serviço Cirúrgico do Prof. AUpio
Corrêia Neto

'Cirurgia do estômago c via. circula'
res intestinos delgado e grosso, tiroi·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidre

cele, varizes e hernas.
, Consultas: Das 3 ás 5 horas; i rua

Felipe Scbmidt, 21, (altos da Can
Paraíso), Telef. 1.598

Residência: Rua' Esteve. Junior, 170;
1'elef, M. 764

Dr. Paillo FODte.
Clínico e operador

eon.ultório: Rua Vitor Meirelel, 26.
Tele'one: 1.405

Consultas das 10 á8 12 e da. 14 ,.
I! hre. Residência: Rua -,Blumenan.

22. - Telefone: 1.620

REEMBOLSO POSTAL
Para casemíras, ,linhos, brins, 'e,hc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TE'CIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

6 horas
13 {horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

II

ro--

rNervos' .D.ebin:
tados � provocam
a Neurasthenia

.
'

.

'

,
.

Faixa _de corte temperada só'
de um lado. Peça prospetos e pre

ÇIOs aos unicos fabricantes: ME
TALURGJiCA NEW-ZAR LTDA, R.

Terezina, 685. - São Paulo -
................................. , . . . . . . . . ..

. ..

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO, DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
'GANISMO, PORQUE o
CANSAÇC PHYSICO
E IfHELLECTUAl O
lEVARA', FATALMEN
TE, A' NEURASTHENIi

,

_ 12,10 horas-

VESTlR·SE COM CO�FORTO E ELEGANCIA 1

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer'
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remédio de effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal revigora o organismo.
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôas exhauridas,

Vi�onal �
FORTIFICA E DÁ SAÚCE
Laboratarioa ALVIM & FREITAS' - S. Paulo

.n4•

'Cabelos Brancos'

Sinal de velhice

QUER
A

Mello

A Loção B"ilh�nte foz vai.
tor a' car natural primitiva
(caatanho; �eura. doirada: ou
negra) em paulo tempo. Não
ii tintura, Não,mancha e não
luj�. O nu UIO ii li'tnpo,
facU e Qgradável.

'

A Logão Brilhante extingue
a. cOlpal. o prurido, a lebor
rhéa e t8daa OI afecçõe. pa
raaitciríaa do cabelo, al.im
como combate a calvície, re

,itàlizondo aa raizu copila-
1'8•• Foí aprovado pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Público.

Produtos Veterinarios

I "'A�j c� ,,_., 'I".','t.
... ,., Fabrloant•• distribuidores das afornadoll con- I'1111 fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um g:ron.

d••ol'timento d. oQaemirtu. .�II"C<_,d�lfIl. hrinPl

I
bon. • barato., olqodõ0•• mOf,jnlll ... .,,,fam."fo,, Ipara alfaiat... �ue .receb� dh.tom!-:l"lttl dO$

:m.lhoJ'." fdbrl�a.. A Cato ." CAPITAL- ahamu a GtOlllno50 dl'l). Bnul' Com.rClI.mt.JI do interior !:to .amtid", d. ih,. ta."r"V'l', '1m"

I•
vl.H:n t'ilnt,�.IIl, d.. iJlfehÚ,rllm .utn ClOmp'l'OIlll: MATRJZ "lV!'" F'iod(S!Y6poll., - FILHOS em BlulI'Oenau • La'l(!.t!II

__ sm -= ��I..DB mma am am aama Ra --

'O INSTITirTO PINaEIROS _ (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários) Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.' ,

-

Os primeiros Já a venda, são:
SULl"AGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

e.eo s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos' de

'IOu cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 em3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: 'Ampolas de 20 em3 e frascos

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

de 100 cm3.
Dós 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 dojrrazo minimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecídos com ahso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: 'I'ernezina (Bueo,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, 'e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .....•....

Quaisquer consultas sôbre
'

os mesmos, bem como sôbre as doença�
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
nento de Veterinária.

,

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomi"ultura

H. J. Cipper.
Corupá. ,

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

Catarina.

Coque,iros Praia
AVI SO

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

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

inicial de Cr$ 111,00 apenas.

Participação DOS laeros
"'.__..__.-......._._-.-...-...._. -_._._,._-.-_._.,_,......-_-_-.........-.-..-,__.....-. __ .e. _.........
Pedimos aos' nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

,
, ..

Rua Est. Civil '. . . . • .. D. Nasc, .,. �
.

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

Pai ....••........ .
..

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

Cargo do Pai (mãe)' . :....... .•....... . .

Observo ......•.........•••..•••.•...•.
' ..
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o 'pão nosso
Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - Abertura - Bom dia.
......;

para· você ...
9,30 _;_ Arco Iris musical.

9,45 - Bing Crosby.
10,00 - Músicas brasileiras'·

em gravações.
10,30 - Muzak.
11,00 - Orlando Silva.
11,15 - Chucho Martínez.
11,30 - Brinde musical das'

Tintas Ipiranga.
11,35 - Variedades em gra

vações.
12,00 - A Voz Evangélica.
12,15 - Oferecimentos mu-:

sicais.
15,30 - Tarde Esportiva.
17,30 - Variedades.
18,00 - Peça o que quizer .. -

.

19,00 - Sólos de piano.
19 30 - Momento Esportivo�
20;00 - Brinde musical das"

Tintas Ipíranga .

20,05 - Rádio Baile Gua

ruiá,
22,00 - Bôa noite - Encer-'

ramento.

II
J(jKIOllAREÁO

Em meu artigo anterior citei
o nome de algumas casas comer- r Mas O' pão continua. escuro

ciais que vendem os: melhores I como d'antes.
pães de Florianópolis. Entretan- Ora, se existe farinha a von-

mentes políticos brasileiros con- to, por um lapso, deixei de citar tade e se existem bons padei-I[roniana Santa Catarina velo seu que as referidas casas, com ros porque as panificações não

eleitorado, com um mU�i�ípio de seus pães quasi bons (note- fornecem não de primeira qua
São Paulo - e isso, sem dúvida, se), vendem os mesmos por lidade?
não para exaltar o valor eleitoral preços superiores aos da tabela, Porque uma padaria não pro-
do nosso Estado, antes para pó-lo coi.s'a que constitui infração. cura suplantar a outra?
a riso, ante a sua expressão numé- É só comprar um pão, levá-lo Será que padaria dá prejuízo?
rica, propositadamente dimin'l4ida

I
à balança e ver por quanto sai Dentro de alguns: dias, com os

no artiao, que aliás encontrou ga- O quilo do produto. , dados que estou coligindo, de
saliuulo no vespertino udenista Há algum tempo atrás, com a monstrarei aos leítores de "O
desta capital. . I grande escassês que houve da ESTADO", qual a margm de

OU(l'O da .mesma témpero:: sa'íu-I farinha de trigo, a mistura usa- lucro de uma panificadora.
se com a afirmação tola de que o da, era, então, . a responsável
sr. Neréu. Ramos não domina par- pelo pão escuro e duro que co

tidõriosnente o próprio Estado ; co- miamos.
mo se não soubesse que a quase HOje,

.

entretanto, a farinha
totalidade das prefeituras munici- chega a apodrecer nos depósí
pais é qouerruuia por elementos tos, tamanha a quantidade exís;
eleitos 'pelo P. ,S.' D. e' que a As- tente.
senibléia Legislativa do Estado
também conta com maioria. de-

ele F=evereiro de 1949Florlan6polls, 13

o MOMENTO
Enquanto o país ainda se debate

em meio aos problemas de ordem
económica e social que o assober
param, mas ao encontro dos quais
�á se' encaminham soluções. admi
rn,istmtivas (muitas delas penden
�es do pronunciamento do Legis
lativo) levantam-se já, no cenário
das competições partidárias, pro
blemas políticos em tôrno da su

'CeSSa0 do Presidente Dutra e dos
govel'llantes estaduais. Constituia
.
um dos velhos males do sistema
'republicano - e que tudo faria
�l'el' estivesse felizmente sanado'
paI' nova maneira de praticar a

volítica no Brasil - a antecipação
das coçitnções em tôrno da suces

stio governamental, que, mal ven
cido meio período de uma gestão,
passavam a açitar-se na imprensa,
na tribuna pnrlameniar e nos cír
culos partidários. O fenómeno, ao

.
que parece, não sofreu. omissão
nas praees políticas do país e dos

estados, corno já nos é possível re
riiicar. Para intelicidaâe

'

ou. não
das eleições mais próximas) wn

uozeric enorme em tÓ1'JW de pal
pites, boatos, insinuações e uma

série imensa de -pequenos fatos,
que

.

se exploram,·pela magia de
aventurosas sibilas da politica in

diaena, ao sabor de paixões e con

ueniéncias dos g1'UpOS.
TUnflo quanto do nosso ponto de

observação prouincianõ dado nos

é enxergar, t Ilda não passa de mo

»imentações dos partidos políti
cos no sentido dá própria rearti

culaçãa, possivelmente com. »tstds
na 'vindoura convocação das ur

na". Querem outros obsercadores.,
mel li 01' colocarias pai-a mais' de

perto espreitar os acontecimentos,
que se esteiani procedendo a nego

ciação para a escolha dos proxi-
.

mo,� candidatos ao Catete.

Seja, porém, como [ôr, o. certo
é que o assunto está servindo à
rmarauilha ao paladar polâiico ele

a[(jUlls aventureiros da imprensa e

do l'âdio para mirabolantes propa

gandas demagó(ficas e de interês
ses suspeitos.

Quem disser que devemos rele

gw' para pla/io secunda1'io a ne

cessidade de absoluta concentmção
de energias e esforços em faval' da
solução de pl'oblemas económicos

da hOI'a atual e que nos devemos
absorver inteimmente nas agita
ções de estrito caráter político-par
tidário em derredor do caso

da suc.essão governamental - es

tará fazendo obra de pura demago
gia. E infelizmente é o que es

tá seJJ.do realizado por certos co

'mentw'istas políticos,. a quem falta
absolutamente serenidade para a

precia1' com objetiviiIade o pano

rama nacional e julgar com equi
dade os hàmens públicos de maior

epidência.
Um desses máus observadores e

1ii01'es intéI'pretes dos aconteci-

Nota: Um proprietário de pa

daria, depois de ler minha
crônica anterior, veio a redação
dêste jornal e mandou suspen
der seus anuncios e Sua as

sinatura.

Dr. POLIDORO S. THIAGO�
Ausente ate principios de-'

março.Manifesta'ções publicas
'de 'desagravo e de dôr

representantescisíva de
distas.

pesse-

Nada disso, porém, poderia im
pressionar mais a alçuem. do q.J,e
a circunstâncui de, a pretexto de
uentilar o problema político da
sucessão dos çouêrnos da República
e dos Estados, ser flagrante O in
tuito demagógico, denunciado so

bretudo pelas caracteristicas da

contusão em que se tentam lançar
as fôrças da opinião pública. O
povo está verdadeiramente farto

Os motores JORNSON Sea Horse

são construidos em- fábrica moder->

na sob todos os pontos de vista €'
.

por operários especializados. S(\

mente são, utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. 0'5'

engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis-s

tribuidores: Comércio & Transpor ...
·

tes C. Ramos S. A. - João Pinte,

Num ato de reparação e ccmjõrto ao cardeal Mindszenty, será

realizada, cuarta-jeira próxima, solene Procissão Eucaristica.-O
edital de D. Jaime de 'Barros Câmara, convocando os fiéís.

sas Armas, aos 11 'de fevereiro, festa da

Aparição de Nossa Senhora de Lourdes,

de 1949 - Jaime, Cardeal Arce:-:'ispo.
E eu, Côn. Francisco Tapajós, Chan

celer, subscreví".

nro, 12 (V. A.) - O Cardeal Arcebís

po do Rio de Janeiro assinou, ontem, o

seguinte edital:

"Jaime de Barros Câmara, Cardeal

Presbitero da Santa Romana Igreja, do
de desentendimentos. e quer ver

Título dos S. S. Bonifácio e Aleixo, por
O pais seguindo os rumos de uma mercê de Deus e da Santa Sé Aposto
política definitivamente voltada líca Arcebispo Metropolitano de São Se

para as questões vitais da nacio- bastião do Rio de Janeiro.

nalidade, _ ouesiões que ?1�uita - A qua�tos estas nossas letras vi-
,

. rem, Saudaçao Paz e Benção em Nosso
qenl:« com veleidades de orienta- Senhor Jesus Cristo.
dor« de correntes partidários con-I É do conhe�imento público o sacr'Ile

[unde com as de economia pT'iVa- go ateruado de que foi vítima a Igreja

da dos respectivos gl'upelhos... de Deus, na pessoa do Eminentíssimo e

Al'
,

b -

b Reverendíssimg Senhor Cardeal Dom .ro

.� tas, o povo em que pe�ce e o sé Mindszenty: Primaz da Hungria, igrio-
30go dos que a todo .custo tem pro- miniosamente preso, injustamente julga
curado perturbar a marclia das do e ilegalmente condenado pelo preten

administrações, atropelando-a por
so crime de cumprir com fidelidade os

um oposiciânismo sistemático Ott
seus sagrados deveres de Principe da Igre-
ja que ao temor dos homens antepõe a

tentando distrair os governos para obediência a Deus.

iunçi-loe à impopularidade em que Associando-nos às manifestações pú-
se lançaram alquns mentores blicas de desagravo e de dor que no

.

té t l
.

d mundo inteiro vem fazendo, não só os
e tn erpre es a as correntes e opo- católicos, mas quantos, embora não pos-

suindo a felicidade de Nossa Fé, não re-

Mam.ãodeO. Boi
(F. DE MELO.-Da Sub-Comissão de Folclore)

vê-los. Pelos morros e bairros dístantes ,. ,

fugindo a uma parseguíção- da .potícía;
lá vão êles, cantando e dançando, com

a sua bicharia grotesca, membros tradi..

ci�nais da Arca de Noé do populári�'
brasileiro.
E como são bem recebidos, nos ter-.·

reiros onde o Boi vai dançar! O povo'
humilde da-Ihes uma acolhida que. con

trasta com o desprêzo com que são re

cebidos pela gente da cidade, para quem

essas danças são o fruto direto de falta

de sen timentos estéticos e ao analfabe

tismo.

Roquete Pinto foi feliz quando, num

dos seus estudos etnológicos, fez ver que

o homem no Brail precisa de ser tratado'

e não eliminado. E eu creio que, com

êle, o seu patrimônio de tradições, pois
se em vez de desprezarmos o que criou,
dermos·lhe acolhimento e trato, teremoS'

feito nmito pela conservação do qUe é

legitimamente nosso, isto é, pelo folclo

re brasileiro que, embora afirmem o con

trário, existe e aí está quasi sendo eli.
minado pela incompreensão de muitOli.

Há quem afirme que o Brasil possue

um folclore definido: que somos um po·

vo quasi sem tradições e sem puras ex

pressões de regionalismo. Esses, porém,
se alheiam aos' fatos e afirmam ífnproce
dentemente. Se verdade é que o nosso

folclore não apresenta a riqueza dos de

certos povos eslavos e germanicos, por

fatores sociológicos muito claros, verda

de é também que temos um sem núme

ro de músicas, poesias, danças, anedotas,
contos,' lendas' e jogos criados pelo povo

desde que no Brasil se fez sentir a in

fluência exótica da união de "três raçassição.
Se nos [ôsse atritniido, pois, fa

lar em nome do P. S. D., em con

j/.lnttt1'aS tais,. outl'a coisa não

avançariamos senão o louvor fran
co ao tT'abalho calmo e construti

vo, à confiança viva na direção do

pm'Udo da maioria nac'ional e a

sel'ena expectiva da palavra de
ol'dem que não vÍ1'á senão 11a pre
cisa oportunidade, enquanto, pela
coesão indestrutível das nossas fi
leiras partidárias, sempre estare
mos certos de que o Partido Social
Democrático não falhal'á, ainda
desta vez, ao seu destino de con

dutor da Nação e de proptt.(Jnador
40 bem-estar social e da prosperi
dade coletiva.

negaram os sentimentos de honra e díg- tristes".

nidade, determinamos,. para o próximo O n03SO folclore é definido. Pouco es

dia 16, quarta-feira, solene pro'cissão Eu- tudado e pouco coletado no seu estado

carística Reparadora que, partindo, às 16 virgem, mas definido, porque expressa

horas, do Templo Nacional da Adoração os sentimentos e a psicologia da alma

Perpétua (Igréja de Santana) se dirigirá brasileira e, como tal, um patrimônio
à praça da Igreja de N. S. da Candelá- nosso, pelo .qual temos obrigação de ze

ria, onde, após o, rito sagrado, em impo- lar.

nente concentração ecoarão nos ares as Uma dessas legítimas da·nças popula
vozes de nossa amargura e protesto. Con· res - cuja origem se prende aos negros,
vidando todos os fiéis a se unirem co- braço escravo do Brasil Colônia, gente
nosco, ele modo particular convocamos o amante dos cantos rítmicos e das danças
Ilmo. Cabido Metropolitano, a Insígne grotescas - é o conhecidíssimo Boi de

Cqlegiata de S. Pedro, o revmo. Clero' Mamão. Ali, se estampa a eXl?ansividade
Secular e regular, as Revmas. Religiosas I natural do nosso povo. Aquelas danças
não enclausuradas, a Ação Católica Bra- marcadas pela cadência binária e monó-

Encontrãm-se atualmente em uso,
em todos os re<;antos do mundo.
centenas de milhares de Moto,res..'
de popa JORNSON, proporcionando .

aos seus possuidores ano após ano, .

um SERVIÇO SEGURO. Distrihui--·
dores: Comércio & Transportes C •.

Ramo& S. A� - João Pinto, 9.

·sileira, as Ordens Terceiras,: Irmandades,
Congregações Marianas, Ligas Católicas,
Confrarias. Pias Uniões e AssociaçPes Re

ligiosas em geral.
Aos Revmos. Sacerdotes, e de modo

especial aos srs. Párocos, confiamos a

incumbência de, por ·todos os meios efi
cazes. a todos levar nosso apêlo e con·

vocação, e a todos mobilizar para esta

solene manifestação, profissão de fé, ato
de reparação, confôrto aos perseguidos,
estígmtt de perseguição, advertênC'ia aos

tímidos e iludidos, 'estímulo para todos.
ó Dado e passado, nesta' Cidade Arquie·
piscopal de S. 'Sebastião do Rio de Ja

neiro, sob o Nosso Sinal e Sêlo de Nos-

tona dos tamborins, pandeiros e choca

lhos e aqueles cantos de duetos pobres
são bem '0 fruto da influência afro-in

digena no aformeamento ela unidade foi,

clórica nacinnal.

Agora, época de carnaval, é facil de

Tomando Bit'ter II4guia puro
.

Nãé' terá indisgestão

�-----�------------------------------------_,

/ I "". nos VAPCJOS

'.'
TERNOS DE SUPERIOR CONFECÇÃO

LINDOS VESTIDOS DE SEDA'
ALTA CONFECÇÃO

NA "MODELAR"

','

FRECHANDO...
Eu me lembro da campanha de catarinensismo,

sob a orientação do sr. Rupp Juni�r! Eu me lembro

de outras campanhas .. ; E peço a palavra, para

transmití-Ia ao sr. dr. Osvaldo Rodrigues Cabral!
GUILHERME TAL
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