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DENTE DA REPúBLICA. � �f(:::"i.

A última sessão ordinária do
terceiro período legislativo, rea
lizada ante-ontem, .foí presidi
da pelo sr. Batísta.Pereíra, sen
do secretários os srs. Jairo Cal
lado e Roberto da Luz Fontes.

Aprovada a ata foi lida a

matéria do expediente cons

tando, entre outras, ofício do
Chefe do Executivo Municipal
encaminhando à Câmara o Re
latório referente ao ex-ercício
financeiro de 1948, conforme

dispõe a Lei Orgânica dos mu

nicípios.
Londres, 4 (U. P.) _:_ As potên- Convocação

cias do Pacto de Bruxelas decidi- O primeiro orador foi o lider
ram formalmente convocar uma Gercino Sirva, da U. D. N., que,
conferência de dez nações em Paris, após relatar os trabalhos" de
êste mês, para redig-ir, a carta do sua bancada nêsse período le
projetado "parlamento 'europeu". gislativo, os quais classificou
Diplomatas responsáveís- disse- de "nulos", requereu convoca

ram que os convites para a confe- ção de sessões, legislativas, .em
rência, que deverá ter início em número de dez, afim-de poder
uma quinzena mais ou menos, es- apreciar o Relatório do sr. Pre
tão a caminho dos Ministérios do feito Municipal, entregue à
Exterior da Grã-Bretanha, França, Mêsa naquele dia, na forma re
Bélgica, Holanda, Luxemburg-o, gulamentar.
Suécia, Noruega, Dinamarca, Itália Em discussão êsse requeri
e Rire. .mento, que estava subscrito pe-
Staj; Busman, secretário geral da los cinco udenístas, OCUTYiU a

comissão permanente da união, de- tribuna o líder da maíorla, ar.
clinou comentar após a reunião se- Armando' Assis, o qual se refe
manaI regular da org-anização, mas re à autuação da bancada ad
fontes Iigadas às autoridades da versária, que foi, durante <'.E
União de Bruxelas deram os se- vinte sessões' do terceiro porío
guí ntes detalhes da conf-erência:
discutirá a "constí tnição " do Con
selho da Ei-ll'opa, cLlj.a criação foi

aprovada em princípio, em janeiro,
pelos cinco minisl rns do '}I_xteriQr
da aliança de Bruxelas.

,

O projeto da constituição, redí
gjdo nel<: "omissão, acompanha os

r(\):lYil!f'� ,.'lufo .'1 " a. n are ní
ainda pa 'a l'ste ano a data para a

prjmeir a sessão lo Cmsefho da

Europa, para o qual serão convida
das certas nações não comunistas.

«La PrenS,8» e
Ordem -do dia

«La' Nac.ion» Foi
.

a seguinte a matéria
Buenos AIres,. 4 (U. P.) _ aprovada, em

.

última díscus.
Os matutinos mdependentes são: projetos de lei ns. 5, 4 e 1.
"La Nacion" e "La !,rensa" I que se 'referem. respectívamen
anUnCIal�am que v.oltar�o a cir- te, a i.3ençao de impostos para
cular hoje. Esses ]?,r�aIS, ,

bem o Colégio "Barriga-verde",
co�o os .demaIs díáríos desta ereção de um monumento à

capI�al, �Iver�m su�pensa a sua Praça Getúlio Vargas, aos ofí
publicação ha 24 dias pela gre- ciaís e soldados da Polícia Mi
ve da União dos Gráficos greve litar mortos em campanha e à,
que result�u ainda no �!')em� aquisição de um motor de ener
prego ocaSIOnal. de ,60 ?111 tI:&.- gia elétrica para o Mercado.

balh��ores .de. índústrías alia- Municipal.
das a jornalística. Em seguida, foi a sessão en-

Washington, 4 (U. P.) __ O Os proprietários dos dois cerrada é convocada outra, ex-

presidente Truman declarou jornais disseram que us-eriam traordinária -para o dia íme-

que não tinha nenhum comen-
os "próprios empregados" pa- diáto.

'

tário a fazer sôbre a notícia r:e ra pô� na rua su�s' edições
que o sr. Jesus Pinero, ex-co- rn��ut,mas. Os grev�sta5 t .:on-
vernador de Pôrto Rico, seria (OId.a�am em voltar ao : vI,'lba- Boato o emprns't.·mo.nomeado embaixador itíneran- lho, flc_and0. para depois as ti '"

te dos Estados Unidos na Amé- díscussões dos novos. contra- à Arg'ent,in8rica Latina. O presidente Tru- tos

man foi interpelado sôbre o as-
Os jornais pró-govêrno, "FI Washington,4 (U. P.) _ Fa-:

Mundo", "La Razon" ç "IVotí- lando aos [ornalístas, o presísunto durante sua hab.tua:
conferencia com os. jorn�,l,�>tas

das Gráficas" voltaram a sair dente' Truman disse não ter

:tuí vários dias, com operários ouvido nada a respeito .de um,

provenientes do interi0L empréstimo que os Estados

Essa greve resultou !.l JeSr Unidos fariam à Argentina pa

gesto dos gráficos pel') ':::0r.tra- ra ,ajudá-la a salvar-se de S1+as.,

to é'�pinado entre 03 del'�;ractLls dificuldades financeiras.

oa SLla União e os propl"i,�tá- I O preside:rrte fêz essa d�cla·

riO,s de jornais� Os delegados raçã em resposta à perglTnt'a
foram dispensados, entrando, de um jornalista sôbre se er""_

em ação um interve:ltor

dOI
verdade que Truman havia

govêrn,o, Cecilia Conditi q'Je aprovado tal empréstimo, C!Jn
conwnicou ontem à ·n )itl? aos forme foi anunciado r�la iu,
t7'&.b21hadores que o ri'esiden- prensa: Salientou o _pr.csidt'n�e
h Perón recusara-':,e a intcr- que o st+posto emprestlmo !1:1O>

vi! ; o caso enquanto não '10:- havia chegado a seu conh€'ci... ·

tas�·f,.m êles ao trab'lUl'). menta.
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Quinta Exposição· de Lajes
. ,

Conferência de dez
nações em �aris

o doutor Leoberto Leal, Se
cretário da Viação, Obras Pú
blicas e Agricultura, recebeu
do dr. Edgard Maciel de Sá,
diretor da Carteira de Crédito

, Agrícola Industrial do Banco
do Brasil, o significativo despa
cho que transcrevemos: "Re
gressando do Rio após longa
ausência acabo de receber ama
vel convite ilustre amigo sen

tido comparecer Exposição La
jes. Muito grato tenho satisfa
ção comunicar procurarei estar
presente Lajes data marcada.
Sôbre financiamento compra
animais dito certame conver

sarei hoje com ilustre diretor
Carteira doutor Marinhe Ma
chado Oliveira sentido poder
ser dada necessária autoriza
ção. Atenciosas saudacões. Ed
gard Maciel de Sá, gerente Car
teira Crédito Agrícola e Indus
trial Banco Brasil".
Infere-se do telegrama que

existe a possibilidade de o R.'tn
co do Brasil autorizar o ünan
ciamentoa quem o solícitar r a
ra a compra de animais 1n·� ío
Tem objeto de -Exposíção no

certame de 12 do coerente.

Jersey que. fôr exposto em La-
jes. •

_ Continuam chegando ade
sões de todos os pontos do Es
tado ao certame que terão La:'
jes como sede.
_. Convites _ Mais de 400

conv.it:s �oram expedidos pela
Presidência da Comissão Orga
nizadora da Segunda REASC.
_ A Diretoria da Economia

telegrafou às Cooperativas, avi
sando que as despesas decor
rentes da viagem de 'um repre
sentante da entidade aos con

claves de Lajes poderão correr

por conta da' respectiva socíê
dade representada.

li: desusado o interesse- que a

Quinta Exposição-Feira Agro-Pe
cuária de Lajes tem provocado em

Lodos os setores da vida econômica
De Santa Catarina. Mesmo fora do
'Estado ,a sua realização Lem mere

cid-o destaque por parte da impren
sa e f]p pecrrar-ístas e agr-icultores.
() d!' . .Leobel'to Leal, �ec!'l'lúrio

da Víucão, Obrns Púhlicas e Agri
Cl1H 1] a acaba ele r,'céhc]' do Pl'C
.sid('o;" .Ia Comissâo R\-l'cu!i\Cl (Ia

Exposição, íuteressaní cs e sigrrifi
cut i \ as comnnicaçõcs.

Reuniram-se, ontem, "no Ga-
binete do Secretárto da Viação,

- Industriais paulistas reclamam

Obras Públicas e Agricultura, espaço para a organização ele mos

os componentes da Comissão truárío ,havendo a firma SOCIL

Organizadora da Segunda Reu- reservado 20 metros quadrados pa

nião Econômico-Agrícola de ra expor produtos de sua fabrica-

Santa Catarina, para delibera- ção. I

tem sôbre diversos assuntos.
- Criadores do Rio Grande do

_ Acomodações _ Conheci- Sul, da cidade de SanLa Catarina do

menta do. número de pessoas Livramento, a par de informações

que poderão ser acomodadas que solicitaram, inscreveram lotes

na Fazenda e na Escola A�:rí- ge gado Hereford e Suiço, para con

cola de Lajes. Cabografou-.c ao correrem aos prêmios da Exposi
Ministério da Agricultura SJ- ção.
licitando a relação do pessoal

- Grandes criadores de raça He

do Ministério que deverá �)n" reford, entre os quais o pecuarista

parecer aos certames de Lajes, Manoel Claro de Lima que sempre'
_ Medidas preparatórias _

concorreu às Exposições efetivadas

As medidas preparatórias 01 'em Lajes, visitam e deixam feitas

Segunda REASC serão efetivR.- as s-uas incrições. .

das pelos srs. drs. Armanc.o - Á notícia confirmada da reali

David Ferreira Lima e José Ni- zação em Lajes, da Primeira Sema

colau Born que, para êsse fim, na Ruralista elo Estado, juntamen

viajarão para Lajes na próxi- Le com a Exposição encheu de sa

rna segunda-feira. tis fação os org'anizadores do certa-

_ Publicidade ._ Os enten- me)

dimentos mantidos com a Di- - Dia j1 dia cresce o número de

reção da Rádio Guarujá foram inscrições nos diversos setores da

coroados de êxito, estando as- Exposição.
.

sentado que essa emissora irra- - Visitou o parque da Exposição,
'diará diàriamente, ás 20,45 ho- o elr. Acácio Caminha da Rocha, al
ras, um progr:ama alusivo à to funcion,ário da Secretária da

Quinta Exposição. Ag-ricultura do Rio Grande do Sul,
- Material de distribuição que fez as melhores referênclaS às
- A Diretoria de.Economia e instalações.
Assístência ao Cooperativismo -É provavel que as donas ,de ca

ofereceu para distribuição, cer- sa tomem parte dir'eta na Exposi
ca de 500 exemplares da Revis- ção, concorrendo com doces,

.

ge
ta DEACGOP e 1.500 de Temas léias, conservas e olltros produtos
Cooperativos.

.

ele confecção cas,eira, com o objeti-
- Prêmios _ O dr. José Car- vo de most.rarem o desenvolvimen

los da Horta Barbosa comuni- to e o aproveitamento elas nossas

cou ao dr. Leoberto Leal haver frutas, leg'umes, hortaliças, .etc.
O serviço Florestal, que dirige, As perspectivas para o brilho do
oferecido como brinde, uma certame são, por tanto, indiscuti
prensa para fabricar torrão veis. A Secretária ela Agricultura
para essenciais florestais, pelo já recebeu adesões de Brusque,
Inelhor lote de gado' da raça Campos ;'\o\'os, Rio do 81.11, Curiti-

Embaixador iteue
rante dos EE. UU.

Crianvas brincavam
com dinamite
Bremerton Estado af!

Washington, 4 (U. P.) ,-- � ")is
escolares, de 9 e 12 anos, en

contraram no mato urr:tl,. cai
xa de dinamite, e, com� 'a�has
sem que aquilo não pre�tava
para nada, di�ertiram-,.,e aLÍ
rando-a contra o ed�.ficio d!l.
escola. Mais tarde o') professo
res surpreenderam' os 1,',enin�s
distribuindo entre :ii as ,Velas
de dinamite,. chamaram o su

perintendente e avisaram a

policia. Esta disse que "llavia
dinamite bastante para lw:=tr o

prédio, pelDs ares, caso ti 7eS3E'
explodido" .

banos e Indaial ,tanto das respecti-
vas Prp1éit1.lras como das Associa- do

cões Rurais. da

•

Mun,iNa\ Câmara
,

Convocação de sessões extraordinárias para apreciar o Relatório

do Sr. Prefeito, âiepensçâo u «jetton»
do legíslatívo, tão sómente de
críticas, quasi sempre de-ra I)i
das, sem expressar a verdade,
à administração atual rIa 1'11'
feitura, uma vez que o sr. To
lentino de Carvalho há pro
curado servir o povo e a terra
ilhôa, através o seu trabalho
na solução .dos problemas nue

reclamam a sua orientação fir-'
me, leal e patriótica.

F

A essa altura, o sr. Osvaldo"
Machado pondera que não vê
necessidade de convocação ex

traordinária da Câmara, quan
do o Relatório muito bem póde
ser apreciado em maio vindou

ro, uma vez que não é êle sínão
a recapitulação das contas

apresentadas, mensalmente, e
aprovados, regularmente. E
ainda: tal convocação onerará.
mais ainda aos cofres munici

pais, com um trabalho já rea

lizado, qual seja a re-aprova
ção das contas municipais. O
sr. Jairo Callado ínterrompen
do o orador, declara ter redigi
do, para entrega à Mêsa, reque
rimento, propondo a dispensa,
do "jetton" para essa convo

cação.
Em votação foram os reque

rimentos dos udenistas _ con

vocando reuniões extraordiná
rias _ e do sr. Jairo Callado
_ propondo dispensa de "jet
ton", unânimemente aprova
dos.

Convite ao Governador do Paraná
Com destino' a Curitiba viajOU ôntem, de avião o dr. :Leoberto Leal�

Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricultura. Leva S: Excia. '!!

Missão de, em nome do Govêrho do Estado e da Comissão Executiva O:l:'

5a Exposição-Feira de Lajes convidar o Governador Moisés Lupion pa

ra assistir as solenidades de instalaçã'o do referido certame

Lembramos "aqui que igual convite foi feito ao Senhor Gover,nadcr

Rio Grande do Sul, domingo último, por intermédio do Secrehíría

Agricultura do vizinho Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor de Redação: 1. -bora&.
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GUSTAVO NEVES' Expresso aru.quenw _ Noya '!'rato
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

Chefe de Paginação:
.;_A����' CatarlD_ _ JomY1le ,

Curitiba -- Paranaguá -- Santos ,€ Rio. '

I:::
FRANCISCO LAMAF_.QUE ' - • hor... c O A'- D 1 DC

Auto-VlaÇlo C&tarln__ _ Curitiba

t
pera com vtOes . oug as 3 de 21 ioqares. ,..,

Chefe: de Impressão': _ JS OOraL
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SILVA""

- IE!t�-::::·
... �l�V�� ,e Agentes: "'Fiuza Lima & Irmãos I·

A. s. LARA
13R�o;i�s� Sul-Brasítetra _ Curitiba _

e
Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565 ,

Rua Senador Dantas, 40 - 50 6horas...

�

andar
'l'ERCA·FEUU.

().

Auto-V.�o C&tarln_ ;_ P6rto AI. �()�().....o ()�() �() ()�() () () ()�(),..

TeI.: 22-5924 - Rio de Janeiro cre - 6 noraL

•
RAUL CASAMAYOR _ ,"\u�o';� ca�_ - Curitiba

Rua Felipe de Oliveira, 21 _

Auto-VlaçIo C&tarln_ - JolD,'I'1le

- • hOrD.
'.

80 andar . Aut"o.Vlaçlo C&� - TlJbado

TeI.: 2-9873 - São Paulo - 6 horas.

Expresso 810 Ci"IP.tiYIo - lAcuna -

'1 horas.
Emprêsa Gl6r1a - Lquaa - 7�'

e 6� hor...
Expresso Brulqueue - aru.Que -

1e hora,s.
A·,to-Viaçlo naja! - IUjaS - li h0-

ras.

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

.

- Curitiba -

6 horas.

ASSINATURAS

Na Capital
Ano .......•..... Cr$
Semestre .• ,..... Cr'
Trimestre ....•.• Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

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

QU.ÀRTA·nau.
Âuto-Vlai)lo catarln_

- 6 noras.

Auto-Vlaçlo C8�
- II horas.

'I Auto-VlaçAo catarlnen.e

r
- 6.30 noras.

I
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Rápido Sul-Br-asfleira - Joinvile

, 13 horas

Anuncio.mediante contráto. I Expresso SAo Cristo'Yto - LsCU!lla

7 horas.
- ExpresliO Brusquenee - aru.qu.

Os origlaals, mesmo não I 16 horas.
Auto-Viaçlo ttajal - ltajaJ - II ho-

publicados, não serão raso

devolvidos.
Expresso Bl"U8Quense - Nova 'l"rento

I
- 16,30 horas.

A direção não se respon-
Rodovlárll1. Sul Braall - Peno Ale...

- li hora8.

sabiliza pelos conceitos QUINTA-FEIRA

emitidos nos artigos
Auto-Viação Cataeínense

'Alegre - 6 horas.

assinados. Auto-Viação Catarínense

- 5 horas,

\< .......,,_-_.....,,_...-_-_-_-_-...
_- ....._._._r�,...,."Ii _ ,\���!!�o

C&tarinenH

Auto·Viaçlio C&tarlnense - Tubulo

- a horas,
Áuto-Viação C'atarlneruNI - Laguna

- 6,30 horas..

Exp_resso São crístovão - Laguna -

7 boras. '

Empr�sa Glória - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

UI horas.
Auto-VlaÇAo ltajs! - Itaja! - II! IJO.

ru. ,

.Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-

13 horas.

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas,

Terç�feira '\� KI!_lpl't:sa Sul Oeste Ltda - XapecO-1II

·'TAL" - 8,00 _ Joinvill�
/ '

- • horas.

0,;>0
No Interior

Ano .•.......... Cr$ 100,00

Semestre Cr$ 80,00
Trimestre ..•..... Cr$ 35,00

Número avulso .. Cr$ 0,60

.JolnvUe

POrto

CurItiba

JolnY1le

Viacão Aérea
"Horá'rio

.

Segunda-feira

I !TAL" - i3,00 .,- Lajes
PANAIR - iO,40 - Norte

VARIG - iO,40 - Norte

PANAIR - i3,60 -" Sul

CRUZEIRO DO SUL - 1.3,55.

"orte

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.'

'

l .\�:\tR - 10,40 - Norte

HU:t.KHW IJO SUL - 1.2.00 -

Iforte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes

PANAIR -_ iO,40 - Norte

GRUZEIRO DO SUL - i.f,OO

Iforte
VARIG - H.iO - Norte

PANAIR - i3,50 - Sul

Quinta-feira

"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - iO,iO - Norte

PANAIR - i3,50 - Sul '

VARIG - f2,3G - Sul

,CRUZEIRO 00' SUL - 1.3,55

lIforte
CRUZEIRO DO SUL - f5.30

lul
Sexta-feira

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

"orle
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - H,40 - NQrte

PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado

"TAL" - 8,00 - Joinv-iIle

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG _:_ i2,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - i3,55

tarte
Dominflo

PANAIR - iO,4Ó - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - 11,00

L ;PANAIR - .f3,§.0 Sul. _d __

SEXTA·FEIRA

RodoTl!r!a Sul Brasil - P6no Al�
- II horas.
.Auto·Vlação CatarlnenH Curitiba

- 5Jhoras.
Auto-Viaçflo C8tarlnflllN

- e ho�.
Auto-Viaçlo Ca<tllLl"lnenlM - t.acuna

1-
8,30 horas. •

Expresso São Crilrtovlo - lAtrIma -

7 horas.
Auto-Viação litajaJ - IUjú - 111 ho

ra.s.

Expresso Brusquens. - lJrtwoqu. _

16 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Bras!leira

6 horas.
SÁBADO

Auto·V!a,çAo ·C&tarlneDN - OurItlJba
- 5 ho,ra�s_
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba _

6 horas.
- .. horas.

Auto·Vlacão Catar�n,ense - Jo1nY1le.

- II horaL
Auto-Viaçlo CatarmenH - Tubl.r&o

- 6 horas.
EXDr�sso São CristoTAo - Laguna _

7 horas.'
"

ExpreSl!O BrusquenH - Bru.tque _

14 ho,ras.
Autc,V!açlo naja! - Itaja! - la ho-

ra,s; _

Expresso_ Bru,squenH - Noya- Trento
- 9,110 horllB.
Expresso Glória - La«una - • 111

• 7 1/2 hor...
.

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinvile -

Curitiba -:-

Joinvile _

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem ao!

E&tados Unidos ,da América do Nor·

t� e paises visinhos, o Dr. Cid, Ro·

cha Amaral reabrirá seu e&'critório

(Rua Pr()sidente Coutinh<> n. 2�),
DOS primeiros dias de agôsfo, .. espe·

rando continuar a merecer as espe·

ciais ,atenç(\es de seus amigos ·e

- cliente:;..
•

! I Pedro Medeiros, Auxiliar
_ I _.

,.

T.B.
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

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

Janeiro
.

I

VIagens aéreas em "Catalínas"

PASSAGEIROS _ CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

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

terças e sextas-feiras as 13 horas.
-,

/

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

naguá _ Santos'- Paratí e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).

Agentes em Florianópolis: Z. L Steiner & Cia.

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

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

�;;�;,' /!, "

. �?:,.�:
I f,�#'l'�......

0', tirr�.
nndoa� taI_ •__

lhe» c da il�..oimII,� .1,

lhe. em lUIIáveJ � _ o6liaIt de

excelente aperitivo ItROT. w....
.

_ V. Sl...de _tat.lIO ..... l'
oe' .. éeDcü_:E�TEETÂ11- '

BFI1 O "EU APERITIVÔ
PREDILETO!

.t

'FABRICA DE FOSFOR08 (PRON

TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinár-io Cr$. 250.000,00

Prédio, Imoveis c-s 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. Q�

Vende-se tb. só maquinário

Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina",

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS IAPRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
_7 RÁPIDA

MOEDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

Ouro e Prata c,onforme preço marcado em meu Catalogo.

As moedas de níquel de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

José Claudino da Nóbrega

�_._---,.-_---..._....-_,..-.-.,..-..-.-
...- ..-.-j.-.-.-------

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

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
•

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$

Responsabildades .....•

Cr$

Receita ....•. . ;. ", . '. . . . . . .
. . . . . . . Cr$

Ativ(J)
Cr$

Sini�tros pagos nos últimos 10 anos Cr$

Responsabilidades
Cr$

80.900.606;30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,1l0

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretores:

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

Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

"._--"':--_-_- -_-_-_- ---_---_-_-_...---_._-_-.-.....
_-_-_-,.,y..-..

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

Relojoari� Progre'iSO
de JUGEND 8? FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pediào por carta ou teJêgroma e pague

aómente quando' receber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

Despertador de bqllo
ilumina a noite

Suino de qualidade
Uma maquina fotografica

americana de focil

manejo
./

NOlaol relogiol lao aoompanhado. dOIl relpectivol oertificadoa

de garantia.
.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
.

Curitiba - Praça Tiradentel, 260 - Para'ná

/

l

I
UI"fPl?O/)UTO DAIr/1(}T�.A.I'ID..COlf. rSl'6IIRDI

.
IT.a."1.1

-

Cami•••, Gravat.'l Pifame.
Meial d.. melhorei; pelol me

nores preço••6 n. CASArlMIS'
CELANEA - RuaC. Mafra,
................. '0 .. ,. .. ..

,

•

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
�

Crime e ciVil

Conltituição d. Socledad..

NATURALIZAÇÕES
Titulol OQolarat6rtol

Elcrit6rio e Relidencia

Rua Thadentec 41.
�ONE .; 1468 ,-

--------------------�

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA··

DE ELETRICIDADE S. A.
_ EMPRESUL-

Serviços de energia elétric�·

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra; Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações _ Motores _ Dinamos:'

_ Bombas _ Lustres _ Fer

ros de engomar - La:qlpadag;
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni�

co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de'

Novembro, n. 449 Caixa Postai

u. 62 _ End. tlegr. _ "Empre
sul" Joinvile _ Sta. Catarin3'
_ Brasil.

4O

.

DR. RAFAEL G CRUZ 'LIMA
e

\DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS
Escrit6rio: Rua João Pinto'

n.O 18 -. Florianópolis
..................

Casa Rece'm
cO'Dstruída
DE S O c UPA DA

RUA FELIPE lVEVES
6xlO metros, toda de

material.

'TRATAR NESTA REDAÇ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOOe,Sébado 5�._��rco_���!�9 __--- --__,----------------------�-------------------

judar a campanha·
.

do Promin, da Estr�ptomicina e' da.. Casa do
Estuda'nte é contribuir pelo·· progresso de sua

_

Terra� .

Vidaeocial L:�rtt::rvadOdso t���:���sdu��Dt:s:�:�,!�o ,P:��,f���idad.
legl·sl!ltl·vo de 1948 Uma realização de rer aternura e

Ilf '

sensibilidade que jamais se apagará
de vossa memória e de vosso cora-

ção., '

Metro Goldwyn Mayer apresenta:
O Romance Poema de A; J. Croniu

ANOS DE TERNURA
éOM: Tom ,Drake - Beverly Ty

ler - Charles- Coburn
Sublime Enternecedor.
No progruma: 1° Conheca Santa

Catarina n. 4 - Nacional. 2° Fo x

25 Aírplan News 31 x 14 - Atualí
dades.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Livre. Creanças maiores de 5 anos

15 poderão entrar.

A efeméride de hoje assinala o

.anlversário natalicio da graciosa

.senhorita Irene de O liveira, anti.
,·ga funcionária do' Banco de Cré
dito Popular e Agrícola de Santa

BATIZADOS-Catarína.
Suas' amiguinhas que a estimam Yolé é a linda menina que,

logo mais, às 17 horas, será le
vada à pia batismal.

.

Seus felizes pais, o sr. Fer
nando Farias e exma. sra. d.
Zulma Loureiro Luz'Farías, reTranscorre nesta data o aniver-
cepcionarão em sua resídêncía,
as muitas amiguinhas de Yolé
que, na certa, lá comparecerão
para beijá-la carinhosamente.
O nosso distinto patrício sr.

José Augusto Farias, acatado

1íC?aef��i e��ja� �ra�nt���!:i�l��t:� r�ox��;t��od: ;:���:�. S:r��",da Silva, professora de dactllogra-, d. Cecí Campos Farias, avósfia.
Y l''NAJOR AUGUSTO DE FARIAS paternos da travessa o e, se-

L'1

, •
.

rão os padrinhos.
'

Faz anos hoje o sr. major Au-
_ A encantadora meninatgusto, de Farias" ?roprietário da

Clarice, filhinha, do distinto
:,a,credItada Far-mácia Santo Agos- casal sr. Waldyr Kunzer, altoAmho, nesta capital. funcionárío do Banco do Dístri-"O Estado" o cumprimenta, au- �o Federal e de süa exma, sra.
:$uran�o-me, felicidades._ d. Eny Pinto Kunzel, será ba-'0R. MARIO TEIXEIRA

tizada, amanhã, às 16 horas.Aniversaria-se hoje o sr. Mário
Os bisavós de Clarice, sr."Teixeir-a, funcionário da "Viação Custódio Cancela e exma, sra.Aérea Varig", nesta capital. d. Maria. Cancela, que lhe que

, Às demonstrações de simpatia e
rem muito bem, servirão de pa.aprêço d� que será alvo, hoje, jun- drinhos. A meiga . graciosa pe-tarnos as nossas.
querrucha é netinha do nosso

SR. MANOEL GONÇALVES prezado amigo e correligionárioO dia de hoje é grato aos ami-
sr. Inamá Pinto';' competente-gos e admiradores do estimado con-
chefe-telegrafista da ímportanterràneo sr. Manoel Gonçalves, al- te Cia. Aérea Cruzeiro do Sul.

�o funcionár-io da Escola Indus-

trial, desta capital, pois assinala
-seu aniversár-io na talício.

Por suas qualidades de amigo
leal, solícito às campanhas sociais,
-possuidcr de belo caratec, o ilustre

aniversariante, hoje, por certo, se"

Tá alvo de inequívocas demonstra

-ções do quanto é benquisto na nos

.sa melhor sociedade.
'Seus inúmeros amigos afluirão à

.sua residência, onde o homenagea
-rão pelo decorrer de tão auspiciosa
-efernér ide, de .reperéussão obriga-
tória nos nossos meios sociais e

.esporbívos.
Sr. Manoel Miranda da Cruz

Rejubilam-se, 'nesta data, os

.moradores do sub-distrito do

.Estreito com a efeméride na

talícia do nosso dístin ") . -on

.terrãneo e valoroso correlígto

.nário sr, Manoel Miranda da
Cruz, alto funcionário ,do Te-
;souro do Estado, e pessoa d",

_projetada atuação em prol dos
interêsses da.população da,�ue
la localidade.
Sua decidida atividade p9r

tidária, valeu-lhe, mereci.da
::mente, destac�da posição nlJ

Diretório do PSD daquele ;ub
,distrito e um numeroso grúp>o
·de amigos e' admiradores, que,
hoje, o homenagearão pelo de
correr de tão grato aconteci.
lnento.

I
"O Estado" o cumprimenta,

apresentando-lhe v.otos de f811 ..

',cidade pessoal.
DR. \VANDERLEY JÚNIOR

Faz anos hoje o dr. Wanderley
Júnior ,provecto advogado em nos

sa 'capital e "integrante' do Diretório
Estadual da U. ,D. N.

Cumprimentamo-lo por êsse mo

tivo.
FAZ ANOS HOJE:

ANIVERSÁRIOS:
SRTA. IRENE DE OLIVEIRA

muito, com' certeza, acorrerão à
-sua residência para homenag,eá-la.
D. ENCARNAÇÃO FERNANDES

BARCELA

sárío natalício da exma. sra. d.
"Encarnação Fernandes Barcela,
.dígna esposa do nosso patrício sr.

Carlos Barcela.
D. ALICE A. SILVA

- o sr. Lucidoro Fernandes.
-a srta. Suely Maynoldi 'Tau-

lois.
,

- o Jovem Nilton D'Alascio Ca
misão.
- fi sra. Dilma Taulois Andrade,

�spôsa do sr. Kerêu Andrade, fun-

cionário do Banco do 'Comércio.
- o sr. Alarido T'anaya.
- o sr. José Cherem, estimado co-

merciante em 'I'ijucas, sÓcio da im
portante firma Cher-em & CTa., da
mesma cidade.

VIAJANTE
Engenheíro Anes Gualberto
Procedente de Tubarão.jacha

se entre nós, desde ontem, o

nosso ilustre conterrâneo dr.
Anes Gualberto, diretor da Es
trada de Ferro Tereza Cristina
e prestigioso lider pessedísta
no sul catarinense.

S. s. que aqui veio a serviço ,.
dos municípios sob sua dire
cão política já se avistou com o

sr. Governador do Estado, de
morando-se em assuntos de
importância capital p,,"'a o s.l
do Estado.'

Os de "O Estado" enviam
lhe cordíalíssímo abraço.

CONFERÊNCIAS
Realizar-se-á, hoje, às 1q)l)

horas, no Secretariado Arqlü
diocesano de Ação Católica
(ao lado do Cine Roxy) uma

palestra pelo Rev. Cônego dr
Pascoal Liberotto, que se acha
de passagem por esta cidade, o,
qual anuiu ao convite feito pe-'
la Diretoria da Juventude Ca-
tólica.

,

Para a referic.a conferência,
convidam-se' os católicos e de
mais interessados pela ação
cultural.

EXPOSIÇÃO
Os nossos meios culturais

assistirão, hoje, às 17 horas, a
inauguraçã� da Exposição de
Pintura, Escultura e Desenho
dos jovens e já consagrados ar
tistas conterrâneos Moacir Fer
.;nandes Figueiredo e Norma Lu
na Freire.

,

Os diversos trabalhos serão
expostos na sede do Instituto
Brasil e Estados Unidos, aonde
comparecerão os nossos mun

dos oficial, artístico e social.
Somos gratos à gentileza do

convite que nos endereçou o

sr. Elpídio .Barbosa, muito di-
2:no dtretor do Departamento
de Educação.

REQUERIMENTOS (escritos) lD4t1
P. S. D.'

Alfredo Campos 13
Antenor Tavares 12
Antônio Dib Mussi 3
Antônio Nunes Varela 55
Antonieta de Barros 2'

•

Armando Calil Bulas 12
Cid Loures Ribas 4
Biase Agnesino Faraco.13
Felix' Odebrecht 1
Heitor Ferreira Liberato ' 3
João Estivalet Pires 1
João Ribas Ramos 7 .

Joaquim Pinto de Arruda 13
Orty de Magalhães Machado 12
Oto Guilhrme Urban 1
Pedro Lopes Vieira 10
Pro togenes Vieira 5
Raul Schaefer 18
Ylmar Corrêa 5

. Wigand Persuhn 3

"

D. D. N. ,

.Antônío Carlos Kondes Re13 6
Artur Müller 6
Fernando Ferreira de Melo 10
João José Cabral 2
Max João Colin 1
Osvaldo Bulcão Viana 14
Osvaldà' Rodrigues Cabral 3()
Paulo Tarso da Luz Fontes 1
Ramiro Emerenciano 1
Ricarte de Freitas 13
Valdemar Rupp 7

P. T. B.
Saulo Ramos 2

P. R. P.
José Maria Cardoso da, Veica' 8

"8
TOTAL' 294
DISCURSOS (lidos 1945

P. S. D.
Alfredo Campos 1
Antonieta de Barros 5
Antônio Dib Mussi 1
Cid Loures Ribas 2
Felix Odebrecht L

, FIeUo,Tc, Ferr�ir� Lib.era,to.4;.
João Estivalet Pir'es 1
Pedro Lopes Vieira 1
Protogenes Vieira 4
Oto Guilherme Urban 3
Ortv de Magalhães Machado 3

:!oe

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DR
CAPITÁLIZAÇÃO'

Amortização de Fevereiro

No Ilortelo rpa!izllno em 28 de
Fevereiro de 19l.t9 �oram 8ortea
Óll'ol '\!I St'gUiDttl8 combinações;,

Q
X
f
A
A
Z
B
,J

s
Q
J
H
f
Z
fi
Q

Q
I
O'
X
M
R
A
PI

I

Escritório à Rua Conse
lheíro Mafra 122. - Nesta.
Inspetorias e ageNcias nas

p�incipais cidades do
Estado

to:!

111

2

U. D. N.
Antônio Carlos Konder Heis í
Aroldo Carneiro de Carvalho �!
Artur Müller 2
Fernando Ferreira de Melo 4
Max João Colin 1
Osvaldo Bulcão Viana 1
Osvaldo Rodrigues Cabral 1
Paulo Tarso da Luz Fontes 2
'Valdemar Rupp 5,

J

1

. .

iúri: h'o'je
.

â�
.

7:ió 'h�;��
, .

, ANOS DE TERNURA
,

COM: Tom Drake - Beverly :r5'�
ler __:_ Charles Coburn

No pãlco:
Grandiosa Noitada de Arte.
Apre-sentação de eximia Acordeo-

nista: '

HERMINIA AQUINO
Que nos' deliciará com as mara

vilhosas .

interpretações de Cascata
de Lágr-imas \

Zéquinha de Abreu - Danubio
Azul - Strauss

GAVOTA DA óPERA MIGNON
A. Thomas - Minueto em Sol -

Beethoven - Brindisi da ópera -

Traviata - Verdi - IL Ritorno de
Pietro Deiro -

Preços: Cr$ 8,00 5,00
Censura até 14 ano�.

. P. T. B.
. Braz Joaquim Alves 8
Saulo Ramos 7

.,'

P. R. .P.

66
PEDIDOS DE INFORMAÇõES

P. S. D.
Alfredo Campos 1
Cid Loures Ribas 1

U. D. N.
Arolde Carneiro de Carvalho 1
Artur Müller 1
Antônio Barros Lemos 7
Max .Toão Colin 1
Osvaldo Rodrigues Cabral 2
Paulo Tarso da Luz Fontes 2

14
P. T.:ft.

Braz JOaquim Alves 1

p. R. P.
João Maria Cardoso da Veiga 2

2

TOTAL 19
PHOJETOS DE LEI - 1948

P. S. D .

Antenal' Tavares 1
Antonieta de Barros 4

,

Antônio Dib Mussi 1
Cid Loures Ilibas 1
João Estivalet Pires 2

Joaquim Pinto de Arruda 1
•

Orty de Magalhães Machado �

Pedro Lopes Vieira 4
Raul Schaefer 2

D. D. N.
Antônio Konder Heis 2
Arolde Carneiro de Carvalho
Osvaldo Rodrigues Cabral 3
Osvaldo Bulcão Viana 1
'Valdemar Rupp 1

P. T.'B.

P. R. P.
José Maria Cardoso da Veiga .t

1

TOTAL
,

INDICAÇõES - 1948
P. S. D.

Alfredo Campos 1
Antenor Tavares 1
Antonieta de Barros 3 •

Heitor Liberato 3
Joaquim Pinto de Arruda 5
Orty de Magalhães Machado 4
Protogenes Vieira 2
Pedro Lopes Vieira 3
Raul Schaefer 1
Ylmar ,Correa 1

D.·D. N.
Aroldo Carneiro de Carvalho 2
Artur Müller 1
Antônio Carlos Konder Reis ti
João José de Souza Cabral 2
Max João Colin 2
Ricarte de Freitas 6
Wald'emar Rupp 3

ODEON, hoje ás 7,30 horas
FURACÁO

COM: Dorothy Lamour' ,_:_ J(\",�
Hall
No programa: 1° Conheça Santa

Catarina n. 3 - Nacional. ;"0 A Voz
do Mundo - Atualidades
Preços. Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

P. T. B.
Braz. Joaquim Alves 1

17

IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,30 horas
ROXY, hoje ás 7,30' horas

Simultaneamente
Sensacional e Espetacular Programa
1° 1J.m sensacional e eletrizante

"far-west" repleto de sensações c

torcidas.
PROVA FATAL

,

COM: Bill Elliott - Alice FIe
ming
2° O mais espetacular de todos os

"westerns", com o· rei dos "cow-
boys?'.

'

TERRA DE NINGUEM
COM: Charles Starrett
Lutus. .. Mortes... Mistérios ...
1 ° Continuação do melhor ser-iado

de aventuras nas selvas. ' l

O FALCÃO DA FLORESTA
COM: Herman Brix (O Novo

"Tarzan") 3°/4° Episódios
, 4° Inicio do espetacular seriado,
repleto de Lutas, Sensações e Tou-
cidas. :

O TERRo'R DAS MONTANHAS
COM: Raph Byrd - Ransav

Ames
No programa: Cinelandia .TornaI

�Nacion�
,

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censur.a até 10 anos.

, .....

FILMES' i)À' g'EM'ÀN"À'
.....

Amanhã - RITZ ODEON
SAGRADO E PROFANO

8

TOTAL 4.8

26

Saulo Ral110s .2
3

2if. P. R. P.

Cirurgia -Clínica�Obstetrícia
Médico efetivo do Hospital de Caridade

\

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Dr .. Antônio Dib Mussi

Medernos métodos de tratamento

Consultório:

Rua Tiradentes,. 9

Residência:

C0nsu!tas. diariamente, das 13 às 16 hora:.

Hotel La Porta"

"

,

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora
«Fíuta Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolís ..

•

LOJa . OIS CBSEMIRBS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E- SENHORAS...
MANTEM. PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

.

�:"' r PARA HOMENS •

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

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Vasa e verifique

nossos preços e artigo s

VENDE-SE por motivo de m'udança
Grande' área de terreno' iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairr.o-Barreiros
•
Area de 142 metros de frente por l.850 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 Mathías Iha.

Blumenau _; com o' sr. Christiano Knoll, fio Hotel Cruzeiro.

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

RIDlO TUOA' ZYO· 9
1530 kilocieloe ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Concursos do DAS.P
J

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

entregues pelo isr. Máir'io Heleodoro Ferre�ra,·�. Escola Indnstríal,
situada à Rua Almirante Alvim n. 19, diáriamente, das 9 ás 12 horas.

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

DATILOGRAFIA
.(orrespondencll
(omerclal

Confêre
Diploma

DIREÇAo:
. Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

I'

�.

Aceita-se· representante no interbr do Estado. Cartas para
., Caixa Pestal 139 - FlorionópoliR

---------�---------------------------------------

CASA MISCELANEA diltri

I
ESCRITóRIO IMORILIÁRIO A. L.

I'
.

NEM .SE DISCUTE I

. • ...,:, ALVES, Em minha casa so se bebe o delicioso CAF1t

bUl�ora. dOI .RádIo. R., ",C. A Encarrega-se, mediante comissão, ' de MIMI, ainda mais agora que está distribuinda

Victor, Válvulal e Dllco.. compra e venda de imóveis. como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU-

Rue Conselheiro Mafra Rua Deodoro 35.-, MINIO�
..

de M,aqui,nas Agricolas
Nard-ini Ltda. -

, \

Industria

A maior e ,mais aperlelcoada Fabrica de

MaqUinas ·Agricolas, Tornos, Teares e
.

Artigos de Cut�larias
•

Fabrica em Americ�na - Estado de São Paulo

RgppgSgIltan t9S ºy;:'�bJsivos papa. o 6stado
d� banta (9atapina

Industria Comercio e Seguros Knot S. A.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel.. KNOT

.... _.

o .8Ibãc..

elA WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILLE (MarctI reglll:
.

,

.1 TQRNA A 1:1 OUPA BRANQUISSIMA

ESPECIALIDADE"
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: DR. :
': : Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

: A. DAMASCENO DA SILVA • reços. \.
• : .

Cada guia é vendido acomnanhado de um mapa rodoviário di)
:: A D V O G ADO: I Paraná e Santa Catarina.' ..

::
. <, •• Redação: Rua Pendente de Moraes, D. 626 -. - Curitiba.

.• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS. '.

:: :r'. Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando •·
, .

1/·:. (Edifício Pérola) . :•• •• •'. Fones: 1.324 e 1.388 •4 •• •
'I Florianópolis - Santa Catarina :'.

, .• ••
.....................................................

Agenca Gerar para· 8t8. Vatarna
p,ua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Prutactora" - FLORIANOPOLIS
� mB am Emmm..�.a � -

I I COMPRADORES PARA' CASAS E
.

Leia, Divulgue e Assine Bungalou se�p�sc;���ri�:!���E:� p��aL'ca��:e�
r'J I d J

-

-I rI Aluga-se, á familia de trato, nm terrenos.

orna e OJDVI e· bungalow, de construção moderna Rua Dealara 35.
situado em' rua próxima do centr-o

..........•.•...........•.•••.

da cidade, tendo jardim com ínú,

O· I t O d
meras flores e quintal com diver-

, mais comp e o roam e sas árvores frutiferas e canteiros
para boa horta.

� t "t
. O aluguel compreenderá o mo-

llall a uH ii rlna .

biliário completo que se encontra
llíl mesmo prédio. Tratar com José
Carvalho, funcionário da firma Li 00 ••••••••• o.. .. . . . � .

vonius & Cia. à Praça 15 de Novem
bro n. 1 - sobrado.

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - '6
RADIO DIFUSORA DE Ll\.GUNA

'

- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"
/

Um veiculo

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

.Nome ................•.........
Rua •............... Est. Civil E. Nasc .

Mãe' " .. o •••••
'

••••••••••••••••••••••••••

,

••••••••••••••
_Pai ..� ..

Emprego ou Cargo .. .

'Cargo do Pai (mãe) . .

•Observ,

Agradeceriamos, também" a gentileza de notícias de nascimentos,
-casamentcs e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

E
,

REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria'

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

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

\

Guia 'do Paraná

. rio§' CO�lRA
o

DO TRABALH�
SÊDt.: SOC1AL:

POIR10 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N,O 68 • 1.0 ANDAR

C" 1-":'" POSTAL. 583 - TELEFONE I')"'-"'C - TELEGRAMAS: »PROTECTORA-

FERIDAS. REUMATISMO c:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicaçõ.o auxiliar no tratamento

do .mli.

O TESOURO
Da instrução está ao aloanee

1e todos. Dá esse teaouro &0 teu
smigo analfabeto, levando-o a �
curso da alfabetização no Grupo
Escolar São José, na .l!Jscola Indu..
trial de Florianópolis ou na Date.
dral Metropolitana.

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entreAa
de seus iorneee. Depar.tamento de Saúde

Mês de ·marco.-Plantões,

5 - Sábado - Farmácia Noturna - Rua Trajano
6 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

Dispomos para
. pronta. entrega 12 - Sábado - Farmácia S. Agostinho - Rua Conselhei-

dos locomoveis seguíntes : .

ro Mafra
.

Badenia (Alemão) Ide 18-HPE. '. r • •

Marshall de 24,30 e 36 HPE.
.

13 - Dommgo - Farmácia S. Agostmho - Rua Conse-
Paxmann .de 36 HPE. Iheíro Mafra.
Claiton de 42 HPE. 19 - Sábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Tratar com Mário Abreu nesta ci- Mafra

.

dade ,ou no Depa.rtam�nto de C0m- 2Ó _ Domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conselheiro
pras a rua Ferr-eira VIana, 75 FIO.

M fara.
26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Félipe Schmidt.
27 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
O serviço noturno. será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-

torização dêste Departamento. I

Departamento de Saúde Pública, em 24· de fevereiro de
1949.

Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

Locomóveis'

Encontram-se atualmente em uso,
em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano;
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. -. João Pinto, 9.

..

•.. reune som.". acabamento o.

.

solidez ... no piano perfeito!
Além de vários modêlospara
pronta entrega ... êste rnaravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano dEI
pagamento a longo prazo'!

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE

Santa Catarina

S/A
CX. 134 - ·Tel..KNOT

Florianópolis

para

KNOT

• • • • • • •• � ••••••• "... •• • •••.• ': ;j .... ' ••

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegel
Fazei hoje uma inscrição
No Credito.Mutuo Predia

130��(Õ Al.E�RE
I(UA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA No" 6S • f.· ANO....R

';AlXA POllfAl.�l _ IElEJ'Ol<!; 60&0· fElE�""'A:O; of'AoreclOR ....

Agencia Geral para S�Catarina
Rua' Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
....................................

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, Níquel e Bronze .

Preço 20,00 em todas as Iívra-
rias da cidade. ..

Pelo correio Çr$ 25,00.

v. S. viaja 1 Reside no Interior
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

IAntigaR do Brasil e enriqueça depressa.
. Pera em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo
�?J'rein Cr$ 25,00: pedidos a José Claudino dá Nóbrega. Rua General

, BIttel1court, 91, sob - Florianópolis.
'

�---------------------

Transportes régulares de corgas

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
Informações cornos Agente.

.

Florien6polill - Carlos HoepckeS/A - OI - Teletone 1.212 ( Eni. t e'eg ,

São Franciscc do Sul -Carlqs Hoepcke S/A -er - l'�\eloQe 6 MOOR1:M:�CK
- ,

l
�--------------�--�------------
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raedo aceitou o re'pto de Nascime!1to
luta será efetuada hoje na quadra do Lira. -- Como 'preli

,minares teremos tres lutas de box.

Pelas colunas do nosso cole

"Diário da Tarde", Q forte

gil lutador Mário
Nascimen

que ao que .se diz campeão

Marinha, manifestara-se
de

.joso 'de exibir-se nesta Capí-

1, pelo que tornava público

seu repto a qualquer' lutador

a sua categoria para um com-

ate de 5 rounds.

Tendo chegado a esta capí

al há dias e sabedor do fato,

lutador paranaense Torpedo

encedor de vários combates em

Curitiba, resolveu aceitar o de

safio e o fez por intermédio do

I esmo jornal, tendo já entrado

n contacto com o desaf�nte,
ficando decidido que a luta en

itre ambos terá lugar hoje, . às

20 horas, na quadra do Lira Te

nís Clube, cujo presidente pron

tificou-se a fornecer o material

necessário, autorizando a armar

ring dentro da cancha de volei

e basquete.
Além do interessante comba

te de catch-as-catch-can en

tre Nascimento e Torpedo, ha

verá varias lutas de box entre

amadores' do Lira Tenis Clube.

Hélio Sarmento Sales, conhe

cedor profundo do esporte "va

le-tudo ", dirigirá â luta, esco

lhido de comum acordo.

Os ingressos serão vendidos

pelos preços seguintes: Cadei

ra-Cr$ 15,00.
Portante assistiremo� esta

noite, na "colina- a um espetá

culo verdadeiramente excep

cional e farto de emoções que

se destinará a agradar aos nu

merosos adptos do violento es

porte.
Não Percam!

HONROSO OFICIO DA A. D.

FLORESTA

TREINA O GUARANi

Preparando-se para futuros

embates, a equipe 'principal do

C. A. Guarani realizará hoje um

treino coletivo no gramado da

;Vila Operaria de Saco dos
/
Li

mões com início às 15 horas.

Por nOSSQ intermédio a direçãiO
�écnica do clube convida todos

os seus jogadores a compafece
rem na séde social ás 14 horas.

ARIBALDO POVOAS

I CAMPEONATO
: CANO DE

SUL AMERI

ATLETISMO

r---------------------.--------�------------------------------�----

v I S O
Devido à grande procura .de passagens para Lajes na semana de 12

a ,18 do corrente, quando se realiza a e��sição_feira naquela cidade, a

T. A. L. -- Transportes Aéreos Ltda., com o fito de bem servir ás pcs

sôas que desejam viajar, naqueles dias, fará tantas viajens especiais

quantas forem necess-árias, devendo os interessados fazer suas reservas

com antecedência, com os agêntes:

,FIUZA LIMA & IRMÃOS -- Rua Conselheiro Mafra, 35 -- Fone 1.565.

Acabou as intromis
sõe� estrangeiras
Buenos Aires, 4 (U.· P,)

Perón, em discurso pronuncia

do esta noite, afirmou: "o
nos

so movimento tem a ím : rces

cível honra de ter cortado o

nó "górdio" das íntrormssõ "S

de diplomatas estrangeiros lOS

assuntos internos da Araentí

na.

CRÉDITO MUTUO PREDIAL

,

Aviso Trumao ClaSSifiCa
O Crédito Mutuo Predial avisa aos seus associados que o ..

.

sorteio r�ferente ao .mês de feve�eiro, que se realizar�a.a 2 dE'lde traidores

n:arçho,
fica ttrans_fendodPatra

o dia �tdde março,
em VIrtude de Washington, 4 (U .P.) .- O pre-

nao aver ex raçao na a a supra CI a a. siclente Truman classificou como

"Florianópolis, '25 de fevereiro de 1949.
"traidores" os lideres comuuisus-

Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente geral. norte·americanos, o� quais dcclan�-
ram que se colocanam ao lado. (ia

Hussia numa guerra entre os fs

tados Unidos � a União Soviética,

DiIranté a conferência rom � impreu

sa, 'I'rurnan foi solicitado a corneu.,

tar a declaração feita ôntern pelos

lideres comunistas, e mNova Hnrk,

e êle autorizou a seguint., citação:

9,00 -- ABERTURA -- Bom "Não tenho .nenhum comentJ.rio il

dia para você . .'.
fazer sôbre tal declaração de trai-

9,30 Arco Iris musical
dores". Interpelalo sôbre se acha-

9,45 _ Glenn Miller e sua or-
V? que a declaração comunista pro

vocaria um novo processo contra

questra cs lideres comunistas, que já estão

10,00 -- Músicas brasileira em sendo julgados em Nova York, I)

gravações'
presidente Truman declarou que

tiverem, expedido nos autos de ar-
10,30 __ MUZAK

não tinha nenhum plano nesse seu;

rolamento dos bens do espólio de
tido. Interrogado no'/lmente sôbre

11,00 - Informativo Guarujá sr os comunistas não prejudicaram

11�05 -- Alvarenga e Ranchi- seu atual julgamento com a dccla-

nho
ração de ôntem, Truman respon-- •

11,15 -- Severino Araujo e deu: "Não sou juiz do tribunal de

[uri ",
sua orquestra Anteriormente o senador Mundt

11,30 -- Variedades em gra- e '0 represental{te Níxon disseram

va ões que apresentarão um projeto de-

12,00 --

Oferecimento musi- lei, .ainda êste mês. impondo sc-

cais
veras restrições ao Partido COmtL

14,00 __
INTERVALO

nista. Mundt' disse que a dcclara��ir.
dos lideres comunistas constitue

16,00 -- Em tempo de valsa outro motivo mara a aprovação fie

16,30 -- Cine Revista no 'Ar uma lei (!(-�se tipo pelo Congresso"

16,45 -- Posta l}estante J-7
UNIU-SE AO CóRO

17 00
'

I f ti G
Cidade do México, 3 (D. P.) -

•
,

- norma IVO uaru-
_ O Partido Comunista mexica-

já
j
no upiu-se ao cô.r� de declarações

17,5 -- Minha visita comunistas mundiais de apoio a

17,30 - Juventude Estudanttl Russia, no caso de uma !:(llerra en-

Católica
trr o Leste e o Oeste.

Dionisio Encina, secretário ge-

18,00 -- Ave Maria ral do Parfido Comunista, disse

18,5 -- Variedades que "a gigantesca frente de operá-

18,30 -O Esperanto em mar- rios e de intelectuais 1 rabalhará

cha
con tra qualquer guerra imperiaiis-

18 45 F
.

AI I ta fomentada pelos EstadcsUmdns.

,
-- ranCISCO ves.. e pela- Inglater-ra contra a Russía".

19,00 -- Momento Esportivo. Disse ainda: "Esta declaração irn-

19,3b -- Noticiário da Agên- mlica em atitude semelhante à anun ..

cia Nacional.
dada por Thomez na França e por'

20 00 -- Rádio Baile· Gua- Togliattí na Itália.

,
Cálculos ótimistas revelam qne

rujá. c. partido encabeçado por Encina

22,00 --

Informativo Gua- te111 perto de 10.000 partidár-ios, en-

rujá.
'ire estudantes, operários e intelec-

22,05 -- Carlos Gardel. tuaís. O Partido afirmou ter 30.G,)O

22,15 -- Artie Shaw e sua. 01'-
afiliados, porém,' nunca conseguiu

prová-lo O Partido, sob permissão

questra. especial do govêrno federal, apre-

22,30 -- Ultimas m=odias. sentou candidatos nas últimas e1e;-

23,00 - Bôa noite -- Eucer- ções, !porém, essa pelintIssão foi

lamentO.
retirada para as eleições parlamen

tares de julho próximo. O Partida

não conseguiu provar que Unha os

3;;.000 afiliados requeridos para po

r!pr a1)resentar /candidatos nas elei-,

ções federais. ,

O,.: comunistas não sã'o conside

rados fortes no México. Seus dias

c!c esplendor passaram
com os go

ve:-nos esquerdistas de Lázaro Car·

ctenas e Avila Camacho. Hecente

mente o presidente ,Aleman disse:

(lue c�nsiderava o comunismo C(l

l�(, elemento "de pouca sig!1ifica

çãc," no México. Soube-se que o

gov,l}rno est!! �l1enos preocupado

C0l11 os comúnistas
cofessos que ne

gam afiliação ao Partido.

Passou quarta-feira última a

data natalícia do nosso estimado

colega.Aribaldo Póvoas, elemen-
Nova York, 4. (U: F.) - O

t'
.

. presidente da Comis.3b Fisca-

ta de p r e s 1 g 1 o nos CIr- .

d d P d
-

.

t· l'

cuIas esportivos do Estado. An-
llza ora a ro uça� Pe J � 1-

tigo redator esportivo da 'nos- fera do Texas, ma) gal. �r

sa confreira "A Gazeta", desta
nest Th�mpson, ?ecla:rOl.l que

Capital, o distinto aniversari-
a produçao petrohfera �m to�a

ante dirige presentemente a Ia parte ultrapas�a P;h, 'L .p �
Página Catarinense do impor-

margem a capacIdad, lle con

tante matutino "A Gazeta Es-
sumo do m�ndo. oAcreseen�ou

portiva ", de São Paulo, tendo que, a partlr �e 1 de ]clnel-:_o"

sido um doS' fundadores da As-
o Texas reduzIU sua prodliç:,W

sociação dos Cronistas Espor-
petrolífera em 516.000 'oarris

'tivoS de 'Santa C a t a r i n a
diários, caindo de mais de �m

milhão a meio milhã0. ..

(ACESC) e seu atual 10 man-

datário.

Aos muitos cumprimentos

<{ue o colega recebeu, juntamos

()S nossos, embora com atrazo.

O SCRATCH TREINARA EM

SÃO PAULO DIA 16

De Poços de Caldas, chega

nos a noticia de que a C. B. D.

ordenará a realização de um

treino do 'Scratch brasileiro, em

São Paulo, no dia 16. A concen

tração dos brasileiros que dis

putarão o Sul americano ter

minará no dia 14.

Extraviou-se
Foi ext.raviada a Carteira nO

1.045 .emitida pela Caixa l_!;co

nomica Federal de. Santa Catari

na.

Ultrapassada a_capa
cidade mundial

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

, DE TIJUCAS

Edital de leilão, com o prazo

trinta dias

O Doutor Belisário Ramos da

Costa, Juiz de Direito da Comarca

de Tijucas, do Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente

edital virem ou dele eonhecimento

. Maria Joana de Simas.. que se pro

cessa perante êste Juizo e cartório

do escr-ivão que êste subscreve, que

atendendo &0 que dos autos cons

ta, autorizou a venda, em leilão pú

blico, do imovel abaixo descrito,

com sua respectiva avaliação, per

tencente ao espólio de Maria Joana

de Simas, que será levado a públ i-
t'

- \

co, pregão de venda e ai-rema açao,

a quem mais der e maior lanço of'e

recêt', por Alexandre Corrêa, de

Melo Filho, porteiro dos auditó

rios, no dia 10 de março p'. V., ás

10 horas, no local em que se reali

zam as vendas em hasta pública de

terminadas por êste Juizo, á porta

do édificio da Prefeitura Munici

pal. Descrição e avaliação do imo

vel que será vendido em .leilão :

Um terreno silo no lugar Galera,

contendo a parte de Leste H me

tros de frente e 1.232 ditos de fun-.

do e parte de Oeste 225,59 metros

de frente e 2.200 di Los de fundo -

e a área letal de 50ô.700 metros

quadrados -- faz frenle ao Norte

em terras de Bento Agripino Soa

res de Manoel Caetano Evaristo' e

fundos .ao Sul em ditas de Francisco

de Sousa Nunes' ,e Angélica Mar ia

Nunes; extremando
a Leste em ter

ras de Bento Agripino de Sousa e

a Leste em ditas de Pedro Nunes no'

valor de Cr$ 5.067,00. E para

que cl:tegue ao,
conhecimento dos

interessados e ninguem possa ale

gar ignorância, mandou ,expedir o

presente edital que será afixado

na sede dêste Juizü, no lugar do

costume, e, por cópia, publicado

uma (1 vês no jornal "O Estaelo ",

de Florainópolis. Dado e passado

nesLa cidade de Tijucas, aos 26 de

fevereiro de 1949. Eu, (á) Gercy

dos Anjos Escrivão,' o datilografei,

conferí e subscreví. (a) Belisário

Ramos. ela Costa, Juiz de Direito.

Está conforme o original, sobre o

qual me repor�o e dou fé.

Data supra. .

O Escrivão: Gercy dos Anjos.

o VALE D8 ITAJAI

Proeurem na AI'�lIel&
Progresso.

LIVRARIA 43. LIV�U.

ROSA.

de

Rádio Guarujá

.. '" .. . . . . . . .. . . . . .. ..
.

PASTA DENTAL

ROBINSON

As águas do mar não constituem'

perigo para a c'Onservação dos Mo

t.ores JOHNSON Sea Horse pois to·

dos êles, antes de sair da fábrica.

são tratados por um processo espE'

cial" idealizado e executado para

proteger ·as partes metálicas conbra

os efeitos corrosivos da água salga

da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João
.

Pinto, 9

Symington, das Fôrças Aéreas;
continll'arão em seus posto�.
A renúncia de Forrestal era

esperada de há muito tempo· e

'3.tualmente circulam rumores

1e aue Hoyal t,\1mbém
abélndo

'1ará o seu carJo.

Ao tomar aperitivo

Peça Bitter
Aguia puro

Da Assóciação Desportiva Flo- Terminou recentemente o

zesta, de São Paulo, recebemos' Campeonato de Natação, Saltos

o seguinte honroso ofício: e 'Water-Polo, realizado em

"São Paulo 25 de fevereiro Montevídéu. A Argentina sa

de 1949. Ilmo. Sr. Diretor da grau-se bi-campeã de natação

Secção Esportiva do "O Estado" I obetendo o Brasil o certame de

- Florianópolis - A diretoria Saltos e a Taça América. O

desta Associação tem o prazer Campeonato de Palo Aquático,

de formular o presente afim foi conquistado pela Uruguai,

de consignar-lhes os seus mais invicto. O Rio de Janeiro foi

sinceros agradecimeritos pelas escolsddo para séde da Confe

elogiosas refe,encias inseridas deração Sul Americana de Na

nas brilhantes páginas desse tação, sendo eleito seu presí

conceituado jornal, o que veio dente o sr.' Rivadávia Correia

contribuir para o êxito da ex- Meyer, por unanimidade
de vo

cursão da D! ssa Delegação de tos.

Basquetebol à essa Capital. Amanhã publicaremos a no

,

Sem outro particular, subs- va tabela de recordes sul-ame

crevemos-nos com os protestos rícanos de natação.

de nossa mais alta estima e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Associação Desportiva Flores

ta.
(Ass.) Dr. Paulo Eduardo

Stempnidente." .

CAMPEONATO
BRASILEIRO

DÉ ATLETISMO

Foram encerradas sábado as
O Aperitivo completo

inscnçoes para o campeonato
_

Brasileiro de Atletismo, a reali-
.

.

zar-<se êste mês em São Paulo
NOVIDADE S1\NSACIONAl.,

R· G
'

d d S I Parana' e
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA

10 .xran e ou, DE ALUMINIO, cúmprando o saboroso café

Distrito Federal.
MLM.l,

.......................................... "t·
...... ••

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 5:

Tempo: Instavel,
com c·�I.U

vas e sujeitos a trovoadas.

Temperatura: Estavel.

Ventos: Variáveis, com ra

jadas.
Temperaturas

extremas de

hoje: Máxima 28,0. Mínima

22,2.
...........................................................

PROGRAMA PARA HOJE

Renunciou. o secre�
tário da Defesa dos
Estados Unidos
Washington, 4 (U. P.) - O

presidente Truman anunciou,

durante u.ma entrevista con

cedida aos representantes da

imprensa, a renúncia
do secre

tário da Defesa dos Estados

Unidos, sr. James Forrestal, €

a nomeação de Louis A. John

san, para'substitui-lo. A
renún

cia de Forrestal entrará
em vi

gor no dia 31 do corrente mês.

Truman disse que Forrestal

vem procurando afastar-se' do

cargo há um ano. Johnson foi

secretário da Guerra auxiliar

durante o período de 1937 a

1940 e durante a última cam

panha presidencial foi um
dos

poucos dirigentes
democratas

que se mantiveram semp:r:e ao

lado -de Truman, atuando co

mo presidente do Comité da

Fazenda da Comissão Nacional

Democrática.

O presidente Truman disse

ainda que os secretários Ken

neth ,RoyaL do Exército; Johr

Sullivan, da Armada e stua�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o R�T.AD& Ilibado 5 ele Marco de '9.9 .,

RADIOTERAPIA
, RAIOS X

,

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

ESpecialista
Médico - Efetivo do Hospital de O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa_ Postal, 163 � Florianópolis).Caridade I d' senhores' Veterl'na' rios, FazendeirosOUVIDOS _ NARIZ e GAR-'

em o prazer e comurucar aos

GANTA e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento ,de uma grande série
Tratamento e Operações dêsses produtos.

Residência: Felipe Schmidt, 99 Os primeiros já a venda, são:
Telefone: 1.560 SULFAGUANIDINA: Tubos de 11;1 e vidros de 100 comprimidos deConsultas: Pela manhã no Hospital

Á tarde: Rua Visconde de Ouro 0,60 g.
Preto n. 2. VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Horário: D<!.s 14 ás 17 horas. 100 cmâ,'

DR. NEWTON d'AVILA SôRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
�

'VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascosCirurgia geraI- -- Doenças de Senho-
de 100 cm3.

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

n.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: 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
Dos Serviços das 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 Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle' ,e tratamento

especializado da gravidês, Dístur

bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i :I�l,\.

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
!&SSISTENCIA AO PARTO E OJ:-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, i!'ic.)
�hiturbios lIlervosos - Ester-ilidade
. - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. ,fl.. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. _ POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteíse

Hospital, de 'Cari,dade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

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

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca' e cirurgia de senhoras -

.

Partos

"FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL .

HORARIO DE CONSULTAS: "'

"Pela manhã das 10,30 ia 11
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trompowski tl2

Fone manual 766

Dr. Mário Wend'haDeIi
Cllnica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

,

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

Ilaidência: Felipe Schmidt a, III.
Teld. 812

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DE SE

NHORA:S - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,
onde' foi assistente por vários anos do

Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

C
.

p.Corrêia Neto '

Cirurgia do estômago e vias circ:ul�· Oque Iro� , ra I�res, intestinos delgado e .grosso. tíroí-
- � iii

de, rins, próstata, bexiga, utero,
o'Yários e trompas, Varícocele, hídro-

.

.

A V I 'S Ocele, varIzes e hernas.
"

Consultas: Das 3 ás 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa O encarregado tem o pr.azer de avisar aos senhores associados queParaiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170; continua fornecendo refeições e bebidas geladas.Telef. M. 764

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

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

Federal
Ex-interno dr Hospital Pstquíá
trico e Manicômio .rudícíárío

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAB Mãe _ .. •... . .'. . . . .. .......• ••••••.•••• . .. �

.

NEREVd<?SfíAiS Amélia PaI' A ultima creação em retri-Consultl5rlo: 1 c o . . . . .. . . . . .. •... . .

Neto - Bala 3.
Emprego ou Cargo ...........•....•...... ; gerante é o Guaraná KNOTResidência: Rua Alvaro de oar-

M GARRAFAS GRANDESYa1ho, 70, Cargo do Pai (mãe) . '. ..•......... E '

,'

Das 15 &S 18, horas
. . ...•. Preterindo-o estáTelefone: Observo ..•.••.........••••••••••.•.••• ..•...

Oonsultório - 1.208.
• • • • • • • • • • • • • • •• • ••••• '. • • • acompanhando a moda.Residência - 1.305. • • • • • • • • • • •• •• •••••••••• • •••••••••••••

• e e

Dr. 8uerreiro da
Fonseca

Carros para o interior' do Estado! Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõn de .ociedad••
e .erviçoit corebatoe, em geral.
�OrgQnizaçõe. contabei•.

Regietro. e marca., di.pondo,
no, Rio, de corre.pondente •

Elierit6rio: ,Rua Alvaro de
carvalho n, 43.

Da. 8 ã. 12 Ml'GII'.
TalefoDe 1-(94

. ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307
Consultas: Ál; '11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

a conceituadao horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma 'Fiuza Lima & Irmãos, é f) seguinte:
EXPRE�SO BRUSQUENSE Diariamente -'-

-

Brusque
e! excessão de sábado

EXPRESSO BRlJSQUENSE - 2a., 48• e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAçÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

. ._;.:.

Veterinarios

I,
I

-.-.-.-.-�-�-.-.-.--,-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.".t
Bom binóculo �Grunde visão

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas. de Adultos e

Crianças
AIta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Parto .�
Vias Urinárias - Rins - Coraç'!i'õ
- Pulmões - 'Estomago - Figado

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

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

__ Fone 841. PLORIANéPO:{JS

Dr. Roldão Consonl

Dr. Paalo Fonte.
Clinico e' operador

CoDlultório: Rua Vitor Meirele., 116.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e dao 14 ,.
U hrs. Residência: Rua Blumenaa.

22, - Telefone: 1.620

� 12,10 horas

J)r.. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criançu

Rua Saldanh .. • Marinho, 10
Telefone M, 73�

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA.,
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rue Pelippe Scbmidt 48

Visão maior e mais perfeita
que a ,de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons livros, sobre todea OI

,
assuntos!

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FI irianôpolie

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

Muitas felicidades peJo o.sclme.

to de seu filhinho!
\ Mas, não esqueça. que o melhe.

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRl!:DITQ
MUTUO PREDIAL.

· . .. .... .... .... .... . ...

..........................
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:
:
•

: Caixa Postal 55.
•
......................�

Datilógrafa
diplomada

Ptodutos

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
te curtos, o Instituto Pinheiros não'manterá grandes estoques, ate�den
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerfna (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros)" Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

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

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontaments respoadídas pelo Departa
nento de Veteriuária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO �INHEIROS aten,
der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

.

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentats 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.

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA t:: ESPECIALIZADA
Nossos concertos são '

,'

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO; 25 (Frente ao Tesouro

,

do Estado)

.. � .

SENHORITA!

I "A c'" ,.,S-r_A,t.,.,.
Fabrloant. e distribuidorea da. afamada. CaD· 'I11 '11 fecçõ•• -DISTINTA- .' RIVET. Po••ue u� gran
de IOl'tlmento d. oaaemiral. I'lloado.. brin.

I
bani • barato.. algodõe.,. mor-In. e a"lam.ntol

pOl'a alfalat... que recebe diretamente dai

I�.lhortlu, fdbl'ica,,; A Cala ".1\ CAPITAL- .hama a .ot"�gao 'doI Snr.. Comllll:'oll!ilat•• do inte.ior no .••ntldo d.
�

Ih. fozer.m ·Im.

villlta Clnbltli1 d,e ai.tuarem oua9 otlm):ll'o.: lIt'iATRJZ .m Flol'i!'!J!'6polhl" - F'TLiAJS em Bl'1l'menau
••_L_a.J.e•••.----------..----------------......--..--------------......-........--....--..

i.

Q

Clube.

"CAPITALAR"
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante' em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

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

inicial de Cr$ llJ,oo apenas.

Pardcipação DOS laeros
_..-_ _. _ _ _ _._ -_._ _ _ -_- -_-- .

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua _ !........ Est. Civil ........••••.. D. Nasc. '

.
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Washington, 4 (U P.) -r-r- Os diplo, No vôo do bombardeiro B-50, os

matas emprestam enorme significa- russos poderão ter agora uma pro-«
ção ....à grande estratégia da guerra va sem precedentes do raio de
fria, ao vôo sem escalas de um ação do potencial aéreo eslratégiccr
bombardeiro norte-americano em dos Estados Unidos. Poderão então

tôrno do mundo.
.

os russos raciocinar que nenhum..

Um fato importante, em têrIllos de seus cidadãos, em caso de guer-:
de politica internacional, é que o ra ,estaria ,Ieguro.
Departamento de Estado teve opor- O general Curtis Lernay, chefe do

tunidade de bloquear o vôo, porém Comando Aéreo :Estratégico,' foi

não o fêz. Há dois anos e meio, os interrogado, em Fort Worth, sôbre :

diplomatas vetaram a realização de se o vôo significa que "o senhor

um vôo semelhante. poderá jogar uma bomba atômica ,

Desta maneira, a mudança de ati. em qualquer parte da Russia"?' O
tude poderá dar a medida da ex- g�neral ,respondeu:' .

tensão em que se agravaram as --'- "É' melhor dizermos em qnal.,

D'ura sete semanas a
relações entre o oriente e o ociden- quer parte onde fôsse preciso jo-,
-te. O vôo foi bloqueado quando es- gar; uma bomba atômica".
tavam 110 auge as esperanças' de (j) senador Tydirrgs, presidente do-

grela dos cove'.·ros üma' cooperação pacifica entre o Comité das Fôrças Armadas do Se,

U oriente e õ ocidente. nado, comentou: .'

I O t I t hai e ca "Este vôo nos dá uma 'idéia do,'
600 defuntos insepu tos seu a ua pon o aixo s -

Nova York, 4 (U. P.)- _ O car- racter iza pela crença das potências que seria outra guerra para todos �

deal Francis Speliman levou uma ocidentais de (IUe a preparação os povos".
í

lit r para li qualquer "01 No entanto, a Fôrça, Aérea foi'
centena de ,sacerdotes e seminaris- mi I a , repe Ir I '"

-

tas através da linha de coveiros pe, é agora uma condição absolu. meticulosa ao preparar êsse vô"."

grevistas para enterrar .)S mortos t�mente essencial para. a manl1t�n,_ Tudo foi pr�denciado para que

no cemitério do Calvário. .Sárro, çao da paz:_ Neste sentI?o, a via- em nenhum ponto a rota se anro

usando traje de passeio, viajou o gem do aVIa'O que terminou on�en� ximasse da União Soviética 0'.1 de

cardeal num dos três 'Ônibus que em Fort Worth, �e:,as, constItUI áreas sôbre influência soviética. ()"

levaram o grupo ao cemitér-io, ,) um exemplo dram�hco. Mostra, .. ponto mais próximo da União So;

maior campo santo' católico romano que. os. Estad.os UIl;ldos � as outras víétíca sobrevoado, pelo avião foF.

na metrópole. potencias ?cldentals estao procu- o sub-continente da India.

Imediatamente os seminar+stas e rando realizar, numa grande esca

sacerdotes, do Seminário S. José, de- la � de ma�eü'a diferente,
CJ

com ()
... •

-

vidiam-se em grupos de dez 1:0- proJetado. fratado de Segurança }-4.ençao
mens e começaram a escavar as do Atlantíco.

. ,

'

.,.

covas para cêrca de 600 defuntos ,As altas atuondades dos Estados Compra-se,. a �inhelro a V�S-'

acumulados nas 7 semanas de :'r!'� Unidós definem o objetivo daquele ta, um camínhão usado. em.
ve. (A escavação ,p,ros�egl1'C le�b-, tratado como :endo,� de e�fre�_1 boas C(:>I�,?ições. Os inter��sa
mente no solo endurecido pela llP !ar qualquer �5'ressor.. 1lotenclal dos dirijam-se ao sr. Wlls:..IT.
VI' num dia de vento gélido. isto e,. a ,U':130 Soviética - com IAndriani _ Companhta F'lo-:
A União dos Coveiros oue eSI3 uma forç_a tão esmagadora que o,

t 1 E treít
'

, ..

ressod nao se atreveria a atac-u res a no s reIo.
em greve, e filiada ao Congresso 'as mesmo,

.. ' . '. ,

Organizações Industriais (CIO).
Os funciona rios do cemitério na

da disseram sôbre o tempo que le.
vará para o término da tarefa, mas

disse o cardeal que centenas de V'J

luntários comparecerão diàriamenlc
ao cemitério até que esteja tudo

concluído, mantendo em <;eguida em

dia os enterramentos.
O cardeal Spellman nã'o tOE1a

parte na escr,..-,ação, mas está cola
borando no serviço e disposto a

permanecer o dia todo no local.
Os coveiros grevis�as nuo fizeram

qualquer tent�tiva de interferir T.1,
trabalho dos coveiros voluntári;' ,

mas Ed Eggurie, presidente da co

Illjss�o die negociaçõ(i� da UniáL1,
taxou de "fura-greves" os padres e

semináristas. 10 objetivo dos gre
vistas é a semana de cinco dias com

o mesmo, salário atualmente em

vigôr para seis dias.

DESASTRE DE AVIAÇ.W EM

,. S. PAULO
São Carlos, 4 (A. N.) - Grave

desastre de aviação acaba de ocor-

rer nesta cidade com o aparelhe
Fairchild, de prefixo" PP�GBP. O

aparelho, ás 15,30 horas de ônt�m,
pilotado pelo sr. Sebastião de .Aguíar
inspetor do Aéro Clube local e teu

do 'como jpassageiro o sr, [Valde
miro Costa, largou do campo e en

trou em perda. O piloto tentou ime ,

diatamente uma aterrissagem no

campo do Rui Barbosa Futebol Clu
he, não sendo porém, feliz na ma

nobra, pois o aparelho chocou-se
contra uma árvore do e\lintal ele
um prédio, destroçando.se. O pilo
to teve morte instantanea, cnquan
to o sr. Valdemiro Costa, que é seu

parente, foi recolhido em estado
grave à Santa Casa.

Florl.n6pOllst 5 ele Marco de '949

o MOMENTO Caíu no Pará
UJI) àvião

,
o vespertino do oposícíonís

mo local tem dado extraordiná
rio relêvo às intrigas que, atra
wés dum matutino de Porto Ale
gre, os vereadores dá""U. D. N.
de Araranguá, instigados pelo
deputado Barros Lemos e com

a solidariedade efetiva do Pre
feito Afonso Ghizzo estão le
vando para a capital gaúcha,
com ,o fim de desprestigiar os

poderes, constituídos do nosso

Estado. E tempo de apontar ao
.. julgamento público de Santa
Catarina os falsos defensores
dos ínterêsses da nossa terra,
cujo povo não póde continuar

• atraiçoado na sua confiança
por alguns políticos que 0010-
cam muito acima da dignidade
do mandato as suas mesqui
nhas paixões e os seus ínsopi-
táveis ódios pessoais. ,

Ainda assim, o vespertino
Com efeito, o pov\> catari- oposicionista que se apresenta

nense precisa saber de que lado como intérprete do pensamen
se acham os que amam a sua to da U. D. N. estadual, não se

terra, defendendo-a na integrí- definiu' senão pela equívoca
dade do seu patrimônio terrí- maneira como tem reproduzi
toríal e na inteireza de suas do em suas colunas. as' aleívo
tradições, politicas. sias divulgadas pelo jornal
O caso de Araranguá fornece porto-alegrense. É, porêm, ím

a pedra de toque pela qual se peratívo o seu pronunciamen
aquilatará a lealdade de quan· to, em têrmo,s dê situar a ques
tos se insinuaram em determi- tão comóa entende a imprensa
nada ,corrente política em o udJenista de Sanita Catarina,
nosso Estado, disputando po- já que os representantes da U.
siçães de confiança do eleito- D. N. em diversos municípios
rado, para afinal trairem, não e na Comilssãio Permanente da
só os respectivos mandatos, Assembléia Legislativa se deii�
mas, por meio deles, os interês- niram na condenação formal
ses da glepa 'catarinense. da atitude ousada e iníqüa dos
Saibarri quantos amem a sua

I
seus correligionários aratan

terra que o deputado udenista, guáenses.
Barros Lemos, a quem os Cata- Ademais, o afan indecente
rinenses receberam de bráços de ir desmoralizar, fóra do Es-
,abertos .e franquearam o seu tado, as instituições oficiais da
apôio político mercê do 'qual nossa terra não comporta uma

foi eleito à Assembléia Legisla' tolerância tão dilatada, ao pon- Dr, POLIDORO S. THIAGO

tiva do Estado, é um dos pro- to de nqs comprazermos, sem Ausente ate principios de

motores da campanha de sepa- protestos, na transcrição ber- março.

ratismo, forventada em Araran· rante de tôdas as afrontas pu- C---.--M--------guá com a cumplicidade do sr. blicadas' contra o nosso msta- Orla, etropoliíanaAfonso Ghizzo e por ambos do por um órgão da imprensa
negociada em Porto Alegre, co- de outro Estado vizinho. Te�ão Aviso sôbre Jejum e Abstinência
mo o tem revelado, em repeti- os jornalistas porto-alegrenses
das feportagens, o "Diário de a atenuar-lhes o çlesprimor da Aviso sôb1'e Jejum e Abstinência

NotkiaJs", daquela capital. Os conduta a circunstância de De acôrdo cóm o decreLIl 'da Sa

protestos mais veementes, que apenas concederem agasalho a grada Cbngreg'ação do Concílio de

estão chegando de todos os re- iri-forma,ção levadaJs daquí pa- 28 de Janeiro do Corrente ano, re

cantos de Santa Catarina, con- ra lá, por elementos credencia,' lativo rà Lei do J,ejum ·e Abstinên
tra a inominável traição que. dos pela U. D. N. catarinen- cia e ainda aLender a jus Lo:! pedi
se -concretizaria na anexação se ... Isso, porêm, sugere maio- dos dos fiéis, faz-se público que a

do município de Araranguá ao r,es responsabilidades do ude- Santa Sé houve por bem abrandar
Rio Grande do Sul, dizem bem nismo de Santa Catarina, que dita Lei, ,continuando, porém, em

eloquentemente da repulsa ge- precilSa, dissipar dúvidas mui- vigo-r, até nova decisão:
�al que responde a tamanha in- to naturais quanto à possibili· a) A obrigação da abstinência
fâmia. Nas C.âmaras Muni-ci- dade de haver-se aberto, na U.I de carne todas m; Sextas feiras ela

pais, não há uma só voz em fa- D. N. estadual, uma questão Quaresma.
vor dos conspiradores separa- em que absolutamente não de- b) A dó Jejum e Abstinência

tistas, condenado1? assim ao vêra eXistir mais que uma só na Quarta-feira d,e Cinzas, na Sex

desprêzo dos "Catarinenses re- e única opinião: a que preser' ta-feira Santa Vig'ílja da Assunção
presentados em tôdas as -cor- vasse Santa Catarina de aven- de Nossa Senhora e na Vigília de
rentes de opinião política. O turas e de aventureii:'os como Natal.

udenismo -de Araranguá está, êlSses que o caso de Araranguá Florianó.polis, 2H ele fevereiro ele

pois, desautorizado na 'Sua ati- está apontando à ,condenação! 1949.

itude pelo udenismo de tôdas da par,te de todos os Catari- .. Cgo. F1',ede1'ico Hobold Pro-Vig'á-
as demais regiões do ,Estado. nenses de brio. rio Geral.

Belem, 4 (A. N.) - O cônsul ame
ricano local recebeu uma r.omunlcn
ção de Bragança, dizendo que o

ávião US Air Force C�28, condnzin
do quatro trípulantes.. caiu a pou
cos quijôrnetros daquela �i :lade
após sobrevoá-la várias vezes, in-,
cendíando.se. O comunicado acres

centa que os tripulantes lançaram
se de paraquedas, senão, assim, ile
sos do sinistro. O avião procedia
de Georgetown era pilotado pelo
capitão Jonathan Clarck, tendo co

me co-pilotos o capitão Bul W. Sa
fdosd. OS! _'doiis outros trlpulantes
eram o sargento K. Wilson e orá·
dio-operador J. Saviak. O referi rio
aparelho conduzia um motor cárter
pilar destinado à Iluminação de
Belém '

,

A DONA DE CASA
prêfere uma' BATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe-la ee presente, preferindo oCA.
FI'; MIMI. E como é delicioso o café MIMI,

LINDOS 'CHAPÉUS DE ,PALHA
NORTE-AMERICANO

RECEBEU A "MODELAR"
•

conRA caSPA, t
QUEDA DOS CA· ,

, '

}
1

DELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
:f

�>

enorme signilicaç,io
do B�50

Empresta-s'e
ao voo

FRECHANDO .. a

Nesses recem passados dias de culto ao rei Momo, como

não arranjasse canseiras carnavalescas para descansar nem

jornais novos para ler e nem, ainda, coragem para começar a

leitura de um desses livros fechados que me aguardam na pe

quena biblioteca - andei plagia'ndo o Jacinto de Tormes, do

Eça: li pedaços de jornais velhos. E foi bom. Em um DIARIO

DA TA1�DE, de há uns quinze dias, fui encontra'r uma alegação
iIi.teress�ntissima sôbre a LIBERALIDADE do sr. Adolfo Kondel'

para com o sr., Nerêu Ramos. Alegava' o órgão udenista que ()

CAVALHEIRISMO GENEROSO do primeiro PERMI'{IRA ao se_

gundo uma cadeira na Câmara Federal. Já analisou este jornal;
de forma irrespondivel, o ancdótido empr-êgo do verbo PER

MITIR no articulado da oposição. Puxei, no entanto, pela me·

mória e comecei de duvidar de certas afirmações do jornal
udenista. Um casual encontro com velho amigo veio proyar

que eu fizera bem em duvidar, das alegações d\DU.RIO. Essas,

alegações eram supinamente mentirosas. O sr.' Adolfo Kond!'I"'

e seu partido não só nã'o PERMITIRAM ao sr. Nerêu Ramos

eleger-se como ludo fizeram para qUe, êle não fôsse eleito. O,
que nã'o pud,eram foi evitar que o sr. Nerêu Ramos se elegesst:.
Essa a verdade verdadeira, como demonstraremos. O DIÁRIO,
depois de concordar qUe o antigo processo eleitoral, vigente
em 1930, era imoral, alegava:

"ORA, EM TAL REGIME UM GOVERNADOR, PODENDO
APRESENTAR CHAPA COMPLETA, DO SEU PARTIDO, DO

SEU GOVERNO OU DO SEU BOLSO DO COLETE, COMO QUEL
RAM, NAO O FAZ. DEIXA VAGO UM LUGAR PARA

'

SER
DISPUTADO PELA OPOSIÇAO, SABEN.DO QUE A ELE CON
CORRERIA A SUA FIGURA MAIS EXPRESSIVA".

Mentira grossa, o que aí se alega. A lei, de verdade, gar9,n
tia àquela época a representação das minorias. Para isso um:))

vaga deveria ser reservàda ao oposicionisl11o. A lei, entretallto�
de logo arranjou interpretes que a deturpassem, para_ anula-la
por inteiro. À interpretação imnral aderiu o sr. AdolfO' Kon

der, no empenho LIBERAL E -GENEROSO de evitar que ()

partido entãO' minoritário elegesse A SUA FIGURA MAIS EX-,

PRESSIVA: O SR. NEREU RAMOS. Quatro eram os deputados
que Santa Catarina deveria mandar à, Câmara. Se (l partido
dominante deixasse vago um luga'r para ser disputado pela
oposição, como afirmou o DIARIO, obviamente indicaria apenas:
três candidatos. Não foi isso o que fêz. Reunindo-se no dia 21

de janeiro de 1930, indicou os QUATRO candidatos: Edmundo
da Luz Pinto, Fúlvio Coriolano Aducci, Abelardo Wenceslau
da Luz e'Walmor Ribeiro Branco'. Esses os nomes 'indicadO's',
ao eleitorado, por manifesto de 31 de janeiro de 1930, publi
cado nos jornais do Estado, a partir d'e 1° de feveTeiro. E para

prova final de que o .sr. Al'loIfo Konder fêz o possivel para'
evitar a eleição do sr. Nerêu Ramos, além da viagem que o le

vou ao Rio para trataT da DEGOLA desse candidato já eleito.
elT). fins de março, há esta notavel confissão, publicada no órg;'í()'
oficial dO' partido situacionista - A REPúBLICA - de 23. de ja
neiro de 1930:

"DADA A PUJANÇA E GOHESÃO DO' PARTIDO, SEGUNDO'
-O CRITÉRIO ADOTADO EM OUTRAS UNIDADES DA FEDE�

RAÇAO E CONSIDERANDO AINDA QUE O RESPEITO À MI

NóRIA J.LEoI ASSEGURAD OPELO VOTO CUMULATIVO, FOI
APROVADO A DELIBERAÇAO DE INDICAR PARA DISPUTJ\.R'
O QUARTO LUGAR NA CHAPA O NOME DO SR. DR. WALMOR
RIBEIRO".

Aí está a históI;ia da MAGNANIMA PERMISS'AD do sr. Ad'Jl
fo Konder. Ela faz lembrar certas reações químicas: uma b�se

falsa submetida ao SAL DA VERDADE' resulta em PRECIPI.·
TADO MUI VAPOROSO E VOLÁTIL...

.
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