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a Câma ra Mun,icipal
St U. D. N. RECLAMA U\1 INTEN-I o sr. Manoel Donato da },UZ. único
'PENTE PARA RIBEIRÃO DA

:rUIAI,orador
udenísta da noite, o qual

, continuou a critica que vem sa

I A sessão de ante-ôntem eompare- zendo o seu Iider à administraçao
ceram 11 srs, vereadores, sendo os municipal. Reclamou, desta vea. a

trabalhos dirigidos pejo sr, Balista a nomeação de um Intendente pxra
Pereira e Secretariados pelos srs. Ribeirão da Ilha.
Osní Ortiga e Roberto da Luz Cos- Em seguida foi a sessão suspensa
ta. nomeação de um Intendente par
Aprovada. a ata, usou da p'l![lyr;l e outra convocada para amanh5,

«Ponte A'd.erbal Rames da' Silva»

Os vereadores eleitos sob

ale-I'
HI riograndense, em situaçâo Idên-

-genda do Partido Social Democrá- também lhe falta o assentimento do tica, procederiam do modo c rmo

tico, no Araranguá, dirigiram à povo dêste Estado. Houvessem os procedemos, cobrindo-se de honra
Comissão Permanente dai Assem- seus signatários consultado o Iegis- igual à que 'nos cobre. Nada cede
bléia Legislativa do Esta:do um lativo catarinense, em observância mos do amor à nossa terra e nada
pr-otesto contra o pedido de ane- ao disposto no artigo 2° da Consti- cederemos de nossa terra à outra
xação daquele município ao Es- tuição da' República, teriam o seu que, sobredoirada de altas tradições,
t:>.do do Rio Grande do Sul e so- propósito imediatamente rechaça- nó-Ia supera na escala territorial

iicitara;m fôsse êsse protesto enca- (lo. da pátria que ambas afortunam".
minhado ao legislat.iva gaucho. Es- 111 - Não há razões de ordem O assunto foi 'ainda objeto de ,-á-
se protesto, considerado na sessão h istórica que autor-izem a íncorpo- rias consjderaçêes, pOr parte de
de ante-ontem daquela Comissão.j racão do município de Ararangná ao outros membros' da Comissío Per
foi debatido. Com a. palavra, o de- Estado do Rio Grande do Sul. A rea- manente, havendo sido aprovada,
putado Armando Calil manifestou a llinção dêsse ideal sem brilho re- por unanimidade, a mensagem pro-

sua repulsa aos criminosos prcpó sl- sultaria menos em favor da eCOI1C,'" jiosta.
'

tos de mutilação do território cata-. mia, riograndense do que em prejuí- A Comissão Permanente estava
rinense. Disse da ausência de razões 'zo da vida econômica do Estado de iptegTad;:, nessa sessão, por quatro
flue lPudessjem apo�aJi aquela p re- Santa Catarina. representantes do P. S. D" tres da
-tensâo e terminou propondo que a Ao comunicar estas razões e es- U. D. N_ e um do P. T, R, havendo;
Comissão 'Permanente atendesse à tes sentimentos, Senhor Presidente, no caso acima exposto, completa e

justa e digna solicitação dos, signatá- estamos na segurança de que os I perfeita concordância entre tôclas as

rios do protesto, encaminhando �s- briosos representantes do altivo po- correntes.
te com a manifestação do seu ponto

rl'Év�st:�gUinte a mensagem que o
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d Também a França
:l�:�t:t�� ,�r:;�:!�çã�a��"r�::��i�a� I proposl o " a regu.amen açae a

protande 0xportars-es, para ser dirigida ao legislativo I
., 'I d
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gaucho :
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' Fi-ança Informou a Conferência ln:

IAi'gis,'iativa do J<Jstadj) ti .. ,.�I" Gr,an- �io) Ui: (/,i..o-.) � Entídadss d �
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V Fpdr> nO�ffu,. decidiu remeter l ter-naciona! do Trigo qne pode I'.)r- "'1-;' ,(,}lld�,n l�,. fOibl�l;�'ada n� Pra-

�]t:. do Sul.
" operaritls'e de empreg8àol"'s E'�- ctido Q r', -�tl',· do 'Tlacalhol'''J,'a'trig, Tl;"a ,"port,�''.';;''''
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.� ,�m1ssa� e�'manente -:1 As- tão prep�tando ,3ugestões a pro- solicita,}([u-.nt {üe, inieialn1f:l'n.!'.érlUos (lI .I'U,lC a.,u !'\}l'{.'; 1" (1' i J ,,';'C" 01';" ,\lu irial
-

"i"
sembleIa LegIslatIva do E"tado de , _".' . . ,,- l�aeHlnill dr I 19"',. O sr. R'1ool. de,- "1 t lU., p, a pt.( J a

� t C t'
A' "d ',_ posIto da regulamentaçao da leI te,aflscallza'.::,(idaLlSer feIta,l,c"I" (i" J:<l"ll'ç'a declaroll ([';C o Juntan1l'l:l a do monnmenlo ('<l-

... a,n a a anua, Un<lnlme na eCIsao
_

' , ,'" o," V A� a , ,- " memOr::ll1 ,-o do Bi centenál" O I
de atender ao pedido de encaminha- do repouso semanal remunerado em carate" On&ultlvo ate maIS seu país poderá fornecer trigo du- Col,o'

-

, ,,- l'
I

l (a-
.

'

d'
, f'" 1'" t t "" A t d

' mzaçao ."\.çOI13na, cmal) e a"
mento do prote�to anex�, mUito "e e do pagamen�o esse oene leIO. c ara ln erpre aça.o, mesma ran e o prazo

.

e quatr:o ou cinco realizações do Primeiro ConoTes-
!lOnra de comUl1lcar aos dust.rl":;l re- A Confederação Nacional dos mesma entidade resolveu man- a�os do pacto mter.naclOnal,a ','em 50 d'e His1.ól"ia Catarinense l)]'�mo
presentantes�do nobre p�vo rIop;ran- Trabalhadores na Industria de- dar imprimir a; lei em folhetos vIrtudc_ do su�stanclal aUll1t;,nto da vido pelo Instituto Hislo�icQ ,

"do
de.nse as razoes e os sentImentos qn€. '

. , ., � ,
,_ produçao de trIgo da França • Estado'

"

amparam a sua atitude. vera se pronunc�ar' a respeIto, para dlstrbmçao aos mteres&a- BERVELY HILLS, ,Califórni'1, (U '21 DE FE\"ERETRO .

1 - A solicitação que tr,ansita tendo o seu presIdente, sr. Deo- dos. P.) - A poliícia, ontem à noite, A data dr hoje recorcla-nos que:
,l1essa ,Ass'embléia Legi,s,lattva, bus- cleciano de Holanda Cavalcanti, --0- conseguiu recuperar JÓIas roubadas, "T em 1,560, havendo' parlido
<::�n_d? apôio para a a�exação do mll- tido entendimentos com dirigen- RIO, 19 (A.G,) - Na reumao no ,�alor de 2.400,00 cruzeiro",. as da Bahia a 16 de JaJ?oiro, ch"egou
mClpl(j de Ararangua ao Estado do

tes sindicais de diversos Estados de hoje dq Comissão Central de quaIS se encontravam no apllrta- a Guanabara, conduzIdo o Go\"er
"Rio Grande do Sul, confl'rme se

. 'p I
'

R 1 b f Jilcnto de Gerard G. Dennis, silJl- nador-geral Men de Sá a Esqu:l-
llota do protesto em aprêço, não recolhendo seus pontos de VIsta reços, o &'r, ",mz Q em erg ez

pático ladrã"o prêso, em CIevel2nd, dra Portugucza, com o l'ilo de ex-

'

tem a fôrça do interêsse e do dese- para o estudo a ser organizado perante o plenário grave ce,n- Estado de Ohio. Também foi er.cOl1- pulsar os franceses;
jo dos habitantes daquela célula ca- pelo orgão central. Informa-&'e sura aos ,proprietarios dos moi- trada no referido apartamento uma

...L. em 1.795, no Rio de Janeiro,
t:,rinells:_- por outro lado, que a Federaçã� nhos que, segundo disse, estão g�aciosa "jovem. ��lamada Bctt�, l�asceu o notavel musico �,rancisco
II - A mencionada solicitução d I d t· d S� PI" prejudicando os interesses do Tltch. Entre as lOIas descobertas, Ma,nuel da 8Ih�, o con�agI ado. au-

as � us nas _e ao �u o Ja . "acham-se algumas que foram fur- lOI. do nosso Hll10 NaclOnal, ymdcr
�reparou sugestDe&' tambem com paIS. Ha t�mpo, c.om o aume?to ftadas em três sensacionais ronb'ls a ialecer na mesmo cidade em 18

P ê
- O mesmo fim, devendo r�metê- da produ�ao n�clOnal ,de tngo. ocorridos em ricas mansões do sul de Dezem;bro de 1.-865;. ..

r 50 um correio la&' ao Ministério do Trabalho a CCP determmara em porta-' da iCal�fórnia. ,o total dos furtos
- em 1:8,2Q, em Bele,m do Para,

V Na reunião da comissão executi� ria a obrigatoriedade da mistu- sobe a mais de 6,000,000 de cruzCÍ- nasceu HJl,,!:rJo Ma�lmlano An,tu-

do atl"8no .

. ros. nes de GurJao, faleCIdo no Hospltal
U va da entidade, o sr. Morvan ra. de 30 por cento_de tngo na- de Humailá, durante a Guerra do

BUDAPEST, 19 (U" ,P,) - Um correio Figueiredo informou que oitenta cional ao trigo estrangeiro, para 4 4rgr..n'tln8' se rO', ••ra
Paraguai, em consequencia dos Je-

do Vaticano, enviado à Hungria, depois
por cento da .lei do repouso se- fabrico do pão. U (J �

rimenlos .recebidos no combate de
<la detenção do cardeal Midszenty, encon- Itororó, em 17 ele Janeiro de
tra-�e "sob a custódia" da polícia hún- manaI foram calçados na men- Os moinhos aceitaram as de- WASHINGTGN, 19 (D" P,,) - Dm por· 1.869; linha entã'Ü o posto de Ge-
gara, sagem remetida ao Congresso, a liberações, firmando, mesmo,

ta·voz da embaixada argentina anunciou ner�l no Exército Brasileiro;
Essa noticia foi dada por uma 'fonte 1 t· ua c 1 b

�
que a Argentina decidiu retirar-se da -em 1.822, rendeu-se o For-

qua lvera s O a oraçao um compromis&'o que, a partir Conferência Internacional do Trigo, que te de São Pedro, na Bahia, coman-
quando ministro do Trabalho. I de 10 de fevereiro deste ano, a está reunida nesta capital desde 26 de dado ljelo Brigadeiro �anllrl Pe-
Todavia, existiam pontos de poria em pratica, Verificou-&'e janeiro, num esfôrço para elaborar um dro de Freitas Guimarães, que

I
'

d' 1
acôrdo destinado a estabilizar o merca- f' d l d P t Ime de família é Moczi e foi aprisionado duvida na el aprova a, lnc usi- lego naquela epoca que a safra 01 epor a o para OI' uga ;
do munclial do trigo: 1 83 O l'pela polícia,qua.ndo entrava em'contacto

ve O que se relacionaVa com o nacional dos Estados do Rio
- l�m , ,nasceu na an 19a

com bispos húngaros, com uma carta do
O porta,voz da embaixada, explicando Desl el.'ro .(hoje Florianópolis), Jo-,

Papa Pio XII, pagamento do descans"O sema- Grande do Sul Paraná e Santa os �otivos da retírada ela Argentina, rei· sé Maximiano de 'Melo e Alvim, fi-
Afirmaram nossos informantes que nes- nal duran.te as" férias.' Outro era C"atarina atingiram a um' total tera).! substa'ncialmente os mesmos argu- lho do Chefe de Esquadrá Miguel

sa carta os bispos eram exortados a fazer O que dizia respeito á operaria de 15 mil toneladas apr-oxima-
mentos apresentados, há quase' um ano, de S\ouza Melo e Alvim, então Pee-

oposiça-o a um aco'rdo corn o ES'-do', quando' a Argentina notificou que não sl'clellte da PI'O"J'nCl-a e 1"'I�a�o do"" g'estante o que dava o direito a damente', .cons'tatando-se, assl'm,
, ' '

,
' '"

'

Paralelamente, têm circulado versões de particip,.aria da Conferência Internacional Almiranle e Barão de Iguatemy.
que o concílio de bispos se reuniu hÓj" quatro·se,manas de licença an- o acerto das _providencias do do Trifto de 1948. Depois de haver servido na J\[ari
em sua sede, :qesta capital, para,celebrar tes e quatro outras depois do orgão controlador dos preços'. "Nã'o há em nem haverá nenhuma al- n11a ,de Guerra ingresso una !\fel'.
a primeira sessão desde que o caredal par,to. Sobre isso a lei também Acontece que agora, valendo-

teraçao na atual politica econômica da can te;
Mindszenty foi condenado à prisão per- .

P r
- - Argentina", declarou o porta"voz da em- - em 1.865, o Presidente da

pétua, Não se tem notícia sõbre o tema
nada esclarecIa. or 1m, era ne- se de falsos pretextos, oS' donos baixada, "O govêrno argentino tentou Companhia de Gás dü Rio de Ja

'<la conferência dos bispos, mas presume- cessário considerar o caso dos dos moinhos recusam-se a cum- alterar sua posição 110 comércio exterior, neil'o, ,Barão de tilauá, vendeu es-

l!le que tenham voltado a tratar do pro- empregados que, recebendo in- prir a portaria, adiando sua porém, como o trigo é o nosso produto sa empreza,' em Londees, a lIma"

blema das r,elações entre a Igreja e o Es- timação de qualquer orgão pu- execu,ção.
n, 1 ele exportação, não podemos entrar Companhia que ficou s,endo "Rio

tado, num' acôrdo com o preço máximo de de Janeiro Gás Compally Llda ",

As fontes que revelaram a prisão do
blico não pudes&'em, portanto, Acentuou o vice-presidente dois dólares para o "bushel" ele trigo, c�m O capital Je f:600,,000;

correio pontificio não puderam dizer a completar seu horario de traba- da,CCP que essa atitude i"nexplL como alguns países' do hemisfério, Em - em 1.865; em Porto A.legre,
,1Hta exata em que a mesma se deu, Dis· lho. Também se aludiu ás duvi- caveI parece esconder interesses virtude de nossa atual situaçã� sconô- faleceu o Hscri,Lor e poPCa Felix
seram; porém, que o correio chegou "em das sôbre se a regulamentação dos trustes estrangeiros. Na sua

mica, precisamos obter produtos indus· Xavier" da Cunha, nascido em 16
princípios de janeiro" e que "se acha de- - triais em troca elas exportações ele trigo, de Setpmbl'o ele 1.R33;
tido desde há algum tempo"" Adiantai"am :;ó se refere ás industrias que exposição declarou que ia fazer Embora gostássemos de entrar nesse _ em 1.915, a nossa glol'iosa
que O correio se pôs em contacto, em pri- podem trabalhar continuamente um apelo às autoridades compe- acôrdo ele trigo, como foi pí'oposto na "Força Expedicionária Br�s�le,ira,
melro lugar, com os bispos partidários do OU se atinge a todas. .., tentes no sentido de obrigar atual conferência, nos é econômicamen- conquistou esmagadora y!Íorlll SO-

acordo com o' Estado e falou-lhes comba-' Por sua vez o SI'ndl'cato d
. ,te impossível aceitá-lo, A Argentina não hre as forcas nazl"t.aS, � :\lonl e

t d t ,a os moagelros a cumpnrem as .. '

Ien o aI convênio, Foi então que a po- �. �. ,
é um país industrializado como os Esta. Caslelo, quP 'foi incluido no ca pn-

lícia húngara o prendeu, por "imiscuir-se lndustna da Construçao CIvIl, determinações consubstanciadas dos pnidos e outros exportadores de trí- d,\l'io 'nariollal, como nma gl'ant]o'
-em assuntos do Estado", I sob a presidência do sr, Eduardo na referida portaria, go", jlúgina <lc nossa Hislória :\Iililar;

O MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

'Proprietário e D. Gerente: SIDNEI" NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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10.468 Sob intenso regosijo popular será
"inaugurada hoje,' em Videira, a

grande Ponte Aderbal R, da Silva.
O ato solene terá a presença do Go-

'Ano Florianópolis-- Domingô,

Frustrado o golpe -de traição dos vereadores
.

udenistas de 8raranguá
A Comissão Permanente da 4-ssembléia catarine,Dse dirige-se
à Assembléia' gancha.-O teor da mensagem aprovada una

nimemente na reunião daquela Comissão", anie-ontem

vernador em exercício, dr. José
Boabaid, e do Secretário de Viação,
Agricultura e Obras Públicas, dr,
Leoberto Leal.
Iniciada em fins de 1947" essa

grande obra de arte mede cerca de
100 metros de extensão, constr-uidos
em concreto armado. A sua constru
ção foi contratada com à Emprêsa
Técnica Construtora Ltda. pela im
portância de Cr$ 1.090.000,oa.
Com ela o Govêrno do Estado

__ ._..L _

autorizada, que pediu seu nome não fos

l5e mencionado, Acrescentou que O cor

:reio detido é cidadão húngaro, cujo no-

at�ndel1 justa 'e velha aspiração não
apenas dopovo de Videira, mas ain
.da do Oeste Catarinense.

Hoje DO passado
20 DE FEVEREIRO

A data .de hoje recorda-nos que :

.

- t'1n 1.567, proveniente do fe
rrmen!o recebido na tomada de
Urucu-mírr, travado em 20 de Ja
ne n-o.. fal�cpu Estácio de Sá, sendo'
sepulí arío no arraial que fundara
em 28 de Fevereiro de 1.565 com
o nome do São Sebastião do Rio
de Janeiro;

,

-rr-: em 1.630 o 1'01'1 e de São Jor
ge, em Recife, repeliu um ataque
not\ll�no dos holandeses:

- em 1.619, o General Barr-eto
de ��l�l1eses, com o ,c;eu Exército
Vl(,OI'!OSO da vespéra, voltou ao
ArraIal Novo, sendo recebido com
aclornações ;

,

- em 1.777, fundou na enseada
de Canasvieiras, neste Estado, Tia

J�ha de Santa Catarma, a expedi
çao do General Ceballos:
-' em 1.7 48, chegaran� ao então

Desterr-o, os primeiros colonos
vindos dos Açores;
- .ern 1.749, o Governo da então

Capitania de Santa Catarina Bri
g�deil'O José da Silva Paes, �omu
l1JCOU a chegada de transportes
com -161 pessóas vindas dos Aeo-
rM;

,

- em 1',797, o Gover-no da lVre-'
tropole proibiu" a vinda de degre
dados para a então Capitan ia de
Santa Catarina em \'irlude de seu
excelenle clima;

- em 1.8:2.7, travou- e a Batalha
de Ituzaingó, também conhecida
com o nome de Passo do Rosário
e na qual tornaram parte alguma;
r: L1IJlllllll_'" ,

do 40 Corpo de Ar-"
,tl!hclna de p')siçàO, de Santa Ca
l arina;

- . em 1,8G3, oapí lu laçâo da pra
ç<l dI' llonle,"idpll ás tropas hrasi
Ie irus :

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comércio entre o Brasil
e os Estados Unidos

NOVA YORK,' I (U. P.) _ Em

ihora não tenham sido divulgadas
,as estatísticas relativas a dezem

bro, do intercâmbio ,entre o Bra

:;i! e os Estados Unidos, espera-se
que 1918 se revele como tendo sido i
o ano mais favorável (paI'a oBra"

.

�il nêsse terreno.
Durante o iirês anterior, novem

bro, o saldo favorável foi de 19
milhões de dólares. Espera-se que
,haverá outro saldo favorável re

:l'er,ente a dezembro, possivelmente
'num total oscilante 'entre 10 e 20
milhões de dólares para' i:tJdo . o

ano.

A .consecução de saldo favorá

vel em 1948 representa uma alte

ração signif'icatíva no curso se

suido pelo comércio entre os dois

!Jla"ises desde 1947 quando as for- ,

iés compras realizadas pelo Bra-]

�il lhe deram pela primeira vez'
'em muitos anos, um saldo desfa
vorável de mais de 200 milhões

-de dólares e crioir o espécto da
"escassez de dólares".
A situação foi então agravan-]

do-se até que em junho de 1948,
� Brasil se viu o.gado a impôr
:restrições ás importações dos Es

tados Unidos. Embora a situação
houvesse melhorado durante o.
lHtimo semestre do ano 'Ú Brasil
ainda suporta o p'tso de cérca de
200 milhões de dólares de paga
mentos atrasados. -Por isso, o 'saldo
favoravel para 1948 representa
'uma mudança signif'icativa que <

vaticina beneficios para 'Ú futuro.
porém o fato é que não contribui
rá apreciavelmente para a liqui-]
dação do "deficit" que restou do

ano anterior. .

'Na última reunião dos comer-j

eíantes e banqueiros de Foreign
Credít Intercbange Bureau, ficou
evidenciada a fé que depositam
êles na hôa vontade dos brasilei
ros e no futuro d,o pais. Esperam
que, no decorrer de 1949, o eomér

eío continuará a pauta assinalad�
n0'llÍltimo ser'hestre de 1918, ,dan
do assim ao Brasil um crescente

saldo favorável, com o qual pode
"rã liquidar suas C011 tas penden
tes.

Renunciou o -jre
mier» nacionalista

NANKTl\'G, (U. P.) _ o prí-
meiro ministro Sun Fo apresen

tou seu pedido de renuncia ao

,presidente do Yuan, que por sua

vez transmitíu a solícítacãó ao

TlresidenLe Li-Tsung-Jen. O pr i

meíro ministro Sun Fo encontra

se atualmente em Cantão e mais

de uma vez tem se manifestado

contrarie á forma como foram en

estados os entendimentos com os

eomunístas, a fitN. d.e conseguir a

pacificação do pais. Pessoas rela
cionadas com o presidente Li ín

formaram que o mesmo pediu a

seu primeiro ministro que conti
nue no desempenho' de suas fun
ções e, ao mesmo tempo,�elou
para uma maior união entre os

.díversos grupos nacionais, como

unica maneira de conduzir a China

'Ia um futuro prospero.

LI-TSUNG-JEN NÃO ACEITOU O JSEU PEDIDO
SHANGAI,. (U. P.) _ Anun-

eía-se que o primeiro ministro
Sun Fo apresentou seu pedido de
renuncia ao presidente Li-Tsung
Jen, .que, porem, o rejeitou e fez
mais uma vez um apelo para a

maior coesão dos grupos naciona
listas chineses.
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SQUIBR

)
Não se alo.rme com um .ataque cardiaco.
Ele não se Tepetirá, graças aos novos

progressos da medicina.

Não d.escu'ide dêstes sintomas. Revele-os
ao médico antes que seja ta,·de. castigo para o seu corcção. .,'

.;
"

que êle confirme as suas suspeitas, ·0 mais comum dos algozes do cora

poderá prestar-lhe auxílio inestímá-
.

ção: excesso de pêso e de esfôrço.
vel. Graças ao raio-x, à radioscopia Ao primeiro sinal de anormalidade,
e à electrocardiografia, o díagnós- procure o médico. Muitas compli
tico é agora mais rápido e preciso. cações podem afligir o seu coração,
E novos medicamentos combatem mas nenhuma deve ameaçar sua

melhor_doença� do coração até �rO- . vida, se diagnostic�da� _

e trata<jlas
ra consideradas sem esperança: r a terpo.

-' ,

l'" l .

3. Proteja-se seguindo os

conselhos abaixo:

1. Mantenha pêso .adequado,
2. Faça, regularmente, exercícios

leves.
3. Durma e descanse suficiente

mente.
4. Não abuse do fumo e dos estimu

lantes.
5. Importantíssimo: Visite o médico
uma ou duas vêzes por ano. Siga
lhe os conselhos.

Lembre-se: as doenças do coração
têm ajudado muitas pessoas a viver
mais tempo, obrigando-as a cuidar
se melhor.

i'

1. Não sobrecarregue
seu coração

Se você desconfia que êle não está

bem, não se preocupe. Poderá pre

judicá-lo ,ainda mais. Consulte o

médico e: fique tranqüilo. Mesmo

2. Conheça os grandes inimigos
do coração

Os perigosos sintomas acima podem
indicar endurecimentos das artérias,
pressão sanguínea alta; infecção,
dentes ou amídalas inflamadas ou

• Você verá o nome SQUIBB nas pm!tlleü'as de sua fa1'7nácta.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos
Teceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
onelhorar o padrão 'de saúde e aliviar o sofrimento humano. FARMAeÊ une o s

CóLICAS '_ MOLÉSTIAS DAS SENHORAS _ CóLICAS
SEDANTOL

DISMENORREAS E PERTURBAçõES DA MENOPAUSA

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime • civ.l

Con.tltu!.ção d. Soci.dadu
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rlo.

Vabelos Brancos �
Usando o SEDANTOL, regulador e tônico, indicado no trata-

./

menta das regras dolorosas, cólicas, máu estar e perturbações,'
são evitadas as complicações e as senhoras sentem-se bem ven

do desaparecer os seus sofrimentos.
SEDANTOL TQNIFICA E REGULARISA Elcl'it6rio • R•• idencia

Rua Tirad.nte. 42.
FONE .; 1468 I'·,,

Sinal de velhice
SEU RElOGIO' PRECISA DE

- .

,

.

R�VISAO? .

NOSSA OFICINA· � ESPECIALIZADA!
,

--,
..

A Loção Brilhante faz 901.
tal' a cé'ir natural primitiva
(ca.tanha; laura. doirada ou

nel'lra) em pouso tempo. Não
, tintura. Não mancha e não
.uj"�. e .eu. UIO é U'npo.
facil 8 a!Jl'adável.
A Loção Brilhante extingue

a. ca.pas. o prurido. a ••bor
rhéa e t8da. os afecçõe. pa
ra.itário. do cabelo. as'im
corno combate a calvicie. re

lito.lizando a. raize. capila
res. Fôi aprovada pelo Depar
tamen to Nacional de Saúde
Publica.

Vende�se
Uma Garapeíra" nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rue Capitão Augusto Vidal 121:;
Palhoça. .1If!

Nossos concertos são. .

<
• \. •••• •.••• ga.rantidos 100%

ÓTICA.MOD�LO
JOAO PINTO. 25 (Frente aoJesouro

, do Estado) .� .

ACEITAM-SE REVENDEDORES NO INTERIOR

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vidaeocial
ANIVERSÁRIOS:

MENINA JDALB'l'E

A efeméridade de hoje assinala

r.o
aniversário natalíeio da inteli

'gente menina Idalete Cunha, dile

'ta filha do nosso distinto conter

� râneo sr. Eudides Cunha, Secre

I,tário do Tribunal de Contas.

MENINA MíRIAM

Faz anos hoje a encantadora

menina Mír íam Eiras Macedo, en

levo do lar do nosso distinto pa

trício sr. Erasto Macedo, ex-Secr-a

tário do Consulado Americano e

de sua exma. sra. d. Noemia Eiras

Macedo.

SR. MANOEL MH SILVA_

O sr. Manoel Ari Silva, residen

te no Estreito, vê passar nesta da

ta seu aniversário natalício.

SR. JOSÉ DE UMA

Transcorre hoje a data aniver

.sár ia do nosso prezado amigo sr.

.José de Lima. O naLaliciante p

pessoa muito benquista por seus

sentimentos nobres e por "seu ca-

:ra,er integro, devendo, por+sso, ser

muito homenageado hoje.
'

"O Estado" o cumprimenta, :;ofe·

'Iluosamente.

SRA. CORA COSTA
Transcorrendo hoje o aniversá

rio natalício da graciosa senhori

ta Cora Costa, muitas homenagem:

lhe serão prestadas pro suas inú

'meras amiguinhas.

SRA. MARCIA OLIVEIRA

O dia de hoje é de festas para

-o lar do nosso distinto conter-r-ã

'11eo sr. Altino Oliveira, agente da

_Emprêsa AuLo-Viação CatarinanS2,

pois a,ssinala o aniversári'o de

sua inteligente' e graciosa filha,

,srta. Marcia de O liveira.

Às inequívocas demons! rações

,de aprêço que receberá hoje, nos,

'associamos, com simpatia.

SR. LUIZ CARLOS BRASTL

Faz anos hoje o sr. Luiz Ctu'los

Brasil, ,competente funcioná "io ela

E. T. '1'. U.

-SR. R$NATO CAYALLA7.i'1

Comemo�a ne�ta clala nlai� um

aniversário natalíci(J o nosso di'i

tinto conterrâneo �r. Renl':do Ca

"vallazzi, competente rádio-telegra-

fista.

SR. REINALDO
WENDHAU5EN

Para os amign� do dislin"l .i,)-,

,�vem Reinaldo WendhansC'n, fun·

cionário do Baneo .\'acional do Cu

mércio e filho do nosso pl'l'z'Hlo

amigo s]'. Raul Vienclhausen,
,) di::!

de hoje �et'á auspiciosamenlr' .feste

jado, pois regi&La sell anivel"s;íl'io

natalício. '

Seus amigos" que o são em gTan"

de número, o homenagearão peio

,-decorrer de tão gTaLo aconterimen

to.

DIL JOÃO CARLOS HA�WS

Transcorre hoje o aniversano

natalício do nosso distinto conte]'

:rrâneo d]'. João Carlos Ramos, pro

vecto advügado no município de

Cacaclor:
Mu'ito relacionado e estimado

l1aquele municipio catarinense, o

ilustre causídio será, -por certo, al

vo das demonstrações de apl'êço e

estima de seus amigos e admira

dores.
"O Estado" que muito o consi

dera, apresenta-lhe volos de' pere

nes felicida'des.

SR. EUCLIDES SILVA

Vê transcorrer mais \lm aniv.er

':sário nataNcio -hoje o nosso al'ligo

sr. Euclides Silva, contl,'a-mestre

da Alfaiataria "O Único".

Cidadão estimadíssimo por seus

colegas de profissão, ótimo amigo,

ver-se-á, com certeza, muito ho

menageado pelo decorrer de tão

. auspiciosa efeméride.

. -0--

SR. ABELARDO
BERRETA

Anive.rsaria-se nesta' dai a o SI'

Abelardo Bel'reta, mui,lo esLimado

inspetor viajanie do Labol'alório

Quimioter'áI'lico Bl'asilriro LIda.

SR. F.D(J ALAOR. LE:\fOS

O SI'. Edú Alaor Lemos, c()mpe

tente contador 'residente em Hu]!o

rang'a, faz anos ho.ie.
JOÃO DOTN VfEIRA

Comemora hóje mais um anher

sário natalício o aplicado jovem

João Doin "Vieira. esludanle rle

mediri na em Clll'iti,ba.

O i1IJstrp jowm será muit.o

cump:·'mentado em o dia dt' ho

fe pln' seus
inúmel'Cls amigo� e co

lega.� .

•

IUm aooario para a Doas cartas do r Secretário. d� Caixa .dll
estante eetaríaease Esmolas aoslndígentes de fl(jrlaDÓPO�IS
ílUino Flores e Martinho Callado Recebemos ao sr. 1° Secretário dessa instituição de benemerência, as<

/01'., dois estudiosos de tudo o que cartas uhuixtr:

é 11OSS0, perscruuidores
de detalhes Florianópolis, 18 de Fevereiro de 1949.

esquecidos, anotadores
de velharias Srs. Redatores .

arroladas em amarelecidos papéis Atenciosas saudações.

de bibiotecas, idearam e realiza- A carta cuja copia V. V. S. S. encontrarão junto a esta, endereçada

mm -r- nós batemos as paln{as a is- :1<: Sr. Dr. Diretor do vespertino "DIÃIUO DA TARDE", no dia 7 do

to -- ·um. anuário e tanto. ..
.... corrente, ha, portanto, dez dias, até esta data não foi publicada pelo re

É o Anuá1'io Calorinense, ,iá em Ferido jornal sendo que, o seu exclusivo objetivo foi o. de esclarecer ao

segundo número, uma coleção de público em geral, e, -principalmente
aos contribuin!es da "Caixa d� E�

conhecimentos úteis a tõdas as pes- molas", quais os beneficios que tem prestado e est� prestando aos �n�:h

soas inquiridoras da história e da gentes desta capital com o produto da, arrecadação das contr-ibuições

gente e das cousas de sua terra. () de particulares, firmas comerciais, industriais e bancárias, residentes e

turtstatem nele um ótimo aumiliar e�)erando no perímetro urbano de nossa cidade.

para suas excursões em o Estado. Por êsse motivo, pois claro é, tem a Díretorta desta instituição de

Ao comerciante éle lembra os im- assistência social, o dever -de desfazer qualquer suspeita que possa ha

DA postos e taxas federais, estaduais e
V('I em relação á aplicação dos recursos advindos dos seus Iavorecedo-

municipais que, nos diferentes res, em face do consta veiculado pelo aludido vespertino, é, que venho

ses do ano, terá de saldar em as solicttar-lhe- a gentileza de sua publicação nêsse.jornal.

repartições as mais diversas. Fá- Certo da atenção que V. V. S; C. dispensarão a êste pedido, ante-

lo saber de mais. completa rede ?'(l-
cipo agradecimentos e tenho a satisfação de subscrever-me.

doniâria de Santa Catarina, tra-
'Ato. AmgO e Admr. Grt"

zendo os diferentes roteiros, linhas
Heitor Blum __ 10 Secretário

de ônibus; preços' dos passágem,

e também da 'carga, entre esta capi-
Jovem colega e conterrâneo Dr. Hercilio Pedro da Luz Filho

tal e o interior do Estado, horti- M. D. Diretor do DIÁRIO DA TARDE

D. MARIA YADROXITZ rios [errooiúrios, transportes, aé-
Cordiais saudações. Nesta

Faz anos amanhã a exma. sra. reos, conversão
de pésos e medidas.

d. Maria Izolina Yadroxitz, digna tarifa postal, bancos e cooperoticas
"Consta, não o afirmamos peremptor-iamente, que os mendigos

consorte do sr. Jaime Yadroxitz, de credito, e outras valiosas iufor-
locais não recebem auxílio das entidades públicas, inclusive da

funcionário de secção de ferragens mações.
chamada "Caixa. de Esmolas", tão em foco, pelo auxílio que recebe

da firma Carlos Hoepcke S. A. _ É, no entanto, lia parte 'literár'Ía,
dos banqueiros do "bicho". Será possível?"

Comércio e' Indústria.,
que reside Ç. im.por-tância maior (Os -gr ifos são meus).

SGTO. WALDIR SCHMIDT do Anllário. Cem páginas de boa Este trecho transcrito, que se encontra no final do rodapé da 4a

Amanhã faz anos o estimado literatura. Inicialmente o galo Lit página do jornal sob a direção de V. S'L edição do dia 3 do corrente

sargento ,telegrafista da Fôrça Po- berato Bittencourt, autor da "No- mês, é que rue força a sair da minha obscuridade, e vir, por este inter

licial do Estado, Waldir- Schmidt. va História da Literatura Brosi- medio, a presença de V. S. para
fornecer-lhe alguns esclarecimentos

SRTA. JUREMA J. CARDOSO ieira", em cinco »olumes, nos tra- sobre a CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE-FLORIANóPOLlS,

Aniversaria-se amanhã a distin- ça a ação, nas letras, de trinta e na certeza de que serão dados ao conhecimento dos que, como eu, lerem

ta e aplicada aluna do Colégio "Co- oito vultos literários
eminentes. Ca- o citado rodapé, com a publicação desta.

ração de .Jesús" sta, Jurema J. tarinenses vivos e mortos. Muitos

I
Antes, porém, de ministrar os ditos esclarecimentos, seja-me per-

Cardoso,
deles, infelizmente,

esquecidos na mitido estranhar que se veicule ao conhecimento público, um mero

Suas colegas a homenagearão. aus-
memória. popular, tão inorata nesta consta, que não pode ser afirmado peremptoriamente, em relação a as-

piciosamente.
sronoloaia de inteligências. sunto que diretamente fere a honorabilidade de pessoas que, ha b.

MENINA �ON[A MARTA Aliino Flores, com suas rnimíc.ias tantc 'anos, vêm, com o só intuito de serem ateis aos menos favoreci-

Deflui amanhã o terceiro uni- admirúoeis, nos rememora, fiel- dos dr. sorte, dirigindo a mencionada instituição de assistência social,

versário da agalante ,e encantado- mente, o "Di:vino': no Desterro, e- que é uma Sociedade particular, com personalidade jur:ídica, posto que

t-a menina �ônia Maria, dileta fi- »ocando, entre [eliz e saudoso, urn� =s: seus Estatutos se acham devidamente registados no Registo de Tí

lha -do 'se. Adelino Cunba, runciu- Folia na estrada de, SO.T·ocaba, ha. tnlos e Documentos.

n;írio estadual. qu!n;:,e Illl.OS. Conclue dtzendo qlle A Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis, como se lê no

FAZEM ANOS HOJE: "amda hOJe ce)'J'o os olhos, muna �- art. l0 do seu ,Estatuto, foi criada sob os auspicios do Chef� de Polícia

- a seu. Mal'ia Gonçalves �il- vocação saudosa, � .p(lI'ec�-me
1'evc-

e ua Associação Comerdal de Florianópolis, e instalada a 25 de Ou

\'e�ra, espOsa do SI'; Francisco
�ll- , lo, çom a m.e,çmll lldC!, o mesm�

co- tubro oe 1927, ha, portanto, 22 anos.

YeIra.

Jondo, u. mesma slllgela 11111 mo- Poram seus fundadores entre outros o diGno Desembar"'adcr Me-

- a srta. Diomar S.ilnl, dileta nia ... ".
•

. deiros Filho então o Chefe de Policia qll� foi o"'seu primeiro Pre:ideme

fi.lha do sr. A.n�ônl() FeJisbino da J?tio Medel.i:os, o decano dos ;101'� nato, os Dr�. Wanderlei Junior e João José Cabral, os srs. Ab'ilio :Ma

Slha, funcJOnano jedel'al aposen- nalls/as cutm memes, nos_ fala
de fra .Iosé AUGusto de Farias Manoel Galdino Vieira e o siGnatárir) des-

tado.
"ÚGns temj)oo, que nao 'l'o!/.(nn

t
' '"

,

.
'"

- a srta. Aurea Maria dos San- mais!"

a.

tos filha da exma. viuva d. Maria Rplala, como ,çe l'íssemos, os p1'C-

OIi�'eira dos Santos.
pal'OJivos pom a construção da h's-

FA.ZEM A�OS A\rANH.�: truda de Fe1'ro Teresa C1'isliniL, e

-- a sra. Carlota Voif.lt Lima, a chegado dos ingleses pm Lagll!l�,

cspõsa do 5l'. Lidiô Pinlo Lima, em 188-1. Ptie á rt}osll'u seu espll':-

repTJesentallle com8rcial. to irret'erente,
historiando o ept-

- o jovem estudante Ondino '�órlio do Chico B..,arlJeiro e o

Vieira.
inglés. J?sle om'irl. caladamenle

- o sr, Rlli Cunha, bancário. o barbeiro falastrão, at" qne

-a sra. Marina Fernandes ((. crítica o feriu, O nosso Chico fa-

Bl'üggmann, digna espôsa do sr. lO1/ mal da g1'll11diosa obra da pon

);e\"toll Brüggmann.
' te das Laranjeiras. Mal

construido.

"'oi a conta.

"Mister" 1�1hile, levantando-sp

da cadei1'rr, com uma calma admi

rável, fnlminoll o Chico com as se-

gllinles palavras: ,

.

- Olha, Chica, você
eslú barhel

ra - fica barbeira. Oll\'Íll? O Gil i·

co desmaiou.

E ó inglês, solene, cheio de di

gnidude, powdo, dci:r:oll a bal'bea

j'ÜI ...
"

Oulm pâ(lilla de I:!t'ud'ição lin

güística é a sob n. VVE. . ...

'
-

•. , .

Leua-nos o sr'. C. p�, seu anta r,

((,os dom'Ínios da etimologia - � o

que é mel.h01' - em tão al'dllo as

slmlo consegue detej'-nos, para, no

fim, dese.iarmos mai� ainda.
.

Os esboços biográfiCOS de TIora

çio iV'nnes Pires, M'aujo li'ig�/eil'e
do e Ogê Mannebach ÍlnpresslOna�t
vivamente. Evocam aqueles ires

lum.inares da literat1t1'a calarinen

sé, ,e nos contam muito .de SUI1S vi

rias. Uma página esquectda de Mas

caren/ws Fil/LO, do jorn,al "A RI,;
P1í.úlica", de 8-7-1921, vem no Anua

rio. O ilustre beletrista retrata

"nhá" Lean,drG, t1Po poptllm' .

de

Florianópolis áquele ano de vll1te

e um. Há, nele, mais de uma cente

na de sonetos dos nossos poetas.

'Um calendário agrícola para q sttl

do Brasil' e 11111. ligeil'o estlldo da.�

nossas plantas medicinais, .co_m se

us variados usos, dzst!'a!rao a.�

donas de cll:�(I, sempl'e
amdas por

tais conhechnéntos.
..

,

'Saa leihlrll nos delzCIOu. o eS�)1-

l'UO pOl' dem.ais (_ltribnlado nos dws

que passam. E' certo q.ue,� nes!a
crônica, á gu'isa de aprecwçoo, �l(W
comentamos muitos autores. E lSS?

�xplicarnos francamente: o Anw�

I'io li todo bom, excelente,
da pri

meira à última páginas, po!_'tanto;
T'(f;:,{Íes nos sobram, se 1,100 no

ocupamos de to.das eta�. E t:oba
lho ele 11Iaior' folego, nao pm (J a

exigllidLllle dês te espaço.

FaremoS, 'possivelmen'te,
dO�ltl'a

PARTICIPAÇÃO feita. Atá lá, pois, se Deus qmser.

João Machado Pacheco Junior e Dilma

I'
.

. .. . ..
..

..

..

Born Machado, participam aos parentes
,

_

e pessoas de suas relações, o nascimento

I
.

A DONA DE CASA
INIO'

de seu filhinho Julio Cláudio, ocorrido prefere uma BATERIA DE A�UM -

CA' Id' t preferindo o
•

dia 15-2-49.
.

Pode recebe,la e pr�sen e.. . MI

Florianópolis, 16-2-1949 FÉ MIMI. E como e deltcloso o cafe MI .

MENINO J(JLTO CESAR

Faz anos amanhã o galanle me

nino Júlio Cesar, eslremoso filhi

nho do nosso distinto conterrâneo

sr. Otaviano Botelho, í'nncionárjo

da Secretaria da Fazenda, e de

sua exma, sra. d. Altair Botelho.

D. CECY FERREIHA CARDORO

O dia de amanhã regista o natalí

cio da exma. sra. d. Cecy Ferrei

ra Cardoso, digna esposa do sr.

João Batista Cardoso, sub tenente

do Exército Nacional, resiccnte

em Curitiba.

sn. ELíSIO DAM.A.S-CENO

SILVA

A efeméride de amanhã assina

la o aniversário natalício do sr.

Elísio Damasceno da Silva, com

netent= runcionãrío da Sociedade

Valgo LIda.
As manirestações que lhe pres

tarão seus amigos, nós nos associa

mos.

A beleza é
obr·jgação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei

coam dia a dia.

Agol'a já temos o creme de alfa

ce "Brilhante" .

ultra-concentrado

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar

refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantal,lor II

vista.

A pelé 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 man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta, a imperar com o

uso do Crem.. de Alface "Brilhan

te". Experimeate-o.

Ê um produto. dos
Laboratório!

�.1vim & Freitas, S./A.

Âo tomar aperitivo

Peça Bitte,.
Agu;a puro

o Aperitivo completo

3

o parágrafo único do art. 9° do Estatuto, assim dis,põe�

"O Presidente da Caixa será sempre o Chefe de Polícia do Es

tado
. (atualmente o Secretário d�egurança pl'{blica), ,? be!n as

sim, serão sempre
Vice-1>residente e chefe da Sindicanda, o Pre

sidente da Associação Comercial de Flor'ianópolis e o Delegado Aq

"iliar. Os demais cargos serão preenehidos por eleição etc.".

Como se verHica/dêsse disppsitivo, os Presidentes e Vice-Presidente

s:::'o natos e assim tem corrido até cshl data, sendo que, ao ('m v€:z' do

Delegado Auxiliar, em face dos seus muito que fazeres, de ha muito

vem exercendo a chefia da sind'icancia o Comissário de Policia Sr. Ful

vio Paulo da Silva, que é também quem faz a distribuição de esmolas

aos indigentes.
Dada a sobrecarga de serviços OOS Srs. Secretário da Segurança

PlibJ'ica e Presidente da Associação Comercial, praticamente, ã Caixa

foi dirigida, por algum tempo, somente pelo 'seu digno e abnegado lQl

Tesoureiro Sr. Manoel Galdino Vieir�l (comerciante), mais tarde tam

bem pelo s'ignatário desta, e, atualmente, pelos mesmos e pelos Srs. 10

Tte. da Reserva do Exército Alfeu Ferreira Linhares e Alvaro Soares

de, Oliveira (comerciante), respectivamente 2°s Secretário e Tesourei

ro, e pelo Conselho Deliberativo constituido pelos Srs. Manoé! Vi?irfl de

Mello, Firmino Vieira, Esperidiã'o Amim (eomerciante) Sidnei NoceUi

(Industrial), Albano Leal Jun'ior, Bento Aguido Viei;a (fullcioJ1.árics

públicos aposentados), Rogerio da Costa Pereira e Miguel Daux Irepre

sentantes comerciais), todos dignos e esforçados colaboradores na di

reção 'da Ca'ixa, sobre cuja honestidade não pode prevalecer um sim

ples consta, dada a con'eção com que sempre se conduziram nas suas

vidas pública e particular.,

Quanto a mim, a atuação que tenho desenvolvido, a principio co

mo membro do ,Conselho Del'iberativo, depoiS, já ha alguns anos. na

qualidade de 1° Secretário, os que comigo colaboraram e os que conti-·

nuam colaborando, sabem e poder'ão testemunhar a valia dos meus apou

cados prestimos, que exercito (Jomo dever e não como favor, com o (1e

sejo de, também, ser de qualquer forma util aos menos favorecido.. da

fortuna.
?

"A Caixa", lê-se em certo trecho do art. lOdo Estatqto:

"terá por fim exclusivo socorr�r os indigentes' residentes nésta ca

pital e incapazes, absolutamente,
de prover as suas necessidades, uma

vez que sejam matriculados de acôrdo com a1' exigencias
contidas no

art. 22° e seus parágrafos".

(O grifo é para ressaltar que só aos ihd'igentes residentes nE'stu Ca

pital e incapazes de proverem as suas necessidades é que a Caixa se

propôs socorrer, e não aos pobres em geral, que são uma grande par

cela da população citadina, a qual vive do produto de trabalhos pouco

rendósos que nã'O lhe proporciona meios de acompanharem o �da vez

ma'is acelerado aumento do custo dos generos e utilidades indispensá

veis á sua manut,enção).

A êsses e aos indigentes não habitantes na Capital a Caixa não po

de socorrer, não só porque não é esta a sua finalidade, como tão pouco

Continua na 6a. pág.
12,00 - A Voz Evang-Plioa_

12,15 - Oferecimentos musi-

Rádio Guarujá cais
15,30 - Tarde Esporti\'a

17,RO - Variedades

18,00 - Peça o que qnizc[', ..

19,00 - Sólos de piano
19,30 - Momento Esporlivo

20,00 - Bl'inrle mllsical das tin-

<tas YPTRAl\'GA

20,05 - Em ritmo de carnaval

22,00 - Bôa noile - ENCER

RAMENTO.

PROGRAMA PARA HOJE

RESENHA DE PROGRAMAS DO

DIA 20 DE FEVEREIRO DE 19�9
9,00 -

ABERTURA - Bom dla

para yocê.,.

_ Arco Tl'is musical

- Gh ueho Martinez

_
Músicas brasileiras em

9,30
9,l!5
10,00

gravu<:õrs
1030 - MPZAK

11 :00 - Bing' Crosby

11,15 - Ruy Re:--

11.30 - Brinde musical
.

tas YPTRANGA

BONS NEC...óCIOS DE Il\lóVEIS?

Só por
intermédio do Escritório Imo·

d ns li n-
biliário A. L. Alves,

, Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que é eoepera-:
nvtsmo

(COMUNICADO DO SERVIÇO
DE ECONOMIA RURAL, DO MI
NIS'rÉRIO DA AGRICULTURA)

O cooperaf.ívismo é a -organiza
cão dos produtores ou dos consu

midores .em sua própria defesa.
Aumenta o poder 'aquisitivo dos

consumidores.
A cooperaLiva dá o pêso justo e

retribue da maneir-a justa.
Visa a melhor qualidade.
Devolve o excedente do cons-u

mo QU da produção (lucro, no co

mércio e na indústria privadas).
Elimina intermediários.

i Disciplina e ori.enta a economia
!domésLica.
; Arranca das garras 'Usurárias
�o crédito,

Não impõe, pela propaganda ou

outros meros, a necessidade de
gastar mais do que aquilo de que
realmen le necessita o associado.

Suprime o- lucro do comércio ou

da indústria.
Capacita a classe trabalhadora

/para a função. econômica,
:e um fator de paz entra os 110-

mens e os povos.
Cria vínculos de solidariedade

econômica.
Dá ás economias uma fina lida

'de soriqlmente útil.
É um �DlJtrumento necessar io

/para 'organizar a produção e a dis
itribuição.

COl\fPRADORES PARA CASAS E

'l'ERRENOS
o Escrit6rio Imobiliário A. L .. Alves,

sempre tern compradores para casas e

terrenos.
Rua Deodoro 35.

o sr, Chaim Weizmõnn,
presidente de IHêel
JERUSALEM, I (UP) - o pro

fessor Chaim Weizmann, dP'7� anos.

prestou b juramento solene como

presidente de Israel. De mão ergui
da declarou ele solenemente: "Eu,
B�n Ozer Weizmann, como ljr�si
dente de Israel, juro obediencia :i0

[Estado e suas leis". Milhares de es

pectadores aclamaram o novo che
fe de governo, dando vivas ao p.r�
sídente, quando Weizmann se diri
gia para a sessão da Assembléia.

';aUNCHE CONTINUA ESPFRAN·
ÇOSO

RHODES,
.'

(A. P.) -- Ralph
(Bunche mediador das Nações tini
das pal:a a Palestina, deu a enten

der que o Egito e Israel estão che
gando a um acôrdo nos grandes
problemas que por pouco não ca.u
saram o colapso de suas negocia

ções de paz, ha duas semanas.

Ha possibilidades de um armisti
'cio brevemente, mas Ralph Bunche
disse que a experiencia lhe ensina
ra a estar alerta contra dificulda
des de ultima hora.
Informou-se,

.

não oficialmente,
que as delegações concordaram em

principio em fazer das Iínhas de
tregua de 14 de outubro linhas d:�'
armísticio permanente na Palesti
na.

As linhas de 14 de outubro S 1,') ar;

de antes do inicio da ofensiva israe
lita no Negev,
De acôrdo com a informação as

linhas de armisticio serãó) quase
identicas às linhas solicitadas pelo
Egito como garantia de segurança
mutua. Tais linhas coincidiram em

parte, com a fronteira entre o Egito
e a Palestina e, dariam aos egípcios
uma estreita faixa costeira. para Ga
za .

Uma fonte digna de credito dis
se que um acôrdo poderá ser con

seguido ainda esta semana, "Ne
nhum dos lados deseja que a ccnf'e
rt-ncía fracasse pôr causa de dela
Ihes, agora que. concor-daram nos

grandes problemas".

ENTENDIMENTOS r
BHODES ..

' �

(UP) - As defega
ções do Egito e de Israel concorda
ram, em principio, que o centro
rodoviario de El Auja, situado na
fronteira com o Egito.: seia d.vrni
litarizado e colocado sob adminis
b ação neutra.

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

.o TESOURO
Da instrução está ao llleanM

dp todos. DR esse tesouro &0 tell'
8miR'o analfabeto. levando-o Il uni
"'1T"'" elp 'llf�hf'tizací'i() no flruur
:m.l'nlllT' �;;n ,TnqÁ. DA El'IlIoln TTI<i,,..
t""il>l riA FloT'i"nÓT)olis OU na Cate.'
dral MetróIlolitana..

,.

•

PÊSO MÁXIMO ,lOTAL
Super F-7 B
S

..•. 625 quilosUper F. B 9 750.... quilos
MOTOR v-a - 145 HP
PotêAcia 45 or ma-'/0 lar.5.525 cc de cilindrada

lIXO.TRASEIRO

Grande variedade de mode los l
Os Super-caminhões Ford 1948 das séries F-7 e F-8 são feitos
para superar tarefas pesadas, que exigem potência no motor fi

resis;ência no chassis. 'Tanto um corno outro são equipados
com o novo motor V-S de 145 H.P., um mundo de fôrça, que
obedece ao menor comando do motorista. Ambos possuem
transmissão de 5 velocidades para a' frente e sistema de freios
hidráulicos Com freiagem auxiliar a vácuo. Eixo-traseiro de
dupla velocidade, na série, F-8. Novas e maiores cabines, iso
ladas das vibrações do chassis ... e inúmeros outros aperfeiçoa
mentos, na mais compl�a linha apresentada pela Ford, a

qual inclui também modelos de camjnbões lev'es e médios
para todos os fins. Conp.eça-os no seu revendedor.

i

I
I,

COM RESISTÊNCIA EXTRA
Simples no F-7 e COm2 velocidades no F-B

POSTOS DE SERVIÇO'EM TODO O PAís .

A maior rêde de
serviço em t d

postos de
o o O Brasi/l

FORD MOTOR COMPANY

�----'----------------�--------------------;T�O:N�I�CA;R�D�IU�M�------------------� �-�;-.-.- --�'
/nnnre t't'.TiMlCi:S TôNICO DO CORAÇÃO�W i,.�.. •

após as
O TONICABDIUM é uma medicação cardiotônica, indicada no

refeições? enfraquecimento do músculo cardiaco, fraqueza geral, curso de

molestias agudas, astenias, perturbações na circulação' do san

gue, cansaço, falta de ar, edemas, congestões viscerais e palpi
tações. Os componentes do TONICABDIUM exercem ef'ic�z
ação diuretica, em virtude do seu efeito benefico sobre os rins,
eliminando o acido urico, combatendo as nefrites e o reumatis
mo.

'Larga,..me... -

Deixa-me grilar!

O TORNICARDIUM VIGORlSA o CORAÇÃO Af'1".
,.
.Y ( 'I. '"

'-,
'- ��,

XAROPE
S., JOiO

Combate a tosse, a

bronquite .e 09 resfria
dos. João O Xal'ope S •

éeficaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respira t6rics.
O Xarope São João
'õlolta o catarro e fa;;t;

éxpectorar fàcilmentt>

TI LOGR'A FIA·

CASAS E TERRENOS

�s perturba
ções digestivas são frequen
temente ocasionadas por
excesso de acidez, E pos
sivel remediar os ataques
de flatulência, biliosídade,
câimbras ou dores após as

. refeições. MAGNESIA
BISURADA é reconhecida
como o remédio de confian
ça para neutralizar o ex
cesso ele acidez estomacal.
MAGNÉSIA BIS1JRADA
alivia rapidamente os di.stúr
bios da acidez. MAGNESIA
BISURADA ajudará seu es

tômago a funcionar perfei-
. tamente.

Em pó e em comprimidos.

Corre�pondencl ,
Comerciai

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METOI)O:
Moderno e Eficiente

Possue V. S. casas oú terrenos para
vendar?

Xão ancontra comprador?
Entregue ao. Escritório Imobiliária

1-.. L. Alves.
Rua Deodoro ;].5.

RUA ALVARO DE CARVALHO.' 65

BOM NEGOCIO
para quem 'possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$,lOO.OOO,OO renda
c:erta de 10'/. ao ano com recebÚnento de iuros mensais.

Informações nesta redação g
w�

32 MAGNÉSIA

BISURADA
CASA MISCELANEA diatri
buidora dOI :Rãdiol R.:;C. A
Victor. Válvula. e Dísco ••
Rua Conselheiro MB,tra

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

ANTIACIDO DIGESTIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1rReWõf'D.elim-: Suspensão
,

l tados
e

Provocam� cie,otist,as
LONDJ:tE8, (U,

�jJ Neurasthenia
" .

; ..: ·)':2�/f.,1'fI'"� I '4.._,\�\ "

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILItE o SEU OR·
GANiSMO, PORQUE O'
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLECTUAL O
LEVARA',. FATALMEN.
rr, A' NEURASTHENIA.

�.()s primeiros symptomas da
J:m�urastheniasão geralmente a

I insomnia, pesadelos, irritabili
i -dade, dôres de cabeça e ner-

r vosismo. Ao sentir quaesquee
!,.destas manifestações previna
!:se contra as suas consequen
!<:ias. Trate-se imrnediat.amen.,
: 'te, com um remedio de' effeito
.:positivo e immediato. Não
I'ttomê drogas perigosas. Vigonal
:.;é o remedio indicado para

. tqualquer caso de neurasthenia.
'Vigonal revigora o organismo,.

ll'estituindo ao 'fraco as forças
'!perdidas e á energia da juven
'Ilude ás .pessôas exhauridas.

de

P.) - o go
verno suspendeu quatro cientistas
eúcarregados de pesquisas secre

Las, em virtuüs das duvidas sur

gidas sobre a sua l<tàldade. Três
deles eram ftmcionarios do .Minis�
tterio de Abastecimento ,e o outro
pertencia ao corpo de tecnicos do
Almirantado.

de Maquinas.·Aaricolas
Nardini Ltda.

í

A ma'ior e mais aperfe1coada Fabrica de

Industria

MaqUinas ftgricolas, Tornos, Teares e

Artigos ,de Cutelarias
Fabrica em Am-erícona -- Estado !ie São Paulo

Ind. COm. e Seguros
"KNOT S.A.·

ÁVISO
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na séde social, o rela

tório, balanço e conta de "Lucros e Perdas", referentes ao exercício
findo em 1948, apresentados pêla Diretoria e o respectivo parecer do
Conselho Fiscal.

Itajaí, 14 de fevereiro de 1949.
Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

---------�--------------

Os russos con!troem

barricadas
BERLIM. CC. P.) - A policia I

alemã, contr-olada pelos soviéticos,
começou a erguer barricadas em

diversos ponto da fronteira da �o
na russa' com a amer-icana, a fim
de impedir o transito de mercado
rias contrabandeadas. Nas ultimas
semanas os russõs tem apertado, o

mais possível, o bloqueio e revista
do todo os carros que atravessam a

fronteira e, agora, para fa,cilitar
o serviço construíram as barrica
das..
O JOLGAMEN'rO DOR ESPIõES

TCHECOS
MUNICFr, m. P.) - O exer-

cito norte-americano abriu mão do

sigilo q-pe deveria envolver o jul
gamenfo cios espiões tcbecos pOI'
inciativa do general Lucíus D.
Cl ay, citando pelo norn'e o primei-

.

'1'0 ren e convidando a imprensa a

ouvir o verediturn. O agente de

, FlopianÓP01is

Rgppgsgntan tQ8 º.::x:�llJsi'\(os papa
.

.
(t� ,banta @atapina

'

. i
o 6stado .

Industria Comercio e Seguros Knol S. 8.
''; Praça 15 de Novembro, 20\ - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone -- 1324

Ende Tel.·· I{NOT

·!fORTlFICA E DÁ SAÚDJ:
"abol�to,1oa ALVIM & FREITAS _. S. Paulo espionagem cm apreço, que estava

AI... sen do julgado ha dois dias a poro,
-

; las feclJadas, :foi identificado co

:n0 Frnntisek Kleckal. Entretanto, -

Encontram-se atualmente em uso,
o brigadeiro-general Jolm' L. Me

.em todos os recantos do mundo; Kee, chefe da Oomissão Militar

.centenas de milha"tesi de Motores que está promovendo .0 [ulgamen

.de popa JOHNSON, proporcionando t.o, reCl1SClU-Se_H revela:' a naciona

.aos seus possuidores ano após ano, l.lclade de Klecka. Vinte pes.so�s
ann SERVIÇO SEGURO. Distribui-I toram presas en2 novemib.ro ulti

dor-es: Comércio & Transportes C. mo, sob a acusa�ao de espionagem

D S A- J
-

P' t 9 para a Chccoslovaquia e neste gr u-
.namos _. ,-. oao' ln o" . .

I
. .

'
.

l'" 1)0 mc uem-se diversas naclOna 1-
•••••••••••••••••• ,' •••'. • • • ••

dades. O' verediturn de Kleeka, o

VENDE;,.SE primeiro dos vinte a ser julgado,
é esperado ainda hoje. -Seu nome

foi revelado por ordens do Exer
cito vindas de Frankfurt. A Co-

Vende-se 2 lotes de 10 metros de
frente por 30 de fundos a Rua An

tonio Ma�tos Areias no, Estreito

próximo ao ponto de onibus, tratar
-com Artur Hartoog na Cia. Telefô-
nica Catarinense.

missão Militar recebeu tambem
instruções no sentido de anunciar
o vereditum, .quando terminasse o

julgamento,

<I'

Elétricas e ma

nuais, as bombas
, \

LILLA são silenciosas e

sólidas. Resolvem o problema da água corrente,
dando confôrto e satisfação. Econômicas e durá-

veis. Adaptam-se a poços rasos e fundos. Pe.

çam-nos prospectos. Facilitamos o pagamento.

. Cia. �ILLA de �ãq�.nas lNDÚSTRiA e COMÉRCIO .

Fundada em 1918

RUA PIRATlNINGA. 1037 - ex. P. 230 - S. PAULO

Oflc:JNAS E fUNDIÇÃO EM GUARULHOS - S. PAULO

TEMOS TAMBl!;M: Torradores _e moinhos para café.

Engenhos para cana. Máquinas de picai' carne para
indústrias e açougues. Motores e).étricos e outras má
quinas para fins comerciais, industriais e .agrlcolas.

1949 Arco-Artusi

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a' intensa e
'

proficua
,Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lh� é oferecido pela

onda da ZYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

,e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Inda Com. e Seguros
KNOT S.A.
ASSEMBLÉIA GE.RAL ORDINÁRIA

.

1a Convocação' I

Ficam convidados todos os acionistas desta sociedade para a As
sernbléia Geral Ordinária, ri realizar-se dia' 21 de março de 1949, às'
15 horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia: �

1 - Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço, Parecer do Con-
selho Fiscal relativo ao exercício .de 1948. ,

2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
3 - Assuntos de interesse da Sociedade.
Itajaí, 14' de Fevereiro de 1949.

Sidnei Nocetí - Diretor-Presidente

COMPANHIA FRIGORíFICO DE TUBARÃO
Na séde desta sociedade á Rua Passagem s/n", nesta cidade, acham

se à disposição dos senhores acionistas, pára serem examinados, QS do
cumentos de que trata o Art. 99 do Decreto-Lei n. '2627, de 213 rie Se
tembro de 1940.

Tubarão, 11 de Fevereiro de 1949.
asso Lourenço Giollo - Dir. Presidente
Albino Damo - Dir. Gerente

lOJA DAS CftSEMIRIS
Especlelízede 'em' ar'j.gos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASElVIIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANllEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMASi CHAPEUS, ETC.

Tud� pelo menor preço da praça
Fa�a uma visita à aessa Casa e verifique

nossos precos e artigos
"

VENDE-SE por mo'livo de'mudança
Grande. área de terreno lã culUvada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bàirro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
�RATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Al'L'es.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Kn�ll, no Hotel C�l1zeiro.

L.

./

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

i Diltilógrafa I

! diplomada• •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••0 ..

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

· . . . . . .. . � '" '" '" '" ...
,

,

PASTA DENTAL
ROBINSON

.� ••••• II ••1. '" <lo '" Ir '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"

FERIDAS, REUMATISMO �
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de NogDe�ira
Medicação auxiliar no tratamento

da ailUia
'" '" '" '" '" '" '" '" . '" .'. '" .. '" .. '" '" '" '" .. '" '"

SENHORITA! _

A ultim a creação em retri
gerante é. (;) Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Pr eterindo-o está
acom panqando a moda.

.
,

'" "' .. '" .. '" '" '" '" ... '" .. '" '" .. '" '" � '" .... '" .. '" .. '" .. '" '" '" .

..

o;.
uando ..lguém. t.al O!lmo6'"

Iheu-o da ilustraçilO� oftIre_
lhe. em Il.IÓá.vel gesto, um cãIiDe 40

\
excelente o.peritivo KNOT, lam_
ee v. Sia. de acrescentar. ao 8.0�
o." • gentile=:ESTEÉ "�ft,í�.
SFi'1 (J l1EU APEiUTi'V(}

!,I1ED/!.ET(J!
�

! {/Ifp/);ouro DA saoriA./rtO.pJl'1. t! reGI/tUM
r . ITLdAI '

�

• '" '" '" '" '" .. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" o'" '" '" '" '" •

NOVIDADE SENSACIONAL
Qualquer pessoa pode ganhar UI1la BATERIA
DE ALUMINIO, comprando " saboroso café

MIMI,
'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Avai , Futebol Clube
CONSELHO I;>ELIBERATIVO

Edital de Convocação
Fica convocado o Conselho Deliberativo do Avai F. C. p ara lima

reunião a ser realizada dia 20 às 10 horas, na séde social, para de acôr
do com art. 34 Ietra d) dos Estatutos eleger o Presidente dI' Honra

Presidente, 10 e 20 Vice Presid�nte, Conselho' de Finanças e o C()nse�
lho de Sindicância.

O Conselho Deliberativo se reunirá com dois terços no mínimo de
seus membros componentes, em la convocação, e, em 2a' convocação,
meia hora após (10 horas e 30 minutos), com qualquer número.

Florianópolis, 16 de Fevereiro de 1949.

A. A. ATLÉTICA BARRIGA-VERDE
C.O.N.V.I.T.E

Convida-se as distintas associadas e atlétas para a reunião dançante
earnavalesca da próxima segunda-feira (21) na séde provisória, ocasiãç
em q:ue também serão tratados assuntos referentes ao grande ft-strvnl
do dia 27 do corrente,

A Diretoria

. ------------------------'��----------------------------------

r

o BOCAIUVA JOGA HOJE

EM ORLEAES - O esquadrãO'
do Bocaiuva E: C., que vem de

ser remodelado, figurado alguns

elementos de' destaque, efetua

rá hoje á tarde uma exibição em

d "ze"
prleães, enfrentan o O' onzs

00 Conde D'Eu, local, Espera-se

que o "Lanterninha" do cer

tame de 48 realize uma boa per

iformance, contando com os el.e
mentos que estão para eonquis

taro valoroas agremiação ,dO'&' tun
REUNIAO DANSANTE CARNA- cíonáríos do INCO recebemos o

VALESCA NA ASSOCIAÇAO A- seguinte' ofício: "Florianópolis,
TLÉTICA BARRIGA VERDE -;- 18 de fevereiro de 1949, Ilmo

(�ontnuando seu prO'grama de Sr. Diretor do "OEstado Espor
recreações em benefício de s,uas tivo". Nesta. Temos o prazer de

ativida:des espO'rtivas, a simpá
tica Associação Atlética Barnga

Verde levará a efeito em sua

séde provtsóría, à Avenida Mau

ro Ramos, uma . atraente reu

níão dansante carnavalesca �ue
promete revestir-s.e d�. maior

explendor, tendo SIdo ja ?rna
mentodo o salão para tal fím.So

mos gratos aos diretores da no

mos gratos aos diretores do nos

vel agremiação pelo convite que

gentilmente,nos foi enviado.
xxx

TORNEIO MUNICIPAL DE BAS- Carreirãq; 10 Tesoureiro - Yo

QUETEBOL - Com dois inte- landa Costa; 20 Tesoureiro

ressanteS' cotejos, foi realizada" Yolanda CampoS'; Diretor de

quinta-feira, a rodada inicial I Esportes - Brasilício Alves. A

de Torneio Muni?iPal de BaS-j proveitando o ensejo que se_ n?s
quetebol, promovIdo pela Fede- oferece apresentamos a v. s. as

ração AtlétiCa Catarinense. Na I nosslits cordiais saudações. Pau

peleja ,inicial da noitada na Ile M. Mendonça, presidente.
cancha do Lira Tenis Clube, o Seba&tião B. Vieira,' Secretário
Caravana do Ar logrou vencer geral". GratO's.

o Barriga Verde, pela contagem x x x

de 24x 17. O prélio Lira X Tau- ADVOGADO DO AMÉRICA

baté,. realizado a seguir, termi- Segundo a nossa reportagem
nou. favorável ao primeiro, pelo apurou, o dr. Rubens deI Arru

escore de 33x18. Grande públi- da Ramos, diretor desta folha

co acompanhõu o deS'enrolar da vem de receber procuração da

luta. A segunda Todada, devido diretoria do América, para fa

ao mau tempo deixou de ser zer a defeza' do grêmio joinvi
efetuada ante-ontem, ficando lense no rumoros'o caso do

transferida. para amanhã, á guardição .Gonzaga. O a&'sunto,
noite no mesmo local. Serão como já noticiamos será resol

defro�tantes: Ubiràt'fm X Atlé- vido na. próxima quarta-feira
tico e Lira X Caravana. pelo colendo Tribunal de Justi-

x x x ça De&portiva da F. C. D. Falan-

FUTEBOL JUVENIL Abrigo do á reportagem o dr. Rubens de

de Menores e Monte Castelo F. Arruda Ramos declarou ter acei

C. deverão defrontar-se hoje to a incumbência.

com início às 9,30 horas, no

gramado do primeiro, na Pedra
Grande, em -peleja de carater
amistoso. O esquadrão do Mon
te Castelo jogará assim constí
tuido: Artur, Xavier e Júlio:
nínínho, Sanford e Djalma; Bi
la, Bolinho, Jacará, Agapito e

Samuel.
xxx

NOVA DIRETORIA DO GRÊ
MIO �SPORTIVO INCO - Da

comunicar a Y. s. que em sessao

de assembléia geral, realizada

a 14 do corrente, foi eleita e

empossada a diretoria que deve

gerir os dístinos sociais desta

agremiação do período de 1949-

1950, a qual ficou assim consti

tuida: Presidente de Honra -

Acari Silva ;Presidente -Paulo

M- Mendonça; Vice-presiden
te - Adauto Vieira; Secretário
Geral - Sebastião B. Vieira:
10 Secretário - Abel Capela,
20 Secretário - Armando Silvio

Á DISTINTA CLASSE MÉDICO-FARMACÊUTICA
A SUISSA' BRASILEIRA, concessionária para o

Brasil, dos produtos do LABORATóRIO CILAG S/A.
- SCHAFFHOUSE-SUISSA, comunica que acaba de
nomear a firma EOMANO MATTIOLI & CIA. LTDA.,
à Praça General 09ório, 384, nesta Capital, como sua

representante esclusiva para os Estados de pavmá e

Santa Catarina.
Aproveita a oportunidade para avisar que tem

para pronta entrega o produto
PAS-CILAG

(ácida pamino-salicílico)
específico moderno nõ tratamento da tuberculose, es

tando à disposição dos 8rs. médicos as respectivas li
teraturas.

I
I,

Duas carias do ....

dispõe dos necessários r-ecursos finance'lros, mesmo porque, jarnhém.
somente são seus contribuintes pessôas residentes e firmas comerciais
estabelecidas no perimetro urbano de Florianópolis. " Sessões Elegantes

O art. 20 está assim redigido: A história de dois jovens apaixonados,
"O socorro a que se refere o artigo anterior consistirá' em es-, lutando contra o terror num solar cheio

molas a criterio da Diretoria, ou recolhimento dos indigentes a U111 de mistério!

Albergne, que pela Caixa será construido e mantido", PAVOR!."

Duas, portanto, são as finalidades da Caixa: socorrer os !ndigen-
tes residentes nesta Capital e incapaz de proverem- as suas necessidades,
e a construção e manutenção de um Albergue para recolhimento dos
mesmos.

.

Quanto a este, isto é, o Albergue, não foi possivel, ainda', nnr abso
luta falta dos necessários recursos f'inanceiros, dar-lhe a extensão pre
vista no artigo transcrito - o recolhimento permanente,

Construiu-se. um Albergue para recolhimento noturno temporário,
fornecendo-se pão e café, todas as manhãs, aos que ali p�rnoitam, an

tes de se retirarem em busca de trabalho. E com que recursos cons-.
truiu-se o dito Albergue, em grande parte? Com os provindos do [ogo,
na conformidade do Decreto n. 558, de 20 de Março de 1934, do Sr. In
terventor Coronel Aristiliano Ramos, que concereu á Caixa 50% _:_ cin
quenta por cento - da arrecadação efetuada na Capital, o que foi come
guido pelo então Presidente da Caixa, o digno Sr. Coronel Otavio da
Silveira Filho,

.

No "Albergue Noturno Santa Catarina", construido e mantido pela
Caixa de Esmolas, desde 1941, data de: sua 'instalação, até 1948 inclu
sive, foram recolhidas 3182 pessôas de ambos os sexos, adultos e me

nores, e os pernoites totalizararn 21.256, tendo a despesa incluída a
de conservação do prédio, atingindo a soma de Cr$ 55.728,7tf.

.
Quanto á pr-imeira das suas finalidades, que é a de socorrer os in

digentes com esmolas, o que posso esclarecer, de pronto, sem muito
r�buscar os arquivos da Caixa, é que esta instituição tem cumprido,
��elmen�e, o a que se propôs realizar, dentro das suas poss'ibilidades
f'inanceí ras.

Assim é que. nos anos de 1946 e 1947, socorremos a 229 indiaentes
em cada ano e no de 1948 a 236, despendendo-se Cr$ 145.070,30, � .....
Cr$ 141.�,40!oo e Cr$ 146.390,00, respectivamente, somando a despesa
desse. t riênio, s�n�ente com a distr'íbuíção de esmolas, Cr$ 432.800,00,
quanha_ que, adicionando-se-Iha Cr$ 24.258,20 despendidos com a ma

nutenção do Al?ergue e a de Cr$ 24.757,30 despendidos com a Caixa
p�pr13mente .

dita, em cobrança de mensalidades, aquisição de mate
nal. ?e expediente, selos para recibos e documentos, no mesmo triênio,
verifica-se que a despesa total foi de Cr$ 481.815,50 ou seja a media
anual dê c-s 160,605,20. ".

A dis!ribu!ção d� esmolas é. feita, mensalmente, no dia li5, e, quan
do esse d�a seja domingo ou fenado, no dia anterior, desde as S horas
da manh�" -?o. A]bergu� .Noturno, sito a Avenida Hercilio Luz n. 20,
pelo Comissár-io de Poficia Sr. Fulvio Paulo da Silva sendo assim Ia-
'1 VS'

, ,�,

CI a
'.

. constat��' ?e .VISU_, ou por intennedio de membro do Corpo
Redat.onal_ desse Díárío, devídaments credenc'iado, para cujo fim tenho
a satisfação d� con�idar a ali comparecer, com Q que eu e os mais
membros da Diretor-in nos sentiremos muito honrados.

Si, porventura, não for suficiente essa verificação para desfazer o

consta ou a suspeita de que as contribuições recebidas pela Caixa não

são devidamente aplicadas, i�voco o testemunho pesso_al. do nosso digno
colega Dr. Osvaldo Bulcão Viana, que, quando Secretário da Segurança
Pública ao tempo em que foi Interventor o nosso eminente couterrãneo
Dr. Luiz Galotti, com assiduidade de comparência ás nossas sessões e

zêlo no trato dos assuntos pertinentes á Caixa de Esmolas, foi seu Pre
sidente.

Quanto á mendicancia em Florianópolía, titulo ao qual está subor
dinado o rodapé em apreço, suas causas, repressão e extinção, não me

cabe aborda-los, mesmo porque, dada a complexidade dêste assunto,
sôbre o qual não possuo os necessários elementos elucidativos para seu

devido exame, não me seria possível fazê-lo.
Embora, no entanto, sem entrar no amago de tão huportant- pro

blema, tenho para m'im que um dos maiores entraves á sua solução, é,
sem dúvida, o mau habito de todos nós brasileiros, de darmos .1 eS,l1O

la direta e indistintamente aos que se nos aproximam solicitando -a. E
'isto porque é muito do nosso feitio, como que {I guiza de demonstra

:ção dos nossos sentimentos humanitários, queremos, com muito 011 POli'
eh dos nossos' haveres, mitigar as necessidades' dos que se humilham
estendendo a mão á caridade pública. Assim me parece porque aos qne
dessa forma procedem se"místuram os falsos mendigos, cuja madraça-
ria encorajamor. "

Não seria jJreferível, que todos os que possam fazê-lo, (lhntribllis
sem para as instituições de caridade aqui existentes que porfiam. todas.
em cumprir as suas respectivas finalidades assistênciais, e os C)'ue já
contribuem aumentassem as suas mensalidades, não ma'is dando a es

raola diretamente?
Enfim é um ponto de VIsta que tanto pode ser aceito como impug

nado por improcedente, entretanto, neste particular é assim que r,ie

parece certo.
Meu jovem conterrâneo e colega desclilpe:]:ne ter-lhe tomado tanto

tempo com a leitura desta por demais longa missiva, a que fui forç-ado
pelos motivos ,iá expostos, mas lembre-s,e que a mim foi mais fatirallie
redigi-la e datilografa-la por já no fim de uma existência, do qPp V .. S.
lê-la em plena mocidade e in'Ício da sua vida púbtica, que lhe desejo
repleta de prosperidades.

.

Não voltarei ao assunto.
'Do sell menor colega e 'conterrâneo
Heitor Blum - 10 Secretário da Caixa de Esmolas' aos

de Florianópol'is, Il1digentes1'l\. mi�são do.. ,.
------------- r��t:od:�n�:� não sómente 'motivo de

5 A
orgUlho, mas deve representar um autên
tico s�n7ldo de responsabiI'idade por to

•• do>; aqY"Ip., que esqaeceraru �ua ())::r�em
E OE pOvr � latip.os tem todos éles '" dizer,
nesta ho� hi<tórica de grandes preoc'u
pações para P. humanidade, a palavra de

paz, de fraternidll,de de caridade cristã..

O "Angelo
.

dei }3imbi" parece repe

tir, em, sua �issão de Paz e de human1�:

dade, a palavra do Anjo do Senhor, na

noite de Betlemme: "Gloria in Excelsis

Deu te "In 'r�rra Paz IHominibus Bona';'
Vaiuntatis" ,

Quaisquer que sejam os acáateclmen
tos próxi:nos e futuros, nada pOderá im

pedir que �s Povos Latinos estreitam;

vinculas cada vez malares de amizade <'I'

colaboração, aos dois lados do Atlantic.o.
para darem alento aquela frente' única.,
espii:itual, moral e cultural afim-de que
suas vozes soem altas, sejam aceitas no

conserto das grandes Nações.
Q essencial é que se desenvolva e con

cretize, não como expressão retorica ou

reminicência histórica, 'mas' como especi-·
fica concepção mental e alto padrão mo

ral, uma verdadeira conciência latina.

Nesta maneira,. o Povo Italiano e o ge-·

neroso Povo Brasileiro, que no lendário

empreendimento dêstes dois heroicos

aviadores. reconhecem as mais altas vir

tudes de sua origem comum, podem,

I
com justo orgu!h0, considerar-se filhos

da, Roma imortal

r

Comércio ·e Indú�tria de Madeiras
AVISO

Acham-se fi disposição dos srs. acionistas, na séde soci.al. à rua

João Pinto, nesta Capital, o relatório, balanço e canta de "Lllcros e

Perdas", referentes ao exercicio findo em 1948, apresentados pela Di
retoria e o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Florianqpolis, 14 de fevereiro de 1949.
Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

REINISCH S.A�
Comércio e Indústria ,de Madeiras

ASSEMBLÉIA GERAL @RDINÁRIA
la Convocação

Ficam convidados todos os acionistas desIa sociedade para a As

s.embléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 19 de março de 1919. às 15
horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia:

1 - Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço, Parecer do Con-
selho Fiscal, relativo ao exercício de 1948.

.

2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
3 - Assuntos de interesse da Sociedade.
Florianópolis, 14 de fevereir.o de 1949.

Sidiwi Noceti - Diretor-Presidente

CINEMAS
RTTZ \ ODEON

. ROXY
ÁS 4, 6,30, 8,30 'hs, ÁS 7,30 hs.As 73/4 hs.

EXPECTATIVA",! MEDO
ATROZ!

Warner Bros - A Cía. n , 1, apresenta:
1\ I.lIANSAO DA LOUCURA

com Etrol Flynn e Barbara Stanwick.

Rl'I'Z

ÁS '1hs, - CrS 6,00 - 3,00
ÁS 6,30 hs, - 6$ 6,00' (uníco).
ÁS 8,30 hs, - 6,00 - 3.60,

ODEON

c-s 6,00 - (único),
ROXY

Cr$ 4,80 - (único),
"Imp, até 14 anos".

Suspensas tôdas, etc.. etc., etc.
Estudantes com a caderneta, etc..ete,

ODEO;.;
Às 2 horas

J. ARTHUR RINK apresenta:
DESENCANTO

COm· Trevor HOWARD - Célia JON-·

SONo Produção: NOEL COWARD - Ines

quectvet r

3) - A comédia mais deliciosa do ane.

CHAMPANHE PARA DOIS
com Ray MILLAND - Olivia de HA

VILLAND - Sonny TUFTS.

Preços - ors 4,00 - 3.00

RITZ
À 2 horas

ROSAS TRÁGICAS
com Vitor MATURE Peggy CUM-

MINS - Vincent PRICE' - EtheI BAR

RYMOl;tE, - Patrícia MEDINA.

Preços - Cr$ 4.00 - 3,00
Impróprio: 14 anos,

TMPEHTAL
- As 2 hs,

- PROCURANDO ENCRENCAS
- HilarnanLe Comedia

-3-
:\Til P urna "trapalhadas"

causa flp um Ipstament.o .. ,

SóBRA UM CADAVER
-com -

BRLA LTJGOSI - J,ack HALLEY'
-4-

- Seria possível solver o intri-
neado sinistro do Vampiro Assas
sino.

por

Assistam:
ESCANDOLO QUE .MATA

- com-'

Philip REED - Robert .LO-
YRRY - HTLLARY BROORS - LU
TAS! - JlIlSTER lOS! ....

-5-
FINAL DO sensacional e espe-

[anilar seriado:
'

O E.Y1GM.A DAS TORRES
com

Larry THOMPSON
11/120 Eps.

- Preços:- Cr$ 11,00 - 3,00 -

"Tmp. 10 (DEZ) anos",

, Às 7 1/2 ihoras
Ultimas exibições

2 filmes

JUSTIÇA TARDIA

com Peter LORRE - Sydney CREENS-·

TREIT - Joana LORING.

ROSÁS TRÁGICAS
com Vitor MATURE Peggy CUM-·

MINS - Vincent PRICE - Ethel BAR·

RYMORE, - PatríCia MEDINA,
No programa: 1) - O Esporte em Mar-·

cha - NacionaL 2) - Fax Airplan New'i'

31x10 - Atualidades,

Preços: Cr$ 4,80
Imprópria: 14 anos.
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PSTAOOeDOlnlnlO 20 d. Fevereiro ele '.49 7

Dr. Liodolfo 4.G.
Pereira

AdVOedo-Contabfiisla
Civel -- Comercial

qon.tituiçõe. de .ociedade.
a .erviçoÍl corel::ato., am geral.
�Organizaçõ.. contabei•.

Regiatro. e marca., di.pondo
no Rio, de corra.pondente.

'

Eu:ritório: Rua Alvaro da
.

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 hora. I

Telefona 1494

CUTIS
CANSADA

�,S;�d�i�
gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, mano

. chas.' cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas Imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fi� nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme ern

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto.
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros. fortalece os tecidos. dá v i

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
da. limpa e acetinada. aumentan
do os seus encantos e protegendo

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

CREME

�UGOL
Alvim & freita�. Ltda.'C.P. 1379·5. Paulo

j
�I."".,,,

DR� RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR.. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
"' - .

Quarto na Praia
Casal! sem filhos procura

quarto com pensão na praia.
Cartas para esta redação erule

reçada a C. M. P.

ESCRITóRIO I�IOBILlÁRIO A. L.
ALVES

Encar'rega-se, mediante comissão,
. compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

FaJa-se até e·m Revo"
lDCão na Argentina
BUENOS AIRES, /'

(U. P.)
Os jornais e magazines desta capi
tal não puderam ainda circular, no
décimo dia consecu Uva, e a popu
lação portenha, de três milhões de
habitantes, está sendo obrigada a

consumir quase que somente a pro
dução lançada ao mercado pela fá
brica de rumores. Os jornais es-

tranjeiros trazido do Chile e do
Uruguai .e os pequenos diários do
interior (Rosario e La Plata, prin
cipalmente) não cünseguem satis
fazer o apetite por noticias lo
cais. O rádio aurpentolJ os. seus

prog-ramas noticiosos. Entretanto,
nos cafés e casas comerciais circu
la a versão de que estaria iminen
(e uma greve geral, dizendo-se ain
da que há possibilidade de uma

rsorgan ização governamental atin
gindo o proprio presidente Perón
e sua esposa. Outros boatos acu

mulam-se a �oda hora na cidade,
como os de que os .precos da ga
salina foram duplicados, que o

fornecimento do leite será' redu
zido e até de' que os jornais se

mantém fechados para que Buenos
Aires não saiba o que está se pas
sando na Assembléia, atarefada a

gora com as emendas á Constitui
ção argen tina. A policia lançou
mão das oficinas gráficas do go
vêrno para imprimir' cartazes ad
vertindo a população sõbre os fal
sos rumores e emitiu comunicados
no mesmo �entido. A reação po
pular a estas advertências foi to
davia exatamente oposta ao que
esperavam as autoridades. "Por
trás desta fumaça deve haver fo
go "comenta o cidadão da rua, em

Buenos Aires. Algumas casas 'co

merciais' foram seriamente afeta

das, embora a greve ocorra no

meio da estação rle veraneio, quan
do parte da' população está de
férias. Os matutinos "La Prensa"
'e' "La Nacion ", que são os dois
un icos grandes jornaís indepen
dentes, mantêm lodo ó pessoal de
redação e escr itor ío em serviço.
Assim é que a' reportagem con-

tinua seu serviço normalmente,
procurando noticias e eh cgando
mesmo a fazer manchetes, como se

tudo fosse entrar em máquinas.
A greve teve inicio a 1° de fe

vereiro. Entretanto, "La Prensa"

e "La Nacion" só suspenderam sua

circulação no dia 7. A greve foi
declarada ilegal pelo Departamen
to Nacional do T'rahalho, mas isto
não surtiu nenhum resultado. Os
ultimas esforços para SOlucionar
a disputa fracassaram quando os

gr.evistas souberam que alguns

de
jornais planejavam não readmitir
Lodos os que tomaram parte no

movimento.

CURITIBA nUCRA"'À; PROSEt;lR"S

Centro Catarínense de Estudos
Defesa do Petróleo

Assembléia G�ral Ordinária
i» CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente, em atenção ao dispôsto nos arts. 12,
§ 1°, e 51 dos Estatutos, é corivocada a Assembléia Geral dêste Centro,
para o próximo dia 20, às 15' horas, no Edificio da Cruz Vermelha, à
Rua Tenente Silveira, nesta Capital, para deliberar sôbre a seguinte or

dem' do dia:
1° - Tomar as eontas e julgar os atos da Comissão Diretora;
2° - Examinar e discutir o balanço ·e o parecer do Conselho Fis

cal;
3° - Eleger a Comissão Diretora e o Conselho Fiscal e Suplentes,

para ° biênio 1949-19.p1.
.

Observações: - De acôrdo com o dispôsto no parágrafo único, ('O
art. _1, dos Estatutos, só poderão deliberar e votar,os sócios quites CGm

a Tesouraria. Os Srs. sócios que não foram procurados pelo cobrador,
poder-ão dirigir-se à Tesoureira, profa. Silvia A. Carneiro da Cunha
Edifício IPASE 4° andar.
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Florianópolis, 16 de fevereiro de 1949.
TELMO' VIEIRA RIBEIRO

1° S)cretário.
I

!

Conserve e embeleze suas residências,
eficiente e economicamente, com

TINTAS.
ESMALTES
VERNIZES

\

YPIRANGA
MARVELCERA PARA ASOALHOS

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 - Edificio ROMANOS - nesta Capital.
Um estabelecimento especialisado no ramo, com stock complete

.

de

tintas, pinceis, lixas, solventes, etc. do genêro dos que mantemos em

Rio, São Paulo, Santos, Cur-itiba, Pôrto Alegre e outras muitas cidades.

CONDOROIL TINTAS S. A. - Séde e Fábrica - Rio de Janeiro

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

Nunca despreze o

VALOR DA BOA APARÊNCIA!

Casa Recem
construíde
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
6x'lO metros, toda de

material.

bem barbeado ... beijado!
Para seu maior confôrto, higiene e economia,
passe a usar o aparelho Gillette Tech, díària

mente, com as famosas lâminas Gillette Azul,
rigorosamente assépticas.

GilletteAZUL

fA-200

II

TRATAR NESTA REDAÇÃO
O VALE De l'l'AJ..u
Pl'Oe1Il'em na A.�.fjJa

ProgresSo,
LIVRARIA 43,�

ROSA
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .

Atenção
Contador Diplomado com lon.,

ga pratica de escritas em geral
Merece seus préstimos para a

Capital ou para o interior. Acei
ta tambem escritas avulsas.
Cartas por obséquio para RG.

Cunha Caixa Postal 42 Floria

nópolis.

CASA
. Vende-se, ou aluga-se, uma essa e

um terreno à rua Lauro -Linhares
n. 10.
Tratar à Rua Delminda Silveira

n. 261.

'FÁBRICA DE FOSFOROi) (PRON
TA. P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90,000,00
Situada em Campo Alegre - S,. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut'h

Brusque -;-\ Santa Catarina",
� •••••••••••••••••••••• �.i ••••.••• C/

CASA
Passa-se o contrato de exce

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

Tratar à Rua Felíppe Schmídt,
22, sobrado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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to Alegre, faleceu antc-oruern o R.

\
da Italia em Curitiba '

'\
P. Jorge Sedelmayr, ex-lente do Có- o sr. con�ul-Geral da Itália. em Cun- se a cabo empre"hdlmentos de ta,manha"
digo Catarinense e diretur das <:on- tíba, Marques Píet.ro . :r:ro.bili vitellesc�" envergadura se nao se tem uma tempera.,

gregações marianas' 110S anos 1!)lJ7 pronunciou naq�ela cidade, por .,�caslao I C?nSegUlda atrave� .

de uma vída aus-"

a 1922; ex- diretor do Colézio An- da passagem do Angelo deí Birnbí , o se-! tera, no controle, rrsíco e moral, no trel-"

chieta 'de Pôrto
'

Alegre do;" anos
guinte discurso: namento, no espírito de sacrifício.

1!}23 a 2925. '. "Em nome do Govêrno Italiano,. que E da mesma maneira que Dantes viu

A respeito dele escrl�V2 o HeJató-
tenho a honra de representar, agradeço a resplandecer no semblante de Catão a,

rio do Ginásio Catar.inense de 1.!:l::!3: presença a esta reunião de S, Excía , o sr. luz fulgurante das quatros virtudes tão

Governador do Estado, demais autoridades poeticamente simbolizada na luza das es

"Houve tuna mudança IlO corpo do- civis. e militares, o Aéreo Clube de Curi- trelas do Cruzeiro do Sul, assim eu, e'

cente que afetou não :;0 o Ginásio tiba e IABC, a diretoria do Rotary Clube, me parece tão Iegit.ímamerite, não no

mas toda esta Capital; pois, tão vas- assim como todos aqueles que contribui- quadro da simples alegoria, mas naquele
rani para a nobre iniciativa da missão da pura realidade, veio a mesma luz res

"Angelo dei Bimbi" e quizeram prestar a plandecer no semblante varonil dos he

merecida homenagem a seus mtrepídos roís.

aviadores Conde Bonzi e Manuer Lualcti. Vós sois hoje, meus queridos aviadores,
Com o agradecimento de meu Govêrno, como a flamula altaneira da Nação. Che

externo aqui o penhorado agradecimento ga êste, com vosso' gesto, a dignidade de'

da patriotica colônia italiana desta capí- símbolo sois, queridos e admirados, da

tal e de todos os centros coloniais dos bondade e da audacia italiana, dois sím

dois Estados do Paraná e Santa Catarina, bolos da Itália que quer redimir-se, ele

-mrios dos quais, com comovedora maní- var-se e recolocar-se no lugar que jus

festação de solidariedade, enviar""m emis- tamente entre as gÍ:andes'Nações, sois'

sários para serem representados nesta ce- enfim, dois magnificos símbolos do espí->

Florlan6pollJ, 20 de r;evereiro de '949

o MOMENTO
causada pela temerária condu
ta dos vereadores da U. D. N.

naquêle mumcipio, Dos oito
membros da Comissão Perma
nente que deliberaram no as

sunto, ante-ontem, q u a t r o
eram representantes do P. S.

D., três da U. D. N. e um do P.
T. B. Não se dirá, pois, que a

proposta finalmente vitoriosa,
apresentada pelo deputado pes
sedísta sr. Armando Calil, con
tasse antecipadamente com a

aprovação da unanimidade ou,
sequer, da maioria dos seus.

ilustres pares. Todavia, não sõ-)mente os seus correligionários"
mas significativamente os pró
prios deputados da U. D. N., co
mo o do P. T .. B., deram a sua

decidida aprovação. à fórmula i
aventada pelo parlamentar do I
P. S. D., prorligando, com a me-I
recida energia, a ação dos 've

readores da ·U. D. N. de Ara-

Como prevíramos, a Comis
são Permanente da Assembléia
Legislativa, tomando conheci
;mento do protesto dos vereado
res do r. S. D. de Araranguá
contra a pretendida anexação
daquêle município do Rio
Grande do Sul, repeliu, por
unanimidade dos seus mem

bros, a atitude traíçoeíra dos
vereadores udenistas que, no

sentido daquela pretensão des
cabida e imprudente, haviam

telegrafado à Assembléia Legis
lativa do grande Estado vízí
nho.
A marca indelevel do atenta

do aos ínterêsses catarinenses
ficará para sempre a indicar
um grupo de desajustados de
todos .os nobres impulsos da

gente barriga-verde ao qual
não repugnou a torpeza de mu- ranguá.
tilar o território do Estado em

Ante êsse pronunciamento de

holocausto a insopitável e mes-
instância superior e de maior e

quínhas paixões facciosas. Pa- definitiva expressão, os verea

ra mais acentuar as caracte- dores udenistas que, no muni

rístícas da infâmia- em que in- cípio sulino, tramavam o aten

correram alguns coestaduanos tado à integridade territorial do
filiados à U. D. N. em Araran- Estado, terão de convir que se

guá, havia, no grupo, pessôas encontram inteiramente isola

não radicadas na sociedade e dos, na infeliz atitude que as

no ambiente catarinenses, co- sumiram, aliás à revelia da Câ-
mara porque concertada em

mo adventícios já agora revela-
dos na incapacidade de uma particular e em' segrêdo de fa-

perfeita integração nos senti- milia... De agora em diante, o

mentos e nas causas do nosso
ferrete da traicão lhes não re

Estado. Por sôbre a ausência de cordará somente a repulsa po-
.

d t t· pular e a condenação da cons-
uma correspon en e es ima. pa- ciência cívica de todos os Ca
ra com a hospitalidade que
se lhes dera em terras de Santa tarinenses de brio; mas lhes

Catarina.. haverá o aspecto da significará, com toda a fôrça
traição à confiança' de uma correspondente à ,extensão da

convivência em que se lhes d�slealdade, tambe� a reprova
concederam prerrogativas de çao form�l e caustIcant: da

mandato da nossa gente, con- U. D. N. estadual,.atraves do

tra cujos interêsses, ligados à voto e d_? pronunciamento dos

integridade política e à inviola- seu.s tres repre�en_tantes ali

bilidade das fronteiras territo- tonzados na Coml�?ao P�rm�
.ríaís, não hesitaram em COn3- nent� da Assembl�la Legíslati-
pirar, fóra do Estado. va de .santa c�tanna. .

Felizmente, como tambem es- AS�lm se defmem as atItu.des,
peravamos, o golpe não se con- nur_n caso er_n que nenhum Ca

sumaria sem que" ouvidós os tarmense, dIgno de um.mand�
órgãos competentes, consulta- to ,em :;ua terra, podena atral

dos fôssem os representantes çoa-Io lmpunement�.
do nosso povo, na Assembléia
Estadual, cuja Comissão Per
manente, para honra"dos que a

integram e sem distinção de

partidos, acaba de pronunciar
se pela maneira precisa, eleva
da e firme como o fez em men

sagem ao Legislativo do Rio
Grande do Sul.
Assinalamos bem a circuns

tância, muito expressiva, de
h�lVer sido decisão da unanimi
dade de seus membros a atitu
de assumida.pela.nossa Comis-

.
são Permanente. Em face do
veemente protesto que lhe foi

dirigido pelos vereadores do P.
S. D. de Araranguá, aquela Co
missão não teve dúvidas em si
tuar o caso nos têrmos em que
convinha fazê-lo, com a vigoro
,sa afirmação .

da estranheza

Tryuve Lie 1Iiz que
a ONU não � circo
LAKE SUCESS, 19 - o secretá

rio geral da ONU, Trygve Lie. de�
sencorajou a idéia de convocar a

próxima r'eullião regular da Assem·
blé'ia Geral da ONU para um pnnt0
qualquer da An�érica Latina. Inter,
pelado sôbre os rumores de que al
guns govêrnos latino-americanos
estavam pensando em tal prop0sLa,
Lie disse que seria tecnicamente·
impossivel, daqui para setembro,
preI!;arar uma reunião das cinquen
ta Co oito na�ões, para o Rio, Buenos
Aires ou outra capital latino-atllt'
ricana. Declarou que a "ONU não é
nenhum circo, para' viajar para tô
da a parte com sua temporada. Seu
maquinário é enorme".

-

PASTA DENTAL
ROBINSON

ta e' variada fôra a ati vidade do H.
P. Jorge' Sedelmayr. A noticia da
sua partida para Pôrto Alegre on

de devia' assumir o C3l"!P de dn-e
tal' do Ginásio Anchieta repercutiu
em milhares de corações acordando
sentimentos de doloros.i saudade'

pela perda do ótimo professor, aba
lisado e entusiástico conhecedor de
música, eficaz organizador de 50-

ciedádes recreativas e religiosas,
consolador, refúgio e recurso ines
gotavel dos atribulados, amigo de
dicado de quantos tinham a boa sor

te de com ele travarem conheci
mento. O bota-fora, em que se reu

niram todas as classes desta socie
dade, desde o Exmo. Chefe do Es
tado e os representantes das mais
altas autoridades civis e militares,
até a multidão densa de empregados
do comércio e operários, f'oi um tes
temunho eloquente e merecidissirno
da veneraçâo gratidão e dos bons
desejos com que Florianópolis
acompanhava ao bom Padre Jor-
go ",

-

.

Para demonstrar o afeto que o P.
Jorge nutria por Florianópolis e su

ficiente recordar que em inícios do
mez ainda externou dese io de ter
minar os seus dias na' Capital Ca
tarinense.
O falecimento dêsse nícdoso e

ilustrado sacerdote foi também mui
to sentido nesta Capital e em t<::do
o Estado, onde era conheei.do e es

timado através de suas ahvHades
como educador.
"O Estado" se assoei'l a todas es

sas manifestações d(� pesar.

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de s::l.Ír da fábrica,
são tratados por um processo

eSjj{"1cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efEütos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

TranspoJjes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do temlJO, até 14 horas

do dia 20
Tempo Bom sujeito a pHssagei.ra

instabilidade
Temperatura Estavel
Ventos 'Vari'à'Veis, frescos
Temperaturas extremas de hoje:
Máxima: 27,8 Minima : 21,0

BLUSõES �.. MAILLOTS'
:CAMISAS SPORT E JEAN SABLON

NA "MODELAR"

) .

,.

CUIHA' CASPA,
QUEDA DOS eA·

rimônia.
Além do mais, seja-me permitido que

eu vos saúde na qualidade de Cônsul e,

ainda mais, na qualidade de cidadão
í

ta

liano em nome da Itália, orgulhosa de

todos vós, e, ,como cidadão romano.' da
quela Roma do Campigoglio, aquela dos

"Patres Conscrípt.í" que dispensava hon

ras aos heróis da Pátria.

Meus queridos 'Bonzi e Lualdi, em mi

nhas meditações sôbre vosso magnír+co
empreendimentos, tão felizmente conclu.

do e sublimado pelo nome angelical de

vosso mínuscuio aparelha, .eu pensei ,U0

cada Anjo que roce pela terra ande a

procura do Augusto símbolo da Cruz; €

assim foi com magnifica sensibilidade la

tina a cristã, que o "Angelo dei Bimbi"

tenha estendido suas azas rumo ao Cru-

zeiro do Sul.
A diretriz por voz seguida nos ares foi

rito da caridade cristã de que' nossa Pá -
'

tria pode, com justo direito, uranar-se.

Em vosso magnífiCO empreedimento 'lá"

um conteudo de delicada senSibilid'.l.j_,,'�,
cavalheresca, caracteristica própria, da

.

gente latina, que muito impressionou o

generoso, corajoso e cavalheiresco povo'

brasileiro: {Í possibilidade de a.tenuar ai>

dores e cicatrizar os- ferimentos com a.

mesma arma que as produziu, da mes -"

ma maneira que acontecia nos rabulosos.
tempos mitologicos.
Castigados pela aviação, víttmas da

aviação. aquelas mesmas inocentes -;rüi.

turas recebem, da aviação, a ajuda i11-.
dispensavel ao seu sustento, a sua re

denção física e moral, pelas suas neces
sídades imediatas, pelo seu, futuro.
E, além de uma causa justissima, vós

serviste um ideal mais alto neste período '

de horizontes sombrios para a Pátria, .

aquela mesma 'que Dante, em sua viagem proporciona-lhe luz 'e gloria, levantar seu

simbólica, seguiu para alcançar o centro prestígio, renovar aquele legítimo orgu

da terra e, para sair a "ríveder le steUe" Ího para todos seus filhos espalhados pe
no hesmifério austral, alcançou a longin- lo mundo.

qua praia na ilha do Purgatorio. Também Se a Itália, como cabalmente acaba de

Dante apontou para o Cruzeiro do Sul. demonstra-lo, das provas msorísmaveís

Relembrai os versos do primeiro cântico de sua plena vitalidade, isto significa
do Purgatorio: também honra para todos Os povos íatt-'
"lo mi volsi a man destra e posi mente
"aU'altro Polo e vidi quattro stelle
"Non viste mai fuor chaUa prima gente.
Na realidade, Dante simbolizava nas

quatros estrelas, as quatros virtudes car

deaís. Pois bem, o "Angelo dei Bimbi",
enquadra-se perfeitamente na alegorica
concepção dantesca sôbre aquelas qua
tros virtudes: justiça, força, p:-udêncla,
temperança.
Justiça, pede o "Angelo dei U�nlbi",

justiça humanitária pelas quinze mil

creaturas inocentes e rnutiladas pela
guerra, pelo dia de hoje e' pelo futuro

da humaidade. Êste o grrto mais alto que
se levante daquele pequeno' motor do
minusculo aparelho, como se fôsse a pal
pitação de um coração de criança.
Por quanto refere-se a força, êle de

monstrou não temer comparações e, pela
prudência, na predispOSição de tudo aqui
lo q"!e era necessário, ela foi igual a sua

audácia.
Não é possível meus Senhores, levarem-.

nos os quais devem considerar a nova

renascença como o índice de suas pró
prias possibilidades no vigor, sempre ju
venil, de uma raça que não envelheceu·
nos séculos.

Estas minhas palavras n'Í-0 querem sí�'

gnificar uma exaltação literária e ret.o-:
rica da latinidade e sim uma expressão'
sincera da mais pura franqueza. E isto,
terminantemente, não, de certo, para di

zer de uma absurda superioridade de ra

ça, mas para falar de igual para igual,
"Pares Inter Pares" como' diziam nossos

antepassadOS.
E creio firmemente que chegou a hora

da latinid de! Através da frase comum

de "Civilização Ocidental" parece-me qU�
são poucos aqueles que percebem e re=

conhecem êste fato incontestavel: que a

Civilização Ocidental não é senão aque
la hellenico-,romana, que, através dos sé

culos, os povos latinos elaboraram e de-'

Continua na 3a pá,!?�

FRECHANDO•••

o órgão udenista, ante·ontem, combatendo um

provável acôrdo interpartidário para a solução suces

sória, referiu-se a uma doença que deve ser grave: a

aminésia! Amnésia é perda de memória. Antinésia que
, será? Será perda daquela coisa? .

Que o despeito àtua sôbre certos udenistas como.

amnéstico, é inegável. Aí está o Diário para prova. Se
a lembrança ainda permanece na caixa Craniana de
certos udenoides, eles recol1dariam o dia 15 de outubro.
de 1926. O saudoso e ilustre conterrâneo, dr. Vitor
Konder, nesse dia, recebera do sr. Washington Luiz o

honroso convit€ para ser Ministro da Viacão. A esco

lha despertou o máximo entusiasmo no pequenino·
Estado barriga-verde. Festas e manifestações de júbilo
foram preparadas. Nerêu Ramos, à época chefiava a

opos.içã� ao govêrno Adolfo Konder, A n�meação de.
um !rmao do governador para um pôsto-chave na ad
ministração federal, por certo, seda entrave enorme

ao trabalho e aos interêsses oposicionistas. Sob o pon
to de vista pol�tico, a escolha do Ministro Vitor Kon- .

der era golpe duro no sr. Nerêu Ramos. Sob o ponto.
de vista administrativo e catarinensista, a escolha, en
tretanto, hão podiá deixar de contentar todos quan
tos nasceram na gleba barriga-verde. E entre os que,'.
prontõ, se associaram às alegrias do povo, estava Ne
rêu Ramos. Foram os adversários buscá-lo para ora

dor.oficial da grande manifestação popular de 15 de
outubro de 1926. Êle, ponqo Santa Catarin� -acima dos
interêsses do seu partido, proferiu naquele dia dóis
vibrantes discursos: um, defronte ao Palácio onde es..:

tava o chefe do partido contrário - o t)ntão gover
nador Adolfo Konder, atual proprietário do jornal que
Se dispõe, hoje, a priori, a trair Santa Catarina; e ou-

tro, aqui em frente a êste órgão. _ .

Eis aí um exemplo! Exemplo que liliputianos não
compreendem, porque seriam capazes de dá..:lo!

E incapazes, de certo, por causa da tal de ami
nésia.

Que doença miserável! "",,--

GUILHERME TAL
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