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A batalha do petrõ- Peron ataca 4 Assembléia fraD-
leo perteo"e ao Buenos Air-es, 24 (U. P.) - O "8sa e os "omu.

U presidente da Argentina, general U U""

P'ass�do Juan Domingo Peron, denunciou a "oista'sU campanha que 'vem sendo levada
Rio, 24 (A. N.) - Regressou dos

a efeito para o descrédito do govêr-
Paris, 24 (li, P.) - O Partido

E t dos Uni'dos onde fOI' em cara Comunista Francês anunciou estas a ,
'-""

-

no, e promeLeú convocai' as classes
ter particular, na qualidade de pre- trabalhadoras que o apoiam para
-sídente do Centro Brasileiro - de

I
•

q, defesa da nossa causa, si tal se
Pesquizas Cientificas, o ministro torna necessario". Falahtlo no Sin
João Alberto. dicato dos trabalhadores nas em-
Falando de suas atividades na- presas de tl'ansp'Qrtes, o chefe da
I

.

f t d I
- ela com mais um violento ataqueque e pais, ez es as ec araçoes

'

Nação afirmou que os oposicionis-
"E

.

íversid d I aos Estados Unidos, fazendo assim- stíve na unrversi a � ue las .estão levando a efeito urna
, eco com outros dir-igentes euro-Colombia em contato com as au- "guerr-a irregular de rumores, por

,

.J. peus comunistas que defenderamtorídades e o gçvêrno americano, trás' dos 'bastidores, recusando-se !'
a recente ofensiva de paz soviétiverificando o grande interesse que enfrentar o gm'erno' abertamente",
ca. A resolução afirmou que "osba nos Estados Unidos pelo estudo O discurso do general Peron foi
imperialistas americanos, que de-da fisica nuclear no Brasil. pronunciado á noite passada, mas

, sejam a dominação mundial, pro-Sob êsse aspecto voltei bem im- o seu texto somen te foi publicado
curam fazer a guerra, com seus

pressionado, por sentir que os tra- hoje,
,

cr iados, contra a União Soviética.
balhos do nosso centro serão bem Esta capital tem sido invadida

Eles, todavia, não conseguirão, im-,

dos e compreendidos naque por uma enorme onda de boaLosaprecia -

pedir o fiÍn da: exploracão do ho-
Ie país. Senti, sobretudo, que ha in- nos ullimos quinze, dias, em conse-

tensa preocupação pela pesquiza de quencia da falta de noticias provo-
mem pelo homem, O que eles de-

Cada pela greve dos gráficos. O sejam, ainda, é lançar a Franca nu-
alboratório em torno do unanio. -

presidente Peron não fez refeien-
ma monstruosa guerra - uma

para utilização na energia atômica.
Franca já tão sacrificada destina-

Pelo (IUe VI', posso afirmar que tal- ci,as diretas a este movimento gre-u da a fornecer a infantaria".
vez dentro de 10 anos existirão vista. A certa altura o chefe do go-

Há três meses os comunistas fi-
usinas produzindo energia atômi- vel�no al'�'enLino afirn;ou: "A opo-

zerarn uma declaracão 'semelhante.
OI para as industrias de paz. SIÇ:O ?IVI�e-se em tres bloc�s. O

Isso levou os parlamentares a um
E B 'I d'· I b f" prrmerro e composto dos lideres Io rasi -po era co a orar �1-, movimento, no sentido de fazer o

, dos partidos Radical Conservadorfientemente nesse setor, uma vez
D . '

'

d 'f governo considerai' a situação dos
,

,. idas. .'

1
e emocràtico, o segun O e orma-

que possmm�s J'aZI as",. prmcIp� r-

do por certos grupos econornícos, comunistas face a tais declarações
mente de areias monazrtícas no Es-

ali d it 1; L ' ,de traição. O Parlamento se reuni-
• , c Ia os com capl ab'S as escrangel-, _. ,pir-ite Santo.

, ros, e o terceiro é -oonstitu ido pe-' ra, ajnanhã, de\'end� debater as

Estamos na era -da energia ató- los que seguem a pseudo-ideologia afirmações �e íVI�nnce Thorez de
lJl.ica. Já se 'pode mesmo dizer que com 't

'

I' t que o PI'V!' !rances deve colaborar
. LllllS a ,e os SaCIa JS as e que

I
.

-

'a batalha do petróleo pertence ao
pI'O('Ill'am apliFenl ar um apoio ::lO c�o,m 'Ü�, ru.s.eé'S si eles ocuparem a '

passado e está sendo substituida meu govemü para se infilLrar nas,
1-1 cU1<_:U. ,

, ,

Aumentado' O prevo Apropriou-se, outrossim, dos
pela "batalha da energia atômica". organizações trabalhistas, Seria pe1'-

--

d i.'
, seus valiosos pertences

Quanto ao nosso 'Centro ,dentN eler Lempo qlteI'er desmenti!' "to- Dez
.

mil imigrantes ii gaso IDi! em Rio, 24 (A, N,) - Informam
::s ��:::s el�::::z�f!�s á�oP�;pL:���� tdads as callunias e mentiras" levan-

por me"s todo o pal·s de B�lo Horizonte que visitan-
a as pe os meus oponentes, Pl'e-

, ,do Machado, 'sua terra natal, oSanto, além de outros materia'is atô- 'tendo 'luLar com eles u.nicanienLe Rio, 24 (A, N.) _ Falando RIO, 2� (A. N.) - ? Conse- bispo d. Hugo Bressane' demicos, utili,.zados em aviões de vôos com a fo�ça da verdade e estou aos jornalistas e� Belq Hori- lho NaCIOnal do Petroleo au- Araujo escandalizado com orasteiros e munidos de chapas �eI1- certo que islo Lerá o mesmo efeito zonte, O sr, Carlos Viriato Sa- ment?u novamente o preço da desvirt�am�nto das fe�tas relisiveis capazes de ver'ificar a- racHo que aj)l:.esentar a Cl'UZ a um diabo. baia, diretor do Departamento gasolma en: todo o.pals: . giosas que ali se realizavam ematividade do solo. Eu e os meus >correligionários l;ão Na�ional de Imigração, que ali A portarIa" que Ja fOI enVIa- honra de São Benedito traris-Estamos também em entenclimer,- pro\'ocamos ã lula mas os nossos foi acompanhando a primeira da a<;> "D}ário O�icial" para �ua formadas em vergonho'so "matos para adquirir ou construir no adversários insistem na mesma. leva de imigrantes çiestinado ao publlcaçao, maJora, a gasoll!la fuá", onde imperavam a jogaBrasil um grande "ciclotron" e ou- Apelo à,s massas trabalhadoras elo Estado de Minas, depois de 22 e� 5 �entavos no RIO e, FlorI�- tina, a bebedeira e a expl\)ratros aparelhos necessár'ios à pro- pais pa!'a que ,provem o seu apoio anos de interrupção do moyi- nopolls, em Porto �legre, Sao ção dos devotos incautos, resol
dução de energia atômica. 110 governo e indiquem que' ele 'po-, menta imigratório nêsse Esta- Paulo, santo� e ReCIfe, em qua- veu suspender e proibir os fes-
Entretanto, Q manejo desses 3p?- ele chama-Ias nO\'3mellte "dentro do, revelou que o Brasil, me- t;o ce�tavos, For�alez�, � Be-

tejos naquela, paróquia.
reJhos requer uma equipe de fisi- ele poucos dias". I diante acôrdo firmado com a leJ?' tres ce.ntavos, CuntIba e O te.mplo visado pela medida
cos aparelhados, Então, os nossos adversários ve- Organização Internacional de Mmas GeraIS, 1 �entav�, moralizadora do bispo Bressane
Para dentro de breve o Govôrno rão. que, sem violencia, mostrare- Refugiados, está recebendo dez O querosene fOI tambem .au- foi a própria Igreja de São Be-

concedera, bolsas de estudos ao� j,l- mos quem tem razão ,face aos rumo- mil imigrantes por mês, ou se- 'J?entado na m�sma �ase, Isto nedito.
vens brasjleiros ,que gostem d� fi- res da oposição, os ,quais derruba-' jam 120 mil por ano, ,numa e, de modo geral em cmco cen-

, Com tal medida não se con-
sica, a fim de qlle frequentem a

remos com a verdade. proporção de 70 por cento agri- tavos.
, . formou o zelador da Igreja que

Universidade do Rio e de São Pauhh U t I
cultores, e 30 por cento técnicos Entretanto, o o�eo combustI- ferido em seus interêsses, pois

Faremos, depois, uma seleção "� m poe a OUCO altamente especializados. vel sofreu uma baIx�, pass�ncl° era o maio r beneficiário da
todos, para enviar todos os anos mn I t

· E acrescentou, referindo-se.à a custar menos de vmte e cmco renda dos festejos, premeditoueV8n OU O premio leva de imigrantes que acom- centavos por tonelada. nada mais nada menos do quegrupo aos.Estados Unidos, onde. se

aperfeiçoarão na física nuclear nas da poesl·a panhou: - "Essa prJmeira leva Fonseca Rangel, diretor' e vice-Ilrp- saquear o templo, e v�ndê-Io
grandes universidades". de imigrantes para Minas re- sidente dos Laboratórios Moura após.
Nas suas declarações, o ministro Washington, 24 (via aérea) - O p_:esenta um teste. �i a; si�ua- Brasil e Orlando Rangel S: A., fa- Valendo-se da circunstancia

João Alberto deu estas noticias só- prêmio de poesia "BoÚing'en"" de çao for boa oferecemos a Mmas lecido na terça-feira. de exercer na comarca o cargo
bre o jovem fisico patricia C mil dolares, foi conferido ao poeta Gerais mil imigrantes'

pari.
Como o finado era pessoa �!ta-I de Oficial, de Justi�a� o zelador

Lattes, que, como se sabe, volt;t��': americano Ezra Pound, por sua mês".
. . mente relacionada, achava-se o I que

se c.hama �ntomo de �au-
contribiJicão tL poesia americana, TermInando, anunCIOU o sr.

t '1 1 t d t
. la 'FerreIra, forJOU uma escntu-empregar suas atividades nos E.,ta-

V'
.

t SOl t' emp o rep e o e paren es e aml-
.

d
.

d 'dPound foi preso pelas autorida- IrIa alva que es a para ser
Ih

'

t I h ra, e, aproprIan o-se m eVI a-d{)s Unidos: "Esse grande cienti<;ta '

1 t gos, que e Iam pres ar aque a 0- , I

des america'nas na Itália, e depois conclmdo a qua quer momen o -

"

t- d 1 mente do terreno ha tempospatrício tem um lugar de destuq!1e repati'iado em 1946. Vive atual- 'um importante acordo entre o menag�m C:rlsda'" quan o ;,Ol�ve f a, doado pela Municipalidade,em todos os centros cientificos do
iTIe.nle 'no a.silo ,de alienados, de govêrno do BrasIl e. o Holanda comumc:çao ' e q.ue ?S o 'IClOS ,�- comprou e vendeu a Igreja' demundo".
onde, caso seja curado, será levado para a vinda de famílias ho- n�b:es nao Ase reahzàn��, ,?or pro�' São Benedito, logrando, assim,Ainda ha poUCO tempo, estivemos
perante os tribunais, sob a acusa- landesas que trarão gado de blçao da Cam�ra Ecleslas!lca. Het!- com o lucro que lhe adveiu da

na eminência,de perder tã'o grand� ção de traição, 1)'01' haver auxilia- criar, e suplementos agricolas e raram�se, entao, ,todas, as pessoas transação ressarcir-se gorda-valor. É que Cesar Lattes, per- dQ a propaganda facista antiame- instalaçÕes industriais. p.resente:; ao t�lI�P�O, fIc�nd? con-
mente dos prejuizos sofridos pe-maneceu quase cego, durante uma ricana, durante a guerra.

' fIrmada a prOlblçao, atnbmda 110
la proibição do bispo.

semnaa, quando, em expenencias, f N f ,- fa. to de o
.. ex,tinto, . em. vida, .h.a,v,er Senhor' das chaves do templ,o,O-t)remio foi cou erido a Pound, a-O oram reu Izase acen!ieu inesperadamente, bem p'or seu livro "Pisa\) Cantos", ini- ,- �ldo pOSItIVIsta. O aVIso prOIbI IVO invadiu-o e de lá retirou tudo

próx'imo de seu rosto uma lampada ciado na �tália e terminado no asi-, das ml·S",as
da Câl1iara Eclesiástica estava 1'1'-'

O que havia de valioso, carre-
de mercurío, C11J'O calor destrlll'u � 'C j\ digido nos seguintes termos: gando desde o harmonium ava-� J.Q. A Biblioteca do ongr,esso,
Parte superficial do seu f1Jobo 'b

' Rio, 24 (A. N.) - Na igreJ'a da "A Câmara Eclesiástica torna l'I'ado em dez mil cruzeiros, co-= anunciaru!o a atrl Ulyão desse '

ocular. Felizmente, Cesar Lattes, premio, declarou que os pseudoni- Candel�ria, conforme tinha sido público que se viu 'dolorosampnte 'mo toda a tapeçaria, além de
graças aos cuidados que receb�I,I, já . mos dos 'candidatos não eram co- amplamente noticiado, deveriam rea- força/da a proibir esta celebraç�o campainhas, castiçais, cálices
está perfeitamente bem. Só agon se nhecidos do juri, o qual s� limitou lizar-se ontem, ás 10 horas, em vá- em' vista da man'ifestaçã'o da fami- -de prata e ouro, etc,
revela em público o fato, que era a basear sua decisão no merito das rios altares, missas de 7° dia rm lia sôbre' as idéias religiosas do fu- Cientificado do ocorrido, o'

ignorado de sua própria esposa". obras examinadas.
'

sufrágio da alma do sr. Antenal' da! lecido". Continua na 3a pá·g.
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'

noite que v pG','O francês "jamais
fará a guerra contra a União Sovié
tica. Esta declaração está contida
na resolução aprovada pelo Comité
Central do Partido. Completa-se

'.

Na Assembléia Legislativa
lo ao .easo, requeria fosse remetida

ao Exmo, Sr. General Presidenl � do

SERVIÇO NACIONAL de PROTE

çÃO aos INDIOS (S. N. P. I.), ('6- 1

pia do aludido acôrdo, .bem c nno

um exemplar; do'jornal "A V.OZ de

CHAPECó'P; A'u��,dC'tlUncia !'lur�3_é_I>-. 111
cruéis persiguições [á ,J,ll,h;,iadas I

Aberta a sessão, foi lida e anro- contra os nossos desprotegi' os pa

vada a ata da anterior. O expedren- trici�s indigentes ,dó 'l:�ld!;i, de Çr:l�
te foi pequeno. ' PECoSINH0. ','" "I; ,

" •

Quanto aos dive'r��s
-

't 'kba;hos
resolvidos :õntem, só amanhã. pode
remos dar l�4relato fiel e seguro,

,. .. :;,f",....

Na sessão de ontem, 'ao se tratar
dos interesses dos nossos índios
Coroados, de 'Chapecó, o sr, cid
Loures Hibas com a palavra,' disse"
após haver exposto ás razões pelas
quais denunciou à Assembléia o

acôrdo entre o SERVIÇO NACIO
NAL DE PROTEÇÃO AOS INDT.O� Se queres conhecer o desenvol

(S. N. P. I.) - e o advogado de AI- vimento da agricultura e da peciiá
berto Berthier de Almeida, e, tendo ria do teu Estado, vai a Lajes e

em vista o expediente do Sr. Gene- assiste à demonstração palpitante
ral Ministro da Guerra sôbre

. o que te fará a Quinta Exposição
mesmo assunto, comunicando o pro- Feira Agro-Pecuária.
pósito de se abrir inquérito respei- Se queres debater os problemas

que afligem, retardam! impedem ou

(COMISSÃO PERMANENTE).
,

I

Presidente: Sr. Lopes Vieira
P. S. D.
Membros: Srs. Cid Loures Rii1as'

Magalhães Machado e Biase Fara
co - P. S. D., Bnlcão Viana, JO'lC
José .e Paulo Fontes - U. D. N

,

e

Braz Alves - P. T. B.

Bem rece'bida a
representação
catilrinens8
Já está em São Paulo a repre

sentação de nosso Estado à Me
sa Redonda da Conservação do
Solo e que é constítuída dos Se
nhores Engen1:wiros Agrônomo
Guilherme Renaux, Dr, Wilmar
Dias Consultor Técnico do DE
GS, e Engenheiro Agrônomo
Glauco Ólínger do Fomento da

Produção Vegetal. Nossa repre
sentação acha-se hospedada no

Hotel
r

Excelsíor. Em sua chega
da, foi ela recepcionada condig
namente pelos organizadores e

participantes do certame e au

toridades paulistas. A tese apre
sentada, pelo Agrônomo Glauco
Olinger foi aprovado, tendo me

recido fartos encomios dos com;

ponentes .do con�lave.

•

CftlftRINENSE

•

empolgam o Isu1rto econômico, ore

'se tens soluções a qualquer deles,
vai a Lajes e expõe a tua sugestão
à Segunda Reunião Econômico
Agrícola de Santa Catarina.

Se lavras a terra ou apascenta"
rebanhos, vai, também, a Lajes e

aprende, com os técnicos da Sema-

na Ruralista, os modernos métodos
de plantar, criar e defender a pro
dução.
Haverá, em Lajes, oportunidado

para todos, de verem, sentirem, de
baterem e proclamarem as exce

lências das opiniões que defendem.

Acon'eceu
Minas _._

em

Fo'jdndo uma escriture,
o zelador comprou e ven

de u a igreja do
São Benedito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
JJ

Horário
Segunda-feira

;TAL" - '13.,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte

VARltl - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 -,-- Sul
CRUZEIRO DO SUL.- t3,55 _

fiorte
.

"TAL"
Terça-feira )�.
8,00 - Joinville
Curitiba - ParaÍlaguá
- Santos e Rio.

f rAl'iaIR 10,40 - Nort.
,

CRUZEIRO DO SUL - t2,OO -
"orte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" -:- 13,00 _ Itajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - H,OO

/ "orte
VARIG - H,�O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Ouinta-fdra
"TAL" - 8,00 - Joinville

. Curitiba - Paranaguá
_' Santos e Rio.

'- PANAIR - 1ü,40 - Norte
PANAIR -,-' 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEmO 00 SUL

"orte
CRUZEIRO DO SUL

lIul
Seleta-feira

"TAL" - 13.;00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

!Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
'VARIG - 11,40 - Norte

1

PANAIR ._ 13,50 _. Sul
Sábado

"TAL" � 8,00 - Joinyille
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

.

VARIG � 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO

ISUL .

- ,13,55
J'orte

.t..
.' Damirtgo I

pANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
'pANAIR - 13,50 Sul.

15,30

!_-

\

utets

•

90,00'
45,00
25,00
9,00
0,1'0 Joinv1le

BEGUNDA-lI'EIlU

CUrltiba

.Tubado

'CurWba

QUINTA·FEIRA.
Auto-Viação Catarln.eIlBtl

Alegre - 6 noras,
Auto-Viação Catarlnen.se

- 5 horas.
A1!ito-ViaçAo Catar�

- II horas.

Auto.VIs.çAo Catartnense - Tutbario
- 6 horas,
Auto-Viação C'atarmell88 - Laguna

- 6,30 horas.
Exp_resso SAo CrLstOTAo - Laguna -

7 horas,
. Emprêsa Glória -'- .Laguna _ • 1/2

e 7 1/2 boras.
'

Elrp!'esso .Brusquense - Brusque -

UI horas,
A.uto-ViaçAo ltajaf - naja! - UI hO-

l'IUi. "-
Rápido Su,! BraBilel1'o - JolnT1I. - u

II e 14 horas, \

:.Jnpresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - u
- • horas.

8EXTA-FE·IRA
RodoTi!rla Sul Brasil _ Ptt!to Ale«n

- 3 boras.
Auto-VlaçAo C&tarlnenH - Ouritiba

- li-horas,
Aut(}-Vlaçflo Catlll'metIJM -._ JolnT1l.

- • horas.

POrto

Curitiba

JÓInT1Ifl

Auto-Viação CatN'mense
- 8,3'0 horas.
Expresso Sllo OrtstovAo - Laguna -

'1 boras.
.

Auto-Viação ltaja1 - luja! - 111 ho
ra,s.
Expresso Brusquens.

16 boras. /

Rãpldo Sul BrlllstlelrQ
b li e 14 boras. ,

SABADe
catarlnen...-- OÍlrltliba

Joln�.

Auto-Vls.çAo
- 5 horas.
Rãpido Sul Brasileiro - JowTll. -

às li e 19 boru.
- fi. horas.

Auto-VlacAo Catar!nense
- e boras.
Auto-VlaçAo Catarmen..

- 6 bo!!'as.
'EXDr'lSSO São OrlstoTAo - Lagu,na

7 horas.
.

E:lDpreSl!O B!!'usqu_ - BrIHIQu.
14 horas.
Arutc-VlaçAo Raja! - Itajaf - 11 )lo.

raso \
.

Expresso Brusq'llen.. _ NOTa TNnto
- 9,30 horllB.
�resso Glória - Lacuna - • 1/:11

• 7 1/2 bona

Joln-rlIe.

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na, entre,a
de seus ;ornaes.

Escritório Técnico
Cid Rocba Amaral
ENGENHEIRO'CIVIL

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

Estados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid' Ro·
cha Amaral reabrirá seu es'critório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22)',
nos priméiros dias de agôsto, _espe·
rando continuar a merecer as espe·
ciais �atençfíes de seus amigos e

-,
clientes'.

Pedro Medei,ros, Auxiliar

•

CóLICAS - MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
SEDANTOL

CóLICAS

DISMENORRf:AS E PERTURBAçõES DA MENOPAUSA

Usando o SEDANTOL, regulador e tônico, indicado no trata
mento 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 TONIFICA E REGULARISA
I

Informações
-V�-"-ESTAÕdW&W.a Boraria das' empre ..

sas rodoviarias

Pio XII fala,a 300
mil fieis
•
Cidade do Vaticano, 22 (U. P.). --

Com voz trêmula de emoç,ã'o, o Pa-

pa Pio XII comparou, ôntern, E,l:n;.
seu discurso ante mais de 300 ll'Ü

fiéis reunidos na Praça São Pedro .

o cardeal Mindszenty aos mártires

cristãos da antiga Roma. Acresc�n-'

tou que a Igreja continua segu\lldo
o caminho que traçou o Divino Re

dentor, sem que as maiores t'·,r-

mentas que sôbre ela desabarem a-

possam fazer sossobrar..
.

O Papa Pio XII fêz o dlS�ur�O'
ao terminar a missa de expiacao
celebrada ao ar livre, junto à Ba-'

sílica de São Pedro. Durante l_' ce

lebração da missa ouviram-se ora

ções em italiano, francês, 'ing],;s,
alemão, espanhol e até húngaro-
em divursos lugares, nos quais apa

recia o retrato do cardeal Mindszen-

ty .

.

Sua Santidade apareceu 110 hal

cão central da Basilica ás 12 ho

ras e 10 minutos. (hora de R()j'llà).,...
com: vestes brancas e vermelha e a

capa pontifícia. Seu apl1recimento·
foi saudado com estrondosas acla

mações pela imensa multidão ali.

COl�gTegad:a, demorando 'tais ncla->

mações uns cinco minutos. Logo
que o Sumo Pontifice iniciou. o

discurso, a enorme multidão 1'01,
tou a ovacioná-lo, obrigando-o a

suspender suas palavras por mais.
de um minuto.
Pio XII não mencionou diretamen

te nenhuma nação, apesar de fwe fi'

demoustraçâo teve o propósito eS

pecifico de protestar pelo juJgan�cn
to e condenação do cardeal da Hun

gria, d. Josef Mindszenty. Contudo,
Sua Santidade referiu-se em Iinbas

gerais aos paises atrás da Cortma
de Ferro e' por' várias vezes ruen ..

cionou os Estados ditatoriais. Es-
Diretores: tados totalitários e inimigos da re-'

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, lígião. Contudo, sua santidade' não

Anísio l\1asllorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. deixou dúvidas quanto a sua refe-

••_.••••••••_._._........._.•••_._•••_,...._.__._••••_.....__•• "'
__..-.......-.-..-.-v-.-;.-.-.__-..-�.__;..o rê ncia à Hungria, quando ind i.(;I) LI

,"um a'egi�ne contuár'io à rel+gíão,
que nas margens do Danúbio redu
ziu à prisão um principe da Igre
ia, em meio à reprovação 'de todo o

mundo civilizado.
A êsse respeito, disse o S11D10

Pontífice que não se tratava de'
um caso isolado, porém de grilhões
rle uma cadeia de perseguições que
alguns paises ditatoriais estão reali-:
zando contra a doutrina e a vida
cristãs.
Acrescentou que a Igreja jamais

se imiscuiu em assuntos políticos
ou econômicos, nem discute for
mas de govêrrro, mas apenas dá
í' César o que é de César, não aban-o
donando o que pertence a Deus. Co
mo tal, continuou o Sumo Pontií'ice,
a Igreja não pode permanecer 'indi-
ferente aos ataques à religião anhl'"
os quais o Papa não pode gu'Hrdar-

1 silêncio. Ao terminar seu discurso�
com a benção apostólica� a l11uitidãÜ'

')J
voltou a ovacionar o Sumo Por::t'ifi--.ce, encerrando-se assim as cerimô
nias de reafirmação católica e de
protesto :contra a condenação ;d�
cardeal Mindszenty.
e :oemõemiodfo

:.:=::::,..:::,: MOEDAS ANTIGAS
18 1loru. I C ti ti

.

Expresso Brusquenss _ NOTa 'l'reDIto
on muo e con muarei a comprar a minha coleção moedas de

_ 16,lIO boTIJS, . Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalozo
Auto.Viação C&tarinflill" - JoinvU.

-" .

- • horas. . 1
As moedas de níquel de Cr$ 1-0,00 para cima, também compro.

A.uto-Vlação Catail'lnenH - OuriUba José Claudino da Nobrega
- li horas.
Rodovlãrla Sul-Br.U -L � Al�

_ 3 horas, IRapldo Sul-Brasileiro - JoI!n...n..
ás li e 14 horas,

TERCA-FElilU IAuto.V:1açAo Cata.rlneIUlfl - POrto Ale-
gre _. 6 horas.

.

Auto.VlaçllJo catarlnense
- 5 horas
\ Auto·Vta�.Ao C&tail'lnen..
- II boras.

. \

Au·,"o.VI!iÇ(lO Catllil'!nen1Ml
- 6 horas. ,

Expresso SAo Cris+,óTAo - L-.una -

7 nos-as. .

IF.mprêsa Glória - LICIma - 7'á
e 6'h hora•.
Expresso Brusquense - Brusqu.

-I16 horas, .

A '\to-ViaçAo Itaja! - ltajaf - 111 ho
ras,

Rãpldo Sul Brasilelil'o - JomT1l. _. ..
5 e 14 horas,

QUARTA-lI'ERJ.
Ãuto-Viação Catll!Í'lnense

- 5 horas,
Auto-Viação CatlJrinense

-- II horas,

Auto-VlaçAo catail'!nelltH
• - 6,30 heras.

r
Rãpldo Sul BrasU�!ro - JolnvU. - ..

5 e 14 horas..

I
Expresso São Crtsto....o - LaClJilla -

7 horas.

1,
ExpreSlJO Brusquenllfl - J;lrUsqu.

16 horas,
Auto-Viação I,tajai - ltaja! - 111 no

raso

I Expresso Brusquenae Nova '!'rento
- 16,30 horas.
Rodoviãrla Sul Brasil POrto AleI"

- li horas.

TONICARDIUl\\
TôNICO DO CORAÇÃO

O TONICARDIUM é uma medicação cardiotônica, indicada no

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 TONICARDIUlVI exercem eficaz

ação diuretica, em virtude do seu efeito benefico sobre os rins,
eliminando o acido uríco, combatendo as nefrites e o reumatis-
1110.

O TOR,NICARDIUM VIGORISA O CORAÇÃO
'

._••••- -_. .._._. ..-.-, -J'••••••••• __•__-. •__ •__ .-.-.....,...,..,..

COM�ANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCi:NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de

CAPITAL E RESERVAS .

1944

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

80,900.60fi,30
5.978.401.75p,97

67.(\53,245.:10
142.176.603,ílo
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Responsabildades . .

Receita .,.... . , .

Ativo .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades . .

Relojoaria Progre�so
de JUGEND 8? FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL'

.

Faça seu pedido por
sómente

carta ou telegrama e pague
quando receber.

•

IN, 31 cr$' 100,00 N. 9 cr$ 260.00.
•

Despertador de bolso
ilumina a noite

Suis80 de qualidade

Uma maquina fotografiêa
americana de focil

manejo

No.so. relogio. são acampa :ahados dos respectivos certificado.
. .

de garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS 0- ENVIAMOS qRATIS

JUCEND & FILHO
.

Curitiba - Praça Tiradente., 260 - Paraná
PASTA DENTAL

ROBINSON

t Ester Pacheco de Oliveira

MISSA
Dr-. Álvaro Remigio de, Oliveira agradece cordealmente a todos que

o confortaram no doloroso transe por que passou e convida parentes e

amigos para assistirem, à missa que fará celebrar sábado, 26., ás 7
horas na igreja de Santo Antônio e segunda-feira, 28, ás 7,30 horas em'

Palhoça.
f

Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos
A sua pele tem cêrca de 50 milhões

de minúsculos sulcos e poros. onde se

.escondem 05 germes' causadores da terrí··
vel coceira, "rachando". erupções, "des
cascando", ardências, acne, impigens.
psoriasis,. cravos, espinhas, coceiras. dos
pés e outros 'males. Os tra�{nentos co

muns só, focnecem um alívio temporário.
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta, Niloderm, faz parar a
coceira em 7 minutos e oferece a garao·
tia de dar-lhe" uma pele lisa, lim�:
atraente e macía - em uma sema..

na.,. Peça hoje mesmo N iloderna
em qualquer farmácia. A. nossa. ga·

a.w;-oderm ranti.. é. aA"A4a flUa malOr

rara as "'Icções C:ut3nlas proteção, �

.Irt;ia, Divulgue
ffJornal ,de

o
CASAS E TERRENOS

Possue V, S. casas ou terrenos para

I·e Assine

JOin,vile"
de,

EnLregue
fi L. Alves.

ao Escritório Imobiliário
mais completo

Santa
Org8m

Catarina
� -- .

Guia do' Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia e velulido acompanhado' de um mapa rodoviári()

Paraná e. Santa Catarina.

Redação: Ruà P,rudente de Moraes, n. 626. - Curitiba"

vender?
Não encontra comprador?

Rua Deodoro 35,

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pin to

.
n.O 18 _ . .Florianópolis

!

/

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE O OZ E O E
. AGOStO

, DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 27, DOMINGO, BAILE DE CARNAVAL. DIA 28, z- FEIRA. SOIRÉE IN�
FANTlL, CO� INíCIO ÁS 16 HORAS. DIA 1°, TERÇA FERA GORDA. BAILE DE CARNAVA�

OS ·BAILES DE CARNAVAL TERÃO INíCIO ÁS Z2 HORAS

VI-da' �QOCl-al o sr. Vi�:lv;:a�i�::t;ôrto, ben-. Uma miDa convertida .,m depósito de
quisto proletário, carpinteiro e Z{'· PaI'róleo resistente às bombaslador do Clube Náutico Riachuelo (;

. . .completa hoje mais um aniversá-
•

Estocolmo (Bisi) -'- O Departa- para as minas, flutu� sôbre agua.ANIVERSÁRIOS: ' sos meios sociais. Seus pais o nossc rio. menta Sueco de Estradas, Canais salgada de cerca de um metro deD. Raquel Ramos da Silva prezado amigo SI" João Gramms Os companheiros do Clube, DO! e Portos inaugurou recentemente profundidade, .podendo ser. "espu
.•

A efeméride de hoje assinala o funcionário aposentado da firma êsse motivo, lhe preparam carinho-, um depósito de petróleo muito mado " até 1,25 cms, do lllv;l da;aniversário natalicio da veneranda Carlos Hoepcke e sua exma. sra. d.
sa manifestação pela decorrência original. Duas minas de feldespato água. Afim de manter um grau d,e.senhora d. Raquel Ramos da SilVR, Maria iGramms, recepcíonarão em de tão grata efeméride. situadas nos arredores de Estocol- viscosidade conveniente no petro ..

digna .viúva do saudoso Desernhar- sua residência as inúmeras arniza-
mo foram convertidas em depósitos leo, instalou-se uma tubulação de

.gador Pedro Silva e genitora do sr. des da senhoríta Sófia, inclusive Menina Eliana subl.errâneos de petróleo, de uma calefação de cobre nas antigas �a.dr. Aderbal Ramos da Silva, gover- seus alunos que têm pela distinta Completa hoje mais uma prima- capacidade conjunta de 160.000.me� lerias da miná. Alé� de ser muito
nadar do Estado.' (educadora a maio!' admiração e 2 vera a graciosa .Eliana Castro) dílc- tros eúbícos,"õií- sejam ·2-4.-cárrega- econômico quanto a.s �esp�s�s_ de
Dama de acrisoladas virtudes. soo mais sincera estima. ta filha do sr. Ary R. de Castro, Sr- mentes normais de petroleiro. O construção, o novo depósito e ço�.licita ás campanhas em pró) rio bem "O Estado" lhe faz votos de cons. cretário do Departamento de Saúde petróleq, que pa*a sob pressão siderado praticam,ente invulnerá-

do próximo, a aniversar-ianjj, goza tantes felicidades. Pública e de sua exma. sra. d. He-: diretamente dos navios tanques vel ás bombas atômicas.
".de destacado prestigio na nossa so- Ienita M. de Castro.

.eiedade, sempre pronta a homena- Prof", Nilva Alves
Eliana oferecerá ás suas inúmeras

,gear aqueles que são seus esteios. amisruinhas em regosi]o à feliz da-
.. Faz anos hoje a distinta profev �

"O Estado" a felicita, respeitosa- ta ,uma farta mêsa de docês e fi-sara Nilza Alves, filha do estimadomente, desejando-lhe perenes feli-
nas bebidas.comerciante sr. Joaquim Alves. ÁS.cídades,

d t
-

d' Cumprimentamo-la auspiciosa.inequivocas emons raçoes e snn

patia que receberá hoje, nos asso
mente.

Transcorre hoje o aniversário,Ás muitas homenagens que recc-
natalício da graciosa srta. Iracemaberá pelo transcurso de tão gra!'1 VIAJANTES:Zapelini, fino ornamento da nossa

DR. ENIO CAVALLAZ'ZI

MARTE

damos também.Fez anos ontem a exma. sra. d. Sra. Ary Lente
Faz anos hoje a exma. sra. d.

Ivone Frainer Lentz, digna espô
sa do nosso estimado conterrâneo
sr. Ary Lcntã, competente chefe da

Secção de Contabilidade da Prefei
tura MLlnicipal' de Florianópolis.

Nós nos associamos às manifesta

ções de afeto que, hoje, serão pres
tadas à aniversariante, desejando
lhe farta messe de felicidades.

CONCURSO
A conceituada firma desta praça, IRMÃOS MENDES &

CIA. Indústria e Comércio, fabricantes dos afamados pr�du
tos "MARTE", destacando-se entre êsses o excelent� retríge
rante "COLA MARTE", a bebida ideal para os fol�uedos ca�...

navalescos, oferecerá aos blocos e cordoes os se�umtes p�e
mias àqueles que apresentarem a melhor quadrínha, referm
do-se a KOLA MARTE:

Prêmios
1° Prêmio: 4 dúzias Brahma Rainha e 3 dúzias Kola Marte.
2° Prêmio: 2 dúzias Brahma Chopp e 3 dúzias Kola Marte.

30 Prêmio: 2 dúzias Brahrria Rainha e 2 dúzias Kola Marte.

4° Prêmio: 2 dúzias Brahma Chopp e 2 dúzias Kola Marte.

5° Prêmio: "Surpresa'�, Qfereci?a pelo ,Bar. "Mira-Mar':: ._As ínscrícões que serao gratuitas sera feita no bar MI

ra-Mar", até as 18 horas do dia 26 do corrente.
. _ _

O concurso será realizado perante uma comissao Ju'lg�
dora no dia 2 de março p�ó?'im�, te�ça-feira �,e �arnava,�' as
17 horas, no local das inscnçoes, Isto e, no b�r A M.Ira-M�r. ' de

propriedade dos Irmãos Bilck, esforçados e,dm�mIcos dm�en
tes do referido Bar, que, juntamente com a f�rma IRMAOS

MENDES & ClA. 'Indústria e Comércio, patrocmadora do re

ferido concurso, muito estão sontribuindo para- um carnaval

à altura das tradições Momiscas da nossa terra.

SRA. PAUT�O DUTRA

·Menino

Maria José Cunha Dutra, digna
.consorte do nosso estimado con-

terrâneo sr. Paulo Dutra, alto í'un- Completa hoje seu 5° aniversár;o

.oionário da Escola Indust.rial. o interessante menino Toninha Pi.

A ilustre senhorã' que é compe- nho, filho do sr. A. Pinho, 10 pilo.
.tente funcionária do I. ,A. P. L, nes- to do "Itapuca" e de sua exma. sru.

ta capital, e é muito relacionada d. Lelete Pinho.

Menino Toninho

nos meios' sociais, onde tem justo
-destaque, foi, pelo decorrer de tão

.auspiciosa efeméride, mu ito cum

primentada pelas pessoas de suas

relações e paren les, admiradores
de seu boníssimo coração, afeito
-sernpre ao bem.

"O Estado" a felicita, fazendo-'
lhe votes de perenes felicidades:

Sr. Jorge J. Carneiro

Aniversaria-se nesta data o es-

timado conterrâneo sr. Jorge r,
Carneiro, sócio da firma Carneiro
& Cia.

FAZEM ANOS BOJE:
- o sr. Pedro João Neves;
- a sra. Isabel da Costa Rodrí-Cidadão muíto ,apreciado pela

sua Inteireza de carater, sempre gues;

lhano para os que o procuram, o
- o .s;. Humberto D'Alascio.

sr. Jorge J. Carneiro receberá hoje,D. Jandira Silveira Sbissa
Transcorre nesta data o aniver-

as homenagens do seu vasto r-i 1'-

ária natalício da exma. sra. d. culo de amizades, cntre os quais
nos contamos.Jandira Silveira Sbissa, digna es-

pôsa do nosso brilhante confrade
sr, Antônio Sbissa.

NASCIMENTO:
Alcenor-Luíz é o nome do garoto

que veio enriquecer o lar do nosso

coestaduano sr. José G.�L. Carva
lho e de sua exma.· sra. d. Cecília
L. Carvalho.

A' Mocidade· Calarinense
Srta. Iracema Zapelini

OONVITE
._

A Diretoria da Congregação da Imaculada Co�ce�ç8;0' tem
o grato prazer de convidar a distinta amiga para assistir as c�n
ferências que serão realizadas por ilustrado Sacerdote nos dl��.s
27 28 do' corrente elo de março próximo no Colégio Coraçao

,

de Jesus.
.

A ·.tAgradecendo o acolhimento que der a este convi e, apresen
ta cordial SALVE MARIA.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1949.

Hospital de Caridade da Irmandade du
Senhor Jesús dos Passos

-------------'-- .Foi o seguinte o movimento de

Na "ama'"ra aS'sistencia aos indigentes in-
li ... ternados neste Hospital durante

(Conclusão) o mês de janeiro proximo pas-
ter o sr. Batista Pereira, President('. sado: Raios X, 99; Radioterapia,
ausente à sessão, hipotecado sol'ida-

33; Eletrocardiograma, 3;' Me
,riédade ao pedido da laboriosa pc.- tabolismo basal, 4; Ondas cur

pulaç�o do Estreito e, ainda, .ha. tas, 28; Infra vermelho, 51; UI
veI' o sr. Tolentino de Carwuh'l, tra violeta, 20; Ex. labora.torto,
honrado Prefeito da Capital, e�;ta- '73; Oxigenoterapia, 8; Anestes�31
do naquela local'idade, providen- pelos Gazes, 14; EIetrocoagula
ciando o inicio das obras pedidos, ção, 3; Transfus�o Sangue, 2; ..
determinando já a reconstrução da Inhalações c/penicilina, 28;
rua Afonso Pena. "

Broncoscopio, 2'; Tubagem d.uo_
A seguir o sr. Armando Assis, li- denal, 33; Operações,79; Cura

der pessedísta, com a palavra, tivos, 1.796; Injeções, 4.474 e

apoiou aquêle justo pedido, afiro Formulas aviadas, 1.948.
COMPRA - SE mando' o júb'ilo de sua bancada em - PÃSTA DENTAL---Cdmpra-se uma casa na rua AI- vêr satisfeitas as pretensões da-

ROBINSONmirante· Lamego ou Bocaiuva, quela laboriosa populaçã·o.
preferindo-se que tenha fundos ESCOAMENTO DE ÁGUAS

D. Martinha Maria Vieira para o mar. Carta e condições Ao final da sessão, o sr. VItor
O dia de hoje regista o nataJicio para Caixa Postal 237 - Nesta Fontes, da U. D. N., encareceu ;1

da exma. sra. d. Martinha Maria Não se aceita intermediario. necessidade de ser organizado lE11

Vieira, digna espôsa do sr. Lauro COMPRADORES PARA CASAS E plano de esco�mento das águas
Vieira, estimado gráfico das ofic'i-" TERRENOS planãis à Avenida Mauro Ramos,
nas de "A Gazeta". o Escritório Imobiliário A. L. Alves, sendo a seguir, a sessão encerrada
Á distinta dama, os nossos cmll-

sempre tem compradores para casas e
e outra convocada para o dia seterrenos.

Rua. Deo.1oro 35.

-efeméride, nos associamos, respei
sociedade..tosamente. Procedente de Orleães, onde

exerce o cargo de Promotor P :i
blico da Comarca, acha-se entre

nós, desde ontem, o sr. dr. Ênio
Cavallazzi, pessoa muito relaci

onada e benquista nesta cidade
Ao ilustre visitante "O Esta

do" formula votos de feliz esta,
da nesta capital.

Srta. Ida T. FreitasMenino Luiz-Henr-ique
Completa hoje mais um ano de Faz anos hoje a encantadora srta.

feliz existência o inteligente garo- Ida Teive de Freitas, dileta filha da
to Luiz-Hem'lque, enlevo do lar do exma. viúva d. Joana Teive de Frei.
.nosso prezado colega de imprensa tas.
jornalista Moacyr Iguaterny da Silo ••!Illil:�r_ �If'�f,'''':l:veira e de sua exma. sra. d. Del-

. Sidney Carlos e Lilian Maria
·cides ClíI11aCQ da Silveira. Os a111i- Ani versariam-se nesta data as
guinhas de Lu'iz-Henrique afluirão galantes crianças Sidney Carlos e.
di casa de seus progenitores par'l 1'0- Lilian Maria, ornamentos do lar do
Jicitá-Io. nosso dispnto (conúerrâneo 20 te

nente Carlos Pinheiro, chefe do
serviço de rádio da Policia Militar
do Estado. ,

José G. L. Carvalho
e

Ceci'lia L. Carvalho

Menino Erno

com prazer participarp aos seus

parentes e amigos o nascimento
do seu filho ALGENOR - LUIZ.

Fpolis, 23-2-49.
Faz anos hoje o galante me'lino

Érno Torres, dileto filho do sr. Or
lando Torres e de sua exma. sra. G.
Nadir A. Torres, residente no Saco
,dos Limões

Sr. Virgílio Moura Aconteceu em•.•Faz anos hoje o nosso distinto co

estaduano sr. Virgil10 Moura, ]Jre�.
tigiosa figura da nossa sociedade.

- \

conclueção da la. pagina
vigário da Igreja, pad,re Anto
nio Vermim, dirigiu-se ao. dele

gado de policia e deu queixa,
sendo, em consequência, aber
to rigoroso inquérito para apu
rar as trapalhadas de Antônio
de Paula Ferreira.

Sr� Antenor da Silva
Decorre nesta data o aniversftrio

:1Jatalicio do nosso distinto contér.
,Tâneo sr. Antenal' Belarmino ria
Silva, funcionál'io da' Imprell,sa
'Ofidal do Estado.

Muito benquisto por seus colegas
() nataliciante

'

de hoje ver-sr-à
. cumprimentado por todo.s os amigo��,
colegas e admiradores de sua sint
llática pessoa.

Sr. Teodor'o f,igocki
Vê passar hoje seu aniversário

natalício o distinto cidadão e bcn.
quisto funcionár'io federal sr. Teo-
doro Ligocld. ÁS homenagens que
receberá pelo decorrer de tão gra
to acontecimento, nós também nns

associamos.

- -

'> i;1"'�Tii� I·�)�:!�:}
Srta. Sofia Gramms

A �feméride de hoje regista o na.

talicio da graciosa srta. Sofia Grar:L'
U1s, dedicada professora do Grupo
Escolar "Arqgidiocesano São Jo,';'''
e pessoa muito benquista nos no<;-

guinte.

Necessita-se de um com 14
anos que saiba ler 'e escrever,
para serviço 'de mensageiro de
um escritório. Paga-se bem.
Tratar na Rua Tenente Silvei
ra n. 24, sómente das 9 à 11
horas.

pri III entos.

DEMOCRATA CLUBE -- DIAS 2b t 28 -- llYfEHESSANTlSSIMAS NOITAlJAS CARNAVALESCAS, COM O
CONCURSO DE MAGNíFICO "JAZi-BAND". DIA 27, À rARDE, BAILE INFANTIL, CÜM MUITAS SURPRESAS. MESAS A

RESERVAR COM .o SR. ACIüLI VIEIRA, NA SEDE DO' CLUBE, DAS 18 ÀS 21 H.oRAS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de C�rvalho
Doenças de Crianças

ConsuItorio: RUa Tenente'
Silveira, 29
Horário de consultas; 9 ás 11

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.
--_ ....._--, -------

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Ilos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

-·--DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Car-idade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico controle oe. tratamento

especializad'o da gravídês. Distur
bios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, l:l�l,\.

mações, e tumores do aparelho geuí
tal feminino.

Dperações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
nrras)
IASSISTENCIA AO PARTO E Ot.'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

I'ios, hipopise, etc.)
i'i:Bturbios lIlervosos -- Esterjliuade
,- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -- Tcl,
1.461

'

Resíd, R. 7 de Setembro - Edíí.
Cruz e Souza - Tel. 846. '

DR. POLYDORe> ERNANI DE S

.THIAGO
Médico e -parteíze

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade \

Doenças dos órgãos internos, es je
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras --

, Partos

FISIOTERAPIA -- ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL /

HORARIO DE CONSULTAS:
"Pela manhã das 10,30 ia 1:1

horas
A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski 112
Fone manual 766

Dr. Mário 'Wend1la....
C1lnica médica de adultos' e criança_
oonsuãtõrto - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta !Y':s 4 ás 6 hor".

Iteaidência: Felipe Schmidt a. ...
Telef. 812

Dr. 'Guerreiro da
Fonseca

ICarros para o interior d� Es·.t�do I
I o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é (l) seguinte:

I RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE
. Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE -- 2a.,. 4a• e 6a• feiras 16,30 horas
Nova-Trento

E. A. VIAçÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras - 12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECiAHCiA 1
A

Mello
,

PROCURE

Alfaiatària
Especialista

Médico - Efetivo de Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Rua Felippe Schmidt 48

,

Produtos' Veterinarios
OvINSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande sérte
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 comprimidos de

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral _- Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

e,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas, de rn

lOú cm3.
SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de.20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

cm3 e frascos de

20 cm3 e frascos

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

de 100 cm3. •

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

I

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerjna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra 5

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . '.

Quaisquer consultás sôbre os mesmos, bem como sôhre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR, AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e ..

Crianças
AUa Cirurgia '- Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
-- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da' Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

.

__ Fone 841. PLORIAN(f)POLlS

Dr. Roldão CODScnd
CIRURGIA GERAL -- ALTA .CI·
RURGA - MOL:e:STIAS DF; SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade eie Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anoa �o
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circ.ul�·
res intestinos delgado e grosso, tUOI·

de rins próstata, bexiga, utero,
uvário9 e' trompas. Varicocele, hidro

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

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

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

Brvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentara nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper .

Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

•

'Dr. Paulo Fonte.
Clínico e 'operador

IConlultóric . Rua Vitor Meirelel, 116.
Tele/one : 1.405

Consultas das 10 ás 12 e' du 14 l.

15 hrs. Residência: Rua Blumenau,
22 .. - Telefone: 1.620

Coqueiro$ Praia
.

AVISO
Clube,

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

• Dr. M. s. Cauleand
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73:1

"CÁPITALARII--DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do' .Distrlto

Federal
Ex-interno de Hospital Pstquíâ
trico €' Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do, Rio de Janeiro
OLíNICA M1:DICA - DOENCAS

NERVOSAS
oonsuttõrro: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

?alho, 70.
Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
Residência -- 1.305,

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

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

inicíal de Cr$ 1(,,00 apenas.
Participação nos ·lneroll

_........-.....-"".-.-._.......-.-""...- ..- .....-............- ..-.-.-.-....-.-.-,,...........,..-.-..-.-.-•••-a ..

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmo !I

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ..............................•..•

Rua - Est. Civil D. Nasc ..

REEMBOLSO POSTAL
Mãe
Pai

..
. .. '.' ': .

Para casemíras, Iínhos, brins, etc. precisa-se representante.
pfertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,

Gaixa Postal, 539 -- S. Paulo -- Capital.

Emprego ou Cargo ,.....
. .

Cargo do Pai (mãe) •........... . .

Observo . . . . . . . . . . . . . ...•••.. ; .'........ .. . . . . . . . . . . . ..

.
.

conce-

-

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

AdvOQftl,do-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõu de .oeiedadu
e .erviço. eorel�toa. em g-eral.
�OrganizaçQe. eontabal•.

Regi.tro. e marca., diapondo.
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 011 12 hora••

Tal.foae 1494

......... •••••• "I•••••• a - •••••

Bom binóculo
Grande visã&

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binôculc

alcança quem· tem sólida
inatruçâo,

Bons livros. sobre todos os

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 • FI lrianópolia
·

·M�i� f�Ú�id�des· ��io' ���;1;';".�
to de Seu filhinho I

Mas, do esqueça. que o melll.lt

presente para o seu "PIMPOLHO"'·
é oma caderneta do CIU:DITQ
MUTUO PREDIAL.

• • •• •••• •••• • III •• • ... ,.

. '

i Datilógrafa I
.,

I diplo,mada• •

•

:
•
•

:
·

,

• Caixa Postal 55.
·

,

: '

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

SEU 'RElOGIO PRECISA ÕE
. REVISAO?

NOSSÀ OFICINA É ESPECIALIZADA

Noâaos concertos são' .'

garantidos 100%
ÓTICÀ 'MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frs!lte ao.Tesouro
,; .. ', ',", do EsJado)

.

"':Y' '.

SENHORITA!
A ult.ima creação em reIri

geran te é Q Guaraná KNOT
eM GARRAFAS GRANDES

P�eferindo-o está
acompanhando a moda.

I"
1�.U'�,.�.l.h.g.F.O.·..� mB aa_.�mB�mRDe �aR..�..EB _III -.m»••aa

�

..�aa.m!JIa*=AA�.4�ffl�«�.!&�mu "••"."",-
....Wff'M!'****, 4 a HW'* •

I
I
I

Fobrlcant. e distribuidorelil doa afamada. ''Cano
fecçõ•• "DISTINTA" • RIVET. POUlllue um gll'on�
de lIortim.nto d. oasemiral. ri.cado,.. brb,,"
boniÍ • bo,l'oto*. algodõelll, modnD. e c.ia:rnento.

para oJfalabll. \ue r6ceb. dintcment. da.
Snr••. Comlltr'clllllld:... da �nt.!'iol' no ••ntido d. Ih_ 'fr.'1� .. r.,1l» '!mer<

Flor1al'ibpolili. FILIAIS fIltn BlurICumQu • La'elll,.
"

f.dbl'lco.. li Cala -Ao CAPITAL- ahama o ,at""lt'Iflelo doa
vhlHzCl QlntlJl\i d.• \'IIfetuol'Clm .UQIi compro..f MA'l'R1Z' ta""

, ' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o . ESTADO-Jexta-felre 25 ae I=ev�rei,o •• 1949
�--------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------. �--

'FABRICA DE FOSpt)R08 (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqnínárío Cr$ 250.000,00
. Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. Co
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth .....

Brusque - Santa Catarina" •

...

de 1 pistão,
para 4 ou 7 toneladas

É facil aparelhar seu Posto ou Garage para maior rendimento

\

INSTALE

ELEVADORES

·HID·RÁUUCOS

Prepare-se para aten-

4 OU 7 toneladas .

• Capacidade p�ra
de aço inteiriço,� �. der satisfator�amente a

.

de pistão "':':J"::"
todos os serviços,

• c.ilindro
sem costura. 'mpensor ?il possibilitando um maior

e guiaS p�ro cc;> '/
•

• DispositivO d. de carga. desenvolvimento do
uilibrlOS

OS deseq
to laminada

a o e gache .

e do
S breposta de ç

do de areIa
• °

d'r o entra m do�
para impe I. t do lavage

oguO provenlen e

, c.arros. Qcheto'S de ve-

, famosas 9
t

" de
E agora OS

d SafÇJen o ,

� _ "DivisoS
e comprovada

daça�e durabilidade _

e

e subst"tuiçãOgran '. u o remoça0 cucos
e\"ic\encta,

c
ser feito ero P

entonto.
pode, nO

minutos.

seu 'ne_gocio. Os eleva

dores 'Wayne dão uma

nova capacidade ao

seu Posto ou Garage,
permitindo a execucão

, '

de novos serviços.

doEqu�pamentos
Matriz: Rio de Janeiro - Rua das Marrecas, 21 - End. Telegráfico: "WAYNOILo

------ MACHADO & CIA.-----
Rue Conselheiro Mafra, 54 - Caixa Postal 37

End. Tel.. PRIMUS - Tel. 1658 - FlORIANOPOLlS - Sta. Catarina
---_.- ----------�-------------------------------

I�()�()�()�()�(�()�()�()�()....()....()�()....(<>
� I

" *1.' II� •. 1 i
li �

II 2a!r�����r��-s�n!�e�!an��u!�!a I';'E-M-P-R-:a:-S-A-."'S"U-L-B-R-A-S-IL-E-I-R'_:� ,
- Joinvile - Florianópolis e

Lajes.,
-

DE ELETRICIDADE S. A 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile
_ EMPRESUL _

o Curitiba -- Paranaguá -- Santo$ e Rio.
I

�

Serviços de; energía elétrica I Opera com. Aviões Douglas DC3 de ;;1 logares. I
�m Joinvile, Jaraguá do Sul, I if!>as��� :�gr�U� ���.a, Ti-lo, Agentes:' Fiuza Lim� & Irmãos c .

�aterial elétrico pà� insta- Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ,Iações - Motores - Dínamos �
I

•

S
- Bombas - Lustres - Fer- "O�()'_'O�O�O�O�O�()�()""()""()�O�()o(I
TOS de engomar - Lampadas

.

- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní

. co especialisado.
Loja e critórío á rua 15 de

, Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joínvíle - Sta. Catarina
- Brasil.

Dr. (L"RNO G.
.

GALLETTI
f

ADVOGADO
Crime e c[v.l

Con_titu!çâo de Soci.dade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolarat6rio.

·Etcrit6rio e Re.idencia
Rua Ti'ad.nt.. 41.

�ONE .; 10168

. Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM :)ÃO PAULO (CAPITAL)
'HA LONGOS ANOS, .E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPO'STAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

TOm!!D.do Bmer I v.
-

S� viaja 1 Reside no Interior
4gula puro I .v. S. viaja ? Reside. no Interior? A:dquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enrrqueça depressa.
Não terá inâisgee tão Pe_ça em qualquer livraria de !lorian?poli"s. CU,sto crs 20,00. Pelo

Correio CrS 2b,00; pedidos a Jose Claudino da Nóbrega, Rua General
"'

• Bittencourt, 91, sob - Flortanópolis. / ...

... � � . . . . . . . . . .

\ lO.. . .• ,. .•••••.•••••••••••.•••••

I Camila., Gravata., Pilame.
Meia. da. melhoreló pelai me· BONS NEGóCIOS DE DlóVEIS?

Darei. preçe. IÓ na CASAaUIS Só por intermédio do Escritório ImO�

'biliário A. L. Alves.
CELANEA - RlJaC. Mafra Rua Deodoro 35 .

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

•• • • • • • • • • • • lO" • • • • ••••••••• lO ••• lO.

llgenéa Deral para Sta. Catarna
�ua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

.Caixa Postal, 69 - Tel. "Protector�'" -- FLORIANOPOLIS

LIVRARIA ROSA
(RO'A DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS I,

.

APRESENTAÇÁO IMPECÁVEL •• ENTREGA
RÁPIDA

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
.

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

Viagens aéreas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E qORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.. ,

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados as 8 ho-,
ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul i - P�ra
naguá - Santos -. Paratí e Rio (as escalas de Cananeía e

Iguape são facultativas);. '
. .

Agentes em Florianopolls: Z. L Stemer & Cía,
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. 'I'el.: "Steiner".

"

S,: De SOC'A ... :·

PÇ�gT.9 �lEG�_�
R;JA \fOLUNTAR!OS DA PÀTRI;\ N.< 6'3 . I." ANDAR

. I:'(\.-·T,,�., õ'3� • Tc::;_�r·nb,\€ t-.� ..... TELEGRAI�A.$: .,PQOT'F.C;-N?A.

moscas morrem,

instantaneamente

sob a eficiente pul
verização do FlI r,
que mata, de fato,
as. baratas e de
mais insetos ca

seiros,

Para efeito duradouro, (
peça FUr com DOr., na lata azul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SABADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO E }O DE MARÇO, TERÇA-FEIRA, ÁS 22 HOARS. DIA 27,

DOMINGO; MATIÉE INFANTIL ÁS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE DO CLUBE. QUARTA-FEIRA, DIA 9, ÁS· 20· HORAS,

REUNIÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS. _

-_._.

�
_._._. _ _ _. _._ -_.�

_.•....._ _ _._._ .-_ .-_ -- ---
�

LIRA TENIS CLUBE - ELEIÇÃO DA RAINHA DO CARNAVAL DE 1949 I, BRINDES AS VENCED,ORAS

- �

a· (,ij_'<; p"
/ > I �t�;.··

;
...

,
. CINEMAS'

e ft�
I �â RITZ, hoje ás 7,30 horas

• • cWI ". •• BANDIDO Á MUQUE

"",..""""".."..,'=""====�

.-"===========""'.====��

COM: CANTINFLAS - Emiba

Nacional. 2° Marujo Atr-ibulado

Segundo fomos informados, as deste fmes, em disputa' de um
. Desenho

diretorias do Imprensa Oficial belíssimo troféu oferecido pelo Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

C do Treze de Maio, duas das sr. jornalista Batista Pereira, Censura até 14 anos.

maís robustas agremiações ru- presidente de honra do grêmio, IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

tebolístícas da Capital, estão de- dos gráficos.
.

Outro sensacional e espetacular

seíosas de realizar novo con- Nessa peleja seria batizada a "far-west".

fronto entre as suas equipes. bandeira que o Imprensa Oficial Lutas. Mortes. Perseguições.

principais, para desempate da mandou confeccionar em Porto Bill ElIiott _ em:

peleja realizada em principias Alegre. CRIME INUTIL

COM: Boby Blake

Eletrizante. Movimentadissirr;c.

Ação. '. Muita Ação.
No programa: 10 A Marcha da

A F d
-

Atíétí C t
.

VIda - Nacional, 2P /ProCUrfl.l1do

e eraçao e ica a an- cam a forma física e técnica,
•

nense em telegrama airigido pois dia 12 será feita uma cha-
. Encrencas., - Comédia

I b
Preço: Crs 3,00

aos c u es e ligas esportivas que mada geral em que os atletas
"

forneceram elementos para o deverão conrírmar o indice mí ,

Censura até 14 anos.

próximo Campeonato Brasileiro nimo estabelecido pela C. B. D .

de Atletismo, chamou a atenção O atleta' que não satisfizer essa

dos mesmos para que treinem os exigência será excluido da de

seus atl�ta�, fazendo-os co�pa-llegaçãO
catarínensa e o seu no

recer dIanamente. as pistas, me cancelado da lista de ínscrí-

afim de que os mesmos não per- ção.
'

A equipe catarínense ao certame
nacional de atletismo

Está assim constitnida a e(�ui;e
da Federação Atlética Catarinonse

que irá a São Paulo participar do

Campeonato Brasileiro de Atletis

mo, a realizar-se no próximo mês

de Março:
Masculino

.

100 metros - Arlete Perfeito, Hé

Iio Lange e Paulo P. Gonzaga.
200 metros - Djalrría Hipólito da

Silva, Paulo P. Gonzaga e Arlete

Perfeito.
400 - metros - Dialma 'Hinólito

da Silva.
.

800 metros - Djalma Hipólito da

Silva e Teobaldo Simão.'

1.500 metros - Teobaldo Sunào.

3.000 metros - Waldemiro Mon

teiro e Waldemar Tiago de Sousa.

5.000 metros - Waldemar Tiago
de Sousa, Waldemiro Monteiro e

Francisco Assis Guimarães

10.{)OOo metros - Francisco A.

Guimarães.
Hevesarncnto 4 x 100 e 4 x 400

_- \A�'lete Perfeião, tDjal'll13 H pó
lito da Silva, Paulo Otto Schcide

mantel e -Paulo P. Gonzaga.
Arremesso do disco Érico Straetz

Júnior e Paulo Samy.
Arremesso do dardo - Paulo Ot

to Scheidemantel e Paulo Samy,
Arremesso do peso - Érico Strne

tz Júnior.
Salto em distância - Hélio Lange.
Salto triplo - Hélio Lange.

Feminino . :

100 metros - Érica Martins, Ivo

ne Scheider ,
Reinalda Pisani e Yo-

landa Bonassis.
.

200 metros - Reinalda Pisani e

Yolanda Bonnassis.

Revesamento 4 x 100 - Iris Co

lin, Yolanda Bonassis, Reinalda Pi-

sani e Ivone Schneider. .

Arremesso do dardo - Érica Mar

tins.
Salto em altura - Iris Colin.

Salto em distância - Iris Colí n .

Reinalda Pisani e Yolanda Bonassis.

Nova .pele]a entre Imprensa Oficial
e Treze de Maio

Trenem OS seus atletas!

Campeonato Sul Americano de
Montevidéu, 24 (Via Aérea) -

� Argentina ocupa o primeiro lu

gar no Campeonato Sularnericano

de Natação, de acôrdo com as pro

vas realizadas até agora.

A classificação hoje é a seguinte:

Natação
2° - Brasil, com 53 pontos.

3° - Equador, com 11 pontos.

4° - Uruguai, com 7 pontos.

5° - Colombia, com 5 pontos.

6° - Chile, com 4 pontos.
SENHORAS

10 - Argentina, com 53 pontos.

2° - Brasil, com 44 pontos.

3° - Chtle, com 1 ponto.
HOMENS

1°. - Argentina, com 82 pontos.

Vencedor o Branmércio
Enfrentando sábado ultimo o

conjunto da Drogaria Hoepcke,
escore de 4 x 3, atuando assim:

Rey, Zalmir e Dínorá ; Aimoré,

Papico e Deusdedit.; Branco,
Carreirão, Ary, Murilo e Maga
lhães ..

no gramado do 140 B. C., o Ban
mércío conseguiu vencer pelo

Dia" a estreia
em Santa

do São Cristovão
Catarina.

Consta nas rodas esportivas

da Capital que o esquadrão do

cidades do interior. A extréia do

clube guanabarino deverá dar

se no dia 4 de março vindouro,
enfrentando o Ipiranga, do Sa

co dos Limões, que será o pro

motor da temporada.

São Cristóvão, do Rio, aqui rea
lizará uma temporada, exten

dendo sua excursão a algumas

G��
/

No programa: 10 Hospital de Ca

ridade de Florianópolis - Interea

sarste Reportagem, 201'Notícbário

Universal - Atualidades.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 /
Censura até 14 anos.

ROXY, hoje ás 7,30 horas

Um dos mais sensacionais to ele

trizantes de todos os "westerns".

Sequências movimentadas e cheias

de "suspense".
O VINGADOR DAS TRÉVAS

COM: Charles Starrett � Smiley

Burnette

Lutas. Aventuras. Torcidas.

No programa: 1° Cinelandía Jor

nal - Nacional. 2° Dôr de Dente é

Coisa Ruim, Gasparim - Desenho

Colorido

Preço : Cr$ 3,00
censura até 14 anos.

ODEON, hoje ás 7,30 horas
última Exibição
LAGRIl\fAS D'ALMA

COM: Mona Freeman - William

Marshall - James Dunn

No programa: 1° Cine Jornal -

Associação Profissional das Empresas
de Transportes de Passageiros

de Santa Catarina
.

o sr. Altino de Oliveira, presidente da A. P. E. T. P. S. <;}.�
recebeu do sr. dr. Júlio Havelange, presidente da Federaçao

das Emprêsas de Transportes Rodoviários d<f Sul do Brasil o

seguinte ofício:
São Paulo, 7 de fevereiro de 1949. 'Ofício n. 32/49 - Se

nhor presidente:
Em nome desta Federação, congratulo-me,

cordialmente,.

com Vossa Senhoria, pela feliz iniciativa tomada por Vossa

Senhoria em nome da "Associacão Profissional de Transportes

de Passageiros de Santa Catarina", de que é presidente, trans-

formando-a, em sindicato da classe. �
•

De efeito, merece louvores tão só, os empreendimentos

encetados ria diretriz objetiva de se agrupar em entidades re

conhecidas as emprêsas de transportes de todo gênero que

sintetizam, pela sua fôrça e exp.ressão: u.m potencial. m�xi�o .

Q9. grandeza e magnitude de nossa Pátria. Como a índústría

e o comércio, cumpre, também,
ao transporte, a sua represen

tação condigna no amplo cenário dos grandes debates dos

problemas ·nacionais. .

'.

Sàmente, após uma estruturação forte, firmada co� ele

vada compreensão e entrelaçada de notte a sul, poderao as

emprêsas de transportes em geral, reinvidicar para si, O lu�ar

que dizem de ocupar no consêrto das grand.es representaçoes

econômicas e sociais, decidindo sôbre os palpítantes problemas

que as interessam e que a elas, somente' a elas, cumprea indi-

cação dar soluções possíveis. . .

Esta Federação, abrangendo em sua base territorial 0&

Estados do Sul a contar de São Paulo, rejubila-se pelo acon

tecimento exp;essivo de ver 'constituir-se em Florianópolis,

sob os melhores auspícios, uma nova entidade sindica� que,

por certo, com as prerrogativas que a lei lhe conf�re, nao tar

dará a integrá-la, tambem formando, com as entidades
. ,c�n

gêneres a representação condigna.dos transportes rodoviártos

no sul do Brasil.

Ao endereçar na pessoa de VOS,::-J, Senhorinha, os cumpri

mento e aplausos desta Federação, aos dignos transportado

res de Santa Catarina, pelo empreendimento auspicioso, apro

veito, principalmente, para_oferecer
à' nóv�l enti�a�e, todos

os préstimos desta Federaçao, sobretudo, SI ne�essano, o �eu

concurso para a' efetivação rápida do reconhecimento do �m
dícato que ora vem de ser constituido e que, por certo tera a

maior significação para os dignos patricíos.:
_

.
.

Que esta -primeíra mensagem' de saudação m�:ecld� �eJa

o ínícío de uma grande amizade que bem
consolidará d�flmdos

e elevados anceios em pról, sempre e mais, da- expressao e re-

levo, da representação dos transportes no Br�sil. .

Com os protestos do meu aprêço e da mmha maior con

sideração, subscrevo-me Atenciosamente. Dr. Júlio Havelang,

presidente.
.

Rádio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE

Farmacias de plantão I

I

..................
,

FILMES DA SEMANA

ODEON, domingo ás 10 horas

MULHERES EM DEMASIA

'RITZ, amanhã

CRUZEIRO DO SUL

Domingo,
FOLIAS CARIOCAS

Por êstes dias

UMA MULHER AMBICIOSA

20 Domingo - Farmacia Mo

derna _ Rua João Pinto.

26 Sábado - Farmacia Sto,

Antônio - Rua João Pinto

27 Domingo � Farmacia seo.'
Antônio - Rua João Pinto.

O serviço noturno será efe-'

gravações.
tuado pelas Farmácias sto.

fO,OO - MUZAK
Antônio e Noturna sitas ás ruas

11,00 - Informativo Guarujá J'oão Pinto e Trajano nO 17

11,05 - Carnaval que passou
A presente tabela não poderá

�2,00 - Oferecimentos musicais ser alterada sem prévia auto-

1/.,00 - INTERVALO
•

�
rização deste Departamento

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Músicas deliciosa

17,05 - Már-io de 4:oleVeDO

17,15 .,', Trigemeos Vocalistas

17,30 - Um programa para você ...

18,00 - Ave Maria

18,05 - Carta Sonóra

18,15 - CacoVelho

Hl,30 - Teatro Singer

19,00 - Momento Esportivo.

19,30 - NoLiciario da Agencia Na-

cional

20,00 - Brindê musical das tintas

YPIRANGA

20,05 - Em ritmo de carnaval.

22,00 - Informativo Guarujá .

23,00 - Bôa noite - ENCERRA-

MENTO.

dia
9,00 - ABERTURA -srr: Bom

para você ...

9,30 .z., Arco Ir is musical

9,45 - Carlos di Sarli e sua orq.

1 0,00 � Músicas brasileiras em

.

.

Serviço de Meteerelogia

Previsão do tempo, até 14:

horas do dia 25

Tempo bom sujeito a ligeira.
instabilidade

Temperatura - Estavel

Ventos - De Nordeste a Su

éste, frescos

Temperaturas extrema de ho

je:
Maxima 28,4 miníma 21,1

Empre'gado
Necessita-se de um moço que

saiba ler e escrever correta

mente, para se encarregar de

um depósito. Só se aceita com

carteira de reservista e que pos
sa prestar fiança. Cartas do

próprio punho para Caixa Pos

tal n. 413 - N/CapitaL
••••••••••••••• o ••••••••••• o .

INTERNATO SÁO. LUDGERO

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

tado.
ACEITA alunos, ainda para o

corrente ano letivo, para os Cur

sos PRI�WiIO e COMPLEMEN

TAR.
PENSÃO ANUAL: - De 10 a 31)

anos Primários

Cr$ 2.500,00.
4° ano Primário e (Surso COl11pll'�

mental' Cr$ 3.000,00.
i

PEÇAM PROSPÉTOS ao Colégio

"Coração de Jesus", nesta Capital.'

Ao tomar aperitivo

Peça Bittel'
Aguia puro

PARTICIPAÇÃO

João Machado Pacheco Junior e Dilma

Born Machado, participam aos parentes

e pessoas de suas relações, O nascimento

Ide seu filhinho Julio Cláudio, ocorrido

dia 15-2-49.
.' Florianõpolis, '16-2-1949 ....

o Aperitivo completo

;i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E!5TADO� Sexta .felr. 25 .... FevereIro .. ,.01. 7

.

8a4io$ iRBle;so$ ��.I ...$O'�
.

.

Da Fábrica ao consumidor.� Ilrande estoque recebeR a firma distribuidora
'

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro, Mafra' 35 - Fone 1565 - Fpoli� ..

VE.NDE-SE ,DOr motl·vo de mudança CASA MISCELANEA diltri

I
ESCRITóRIO IMOBIL�RIO A.'L.

I'
,'NEM ,SE DlSCUT��

• •• e ALVES E;m minha casa 50 se bebe o delicioso CAF:t!:

[_
lO

• , • but�ora dOI .Rád\OI R.,'ilC. A Encarrega-se, mediante comissão, de MIMI, ainda mais �gora que está distribuindo

Grande area de terreno Ia cultivada V.ctori Válvul�1 e Diacos, , compra e venda de imóveis. como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·

Rue Couaelheiro Maira Rua Deodoro35.. MINIO.

(Distante cerca de seis quilometras da Capital-Bairro-Barreiros '

"

..
Arec de 142 metros de 'frente por 1.8'50 de fundos, incluindo � ,

,

6 casas de madeira e uma de material. '.
.

TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. ,Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias .Iha,
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

LOJA OIS CnSEMIRftS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- _

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, .GRAVA-
TAS, PIJAMAS, CH:APEUS, ETC. •

. Iud,u pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Ouçam diariamente, das 9 às�13 e das 17 às 22 horas I
. . RADIO TUBA' ZYO 9.

-

1530 kilocielos on âes: médias de 196 metro.s

TUBARÃO .: S. CATARINA

Concursos do DASP
Encont�a:m-�e _abertas até os dias 18 de março � 1,5.de abril, �e�pc�i:a- )

mente, as mscrtçoes para os concursos de escritório dos Ministérios
.

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

ell.tre�ues pelo sr. Má�r'io Heleodoro Fernejra, �a Escola 'Indnstrial,
situada à Rua.Almirante Alvim n. 19, diáriamente, das 9 ás 12 horas.

DATI LOGRA FIA-
Correspondenel ,
Comerciai

Confere
Diploma

II DIREÇAol
Amélia· M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eflcienta

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

,
.

-

Aceita-se representante no intel'Íor do Estado. .CartQs para
Caixa Postal 139 r: Floria:n6polis

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda.

Flopianópnlis - banta @atapina

A maior e mais aperfel coada Fabrica de

, Maquio,as Agricolas,. Tornos, Teares e

Artigos de Culelarias
Fabrica em Americona - Estado de São Paulo

RQPPQsQQtantQS Q){�h.Jsi"\(os papa o 6stado
cí o banta @atapina

Industria Comercio e Seguros Knol S.I.
Pra,ça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel.. KNOT

o Sahão)

"VI�R(iEM ESPECIALIDADE"
(IA WETZEL' INDUSTRIAL;..JOINVILLE (Marco real!u

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

I
,

. Sr>.���!RC;�At
Es'P EC IAlIDAOE

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CIDADE, DE LAJES ASSISTIRA� ENTRE 12 ,E 18 DO MÊS PRÓXIMO, A TRÊS EMPOLGANTES CERTAMES: À QUINTK"
EXPOSIÇÃO.FEIRA AGRO.PECUARIA, À SEGUNDA REUNIÃO ECONôMICO·AGRíCOLA E Á PRIMEIRA SEMANA RURALISTA.,

, .

lis, via aérea, o nosso ilustre ,

conterrâneo sr. deputado fede- Memorial com 1545 assinaturas dirigido à Câmara por

ral pelo Rio Grande do Sul, sr. destacados elementos do Estreito

Daniel Fàraco, que, aqui, se de- A sessão de ante-ôntem foi presi- cal', magestoso e imponente, v'er-·

morará uns dias', em visita a dida pelo sr. Guido BoU Vice-Presi- dadeiro milagre da boa vontade e-

Florl.n6polls. 25 ele lI!eve,eiro de 1949 _

patentes e pessoas amigas. dente e secretáriada pelos srs, do espirito de cooperação do nosso

S. S. que, no Congresso Nacío., Jairo Callado e Osni Ortiga. povo. 2 - Construção de uma pra-,

• A
nal, tem tido destacada atua- Aprovada a ata. foi lida ao matéria ça frente à referida Matriz, tanto

O MOMENTO governlSm? n;3- Câmara F�e- ç1t"o em prol dos interesses da; do expediente. mais necessário quanto é certo que-

.,

:�l. '. Ao mv�s ?-e um destino coletividade, é Integrante da MEMORIAL o sub-distrito de> Estreito, apezar de

Igual. ao do insigne senador bancada do P. S. D. do Estado O sr. Jairo Callado, do P. S. D., sua expressiva e Iaboríosa popula

Ninguem, neste país, ignora
udenísta dei hoje, o sr. Nerêu do extremo Sul, eé pessoa muito após encaminhar o sr. Osvaldo Ma- ção do comércio e- do seu constante,

que os pleitos eleitorais de an-
Ramos, a quem o sr. Konder relacionada e admirada em San- chado dos processos à mêsa COl" desenvolvimento, não possue, até

tes do movimento de 1930 não permitiu bondosamente eleger- ta Catarina pela sua brilhante pareceres das comissões, em longe a presente data, um único logradou

representavam a verdade dos se, ergueu a sua voz, altivo e inteligencia .muítas vezes a ser- memorial contendo 1.545 assinatu- ro público para comemoração cívi..,

pronunciamentos populares. O grandtloqüente, para defender viço de sua terra natal. ras, encabeçadas pelo Frei Paulo cas e religiosas. 3 - Conseguir tio

antigo Partido Republicano fa
a legitimidade da eleição do, "O Estado", noticiando sua Luiz, Vigár-io da Paróquia, com o Govêrno do Munícípío mande sustar

zía as eleições, ou melhor, si-
sr. José Américo. Ah ! Bem que visita, deseja-lhe feliz estada qual pleiteam vários e importantes a remoção de terras que está' sendo

mulava-as por uma aparato de
se arrependêra, ainda a tem' nesta cidade, çom votos de feli- melhoramentos para o sub-distrito I feita em terrenos frente ao citado

que na-o se excluiam os dístrí- po, o sr. Adolfo Konder, da- cidades. d E treít D ferid
'

1 tI'
.

lOS
ret o. o re eri o memoruu, i emp o e cujo prosseguimento virra-

11-..uidores das chapas ofícíaís a' que a permissão aberrante das t
. h 1

.

·IJ
ex raimos os seguintesc.trec f)S;" ameaçar os próprios alicerces da soo,

bôca da urna, sob a vígilância
suas praxes políticas, conferi- Ob

.lO d
.

b
'

- ras de melhoramento na rua berba edificação, com grande dâno

dOIS prepostos governamentaís
a ao mque ravel homem pú

H
·

d S D
'

.

O fato na-o póde ser negado,
blíco que representaria as mi- D)e no. passa o

ouza utra, que dá acesso a Igre- para a mesma e constante perigo

.

tarí
A [a N. S. da Fátima ,de crescente de- para o povo".

Por mais que. nos envergonhe
nonas ca armense na Cama-

P
.

K d
senvolvimento e 'que merece SPf

I
.Ao terminar a leitura dêsse lHe-

um passado de embustes polí- ra,.. OfllSSO, o sr. on er
""'"'.. abalou d P I'

.

FI'
A data de hoje recorda-nos que : atendI.·da para que melhor ,possa SOl' mO,rial, dec.larou o sr. Jairo Ca,Ilado.

ticos, "-'ara cujo têrmo houve o
o a acio em oria

.t" nópolís para o RI'O com o Ii
- em 1652, atendendo à reprc- apreciado o grande templo no ]0- Continuaa na 3a. paqtnn

POVO' que apelar para as armas,
' , m ,

d t t d
-

d sentação dos 'moradores do Pará, D. •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• C-

com o apôio das glorio.sas fôr·
e en ar a epuraçao o sr, C I b h

ças armadas nacíonaís.,
Nerêu Ramos, que, todavia,

João IV resolveu suprimir o Govêr-

0,.De UI-do O ao· eíru carrapatícída
na-o' êd no Geral do Estado do Maranhão,

As gerações que não conhe
o conseguau porque a re e

que colheria t t dividindo-o em duas capitanias, de d T b
-

ceram O .sistema eleitoral da-
. , os represen an es eu, ara0

de Mina d Paraíb
- São Luiz do Maranhão e do Grão-

queles tempos nunca farão
s e a arai a nao

atingiria os de outros 'e tado Pará, com jurisdição independente;
----idéia precisa e exata do que se'

.

. s ' s,
como Santa Catarina: já àque

- em 1777, cumprindo ordens de

exigia de renúncias, de -sacrífí-
,-

le tempo considerado de some D. Pedro de Cebalos y Calderon
cios pessoais, de riscos de vida,

i:liU-

nos pelos atuaís corifeus do Governador de Buenos Aires e CO:

para assumir atitudes liberais,
' ,

-

das
udenísmo catarínense. mandante em Chefe das Forças E<;-

por ocasiao campanhas po- E dí b t panholas, então em ocupação "I,j'�
líticas que mobilizavam tôda

izer-se que' as ava ao sr. u

a maquinaria policial com o
Adolfo Konder apresentar cha- Ilha de Santa Catarina, o Coronel D.

mester de impedir a livre ma-
pa completa e, assim, recusar Ventura 'Caro ocupou a Fortaleza

nífestação da vontade do po-
o direito de representação à de Santa Cruz (hoje Anhatomu-ím

í

"O
minoria e a de Ratones enquanto o Marechal

.' - C
...

Não admira, pois, que os po'
onvenhamos, a sério, po- D. Guilherme Wanghan, à frente

líticos que hoje Se opõem ao go-
rêm, que nem o sr. Adolfo Kon· de' 2.000 homens marchava sôbre :i

vêrno eleito pelas mais insofis-
der foi amável, generosamen- Capital;

máveis decisões da maioria po-
te permitindo a eleição do sr. - em 1822 seguiram de Flor-iano

.pular, :suspirem de saudades
Nerêu Ramos, nem êste precí- polis para o Rio de Janeiro, corno

das velhas praxes que atribui.
sára de tão excepcional favor representantes da Câmara Munir-i

am a um governante o gesto de daquele governante, que, dias pal e do Povo, afim de felicitarem c
das

requintada generosidade de antes, assínára uma circular Principe Regente D. Pedro pela

permitir que a minoria eleges-
reservada aos prepostos poli, sua resolução de ficar no Brasil, o,'

se um representante para a
ciais exigindo todo o rigor na catarinenses Francisco Luiz do Li

Câmara dos Deputados. . .

persuasão do eleitorado. O mo- vramento ,Ántônio Francisco da

Pois quê! A nossa obtusida
vimento de outubro de 1930 Costa e, Diogo Duarte Silva;

de não percebe tamanha ele-
não foi, na verdadé, senão a

- em 1832, faleceu o bravo ca

gãncia, qual a do sr". Adolfo concretização de aspirações t
.

1
arrnense, veteranos das campanhas

Konder, que permitiu fôsse popu ares malogradas de ha- d S I C
.

.
o 'U apItão-tenente José Lame-

eleito deputado federal o sr.
VIa muito, pelas farsas dos de-
t t

go Costa, irmão do Almirante Ba-

Nerêu Ramos? Mas, então, ia
en ores do poder, qu� eram

rão da Laguna;
atual prócer udenísta e um dos enérgi-cos cai60s eleitorais e, . .

chefes do oposicionismo catari- sim, nessas circunstânciaJs, po- -.
em 1886, pel,� primeIra vez,

nense não foi realmente indul'
deriam permitir se elegesse um ,reumu-se em CorrIentes, o CO!1se

gente ao permitir que, esca- ou outro' minorista. . . As lho de Guerra dos ,Al.iados onrantr

panda a tôda a r,igorosa pres-
transformações nõ panorama

a Guerra do Paragl.m;

são governamental recomenda. político do país eram, já então, -:-
em 1882, f�leceu em Pamna

da em -circular às autoridades
uma fatalidade histórica. O sr. gua o Dr. Joaqlllm José do Amaram

policiais, o sr. Nerêu Ramos.
Nerêu RamO!s teria sido eleito que éra J�z de Direito da Co:nar

então oposicionista, se fizesse
mesmo que a generosidade do ca da então Desterro, hoje Flori::l.llG,

eleger nas urnas ,controladas
sr. Konder lhe não permitisse polis.;

int'tlra e ,exclusivamente pelos disputar a vaga deixada na
- em 1883, no Rio de Ja�leíro,

governistas? chapa governista. Aliás o fato fundou-se a Sociedade de Geo.Ç(ra-

A ingratidão dos correligio-
de o sr. Adolfo não completar fia entre os fundadores figuram

nários do preclaro sr. Nerêu
a sua chapa indica bem clara· gr-andes nomes do Brasil.

Ramos sóbe de ponto quando
mente que apenas aceitava a André Nilo Tadasco

se esquecem de que bem pode-
inelutável realidade política do

ria ter sucedido ao atual Vice· �stad�: o sr. Nerêu Ramos se

Presidente da República o qw: :la ele�t? mesmo - e nada _o
aconteceu ao sr. José Américo lmped.ma, ne� � compressao

de Almeida, eleito deputado I orga�lZa?a ,pollclalmente .

em

pela Paraíba e depurado pelo
obedlenCIa as expressas reco-

mendações governamentais. 'E,
pelo sim ou pelo não, deixar
,em aberto um lugarzinho na

chapa oficial seria sempre um

engôdo político ...
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O dr. Altamir Gonçalves de Azevedo,' Inspetor Chefe da

Divisão de Defesa Sanitária Animal em Santa Catarina, re

cebeu do sr. Manoel Erimento Fernandes, Chefe do Campo de

Multíp1fcação e Seleção de Sementes de Tubarão, ofício infor

mando que já se acham concluídas as obras de construção do·

banheiro carrapaticida daquêle Campo.
O referido melhoramento - que muito virá beneficiar os

criadores residentes naquela região - é mais uma das reali

zações devidas ao regime de "Acôrdo" existente entre os Go

vêrnos da União e do Estado, por intermédio, respectivamente,
do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Viação, Obras
Públicas e Agricultura.

As cotas do referido Acôrdo foram aumentadas para 1949,
graças aos esforços desenvolvidos pelo dr. Leoberto Leal, díre
tamente junto ao Ministério da Agricultura.

Assim, para êste exercício, as verbas do "Acôrdo" destina

à Defesa Sanitária Animal serão as seguintes:
contribuição do Estado : .. Cr$ 500.000,OD
contribuição da União Cr$ 1.000.000,00
num total de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 1.500 ..000,00

Transporte do trigo ,catarinense
Têm sido continuas as providências tomadas pelo dr. Leo

berto Leal, Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricultu
ra, junto aos, altos poderes federais, para regularização do es

coamento da safra tritícola do oeste catarinense, através da

Rede Viação Paraná-Santa Catarina. Felizmente, vêm elas.

obtendo êxito, graças à interferência continuada da Secretaria,

junto aos Ministérios Ida Viação e Agricultura e à Direção da

quela Rede. Do Sr. Hans Tichauer, representante do Moinho'

Joinvile, ora em Joaçaba, recebeu o dr. Leoberto Leal a seguin
te noticia telegráfica: .

"Agradeço seu telegrama 64 e tenho satisfação comunicar

vosenhoria já terem surtido efeito suas valiosas providências vg

pois últimoS dia� foi carregado apreciável número de vagões'
com trigo em grão toda linha Sul pt Saudações Hans Tichauer".,

FRECHANDO•••

Cidadão Sebastião.
Lajes. '

A sua resposta está lambusada de mtriguinhas
políticas. Muita extensão para nenhuma profundidà..:

, de. Por elas eu varo de a pé mesmo. Aquela fonfona

da sôbre o meu progresso contrasta, aliás, com as

alegações -iniciais do seu articulado. Seria prudente,
, no entanto; evitarmos questã! Eu, você não ignora,
desde a minha primeira atitude política até hoje não

tive dois chefes. Não variei nunca. Segui-o, ao único,
nas horas certas e nas horas incer:tas. Não 'lhe escre,..

vo o nome aquí, porque você pode não gostar. E não

quero magoá-lo- por motivos sem sustância. Deus o

lh:re! Não fôra- isso e eu lembraria aquela viagem,
que há dois anos, fizemos juntos da Praça 15 de No

vembro, daquí, até a um palacete da Avenidâ Trom

powsky. Recorda-se? Você estava nervoso e tímido

Gomo viúva casadeira em dia de mais um cônjugo
vobis! E eu percebia acompanhar-me, planando-me
por sôbre a fronte, aquêle luminoso e foSforescente

arcozinho de barril que, no reino dos céus; consag�a
e aureola os anjinhos da Paz! Depois ... foi tudo tao

simples ... tão natural! Coísas das verdadéiras demo

cracias! Vivessemos sob um regime totalitário, e as

solenidades não seriam dispensadas: um vagão his-

tórico, os bosques de Compiegne, etc. etc.
.

,

' Cidadão amigo: façamos um acôrdo interpartI
dário e ninguém não fala mais nisso.

Até amanhã.
,

,

1
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I •
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