
J'roprletário e

Quando o sr. Nerêu Ramos Faria, de duas ��d�lidades clí
esteve à frente dos destinos de nicas desastrad��nte..:�P©rigo
Santa Catarina, quer como go- sas: a primeir�cqntr,a a.qual

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA vernador, quer como interven- as nossas arma�,'sã:'();'pàucÔ. efj:�D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS tor, elevada função quedeíxou cazes e a segund�®,{l:ti:;a;;,�lqua.l
Diretor de Redação GUSTAyO NEVES em 1945, teve sempre o cuidado estamos e esta��l1�$:�,Si�s�ttr?'a�

�����=�I=========�====��==�========�===�=,�OO�MOO���M�����m�m����h�Ano XXXV Florianópolis Ouintti-feira, 24 de Fevereiro de 1949 I H. 10.471 de e instrução no primeiro pla- se fizer higiene�ental�CQ;tp, um
s= ==================,-==,===============--=== no da sua obra de govêrno, que, alto rigor cientíli�Q". ·klem�dés"':'

por isso mesmo, foi' notável e sas doenças merictãl�> b.Q]..1v,.e, en-

E L· mal I·st d' CI
·

P
/

t exemplar. fêrmosdeepilepsia (3�Vsicose'"
m aleS O n ro r OV·S es �na No campo da saúde, onde o maníaco depressiva (23), psi-

,

.• I '. ii seu descortino de estadista se cose por afeções cerebrais (18),

e O Governador d' r. Jo'se' 8' 'oabal·d
fêz sentir de maneira a reco- paralisia geral (12), neuro-siri-
mendá-lo ao reconhecimento lis (3) e outras de menor ex-

dos seus coestaduanos e ao pressao.
aprêço da opinião pública do Os exames de laboratório e'

Em viagem de inspeção aos ger, Minerais, CocKtail, Canapés vantou o brinde de honra ao Sr. país, merece especial destaque os .meíos terapêuticos usados:
serviços .e obras dependentes variados,' Patê· de Strasburgo, General Eurico Gaspar Dutra, o que o ilustre brasileiro reali- dão uma idéia da assistência
tio seu ministério, esteve nesta Alcachofras, caviar Romanoff. Presidente da Republica, sendo zou em matéria de assistência que tiveram os internados na

cidade o Sr, Dr. Clovis Pestana, Creme de tomate, Talharins ao calorosamente aplaudido, ao aos psicopatas, problema mé- colônia Santana, de Florianó
Ministro da Viação e Obras Pu- parmezão, Filé ao Madeira com som do Hino Nacional, ouvido de dico-social que, lamentàvel- polis. Em relação àqueles, hou
blicas. S. Excia. foi recebido pe- cogumelos. Sobremesa: Bolo pé pelos convivas ,e executado mente, ainda contínua, na ve 1.080 colheitas de sangue, in
las autoridades civis, militares, "Floris Pestana" Doces paulis- pelá orquestra dirigida pelo maioria dos nossos Estados, em clusive 372 para reações soroló
€clesiasticas e pessoas .gradas, tas, Frutas, café,' Charutos e cí- Maestro Evaldo Souza . (Perú) , têrmos precários e íricompatí- gicas, além de LlScolheítas do
hospedando-se na residencia do garres. Passava das 24 horas quando veis com o progresso da ciên- liquor céfalo-raquidiano tam-
�r. Vidal Ramos Junior, Prefeito Ao champagne, levantou-se o terminou o banquete. cia. bém para reações ' sorológícas.
l\1lunicipal. CeI. Othon Dutra Fragoso, co- A cidade viveu horas de in- Dotando a metrópole de San- Quanto aos recursos da tera-

S. Excia. veio acompanhado mandante do 2° B. Rodoviário, tenso jubilo com a presença do ta Catarina com uma colônia pêutica, vale mencionar que,
dos Srs. Dr. Saturnino Braga, e .em belo improviso saudou o Sr. Mínístro da Viação e Obras de alienados moderna e bem só quanto ao insulínico e ao ele
Diretor do DNER, Drs. Cineina- Sr. Ministro da Viação, crere- Publicas, do Governador do Es- aparelhada, o sr. Nerên Ramos tro-choque, fotam feitas 1.248·
to C. Braga e Rego Barros, Di- cendo-Ihe a hom.enagem. tado e de suas ilustres comítívas, teve em mira, principalmente, e 2.010 aplicações, respectiva-
retores da Oompanhia Constru- O Dr. Clovis Pestana agrade- Tivemos o prazer de palestrar assegurar aos insanos, ao lado mente. Com referência partícu-
tora Brasileira (CCB), Dr. Go- cendo a homenagem de que era com S. Excia.' o S.(. Dr. Clovis de todos os requisitos da mais lar ao tratamento específico da:
.mercindo Penteado, Dr. Claudio alvo, expoz aos, presentes uma Pestana, que nos transmitiu as avançada terapêutica, um am- sífilis, aplicaram-se 1.606 ínje-

\

Augusto Penteado, Alarico Paes resenha dos importantes traba- palavras que damos em separa- paro realmente humano de que ções de bismuto e 764 de Neo-

Leme, 'Oficial de gabinete e ';feno lhos que vem realizando o seu do. tanto, êles precisam, como o solvarsan e outros -arsenícaís,
João Cherpinski, Ajudante de. ministério, encantando a todos Ouvimos também, em rápida vem preconizando, entre nós,' Fiquei satisfeito em saber,
ordens. Procedente de Ponta pela forma suscinta com que palestra,' o ilustre engenheiro êsse grande apóstolo e eminen- pelo minucioso relatório do dr.

Grossa, veio o CeI. Horta Rodri- abordou as grandes realizações Dr. Cincinato Cajado Braga, Di- te mestre da psiquiatria brasi- Agripa Faria, que novos me

gues e de Bento Gonçalves, o do governo, no tocante ao se- retor da Companhia Construto- leira que é o professor Hen- lhoramentos vão sendo intro

CeI. Julio Limeira da Silva, co- tor que lhe está entregue. As Ia, "CCB", poderosa organiza- rique Roxo. duzidos na colônia sob sua pro
mandante do 10 B. Ferro-viario. ultimas palavras do Ministro fo- ção que honra a engenharia Tive ensejo de conhecer, há ficiente direção, como seja a

Inesperadamente 'Chegou tam- ram abafadas por estrondosa brasileira pelas importantes alguns anos, tão apreciável e construção de mais um paví-
bem a esta cidade o Dr. Jo- salva de palmas. obras realizadas no país. exemplar organização médico- lhâo, destinado aos doentes agi-
sé Boabaid, Governador interino 'Em seguida o' Sr. Governador social. A impressão que me tados e a edificação de várias

do Estado, que vem de assistir, do' Estado, Dr. José Boabafd-Ie- (Transcrito do Correio Lajeano) deixou, das mais gratas e

in-I casas, que
se reservarão à íns-

em companhia do Mínlstco da deléveis, é agora .reavívada, talação duma pequena uzina de

Guerra Gal. Canrobert P. da R g
.

d D t" d com o mesmo sentimento de açúcar, de um engenho de fa-

Costa, � do Governador' Lupion, eor anila 0.0 �re OrlO o satisfação, ao passar em re- rinha, de torrefação de café e

do Paraná, a inauguração de um PS,.D' 'e'm R,'o do Testo
vista um relatóríe do dr. Agri- de um moinho de trigo e mi-

Quartel em Porto União. S. Ex- pa de Castro Faria, abalisado lho.
I

cia. hospedou-se na residencia '" diretor da referida colônia e Com isso, a colônia disporá
do Sr. Jôjo Carvalho, Fazendo A propósito da reorganização presidente João Nóbrega e re- que tudo vai envidando por de diversos gêneros alímentí-

parte da comitiva do Snr. Go- do diretório distrital de Rio do presentação diretório munici- mantê-la em situação promis- cios, poupando assim despesas
vernador, vieram, o Dr. Leoberto I Testo, no município de Blume- pal. Cordiais Saudações, Ricar- sora e que. b.e!ll r�comenda os ao ?ovêrno de Santa Catarina,
Leal, Secretario da' Viação e I nau, ao sr. Presidente da Co- do Jung _ Presidente. Ervin foros .da civilização de Santa ao mesmo tempo que a�arga _?s
Obras Publicas, que hospedou-se missão Executiva do P. S. D., fo-I

Zastrow Vice-Presidente". Catanl}a. recu.rsos de trabalho e distração
na residencia do Dr. Luiz Botti- ram dirigidos os seguintes te- "Blumenau _ 22 _ Comuni- Por ,ess�s. dados, referentes � aos msanos, o que faz parte do

ní. Na mesma comitiva veio legramas: co reconstituição ontem sub- 1�47, verifica-se que ,as. ati- moderno tratam�?to. dos mes-

tambem o Dr. Laura Fortes Bus- "Rio do Testo - 21 - Pra- diretório Rio do Testo pt Foram .vlda�es ,da :r:nodelar colônía de mos, conforn:e. ja fOI demons

làmante Diretor da Produção I
zer comunicar constituição ho- incluidos ,elementos real presti- Flo"r�a�opoll?, com a qual a tra�o nas atIv.lda_des da �or�a,

Animal 'da Secretaria da Agri- je novo diretório distrital Rio gio recaindo presidência pessoa admmlstraçao. do Estad? hou- da I,oça e d� cnaçao de animais.

cultura: Vieram' ainda, inte-I d� Testo prese�ç� c,o�sideráyel bemquista cidadão Ricardo v; �or bem �lspender .lmpo�- E, um�.smtese esta que. me
grando as ilustres comitivas dos

I
numero correlígíonáríos e am- Jung Abracos. João Nóbre- tancI� superior a dOIS mil apras reglstr�r. A obra .gran-

....ois Chefes de Estado, outras da deputado Alfredo Campos ga'" cruzeiros, no decurso daquele díosa de Nereu Ramos, insta-
'-'

.

exercício, prosseguem em rít- lando e mantendo' no seu Es-
pessoas cujos nomes não conse-'

mo cada vez mais animador tado uma assistência aos psi-
guimos anotar.

N C
.

M
..

I
e interessante. O movimento copatas que é das primeiras em

O Banquete oferecido ao Sr. Mi-

a, a""ma ra 'un'lclp',8 l de doentes, superior ao dos todo o nosso país, não está des-
nístro da Viação anos anteriores, atinge a 739, merecendo nos seus altos obje-
Pelo 2° Batalhãtl Rodoviário registando-se 239 altas ou se- tivos. Caminha, antes, para um

foi oferecido ao S. Dr. Clovis Instala�a-o d'O Muni· ",·pl·O d "pI·" I jam 32,2%. aperfeiçoamento c a d a vez,

Pestana, Ministro da Viação e y li e u8 nza. E' de assinalar-se o cresci- maior e que há de ser partícu-
Obras 'Publicas,' um banquete E os pedl"dos "ootlon m mento de altas de ano para larmente grato aos sentímen-
de 65 talheres no salão de tes- c' li a ••• ano, muitas delas valiosas, por tos daquele preclaro homem
tas do Club 14 de Junho. Com-

t 1
-

d
' se tratarem de casos de cura público, que a idealizou e. a sou-Ins a açao o municípío de do. - o "abandono" da estrada

pareceram ao ágape, o homenda- Capinzal _ E os pedidos' de Vargem Pequena, distrito de e, portanto, de readaptação à be pôr em prática.
geado, o Sr. Governador o

t'
, normalid,ade de indivíduos (Da "Vida Doméstica", edi-

f·t V'd I R
con lnuam... Canasvieiras; "fechamento" daEstado, o Pre el o 1 a a-

AO se"'sa-o de ante-ontem, U
.

t h que se encontravam crOlllca- ção do corrente mês).
Ot D t

'" rua rugUaI, no rec o em quemos jor., o CeI. hon u ra
cujos trabalhos foram presidi- será construida a Escola ,In-

mente enfêrmos e' consti- ,,' b
'O

I'
'.

Fragoso, comandante do 2° Ba-
sidos pelo sr. Batista Pereira e dustrial;

.

abertura de concur- tu,iam pêso morto I
na socie- "om' at� a ma arla

t.alhã:o Rodoviário, todos O&',com- secretariados pelos srs. Jairo rência pública para o Teatro
dade. Tão felizes resultados, Genebra, _ (U. P.) - A Jun

ponentes das ilustres comitivas Callado e Osni Ortiga, compa- Álvaro de Carvalho e Mercado que dispõem a favor da eficiên- ta Diretora da Organizaçãodos dois' Chefes de Estado, o Dr.
receram 12 srs. vereadores. do Estreito. Reclamou� ainda,

cia dos métodos de tratamento Mundial de Saúde aprovou proIvo Guilhon, Juiz de Direito, o
Aprovada a ata da última ses� não lhe forem sido fornecidas

ali adotados, estão expressos jeto de 10 milhões de dólares
CeI. Horta Rodrigues, o CeI. Ju- são, foi, pelo sr. Jairo Callado, certidões pedidas à Prefeitura,

nos seguintes números: destinados a livrar da malária
lio Limeira da Silva, chefes de do P. S. D. ,comunicando haver sôbre a nomeação de Intenden-

1942. . . . . . . . . . . . . . . . 36 várias regiões da f\,mérica La-
repartições, repl'esentantes da representado, conforme de- tes de :Recanto, Canasvieiras,

1943 , .. :. . . 63
tina e de outras partes do mun-

imprensa e outro&' convidados. signação da Presidência, a Câ- Perituba, etc. Finalmente, sô- 1199�; , , i;� do.
A mesa artisticamente orna- mara Municipal nas solénida- bre'os fatos acima, tornou a

'':W ••••••••••••• ". •

O ,objetivo do programa éInentada foi di:t;igida' pelos Sr. des de instalacão do novo mu- entrar com seu "pedido-de-in-
1946 : .'.

176
aumentar a produção de comes-

Eugenio Rogerio de Palma, con'- nicípio de capinzal. Declarou o formações".
1947 . . . . . . . .

. .
. . . . . .. 239

tiveis nessas regiões. Caso apro�
hecido maitre d'hotel de São ih,lstre vereador ter recebido as

'

vado pelas nações membros, da
Paulo, sendo o cardapio prepa- mais cativantes provas de sim- Ordem-do-dia

TOTAL. . . . . . . . . . . . .. 802
organização, o projeto entrará

rado pelO Sr. Caldas Mesquita, patia e consideração pór parte Em última discussão foi Dos 739 doentes, a que me em operações em 1950, devendo
afamado mestre de cosinha, dos seus colegas e das autorida- aprovado o projeto de lei n. 3, repor,tei, é, in�elizmente, con-I as regiões be?�ficiadas estar litambem -vindo de São Paulo pa- des daquela próspera comuna. sôbre isenção de imposto muni- sideravel o numero de por- vres da malana por volta de
ra e�se fim. E os pedidos continuam. . . cipal, cujo texto publicamos em tadores de esquizofrenia e que 1955.

O cardapio continha: Bebi- O lider Gercino Si'lva prosse- nossa última crônica, feito o atingiram a 201, seguindo-se Além das.da América Latina.
ças; Neuchatel, Chambertin - guiu em sua campanha contra que a sessão foi encerrada e a oligofrenia com 49 pacien- serão escolhidas regiões do Ori·
1929 Champanhe Ruinard - brut a administração Tolentinb de outra c'onvocada para o dia teso Trata-se, come;> acentua au- ente Médio, da Africa e do su-

,Whisky John Haig, Cerveja La- Carvalho, desta feita reclaman- imediato,
.

torizadamente o dr. AgTipa de doeste da Europa.

IssistênciQ aos Psicopatas
'BlUDor Penalber.-Prolessor de Higiene,

do Instituto de Educavão do Pará

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre .. " . . . .. Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00

Número avulso .. Cr$ O,fio
No-Interior

Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso ..

'

Cr$ 0,60

Anúncios mediante contràto,

d J"i�..__-,_-.-.-.-_-_-.... .._-.-_-_•...-.-...

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
VARIG -- 10,40 .- Norte
PANAIR - 13,60 -- Sul
CRUZEIRO DO SUL - :13,5� _

fiorte

Terça-feira ;"'�
I "TAL" - 8,00 -- Joinville

Curitiba - Paranaguá
-- Santos e Rio.

� (PAlhIR - 10,40 -- Norte
ORUZElRO 00 SUL - :12,00

I(orte
VARIG - 12,30· - Sul

.pANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUiL - U,OO

II(orte
VARIG - :1 t,tO - N.orte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"T,AL" _; 8,00 - Joinville

Curitiba ...,... Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR -- 13,50 - Sul
VARIG -- 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL -'- t3.55--

lIforte
CRUZEIRO DO SUL - Ui,30 -

lu1
Se:cta-feira

..

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

"orte
PANAIR -- 10,40 - Norte
VARIG -- 11,40 - No'rte
PANAI&- -- f3,50 - Sul

6ábado
"TAL" - 8,00 - JoinyHle

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Ri6.

VARIG - 12,30 -- Sul
CRUZEIRO DO. SUL - 13.55

Jfarte
Domina0

PANAIR - 10,40 - Norta
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - .13,50 Sul.

.1 __

Curlt1ba

REINiSCH S.A.
ComércioMoscou, (U. ·P.) - A rádio de

MO�.COll anunciou hoje que a União
Soviética se viu obrigada' a aumen

tar suas forças militares defensivas,
"em virtude da tensão 'internacio-

Diretores:

e Indústria de Madeiras

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na séde social. à rua.

João Pinto, nesta Capital, o relatório, balanço e conta de "Lucros e

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

Florianópolís, 14 de fevereiro de 1949.
Sidnei Nocetí - Diretor-Presidente

AVISO

REINISCH s.
Indústria de Madeiras:;:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1a . Convocação

Ficam convidados todo's os acionistas desta sociedade para a A�':"
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 19 de março de 1919. às l!i
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 <lo Conselho Fiscal.
3 - Assuntos de interesse da Sociedade.
Florianópolis, 14 de fevereiro de 1949_

'.

Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

Fundada em 1870 -- Séde: ·BAHIA
INCílNDIOS E TRANSPORTES

As autoridades 8U�
eas e o prevo do café

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL Ii: RESERVAS ........ _..... Cr$
Responsabildades .. _ . .. . . .. Cr$
Receitá "'-:'" _..... . .. _ _ . . .. Cr$
Ativo . _...... .•..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos . _ . . Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.60B,30
5.978.401. 755,97

67.(l.'J3,245,ilo
. 142.176.603,llo
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Reld;oaria Progre�so
de ]UGEND {li> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pe d ido por carta ou . telegrama e pague
s6mente quando receber.

N. 31 cr$ 100,00

Urna maquina fotografica
�mericana de focil

manejo

N. 9 'cr$ 260.00

Chegou da Suécia ao Rio a no

ticia de que as autoridades Su-
ecas baixaram o preço do café
torrado dé 20 ore ou seia de

Cr$ 1.00 por quilo. Entretanto :

esta noticia não é tão auspicío
sa para o café brasileiro como

parece porque isto prova que
as autoridades Suecas afim de
manter a ração de 70 grs. por
semana para cada pessôa, ti
veram que baixar a qualidade'
do café. Tal rato significa que
o povo sueco que antes da guer
ra era conhecido como um

grande consumidor do café bra
sileiro e em outras ocasioes

consumíj, café da melhor qua
Iidade, tem agora que se con

tentar com café de qualida-
de inferior.

Qual o remedio para este
mal? Deveríamos comprar mais:
mercadorias suecas e não fa
zer dificuldades para a obten
ção de licenças de importa-
ção para artigos suecos. Cha
mamos a' atenção das autori
dades brasileiras para este as---

J sunto o qual é de grande inte-

1
resse para as vendas ruturas
de café brasileiro na Suécia.
. ••••.• - . - .t.. __ . .. . _ .•.•.

POrto

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

......-.- JO..-JO..- -.-_ _._..-_._• ..-...-_- -.- "'wl"JV" -r- -o/"IJ'

Despertador de bolse
ilumina a noite

Sui••o de qualidade

No••o. relogio. .ao aaompa :ahado. do. re.pectivo. oertificada.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça TiradeDte•• 260 -- Paraná

CASAS E TERRENOS

Posslle V. S. casas ou terrenos para<
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

ImobiliáriC>'

Inform3�ões uteís 4 Russia �Dmenta
)'

.

�

seu p,xércl'o
-.�Õ&w

..

·ESTAbÕw'� Uorario das' empre ..

sas rodovia rias
nal".

SEGUNDA-FEIRA A rádio transn1i!tiu "para seu

Expresso SAo Cilltóvlo _ Lacuna
uso pela imprensa soviética" rim

7 horas. - artigo escrito pela marechal L Go-
Auto-Viação luja! - ltaj&1 - II � vorov, no qual se faJa dos aumentos

ra� BruIlQ'll__ BrlaQu" _ dos efetivos militares.
.16 'IloI'u. O artigo diz: "A tensão na situa-

Expresso Brusquen.s. - NOTa 'I'rento ção internacional do dia de hoje,
- 16.30 horas. .

I I" dAuto-Viação CatannenH _ JolnvllAt e o resu tado da po itíca e proyn-
_ • horas. cação dos imperial'istas .

Auto-Viação CaUirLnenH - CurlUba Isto nos compeliu a redobrar f!.0S-
- li horas. sos esforçd's tendentes a ref-u-çar C ' ·

_R���;� Sul-Brull - !-'6rto .Alecr' mais o podério defensivo da união omerclo e
. Rap!do Sul-Brasllelro - Jolin� - Soviética".
'!s li e 14 horas.

I Govorov acrescentou: "As for-
TERÇA-FEIRA d lU'

-

S
.

'tO
Auto-V:iação CatarineIlH _ POrto .Ale- ças arma as (a mao c ovreuca se

gre -- 6 hora.s. dispoem a celebrar seu 310 aniver-
Auto;V1açtro Catarmens.e - Curitiba sário numa atmosfera de notáveis

- fi horas .
c

Auto-Vill{'.Ao catarlnenH Joln�. esforços em todas as esferas da eco-
- II horas. nomia nacional. Os loucos círculos
Aut"o-V!ação CatarlnenlMl - Tl)bUlo governamentais anglo norte-amcr.-

- 6 horas. 1-
..

t d J
Expresso SAo Cr!a+.6Tlo _ Lqu.na _

canos es ao errarmo o a a c asse

7 horas. de aliança e blocos militares contra

Emp�sa Glória - IAcuna - 7� a Russia e as democracias do povo.
e 6JA. horu. T du I tá I ti d f

. Expresso Brusquense _ Brusqu.

_I
u o. ISSO es a ues ma o ao racas-

,

16' horas.
. so". , (

.A ·\to-Viação Itajlif - Itaja! - 111 ho-
ras. -----..... ---------...............".--.--....-------------- .--.-.....---................ - • - --�

li !ãrld�!�.BraslleU'o
- JolnTil. - .. COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

QUARTA-FERA.
Auro-Viação Catarlnense

- li horas.
Auto-Viação CatarmSIloll8

-- II horas.

Auto-Viação CatarlnenN
.- 6,30 horas.

I
Rãp!do Sul Brasileiro - JolnvU., - la

li e 14 horas.

I
Expresso SAo Crlsw'fto - Lacuna -

7 horas.

I
EJI'preseo Brusquense - Brusqu.

16 horas.
Auto-Viação ttajal - Itaja! - 16 ho

ras.

I Expresso Brusquense - Nova 'l1rento
- 16,30 horas.
Rodovtârta Sul Br8JS1l - pôno .Alegre

- li horas.
QUINTA-FEJRA

Auto-Viação Catll1"lD.ellSl'
Alegre - 6 horas.
Auto-Vtação Catarinens.

- fi horas.
A�to-V1açAo Catar1nenH

- «I horas.

Auto-VlsçAo CatarlDense
- 6 horas.
Auto-Viação C'atar1nenn - Laguna

- 6,30 horas.
Exp_resso São CrlstoTAo - Laguna -

7 horae,
.

Emprêsa Gl�La - Laguna - 6 1/2
• 7 112 horas.
Expresso Brusquenee - Bl"ullqu. -

UI horas. _
Auto-Vlação Itaja! - IujaJ - 111 no-

l"aII.
.

�ido SUl Brasileiro - JolnTll. - ..
If e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ta

- • horas.
SEXTA-FEIRA

RodoTiArla Sul Brasil - POrto .Alqn
- 3 horas.

Auto,VWi<;Ao Catarlnenn
- liJhoras.
Au.to-Viaçllo CatarmeIlH

- • horas.

Auto-Viação Cal,arlnenlll - �
- S,80 horas.
Expresso São CrlstovAo - IAirIJna _.

7 horas.
Auto-Viação litajat - lula! - 111 no

ra,s.
Expresso Bruaquens. - �u.

16 horas.
. Rápído Sul BrasUelro' - JolnvU. -
àa li e 14 hora.s .

SABADC'
CatarlnenH - cunUba

Curitiba

JolnTlle

Ricos depósitos de
urânio na França

t ••••• • .. ••••••••

Ester Pacheco

MISSAt de Oliveira

Guia do

de

Paris,
-,

(D. P.» - A im

prensa informa que foram des-

cobertDs, no sul da França, de-
Dr. Álvaro Remigio de Oliveira agradece cordealmente a todos que-

pósitos de urânio, que talvez ve-
o confortaram no doloroso transe por que passou e convida parentes e

nham a ser os'mais ricos do amigos para assistire�11, à m'issa que fará celebrar sábado, .26, ás I

mundo. Dm despacho proce-
horas na �greja. de Santo Antônio e segunda-feira, 28, ás 7,30 horas em

dendente da pequena povoação Palhoça.
de Saint Sylvestre, nas proxi-

' "r',

midades de Limoges, diz que11---foram e::cplora�os. d,epósitos de

I Leia·Divulgue e Ass.-necombustlvel atomlCO nas mon- ,
tanhas de H'aute Vierme, a, 19

"J' I d J. ·1"quilômetros de Limoges e que orna e OIDVI eas experiências feitas com o mi-
neral 'encontrado revelaram

.

que se trata do mais rico em O mal·s completo Orgamurânio, de cuja existência se
*

��n���hecimento em todo o Sautà
.

Catarina

Curitiba

Joln...u.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua joão. Pin to

n.O 18 -. Florianópolis

..._--------------------_."

Paraná
Publica relacã.o dos .comerciantes e industriais com seus ende

recoso
Cada guia. é vendido acomoanbado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba .

Auto-Via.ção
- fi horas.
Rápido Sul Bras11e1ro - Job:I','!a -

às li '2 J9 hora.:
- II horas.

Auto-Viacão CatlTln�DSe
,_ ti hora•.
Auto-Viação C&tarlnenae

- 6 horas.
EXDr�sso São CrlstoTlo - Laguna

7 horas.
ExpreSl!O BrusquenH - Bruaqu.

H ho,ras.
Autc-Viação naja! - ItajaJ "7" 11 ho

ras.

Expresso BrusqUeJlH - Non 'lNnto
- 9,30 horllJll_
Expresso Glória - Lacuna - • l/I

.. 7 1 /2 hOt'/UI

JolnvUe.

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qwalquer irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

Escritórlo Técnico
Cid Rocha' Amaral
ENGENHEIRO. CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
teRdo regressado de sua viajem aos

E&tados Unidos .da América 'do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, ,espe
rando continuar a merecer as espe·
ciais

r
atençí'ies de seus amigos e

- ri clientes'.'\. Pedro Medeiros, Auxiliar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,CLUBE Q·QZ E o E AGOSTO
;fJ" .- DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 27, DOMINGO, BAILE' DE CARNAVAL. DIA 28, z- FEIRA. SOIRÉE
FANTlL, COM INíCIO ÁS 16 HORAS. DIA to, TERÇA.FERA GORDA. BAILE DE CARNAVAL

.

.

OS BAILES DE CARNAVAL TERÃO lNtCIO ÁS 22 HORAS

IN-

-,
.FAZEM ANOS .H�)JE: . PRIMEIRO GRANDE BAILE NO

- a sra. Hedy Minich Espm- .

ADO PR 'XIMO
dola, espôsa do sr. João Batista SAB o.

Espindola. Reina grande ansiedade, para o

_ o menino Pedro Luiz Alves, grande baile de sábado próximo,
filho do sr. Campolino J: Alves, estando as mesas, como já anun-

corretor nesta praça. damos, \todas vertdidas {para os

- O sr. Elídio Costa. três bailesdest a temporada carna-

- a sra. Laura Pratts. valesca. ,

Fantasias e mais fantasias estão

sendo conf'ecionadas paar os br'ilhan

três bailes desta temporada carua-

Vidaeocial
ANIVERSÁRIOS:

)
Maria de Lourdes Vilela, estre-

.
. -IDosa filhinha do nosso prezado

.

D. I!�cema Bo�sson . amigo sr. Haroldo Vilela, com-A .efem,e�Ide de J:�Je assmala petente funcionário da Peniten
-o aniversario natah?IO da e�ma. ciária do Estado e de sua exma.

. ,sra., d. Iracema �Ol�son, digna sra. d. Carmen Lentz Vilela.
es�osa do dr. Ser�Io ,A_ugusto i A aplicada estudante Maria

. BOls�on, consJ:lltor ]UndIC? do J de Lourdes receberá na residên. ' _InstI�uto NacIO�al do Pmho, cíá de seus pais os cumprimen-no RIO de Janeiro. tos de suas inúmeras amiguí-A distinta dama que desfru- nhas
.
ta de muitas amizades na socie-

.

dade carioca, será, hoje, alvo de Srítà. Cláudia Gevaerd
.ínequívocas demonstrações de Viu passar, oritem, mais um
aprêço,· às quais nos associa- aniversário natalício a srita.

: mos. Cláudia Gevaerd, artífice-auxi
liar da secção de encadernação
da Imprensa Oficial do Estado,
e filha do nosso conterrâneo sr.

Tancredo Gevaerd e de sua ex

ma. espôsa, d. Noêmia Gevaerd.

Srita. Mjlria Terezinha Bona
Comemora hoje mais um

.aniversário natalício a graciosa

.sríta. Maria Terezinha Bona,

.inteligente aluna do Grupo Ar

-quídíocesano "São José" e dile
·ta filha do sr. Germano Bona,
:.nosso prezado amigo.

À residência de Maria Tere
.zinha afluirão hoje, para home

. nageá-la, as pessoas de suas lte-

.lações e parentes.

Menino Hugo José
O lar 40 nosso distinto amigo

.sr, Artur Ulbricht e de sua ex

.ma. sra. d. Nair Ulbricht está
de 'parabens pelo aniversário de
.seus extremoso filhinho Hugo

. .José.
"O Estado" o cumprimenta,

augurando-lhe felizes anos fu
turos.

Menino José Osni
Fas anos hoje o inteligente

garoto José Osni, filho do sr.

Osni Garcez, músico do 140 B.
C.' e de sua exma. sra. d. Célia
Alves Garcez, e netinho do sr.

.Plácido Alves.

'<,
D. Mercedes Ramos

Transcorre hoje o aniversá
�rio natalício da exma. sra. d .

. Mercedes Ramos, digna consor

te do sr. Álvaro Ramos, cirur
gião-dentista.

Para' a cútis.
Para o banho.

Para os, crianças.
O Sabonete de Reu ter - é prepa
rado com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à custa
de minuciosas pesquisas e con.

provado pela experiência de cinco
gerações.

Menina Regina
A encantadora'menina Regi-I.na Ferreira Bandeira, filhinha I

do saudoso conterrâneo Gerson
'.F. Bandeira, vê defluir hoje sua

"data aníversária.

A- VENDA NAS 'M,ElHORES FAIlMfcIAS;

\

Menina Eli Engênia
Decorre. hoje o aniversário

natalício da graciosa menina
.Elí Eugênia Lira, querida filha
do dr. Rubens Lira e de sua ex

ma. sra. d. Aida Santos Lira.

Inter-Continental

Menina Maria de Lourdes
Completa mais um natalício,

"hoje, a interessante menina

Vae começar
a Folia

CINEMAS
Simultaneamente

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

'ROXY, hoje ás 7,45 horas
Sessões Chies.

Uma terrivel "explosão" de gar
galhadas "atômicas". Uma terupes
tade de riso.

CANTINFLAS
O maior cômico da atualidade.
Na sua mais hilariante comédia

BANDIDO Á MUQUE
COM: Emília Guiú
Rir. .. Rir... Rir ...
A gargalhada kilometrica do ano.

No programa: 10 A Marcha da Vi-
da - Nacional. 2° Atualidades War
ner Pathé - Jornal

.

Preços: RITZ, Cr$ 4,80 e 3,00.
ROXY c-s 4,00 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na ses

são de 5 horas.

DESLUMBRANTE ORNA_MENTA
çÃO ARTISTICA!

OS salões do Clube "12 de Agôs
to "se acham ornamentados deslurn

brantemente para o Carnaval.
A ornamentação foi feita pelo

nosso hab'il conterrâneo ACARY

MARGARIDA e está ótimamentc in

teressante e dentro dos espi ri

tuosos principios foliônicos.

Logo à entrada das escadarias,
um grande painel, com caricaturas
engraçadissimas.
Nas paredes em derredor: gran

des "caras" brejeiras, de todos 'os

tipos e de todos os feitios. .

De této pendem (enfeites multi

cores e tudo está okei para os gran

des bailes.

Muitos blocos' já estão prontos e

com seus ensaios ultimados para

entrarem de geito na folia •

Um dêles - e será a sensação
dos grandes bailes - com suas ri

cas fantasias c pelo número eleva

do de senhorinhas que dele parti
ciparão - já fez seu ensaio geral.

Os salões do Clube "12" serão

pequenos para conter tantos e tan

tos foliões que irão dansar, sam

interrnina-

começar!
Caramurú

Rádio Guarujá

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

ODEON, hoje ás 7,30 horas
LÁGRIMAS D'ALMA

COM:Mona Preeman - Wrl!i.aI'ol
Marshall - James Dunn
No pnograrna: 1° Noticias da Se

mana - Nacional. 2° A Voz do Mun
do'- Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura' até f4 anos.

IMPERIAL, hoje ás 7,30 hoars
última Exibição

13 RUA MADELEIN.E
COM: .James Cagney - Annabel

la - Richard Conte - Walter Abel
No programa: 1° Cinelandía Jor

nal - Nacional. 2° Marujo Atcíhula
do - Desenho Colorido.
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

RITZ, Sábado
CRUZEIRO DO SUL

Domingo em todos os Cinemas
FOLIAS CARIOCAS

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
.Previsâo ao Tempo, até' 14 ho

ras do dia 24:

Tempo: Instável, com chuvas me

lhorando no, decorrer do período;
"Temperatllra: Estável;
Ventos: Variáveis, com rala-las

frescas;
Temperaturas extren;J.as de hoje:

Máxima 22,2 Miníma 21;1..

Situado em ótimo clima a 6
kls. de Braço do Norte, neste Es
tado.

OONVITE
A Diretoria da Congregação da Imaculada Conceição, tem

o grato prazer de convidar a dístintaamíga para assistir às con
ferências, que serão realizadas por ilustrado Sacerdote nos dias
27, 28 do corrente elo de março próximo no Colégio Coração
de Jesus.

Agradecendo o acolhimento que der a êste convite, apresen
ta cordial SALVE MARIA.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1949.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casas·Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,0.0 o

"

metro quadrado
. Consulte '_lOS sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Tetegruma RElI' 15'(j-tl Flor".anõpolls

BOM NEGOCIO o VALE Dê ITAJA.!

Procurem na A.ge.file
PrognslO,

LIVRARIA 43, LIVru.B..U
ROSA

para quem possue de Cr$ 1.0,000,00 até Cr$ 100,000,00 renda
.certa de 10'1. ao ano com recebimento de juros mensais.

InformaçÕes nesta redação I

I
�----------------

! •

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

•

M

Transportes régulares de carga, dopôrto de

SAO FRANCISCO DO SUL para NOVA IOHK
. Inform'ogõe. 'com 011 Agente.

FlorisD6polie - Carlos HoepckeS/A - cr - Teletone 1.212 ( En i. te ego
São Francieco do Sul,-Carlos Hcepcke SIA �CI- TeleloQ� 6 M')) � <; \II \C {.

NAVIO-MOTOR "ESTELAn

maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria �

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S, A,

ORIENTE' racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
Um veiculo de grande uti lidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ·ZYH - 6
.

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

� �
:� . D& I

I.'.� A. DAMASCENO DA SILVA >1 :.=
, ADVOGADO

•
" li ••

' •
� � .

: I AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS =
• •

I : •

i. .. Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
• •
• •

: (Edifíc�o Pérola) :
O I •

: Fones: 1.324 e 1.388 :
• •

! Florianópolis - Santa Catarina :
.' :
: 0eeo�•••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Ooquei�o$ .�aia Clube
�D1A 2,4. 5�-FEIRA. GRANDIOS� NOITADA CARNAVALESCA DE·, ENCERRAMENTO NO GRANDE CLUBE PRAIANO, A PAR--�
7IR DAS 21 HORAS. CONDUÇAO ESPECIAL _À DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS DO CPC., ÀS 20 HORAS, DEFRONTE AO

,

HOTEL LA PORTA
'

\

ram ...

Mas, -o faLO é que o nosso confe

rencisLa, não se contentou, apenas,
em obesrvar superficialmenle 'e

transmitir estas observações super
ficiais. Por,ém, pensador profundo,
filóso fo por excelência, 'conh,ecedor
pr'ofund'o da ade, sociólogo, tratou
de observar ludo bem, analisar e

Florenl;:,a, a cidade mais rica em tirar 'conclusões práticas, transmi
tradições bistóricas e artísticas, lindo-as, numa 'sequência, que per
onde começ,o'u o movime'nto da Re- mile ao ouvinte uma idéia clara é

�ascença, o berço natal ,de Miguel segura c experimentar as mesmas

Angelo, LeoIl.f;rdo da Vinci, Dante, scnsaçõ.os que o narrador. E tal
Bocacci-o e muitos ouiros arlislas I Dreno.gativa é privilég'Ío das intc-

Poelas. ligências superiores.
Milão com o seu célebre, e uni- Ao Revmo. Pe, Dr. Itamar, pois

'\'ersalmente, famoso teatro "Séa- os nossos parabens e os nossos va
la"
... tos de que nos proporcione mais

yezcs, palestras tão interé�san Los,
insLrutiyas e eleyadas, como esta!

Acontecimento de
"grande 8ignifica�
�ijo cultural

Para os nossos meios culturais,
.a tarde de sábado último, c ',lslituiu
'uma de suas mais esplêndidas e

:brilhanles vitórias cuja lembrança
-qual marco ref�l�enle e 0'101'10so'
]Jermanecel'á bem acesa, l:)a;a Lo'do�
aq ueles, corno nós, tiveram a opor-
1unidade de vivê-la, tão deliciosa-
::mente!

Hef iro-me à brilhante palestra
-que, num gest-o excepcional d.e fi�

, -dalgu ia e anuindo aos inúmeros �
.Insistentes pedidos que lhe foram
.f'eitos pelos nossos inLels.tuais, re
.alizou o Revmo. 'Pe. Dr. Itamar Luiz
da Cosla, sôbre sua viagem à Fran
.ça e Itália, onde permaneceu, por
.espaço de 3 anos.

Sua Revma. com a graça expon
;,tânea, e naturalidade invejável, o

vigor e a r-iqueza das expressões,
.o poder ele descrição, de sua narra

i:iva simples e profunda, que revela
urn espírito brilhante, fruto ele uma

inteligência rara e uma cultura ex

traordinária, conduziu � assistôn

cía numa magnífica e Interessante

"viagem de duas horas, apenas, às

Jll'incipais cidades da França e tô
(las as da Itália, que êle vis i tou,
'uma por uma, realizando um estu-
-do sôbre a Arte.

E assim, ante nossa imaginação,
atônita e maravilhosa, iam surgiu
do num espetáculo de rara -beleza,
as cidades da \'e1'11a Itália ...

Roma, a capital do mundo cris

'tão, em lodo o seu esplendor e mag
-níf'icíência.

O Vaticano com os seus jar-dins,
museus, ibibliotéca!', 'a célebre Ca
rpela Síxtina, onde a arte incompa
r-ável de Miguel Ângelo, o imortal
artista florenl.ino, - se revela em

Lôda a sua grandeza e sublimidade!

Aguarela suissa, os' gendarmes, o

Colégio Ca rd inalicio, enfim tôela a

-perfeita organização do mais per
'leito Estado do mundo: o Vaticano.

Mas, soj}reludo o que mais im

''!pressiona, é a figura veneranda,
'.admirada e querida do Sanlo Pa

dre, - que o conferencista, nas

suas audiências particulares, pou
,cde observal' tão bem! Tão prof�n
"da _é a imprensão que êle conserva

dêstes encontros, com o chefe da

Cristandade, que, suas ,palavras
p.erpassaclas de intensa oomoção,
nos fazem! desejar ardentemente,
'i'ealizá-Ios também, um dia.

A praça de S. Pedro, com a BasÍ
'lica do mesmo nome, a maior ]g1'e
ja do mUlldo ...
As Catacumbas, onde sôbre o Lú

mqlo de 8. Sr/bastião, celebrou o

'confer,enci,sLa a sua primeira mis
·5a ..•

As ruínas majeslosas do Coliseu ...
As termas construídas por Cara

'calla, ..
O Ponl ifícío Colégio Pio Brasi

leiro, a Universidade Greg'ori ana ...

CTr!1o\'a, com a mais célebre ne
r'°poll' do mundo, pelos seus tú-

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

Janeiro

Precisamos
ter calma

Areão Júnior
Quem acompanhou os de

bates em tôrno do nosso pe-

.Viagens aéreas em "Catalínas" tróleo, há de estar admirado
PASSAGEIROS _ CARGAS' _ ENCOMENDAS' E CORREIO do silêncio que agora, sôbre

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as, aqu�le assunto, se observa.

terças ,e sextas-feiras as 13 horas.' • Ninguém, por certo, está es-

Para o Norte: Todas 'as quarta-feiraI e sábados ás 8 ho- quecido dos comícios e da des

ias, com escalas em:Itajaí _ São FranCISCO do Sul _ Para- comunal propaganda que por
naguá - Santos - Paratí e Rio (as. escalas de Cananeia e

todo o Brasil se andou fazen-

Iguape são facultativas). . do.
•

Agentes em Florianópolis: Z. L Steiner & Cia. Qualquer poste, qualquer
Rua Alvaro de Carvalho n. 1. muro ou qualquer parede; por
Telefone 1402. _ End. Tel.: "Steiner". mais distante que fosse, viu-se,
_ ,_. de um momento para outro,

mnlos, verdadeiras obras de
-

�rLe--
,--- ._

revestida de 'uma nova roupa-
clássica. . . Dr. CLARNO G. gemo A propaganda do nosso

Gôneva, onde se conserva a casa GALLETTI petróleo.
onde nasceu o descobrí dor do Novo

A D V O G A D O Quando os ânimos iam mais
l\lundo. . . Crime. ei9.1 exaltados, a ponto, de se verí-
Veneza, Nápoles, Assis, Sicília, Conutituição à. Soel.dadal< ficar sério conflito entre a Po-

Pisa, Monte CarIo, cada qual no seu NATURALIZAÇÕES lícia Especial do Distrito Fede-
deslumbramento que irnpl'essiona Título. O.a}aratóri08 ral, e o povo, o General Dutra
e atrai! " com sua ampla visão e raro ti-

E.crit6rio 'fi Reaidencia ' .

Rua Tiradflnta. i(il. roermo, resolveu dar um golpe
Mas o nosso couferunc ista não �ONE .� 1468 de mestre naquela balburdia

foi à Itália, apenas, para realizar , tôdal For só ordenar a compra

um estudo sôhre a Arte. Esta foi a I EMPR-F.oSA de três refinarias e, pronto! O

S\1a recompensa após haver se de-
.c. SUL BRASILEIRA barulho acabou como que por

sincumbído de sua missão: dO'llto-1 DE ELETRICIDADE S. ,A. en�anto!
rar-se em- Teologia�pcla ltniversi-! ...

-:- EMPRESU� -,. E bem verdade �,ue durante

dade Gregoriana dt' Roma; un iver-
Se. V.lÇO� de energ�a elétrica I a c�mpanha em prof,da expl�-

sidade que conta 4.000 alunos de I eIE- Joínvile, �.flragua do Sul, raçao do nosso petroleo, mui
todas as nações do mundo.

' �ao Ben.to do. Sul, Mafra, Ti- tas :pa�avras honest�s e bem

Por isso, a pedido, êle também jucas, R:o Ne�t? e Lapa.. brasllelr�s foram ouvidas, ma�
nos relatou, mínnciosamentc sua �atenal elétrico par� insta- O que nao se pode, tambe!?, e

vida de estudante, nesta Universi- laçoes. - Motores �'Dmamos negar q.ue elementos suspeitos,
da de o no 'Pontifício Colégio Pio

- Bombas - Lustres - Fer- subverslv?s, tenham tentado

Brasileiro, onde também era aluno.
ros de �ngomar - Larnpadas levar a dita campa�ha para o

O que mais interesse despertou :- Ventgadores - SerVIç? d.e terren.o d� confu�ao,.da des

nos ouvintes foi a história de sua mstalaç?e�. por pessoal tecm- morallz�çao e da intriga.
,

tese: a escolha do assunto, a f'ei-
co eSpeClall�a?�. ,

Acredito �o noss�
.

petroleo
tura, a apresentação, a defeza, a LOJa e critórío a r�a 15 de co�o acredito que a;nda pos-

publicação, etc. . .

Novembro, n. 449 Caixa Postal suimos ho_mens de boa_ v�nta-
Mas o que não 110S surpreendeu, n.·�,2 -. Er:-d. tlegr. - "Em�re· de, m�s seI que a questao e por

foi o fato de havermos descoberto, sul JOl_nvl1e Sta. Catarma de�als complexa para ser re-

por um dos presentes, que o nosso
- BrasIl. solvlda de um momento para

f
.

t
.

t' 10 I
outro.

con erenCl.s a COpqUls ara o u-
. Lev f M d d _

gari Imortalizando, assim, o Bra-
a anos. u an o a con

sil e o nosso Estado, na Universí- v�rsa para �utro palo, p�sso
da de Gregoriana de Rôma! Nã-o cl�ar a questao do :r:osso tngo.

".
.

'

.

Ha quantos anos vem os bra-
podclla sê-lo de ouLra forrr.1a, da- 'I

.

d l'b t.

'.

I"
..

I
Sl eu'os procuran O se 1 er ar

da Sl1a mte Jgencla lllVU gar e sua d d t ·t' 1 t
'I dI' t f

o merca O rI lCU a es ran-
sec e e con leCllllen O.

geiro? Entretanto, sómente
agora é que estamos iniciando
nossas colheitas propriamente
comerciáveis, pois até então
nossa produção era insignifi-

Viajar pela Europa, narrar as

suas 'impressões de viagem, não

consl.ítuem novidade, poderi?-m re

plicar aqueles que não o escuta-

Repre,sentações ,

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Reside no InteriorV S·· ?
• • ViaJa.,
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

"Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Peça 'em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ .20,00. Pelo

. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General

Bittencourt, 91, sob ."- Florianópolis.

MO·EDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas

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

José Claudino da Nobrega

..........................
• •

1:= Datilógrafa Idiplomada•
•

:
•
•
•
•
•
•
•
•
..........................

� Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

'�

Quando alguém. tAl oomo 6�
Iheira da ilustraQV,o.....una.�
lhe, em lUIlável gesto. um CâIiee do
excelente a.peritlvo KNQ'1'. �m.
"" V. Sie, de acrescentar, BD a,,�
oe> .. geotilezs.:ESTEÉ 1.-41"1-
srn {J I1ElI APEiUTIVO

I'REDILETOI

111ID��t�I;'
I
V/'IMOOUrO DA A'110TJ'A.IIt/J./'0/'t. e reGI/l1os'

. ;. ITA."JAI ..

.
.

.

· � .

SENHORITA!
A ultiaie ' creação em reiri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GAR_RAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompa nhando a moda.

PASTA DENTAL
ROBINSON

cante e de pouca valia. Dentro
de dois ou três anos, se não
houver e�morecimento, produ
ziremos todo o trigo necessá
rio ao nosso consumo.

O mesmo sucederá com o

nosso petróleo.
Primeiro compramos as re

finarias, para depois, com o

decorrer do tempo e com a.'
melhoria ' da nossa situação
financeira, pensarmos na sua

extração em escala comerciá- .

vel.
Tudo

'

isso, porém, precisa
ser feito dentro de. um clima
de confiança e de calma, para
que possamos, gradativamen
te e sem receios, produzir todo
o petróleo que a vida brasilei
ra necessita.

'FABRICA DE FOSFOROS. (PRON
TA P. FABRICAR)

,

Vende-se

MaQ"Jinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imovei6 Cr$ 90.000,00

de Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende--se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut� -

Brusque - Santa Catarina".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�hTAOU- QU&l'ta lelra 25 Q. Fevereiro
ae "49

Ct.t188
�RANDlOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA,

DE FEVEREIRO E }P DE MARÇO, TERÇA-fEIRA, ÁS 22 HOARS; DIA 27,

eOMINGO, MATlÉE INFANTIL ÁS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE DO CLUBE. QUARTA-FEIRA,
DIA 9, ÁS 29 HORAS

fEUNIÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.

.

I.·.·.·.·.·•......
·.-.-.-.-

----..--.-.•.•.- --.-.-..-;...-.-.-
-._.- -

w._.__._..t"."'.f"J
._••_-__••__

_...._._ .___ .__•••._.__._
�.___..__ J" ._ _..-

.Ie.p(�.�,..
/ .�. (�câ..

ReiM.omofaz
DATILOGRAFA

�. ,.� (Ir \_.,•
-

Precisa-se de uma moça bôa aparência que saiba datilografar cor-

sua queixa ... retamente, para serviço de loja ·e escritório. Ordenado inicial Cr$

500,00. Cartas do próprio punho com indicações de idade, habilit-içõcs

Para se folar do declínio de MÇJ- e empregos ocupados para Caixa postal, 413 - nesta Capital.

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

-
-----_

..

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

) Cbube Atlético e o Campeenatu
desf iliado no ano passado em vir

tude de ter se desinteressado pelas

competições promovidas pela F. C,

D" juntamente com a Associação

Desportiva Colegial, e o Caravana

do Ar. Em resposla ao pedido, a

F. C. D.,· exar-ou- o seguinte despa

cho: "Junte os Estatutos, na for

ma da Portaria 254 de 1° de Ou

tubro de 1943".

Apurou a nossa reportagem que

m ofíci-o dirigido á F. C, D. a di

etor ia do Clube Atlético Catari

iense, agremiação formada por

zlernentos do 14° Batalhão/de Ca

;adores, solicitou filiação á enti

dade, afim de poder inscrever-se

aos certames de futebol do corren

te ano. Como é do conhecimento

público o tricolor do Estreito foi

r

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

250 mil pesos pelo passe de Heleno
Rio, 23 (V. A.) - Informam de

I
"passe" do crack brasileiro IIele

Buenos A'ire� que o Boca Júnior no, o qual se encontra nas cogita

:tenciona pedir 250 mil pesos pelo ções do Flamengo, desta Capital.
._--------------------------------

o
• •

pnmeiro coletivo do 'scratch
De Poços de Caldas informam

I
de futebol, está marcado para o pró

que o primeiro ensaio coletivo do ximo domingo, sob as ordens do

scratch nacional ao sul americano técnico Flávio Costa.

G,rjjó obteve a quarta
Ante-ontem foi cumprida mais sil; 3° lugar Eduardo Pwolkaly, da

uma etapa do certame sutarneríca- Argentina; 4° lugar
- Adernar Gri-

,

,.

no de natação, que está sendo rea- jó Filho, do Bras il ; 5° lugar

lizado em MOll't.evidé�;, O jovem - Roberto Oleiro, da Argentina;

catarinense Adernar Grijó Filho, ÜO lugar - Abelardo Estevez, do

da representação brasileira, con- Uruguai; 7° lugar - Samuel Ber

seguiu o honroso 4° lugar n; pro- toni, do Chile e 80 lugar - Man

va final dos 100 metros para ho- fredo Leipzig, do Brasil. Adernar

mens. A classificação nessa prova Grijó Filho, como ontem noticia

,foi a seguinte: 10 lugar - Carlos mos, é catarinense, nascido nesta

Espejo Perez, da Argentina; 2° lu- capital, contando apenas 17 anos

gar - Willy OLto Jordan, do Bra- de idade.

celecaçãe

Sábado o 801 Americano de Amadores
Está marcado para depois de

I
no de Amadores tlte Futebol. O Bra-

�'n,Ja_nhã, em Santiago do Chile" () sil estará presente, representado

InICIO do Campeonato Sul Al110rJca- por uma forte equipe.

Enea -- campeões os mineiros,
Belo Horizonte, 23 (V. A,) --

comi
competidores, os

mineiros sagraram

um total de 239 pontos contra 138 se campeões brasileiros de Nata

dos representantes do. Dis�r'ito Fe- ç'ão Infanto-Juvenil, pela ga vez

deral
.

que foram os seus únicos ,consecutiva.

Santa Catari,n8' ausente' do Vampeonato
Brasileiro de Basquetebol

Em março próximo será rrahz,lclo des financeiras a F. A. C. para cu-

o Campeonato Brasileiro de Boja ar) Iviar
seus representantes à "boa

'Cesto que terá por local a c'Idade terra", noticia essa que deverá cho

de São Salvador, na Bahia, e�tan- cal' profundamente a quantos d('�,e

do já inscritas diversas entidades jam ver o -esporte da cesb ca1ari

do pais.
nens,e cada vez mais robusto e pu-

Os catarinenses, infelizmente. dronizado, o que se consegllC aira

não estarão presentes ao grandioso vés os conhecimentos técnICOS que

certame, apesar dos ingentes esfor- se adquire participando oas gran

ços da Federação Atlética Catarr- des certames.

nense, ,entidade que controla o bas- :Até quando o decreto 3.199 que

quetebol no Estado. regula e protege os espor�es ama-

A F. A. C. nada conseglliu dtJs co-
doristas' dormirá nas gavetas (lo

fres públicos ,e, tampouco, do Mi- Conselho Nacional de Desportes?

nistro da Aeronáutica, do qual so

ilicitou um avião para o transporte

da delegaçã'O,

,
Está, portanto, sem possib'ilid,?-

Avai F. Clube

SANTOS E GREMIO EMPATARAM

P'orto Alegr.e, 23 (V, A.) - O

esquadrão do Santos F. C" vice

-campeão paulista de futebol, .ex

treou ontem em Porto Alegre,
Cúnseguindo empatar'com o con7

junto do Grêmio Porto Alegren:se

por� dois tentos. Amanhã os san

tistas jogarão contra os rCllpazes

do Intei-nacional, bi-campeão gau

chos e s.exta- feira rumarão para

Novo Hamburgo, onde enfrentarão

o Floriano.

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados, pelo presente,

de confo�idade com o art. 1'10, §

2°, os sócios quites, para uma As

sembléia Geral Extraordinária', a

realizar-se dia' 24, quinta-feira, às

19 horas, no Clube XII de Ag'osto,

para o fim especial de ,eleger o

Conselho Deliberativo, cujo man

(jato lerminou em agosto de 1948,

Em ia convocação a Assembléia

deverá reunir-se com um terço,

no mínimo, de sócios quites e .em

2a convocação, que sé realizará

meia hora depois, ,com qualqUEr

Dúmero.

1/1-0, em Eloriaruipolis, desnecessá

rio ir longe. A anos 'idos. Á idade

vovó. Nada disso. O Carnaval ale-

I
--------------------------------_

.. _-

_ .. _
..

_---

JUTZO DE DIREITO DA COMARGA

DE T[JUCAS

qárico das sociedades de então, dos , Ao tomar aperitivo

Tenentes, ou dos "l'inel'vúlOs, onde

o gênio inventivo de velhos catari-

..

Edital de leilão, com o prazo de

vin{e dais

O Douto!' Belisário Ramos daPeça Bitte�
Aguia Costa, Juiz de Direito da Comarca

de Tilncas, do Estado de Santa

nenses embosbacaoa os [orasteiros

que, ansiosos de beleza e de a.le

.gria, demandavam esta ilha. que

lhes dava a comricçõo de um autên

iico reinado, com majestade e sé

quito, pertence, na verdade, às

cousas passadas e é dos arquivos' Farma'C'·'8S de p'lanta-o
empoeirados dos Rilas, dos Silvei-

cimento tiv.erem, expedido nos au-

ras e de outros.
20 Domingo - Farmacia Mo- los de ano lamento dos bens do

Falemos de um Carnaval mais derna -
Rua João Pinto espólio de Sebastião Manoel da

recente. De 4936, por exel.nplo.
26 Sábado - Farmacia sto, Silva, que se processa perante

Aque!« ano, com iaparato, recepcio-
Antônio - Rua João, Pinto êste Juizo e cartório do escrivão

namos, triunfalmente, o rei Mo- 27 Domingo - 'Farmacia Sto. que êsle subscreve, que atendeu

mo, entre ser-pentinas, confeiis,
Antônio - Rua João Pinto. do ao que dos autos consta, auto

lança-perfumes, mascarados, blo- O serviço noturno será ete- rizou a venda, em leilão público,

cos e uma população em frenesi. tuado pelas Farmácias sto. dos bens abaixo descritos, com

Hélio Blum, o qcrduclio rei, mal e
Antônio e Noturna sitas ás ruas sua respectiva avaliações, perten-,

mal, conseguira subir as escadas João Pinto e Trajano nO 17 centes ao espólio de Sebastião

do antigo Café Java, o São Cristo- A presente tabela não poderá Mano.el da Silva, que será levado

vâo de hoje, para, lá de ciuui, na
ser alterada sem prévia auto- a público, pregão de venda e

época sede do Centro dos Cronis- rízação deste Departamento arrematação, a quem m-ais der e

tas Carnavalescos, ler .sua fala do
/'........................... maior lanço oferecer, por Alexan-

trono. Peri Camisão, cronista de
PASTA DENTAL dre Correia de Melo Filho, portei-

raça, catnaoulesco de rua e de ela-
ROBINSON 1'0 dos auditórios, no dia 25 de

bes, muito trobalharo por aquela l
'

10 l iaoa d
março p, v" ás 10 horas, no local

amente ((' ogar para magoa o
'

'

vitória. Sorridente aparecia ao la- "

-

,
.

I em que se realizam as vendas em

d d '[ Sorri

' Ayapüo, I t rbli d t
. d'

o e LI 01110_ orridenie e [elis. "

'
.

ras a pu !'Ca e errmna as por

E id l I
Seaundo Loçar, o Bando da Noite. •

L
"

, t d d'f" d

stri II os (e clarins exigiam si-
es e juizo, a por a 'o e 1 lCIO a

Bste, de feminino, só sua rainh.a.

lêncio do povo. Mas, qual l _

Valeu
Prefeitura Municipal. Descrição, e

,

Mais se parecia com rancho do que

o microfone, porque o povo, a ca-

avaliação elos bens que serão ven-

da palavra dc sua majestade,
com bloco, Os mocinhos elegantes didos em leilão: "1. Um terreno,

-daquele ano o inteçrtroam, metidos

prorromoia em aplausos e 'esfusi-
'.

sito em Moru-etes, deste municí-

em custosas [aniasias de lamé. POU- , 66 t d

ante alegria, prenunciadores do .

.

,pIO e comarca, com me ros e

retumbante tríduo da folia.
co antes, VIera do Rio, o Agaptlo I frente I' 660 ditos de fundos e a

Veloso, Louco por Carnaval como, d!. 3 560 t d ad s

Os blocos destilavam ininternip- ,
. 'C)

.

• ,
a rea e 1. me 1'0.8 qua r o.;

o e por tniebôl. 1 erde as estribei-
t d S I L' de

temente. Depois de ll1n periodo
-.,

ex reman o ao "- u com ert as

, '

ras. Para [aniasiur o Bando da
1\" lEI' N L om G

'

preporotorio, de puxlÇl_dos ensáios, T'
.

,. 'e>
�anoe < lS.eu, ao OI' e c UI-

NoIte, saCOI� dznhelro do lop'lllw" II dOI" C t L o

os foliões saiam à l'1Ia para evoltt-
". 'I

lerme e' Ivelra os a; a e�-

-

pOI' empreslzmo
a j'Ul'O alio, e a,le

I l
t d P 'bl' O

çoes qlle empolgavam 11ma popu- , _

"

.

e com a es ra a .
u ICa e a es-

l

hOJe lWO sabemos quando l1.qwdou t C·· S'l' l' i

ação apinhada na Praça. "5, Feli-
. e com Ipnana I veH'a, ava lal o

pe Schmidt e ad;iacências, Os blo-
a con_/a,.. Uma semalla al�tes, o'

por Gr$ 440,00, 2. Um terreno,

Agaplto se apresentara corn sua fa-'t Ni t d' t m 'CI'

cos se sucediam, defronte da Con- "
"

. ,
51 o em orre es, es e unI-

f·
,

mosa c tndzsClplwada
Escola. Tam-. 110 l d f' e t e

eltm'la, onde, no alto, se postava ".
.

,.

,. 1)10 -com' m.e ros e r n es

bem defI'onte do Claqwnho o m-
920 d't d r d' "ea de

'Uma Comissão htlgadol'a para pl'e-
,

. ,
�

I os e' un os e a aI (
-

m'iar os melh01'es e incentivar a
m.os ,l�czonando os colegzms, e, 2/�.200 me'tros quadr,ados.; et."I::tre-

lodos.

dentre estes, º p1'ell!'l.ado, por bam- ] I rK 1 FI r n
mane o ao u com manoe o e -

ba, o CtUlha, o Zw'í, eslá visto. cio; ao Norle, com Guilherme de

O !'Chora na Esquina", campeão OI'
. C t L t m es

,

Ivelra os a, a es e co a -

da gl'aça, teve a cOlnallda-lo o me-
l d d 't Oe t com. a

,

,_,

. . ,.

Ta a o paI o e a . s e

lhor .b'altso: o foltao
L1.dlO Cardoso,

t d 'bl' I' do por

, "

.

es m a pu Ica, ava la

� FeI'1�an e ,o 1 Upt descentrn c�m

j
Cr$ 25(},00, 3. Um terreno, sito-

fi Nossa EmbaIxada
Chegou. O Bell1- M t' d' t m lIl'CI'pl'O e

.

'
em _

orre es, cs e l I

ca quem pode VII'OU, bloco granfz- e' 159' m t d�
OJllarCa, com ,

'l e rO's �

no, Cr'esceu. Fez ,progresso. A:ar frente e 660 ditos de fundo e a

nosso que nos, pnvamos
de ve-lo

área de 10.520 metros quadrados;

co'n Sllas gracwsap
1nOl'enas,
Blo-· 1

'
_,

.

exlremando ao Sul com Manoe

co batuta eT[� o Tira a mão. Pon- .. N t J I
TeIxeIra e ao OI' e C01)1 L1vena

tificavam nele os pistões do Moa-
da Silva, avaliado por Cr$ 110,00-

cil' e do Onofre. 4. Uma casa, com lote n. 1, no.

"oltm'mn êste (1110 os excêntri-
I

valor de Cr$ 1100,00, E ,pam que.
'

chegue ao cOl1hecimerüo dos in

teressados e ninguem possa ale

gar ignorâncioa, mand«')u e�edi:r'

'() presente edilal, que será afjxa.

do na sede dêste Juizo, no lugar'

d.o coslume, e, por cópia, publi

cado uma (1) vê'/" no jornal "()_

ESTADO" de Florianópolis. Dada

e passado nesta -cidade de Tiju

cas, aos desessete dias do mês de

fevereiro do ano de mil novecen-·

tos e quarenta e nove. Eu, • (a)

Gercy dos Anjos, Escrivão,
o da-'

tilografei e subscrevi. (a) Beli

sário .Ramos da'Costa, Juiz de Di

reito. Está oon1'orme -o original,

sobre o qual me reporLo e dou fé.

Dala supra.

O Escrivão: Gel·cy dos Anjos.

puro

o Aperitivo completo
Catarina, na f'orrna da lei, etc . . .

FAZ SABE.R - aos que o :pre

sente edital virem ou dele conhe-

Mocotó vem abaixo, dos i7'mãos

Capela, o 'ln_ais antigo e o mllis va

lente, ensaiara durante longo tem

po. O p'istão do Cels� nunca faltou

a ensaio. O .Jadel' e o Enéas pontu

ais como ninguém. Relaxado e1'a o

Paulo Dutra. Todos aU, agora, lIa

Pelipe Schmidt, çle casse-tête em

punho, à guisa de enfeite, para l'e

vidar qualquer ataque da gente do

morro. O eSI1'ibilho, de certa. feita,

Í1'r'itam os mOI'adm'es da favela ho

mônima. FuzlLê 110 dllro.

COMPRADORES
PARA CASAS E

TERRENOS

o Escritór'io Imobiliário A, L, Alves,

sempre tem compradores para casas e

terrenos,

Rua Deodoro 35.

"Está na nw, ó m'inha gente

O 'caminho é êste só:

cos Bororós. Áquele ano, cómo nes

te, os Bororós
impl'essionaram pela

sIta singnlaridade.
V-imo-los domin

go úUimo. i];les nos provocaram,

sau.dosamenle, esta Cl'Ônica. Que

os ontr'os voltem corno êles o f'ÍZe-

Com a nossa cavação

Vem abaixo a rnocotó. , .

"

A ve1'dade; no entanto, é qu�

nunca m.ais apareceu o Mocotó,

dos Capelas, e o morro continua,

sobrancef1'0,' vendo, do alto, a fa

lência dos carnavalescos cá de

baixo, '.

Os Filhos da Lua, da Prainha, do

Ji'eijó, urn bloco e tanto: T'irou, be de M'inel'va?

rmn, papa
m.os/.raI' à gente de qua

renta e nove, que há tl'eze anos, se

festefava, nesta ilha, condig-narnell

te, o reinado de lHomo. Também

tínhamos CUlTOS alegóricos. Quem

não se lembra do desfae das socie

dades Tenentes do Diabo e Filhos

AVISO
O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Comerciários, no Estado de Santa Catarina, avisa aos srs. em

pregadores que, no
corrente mês, as contribuições devidas ao

Instituto deverão ser pagas na Tesouraria da Delegacia, sita

à rua Felipe Schmidt, n. 37,
em virtude de se encontrar em go

zo de férias o servidor eBcarregado do serviço de cobrança.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1949.

Oswal Pereira Baixo, delegado.
.

Apl'oveitemos esta semana qtLe

nos separ'a do tríduo ca,J"Iwvalesco,

e façamos reviver' qualquer cottsa.

Toquemos clal'inadas para os Ca

pelas, os Velosos, os CaUtas, os Fer

l'aris, os N01'onhas, os Feijóif e to

elos os foliões da velha guarda,

pm'a que sedam dessa apatia enel'

vante e corram, pressurosos,
c[ con

tam,inm' de alegria a vida da cida

de.
Pa'illo Lange
Presidente
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o E�1'AD"-Qulnta·tel,,. 25 Qe FevereIro cte '949' 7

aa4io$-in.glo_ee �4. CO'.�
Da Fábrica ao consumidor.-- Grande estoque recebell' a firma distribuidora "

,

«Fiuza Líma & .Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 � F�oli�_

c

$'

, "

LOJA DAS CASEMIRAS
Especializada em artigos para

, homens.
RECEBÊU VARIADO SORTIMENTO DE CASE1I1IRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
'

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS� GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

,

, Tudo pelo menor preço da praça
Faça oma,visita à nossa Casa e verifique

nossos precos e artigos
'

'VENDE-SE Dor motl·vo' de muda0 r� CASA M1SCELANEA .diat"ri

I
ESC�ITÓJÚO Ii\<IOBILIAlUO �. L.

, '

,.

N_EM ,SE" DISCUTE ��
...

,

. 'I..u. •. O:'C
ALVES em minha casa 50 se bebe o delicioso CAFll:

, '(. lO... II .. • bUl�ora doa .Rád\ol R.' � I A Encarrega-se, mediante comissão, de 'llMl. ainda mais agora que está distribuindo

Grande area, uS terreno Ia cultivada Vtctorõ Válvul�a e Diecos, compra e venda de imóveis. como brinde. valiosas BATERIAS DE ALU·
,

. Rua Conselheiro M lira I Rua Deodoro 35. MINIO. ,.

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
-

,

Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
..

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

'

Florianópolis :___ nesta redação ou Escritório I. ele A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. ,

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

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

. RADIO IUBA' ZYO 9
1530 kilocieloe ondas: tnédies de 196 metros

TUJ;JARÃO -- S. CATARINA

Concursos do DASP
,

Encontram-se abertas até os dias 18 de março e 15 de abril, respctiva- )
mente, as inscrições para os concursos de escritório dos Ministérios

.

Militares e 'Contador.
As fichas de inscrição, bem como as instruções respectivas serão

en,tre.!(ues :p.eilo sr. Mario Heleodoro Ferrejra, �a Escola 'Indnsh-ial,
situada à Rua Almirante Alvim n. 19, diáriamente, das 9 ás 12 horas.

'DAT,I LOGRA FIA
(orrespondend ,
(omercfal

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma '

DIREÇlol
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

. -

Aceita-se representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Tlorianópolis

Cartas para
,..

-

,

"VI;RCiEM ESPECIALIDADE" .

(lA WETZELt. IND1JSTRIAL-JOINVILLE (MarcD regl�l

TORNA A llOUPA BRANQUISSIMA

o Sabão

. I

.
----------------------�-

'Industria. de Maquinas
Nardini'

Agricolas
Ltda.

FlopianópnHs - Sa.nta @atapina

A maior e mais aperlel coada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e

Artigos
-'

de Cutelari'Hs
,

Fabrica em, Americana - Estado de São' Paulo

RºppgsQQtantgs g.A�bJsi\(os papa' o 6stado
d�. banta @atapina

Industria Cómercio e Seguros Knot S. B.
I

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
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I petróleo foi debatida, ante-on
tem, na Capital Federal, em

mesa redonda a que compare-
ceram destacados elementos do

parlamento, do exército e da

imprensa. O S1'. deputado Saulo

Ramos, lider do P. T. B. e vice

presidente da Assembléia Cata

rinense, recebeu a -propósíto o

seguinte convite, sobremaneira
honroso:
"Rio - 18 - Temos a honra

de convidá-lo para debater a

questão do petróleo, no próximo
dia 22 do corrente, nesta Capi
tal, com generais Juarez Távo

ra, Horta Barbosa e Leitão de

Carvalho, deputados Artur Ber
nardes e Hermes Lima, senado
res Aluisio Carvalho, Atilio Vi

vscqua, Dorneles e jornalistas
I Osório Borba e Samuel Wainer.

Como teve ampla repercus- Matos Pimenta Rafael Cor-
são nos jornais, a questão do reiaOliveira".

'

I

Florlan6pollt, 24 ele �evereíro de t949

o MOMENTO

Honroso convite ao de- Manobras daMarinba\
putodo Snulo Hemos

O protesto da Câmara Muni
cipal de Blumenau, em que Isto
muito nos contriste, é oportuno

A Câmara Municipal de Blu-
e fundado. Nem porque, no ple-

menau, em sessão de 16 do cor- no exercício das prerrogativas

rente, aprovou um requerímen-
de libe�d�de. de expr�ss.ão, �ev�

to do vereador Otacílio Nasci-
mos reivindicar o direito a cri

mento, do P. T. B., protestando
tica das atit:udes e à apreciaç�o

contra a campanha de difama- �o� acontec.lmentos, nos seria

ção que a folha udenista "Cida- lI�Ito exo�b!t�r das demarca

de de Blumenau" vem movendo çoes do. cnten? par� d.escambar
à pessoa de três dignos mem-

no .declIve �a llcer;closldade des

bros dàquela Casa. Êsse protes- pejada e l;ncoe�clveI.
to, que, assim partido duma

No caso pa�tlCular a q';le nos

assembléia de representantes e�tamos r�fermdo o fato e tam

do município, assume feição ex- be�, especIaI�ent� grave erp.. re

cepcionalmente significa.tiva de Iação ao meio SOCIal e politico,
um desagravo formal e contun- o?de os ex�mplos de s��ia pr�
dente, implica maior e decidido

tíca do regrme democrático nao

voto de confiança e. de sollda-: d�senca�tas.sem a quantos, por
riedade aos três vereadores ata- c�rc�ms�nclas

.

bem ?ompree�
cados, até na sua dignidade de srveis, tIv��se� acredl�a�� mais

cidadãos, pelo órgão da U. D. N.
nas ex:penencIas tot�lltanas ou

em Blumenau. Já se vê que as n�s ��elos de extrem.lsmos dou
vítima das anhuda agressão dos trináríos,

.

que por.fIavam em

escribas udenistas são os srs. preC?lllZar a fale';lcla da.demo
Waldemar Selke, Emílio Jurk e cracI�. Esta, porem, r_evlve, a

Max Jacobsen, homens de ido- despeito .dos que ll;e. nao conce

neídade moral inatacável, cujo
dam ,ma�or fe P?lltlCa e o qu.e

único deslise, pois, consistiu em conv�m e c0!ls.�llda:-l�e os ali-
,

se haverem altivamente liber- cerces na opimao pública ou na

tado da vexatória imposição de alma popular., Isso,_ que .em
um grupo' faccioso, perante o grande p::rte, e funçao �a im

qual tiveram a coragem cívica prensa, .nao e o que,. eVld�nte
de protestar a sua disposição de mente, preocupa os jornalistas
melhor servirem a sua terra,

da y. D. N. de �l:umenau, onde
embora contrariando os ínte- aCamara Munícípal assume, a
rêsses mesquinhos do grupelho. beIl}- �e melhor compostura )or
Tôda gente em Blumenau está nalístíca por parte dos escribas

farta de saber que a U. D. N., d� "Cidade de !31:umenau", uma
alí, sempre colocou as suas a�Itude necessàríamente excep-

conveniências sectaristas aci- cíonal.
., .

ma das razões do bem público
E por c(;>llsIdera-Ia aSSIm ex

daquêle próspero e laborioso cepcíonal e q�e, do mesmo pas

município. O nobre eleitorado so que lhe registamos o alcance

blumenauense, ao dispôr a sua
e os fundamentos, lamentando

confiança em nomes como os qu� aque�a folha �lu::nen�uense
daquêles três honrados verea- haJa, f�gIdo aos limites Imp�s
dores agora alvos das agressões tos � lIberdade _de expressao,

do jornal udenista, pretendia desejamos que nao se reprodu

que êles, ao invés de passivos za ela, quer em �lumenau, ou
instrumentos de vingancas con- onde quer-que-seja, por culpa
tra os governantes do Estado e

de má�s elemeJ?-tos da classe,

os membros da maioria política, aos quais pouco Importa? bom

cuidassem de reintegrar Blu- nome da Imprensa catarmense.

menau, reestruturado [uridíca- O AlI d 11
mente, no espírito progressista sr. re o uampos
que sempre lhe presidiu à evo-

é bom'enageadoIução. dentro da ordem e sob M
·

cordial entendimento com os

B
enlnO

poderes do Estado. Mas, quan- em lumenaU Necessita-se de um com 14
do os citados vereadores, aper- Aproveitando a permanência do anos que saiba ler e' escrever,
cebidos �� péssima �rieJ?-tação sr. deputado Alfredo Campos em para serviço de mensageiro de

9.ue �s �lnge:r:tes 1?�aIS vmh�I? Blumenau, amigos. admiradores e um escritório. Paga-se bem.

lmrnmmdo a y?lItIca. J1J,UlllCl- correligionários politicas lhe ofcre- Tratar na Rua Tenente Silvei

pa 't � gued sfo impedia -

a1? ceram uma churrascada na locali-' ra n. 24, sómen'te das 9 à 11
con rano e avorecer - o .i- ,. h

d I· t dmini dade de Cedros, onde esta Insta- oras.
vre esenvo vimen o a mmis- 1 d

. ,', -------------

t ti t t ilh h
a a a nova usina da Empresa Força

ra IVO, ornaram a ri a 0- .-

nesta e patriótica, os udertistas
e Lu� de Santa Ca�m·ma. Dr. POLIDORO S. THIAGO

não se conformaram com a. al- �el�. das \autondades daquele Ausente ate principios de

tivez daquêles homens de brio Municlpio, comparec�ram também à março.

e civismo alertados e passaram ho�nenagem as au:ondades de In�

a insultá-los pela sua imprensa. daial, e: gran.de número de popula- cado membro do diretório do .P. S.

Daí, a campanha indecorosa �es, eVIdenc��n�o, ldie�sarte ,a 'es� D. de Blumenau, agradecendo com

que "Cidade de Blumenau" hma em que e tIdo o Ilustre rrpre- comovedoras palavras, o sr. depu

mantém, para desdoiro de

tôdajsentante
daquela próspera zona do tado Alfredo Campos. O dilSClll'SO

ética jornalística, ta�to qIJr.n· Estado, na AssembléIa Legislativa. do ,notável �epr,esentante bh:me'

to para vexames da Imprensa Falou, em nome dos que o hQl1lc-' nauense, por VIbrante, mereceu far

conceituada de Santa Catari- nagearam, o sr. dr. Luiz Navarro

I tos aplausos de itodos os prer.�n-

na. Stotz, brilrante causidIcO e di'sta- tes.·

Washington, . (U. P.) - A.
Marinha dos Estados Unidos,
iniciará hoje as maiores mano

bras em tempo de paz da hís- .

tória, figurando, pela primeira ..

vez, um ataque simulado de
bombas atômicas. Cêrca de 12U'
navios, varias centenas de
aviões, 35.000 homens do Exér- .

cito, da Marinha, do Corpo de
Fuzileiros Navais e do Exérci
to canadense deverão partici
par dos exercícios de guerra, no
mar 'das Antilhas. Grándes be
lonaveis, inclusive o porta
aviões "Franklin D .. Roosevelt"
e o couraçado "Missouri", de
verão participar das manobras, ..
que se prolongarão até 19 de
março. O almirante W H. P.
Blandy, comandante do Atlân
tico, dirigirá 8;s operações.

Ultima· hora
'Telegramas
retidos
Do Departamento dos Correios (�

Telégrafos acham-se rerí-íos, por
f'icíência de endereço, telegramas
para:
Laercio Rocha - Alcides de Vas-

concelps - Salma Torquato - D:
.

va Menezes - Domingos Albino -

I José Aparicio .i. Jcão Cardoso l\Ia-

I
cedo - Alce Silva - José Carlos -

Júlio Alves -:- Embaixada Ipiranga
- Pedro Sa - Senhora Zue .

Nair Vieira Silva -;-- Aurino Faria�

Aprovado o
plano SALTI

Rio, 23. (U. P.)-Urgente.
Acaba de. ser apro,vado pelo Con
gresso, em sessão' noturna, o pla
no SALTE, na base em que foi
apresentado pela Comissão de
Einomças .

Continua a votação das ernen
das.

Trablllhador nas minas de car

Vã0 norle americanas usando o a·

parelho aprovado pelo Departa
mento de Minas dos Estados 'Uni

dOS,1 o qual permite respirar oxi

gênio 'por duas horas, usado na

inspeção de minas onde se suspei
ta a presença de gases perigosos
(Foto Usis) 805.

TAPETES •• CONGOLEUNS
TECIDOS PARA CORTINAS

CRETONES
NA "A MODEL:.AR"

'COtCHAS DE SEDA

P1RA fERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

-_.=-'

- João Pedro Pires - Manoel Olnr.
-Inocente Alves.

FRECHANDO•••

Cidadão Sebastião.
Lajes.

I Hoje estou protestante. Protesto, por isso, con

tra o seu execrando pecado de tachar êste cantinho de
Improdutivo. Ingrato! Não foi ele, por acaso, que me

lhorou o seu jornal, .ímpondo-lhe cuidado e chaman
do-o à gramática? Não foi ele, porventura, que obri

gou o cidadão a enveredar pela sintaxe, e abandonar
a carreira de industrialista pasteleiro; De sua carta
observo até o caprichado zelo de calcar um s típógra
fico sôbre um t, para que eu lesse seu onde estava teu!
(Percebi o requinte porque ao invés de mandar a

Região e o Correio, como prometêra, você me reme

teu dois números de seu jornal, sendo que, no se

gundo, faltava a presença do espírito-santo).
Não sou jacobino e nem intransigente em maté

ria de coch�los. Todos temos os nqssos. A Região, en
tretanto, nao se contentava em tirar suas tórinhas!
Dormia anestesiada, a roncar como bicho de banha
e pipoca! � a turIl}-a aqui, sabendo-me lajeano, brin
cava de tribunal hungaro: condenava-me a mim san-

tificado de inocência! Não tendo ingressad� no

Creio em Deus Padre, sem vocação para Pilatos ou

periquito, seria irrisório que apenas lavasse as mãos
ou confessasse o consumo do milho! Papagaio mo

derno, pôsto que artista de. cartaz em Hollywood,
quando debulha no estômago as louras espigas não

�ais transfere. a. in�iges:ão para as tirivas. Foi por
ISSO que eu gritei, cidadão! E ainda grito e protesto
contra as suas simplicidades de afirmar que os la-"

jeaJ?-0s não estimam a gramática. Que ela não seja
Julieta para certos Romeus de subúrbio, vá lá··. A

generalização é falsa. Acredito que aos nossos conter- .

râneos não interessem os complexos e torturantes
problemas filológicos. Proclamá-los, todavia, alheios
ao bem falar e ao bem escrever; é passar-lhes ates-'
tado injusto. Ror sôbre isso, êsse documento nem

por falsa modéstia, deve sair de suas mãos honra
das. A sua explicação a respeito das quadrinhas do
vate Raio, que antes da sua confissão eu já descon-·
fiára seu íntimo amigo, é' concludente e convincen
te. Onde já se viu alguém gostar de quadrinhas se-"

letas, espontâneas, com rimas duplas e' ricas? As de

pé�quebrado e força.das como carne moida em má
quma de encher lmg:uiça - essas sim! São finos

p'ité;us esp�r�tuais. Fazem lembrar, quando menos,

aqu�l� mIlICIano patriota e apaixonado que, em·

CuntIbanos, de guitarra ao peito, -abemolava sob
a· janela da deusa ingrata e esquiva:

"Você me despresa porque sou soldado,
Mas soldado também sabe amar,
Soldado também veste íardà,.
P'ra defesa do Brasil!"
Ou, então, esta outra, genial e' parnasiana, dO'

nosso velho Leôncio,· de musa sempre superiormen-
te aperitivada: .

"A quadrilha fo.i tocada;
Dirigida p'ra mangueIra;
Hoje faço porqueira,
Se me duvidarem!"

.,�, De coração, ex-cortle em latim.
·GUILHERME. TAL: 'Il.NUNC� EXISTIU IGUJ:ll
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