
Encontra-se nesta capital, de semelhante natureza que se pro
onde p_retende demorar-se por cessa em Santa Catarina pois, ao

umas duas semanas, o deputa- contr-ar-io do que se diz, BO norte

do estadual catarínense pelo não há nenhuma campanha no sen

Partido Social Democrático, dr. tido de desmembrar qualquer mu

Bíase Faraco. Para o reporter nicipio em favor do Paraná. A ver-

foi uma grande alegria encon- dade, porém, ressalta do rato si
trar O seu velho amigo de pen-, gnificativo de que no novo muni
são dos tempos de estudante, cipio de Turvo, formado as expen
embora o assunto

.

sôbre que sas de Araranguá, há perfeita cal
versaria o tema da entrevista ma e satisfação, sem a meçor agi
não fôsse dos mais agradá- tação publica no sentído di passá-'

,

veis. . . lo para o Rio Grande. dQÍnpJ:'e��:-:,'
Mas, afinai, que vale mais de-se, então, naturalmen'�e".,;r\·q;��}t h

que a 'amizade? Há, para :lÓS surja sempre um cert� d�:scpn't�I)l-'1 ,brasileiros, alguma coisa supe lamento no município que ·'PeTd"e·
...

ríor a ela? .Tratando-se de uma urna parte de seu terr.itori�. a i\lni� \.

antiga amizade, qua'.•l t rr €10- ·co problema que perman·é'��;çp��'.
gio à pessoa do entrevistado po- resolve é o relativo á nomeação
dería parecer exagerzd...) entre- do prefeito para o novo município'
tando a verdade serti respeita- de Turvo. Nesse sentido, deu há

<, � da. E como a verdade é discre- pouco entrada no 'I'rihunal, um

Lajes, a encantadora Princesa da lena Hoeschl, além de muitas outras champagnhe aos presentes. ta, preferimos silenciar, deixan- recurso contra a nomeação do 're-

Serra, viveu grandes dias CaIU a autoridades civis, militares CIIJOS A inauguração do majestoso edirrcio do subentendida ·F.la�qllet� rere- ferido edil, baseando-se a UDN no

inauguração da 5a Exposição Agro- nomes escaparam à reportagem no do Forum ré ncía amável à Iigura de um fato de que a Constituição Federal
Pecuária, cujo acontecimento .nar momento.

.

Às 11 horas chegaram ao mages- fl)l'igo, sincero e bom. só prevê a nomeação de prefeitos.cou páginas de verdadeiro civismo Após os cumprimentos, diri;,;iram- toso edificio do Fórum, à rua Ben- E deixemos de arroubos. pa- por parte do executivo, em basesem sua história politico-socíal, en- se os ilustres visitantes à Praça Joào jamin Constant, os srs. drs, Nerêu
.sejando a que para ela se dnigis- Costa onde, grande massa popular Ramos, Aderbal R. da Silva, José ra fixar as Impressões do dr. militares".
sem, não só os srs, drs, Nerêu rla- se comprimia, aplaudindo-os uelí- Boabaid, Armando Simone Pereira, Biase Faraco sôbre O discutido ARARANGUA E TURVO
mos, Vice-Presidente da Hepuhlica, rantemente. Ferreira Lima, Oton D'Eça Leober- caso da anexação de Araran
Aderbal R. da Silva, Governador do Do palanque oficial, o sr ..dr. Nc- to Leal, des. Edgard Pedreira, Fer- guá ao Rio Grande do Sul. Dis
Estado, ora licenciado, José Boabaid, rêu Ramos e sua comitiva foram a!.- reira Bastos, Flávio Tavares, Mário se-nos, logo de início:Governador em exercício, Armando vo de significativa homenagem (1:) Carrilho, dr. Ivo Guilhon, prefeito
Simone Pereira, David Ferreira Li- povo lageano, falando, em saudan- Vidal Ramos Júnior e demais auto-

- "As declarações qlle vou

ma, Othon d'Eça e Leoberto Leal, do a s. excia. em nome do P. S. D. o ridades, jornalistas, povo, para a so- prestar quero fazê-las em cará
secretários da Justiça, Educação e

I
SI'. dr. dep, João Ribas Ramos., cujo Iene inauguração oficial. ter pessoal, pois, não posso f!'!

Saúde, Fazenda, Segurança e .Agri- discurso arrancou aplausos 'pojJula- À Mesa, presidida pelo dr. Ivo lar em nome do PSD, secção de
cultura, respectivamente, Prefeito Ires e, em .norne da cidade, o premo- Guilhon, juiz de direito da comar- S t C tari

'-

da Capital, dr. Tolentino de

curva-,
tal' público; dr. Olinto Campos. ca, tiveram assento os STS. drs. Ne-

an a. a arma. E, para mim
lho, Cônego Frederico Hobold, I'e- A seguir, .,sob palmas vibrantes da rêu Ramos, Aderbal R. .da Silva, sempre um raro prazer vir ao

presentante do sr. Arcebisno Metr-o- assistência, numa verdadeira de- José Boabaid e Edgard Pedreira, Rio Grande, Estado a que devo
palitano, des. Edgard Pedreira c monstração de júbilo, o sr dr. 1',e- representante do Poder Judiciár-io a minha formação profissionalFerreira Bastos; representantes do

I rêu Ramos, em improviso memorá- do Estado. e ao qual tantos elos sentimen-Poder Judiciário, dep. Joaquim l<'iu-Ivel, saudou a sua terra natal e a sua O discurso do juiz Ivo Guilhon tais e íntímos me ligam. Queroza Ramos, sr. Mauro Ramos, presi- gente, que o recebia de braços aber Após declàrar aberta a sessão es
(Ii'nte da Marinha Mercante, sr. Cel- tos. Vivas e aplausos seguidos inter- pecial para inauguração do Fórum, ressaltar, por outro lado, que
se Ramos, presidente da C. E. de f'. rompiam o discurso de s. excia. que o dr. Ivo Guilhon, integro juiz' "da considero o sr. Afonso Ghizzo
S. D. de Santa Catarina, dr. Raul terminou por entre aclamações. comarca, proferiu o brilhante dis- prefeito de Araranguá, um
Caldas, delegado do Minlstério do Após, terminada a grande maní- curso, que publicaremos em nossa perfeito. cavalheiro, um homemTrabalho, dr. Virgílio Gualber: o, festação popular, à qual se associa- edição de amanhã.
presidente do I. N. P., deputados ram tôdas as classes sociais, S. exa. A palavra do governador José por todos os títulos digno e res-

Joaquim Pinto de Arruda, Fchx e sua comitiva se dirigiram para a Boabaid peitável. Estou pronto, agon:,
Odebrech, Waldemar Rupp e Wallcr residência do Prefeito Municipal, st-, Cessadas as palmas com que foi para responder às perguntas
Müller, comê, também, reprcsenta n- Vida!" Ramos \Junior, onde foram recebido o pensamento do juiz Ivo que o DIÁRIO DE NOTÍCIAStes de Associações Rurais do Esta- hospedados. Guilhon, usou da palavra o dr. José me faz por intermédio do ami-du, engenheiros agrônomos, médICOS Coroação da Rainha da Cidade Boabaíd, Governador em -exercício. go".veterinários, agricultores, [orrialis- Promovida pela Emprêsa M. A. Esse brilhante discurso será divul-
tas, cinegrafistas e fot?gr9.�os... ,.de S�uza Ltda., proprietária do Cine gado amanhã, com o destaque me- O DESMENBRAMENTO DOS

. O acontecimento, não há dUVI:h:, I Maraloara, efetuou-se a escolha da l'E'Cldo.· MUNICíPIOS CATARIN:J:<:NSES
pelo seu elevado significado, atraiu Bainha da Cidade de Lajes, certame A seguir, terminadas as palmas às Passa em seguida o ]r. }<'a-:) terra natal do ilustre sr. Vice-Prc- êste de Beleza, Cultura e Distinção palavras do Governador em exercí- f '

Y.
sidente da República, as mais ex- que marcou a nota social nestes dias cio, falou o sr. des. Mário Téixelra

raco a alar sobre os tÓIJicos
pressivas . personalidades do nOS.50 festivos. " Carrilho, em nome dos �dvogados que o reporter ia-lhe f1 (·oponde.
mundo politico, social e econômico. Ás 20,30 horas, com a presença du lageanos, saudando o sr. dr. l\..:réu Quanto à propalada divisão
t.J::monstra,ndo o trabalho silenciuso sr. dr. Nerêu Ramos, membro� de Ramos, rejubilando-se com a mau· territorial de San!::>. Catarina,
que, nêsse setor da administra�'ão sua comitiva, dt. Aderbal Ramos da guração do Forul11. S. excia. reicm- tida e havida com·) 0rig-inar:!apública, se vem realizando sólida e Silva, dr. José Boabaid, altas auto- broll, em ligeiras palavras, o passa
patrióticamente, em pról da granÕt-lridades civis, militares e eclesiasti- do do dr. Nel'êu Ramos, corDO ad- por motivos políticosydisse-nos
za ,de nossa terra. cas, realizou-se, no magnifico Cille vogado, e como politico. s. s.:

Prestigiando o certame, as mais Marajoára, a cerimônia da coroação
.

A inauguração do retrato do di. - "Bela recente di'1:s:3.0 tcrri-
altas autoridadés do Pais e do Esta- da Rainha da Cidade, senhorinha Nerêu ..Ramos torial do Estado, foram cria-
do e dos Municípios, nlanifestJ.i:.am'l Dulce Lisboa Vieira da Costa, pro- . �m seguida, o dr. Ivo GuilhoIl, dos 7 novos municípios.de maneira concreta e insofísmávd, nunciando, nessa ocasião, o dr. Wal- JUIZ da comarca, convidou os srs.
a certeza de que Santa Catarina, mar Ribeiro o seu discurso. Após d.es. Edgard Pedreira p Ferrei, a .

Desses, 3 foram divididos pratica
dentro da Federação, procura mau- um programa social e artistico, en- Bastos a descerrar o retrato, a óleo, mente ao meio: Araranguá (UDN),
ter-se ·em situação que bem o lllere- cerrou-se a esplêndida festa que im- do dr. Nerêu Ramos, sob cujG� uo- Bom Retiro (PSD) e Rio do Sul
ce pelo trabalho construtivo de seus pressionou pelo cunho altamente vt'rno foi iniciada a obra do maj,es- (PSD). Os demais, que do os de
filhos.

.

democrático. toso edifício ora inaugunvlo. Massarandu:ba. Piratuba� Rio' Ca-Essa a impressão que ao jorv.alis- O baile de gala Levantando-se, o homenageado
ta ocorreu ao assistir, em Lajes, tão Às 22 horas teve lugar, nos am- proferiu, com emoção visÍ"(1el, mc-

pinzal e Tangará, resultaram do

expressiva prova de trabalho da Se- pIos salões do Clube Priníeiro de morável discurso, em que, finaIiz&ll- desmembramento de varias 1nuni
cretaria da Viação, Obras Públicas Junho, o baile' de Gala com que a do, declarou r· "Com mais viva elno- cipios, na maioria peessedista.
e Agricultura e serviços. correlatos sociedade lageana homenageou ü sr. ção ergo meti agradecimento a Deus O cri teria adotado para a forma-
e Acôrdo único com a Uni.ão. Vice-Presidente da República, Go- por permitir que, restabel�cido de
A chegada' do Vice·Presidente Nerêu vernadores Aderbal Ramos da Silva sua saúde, possa dentro em bl'{.VC ção de novos municipios, de acor-

Ramos à terra natál e .José Boaba1d, bem como demais reassumir o cargo que lhe COnfIOU do com a Constituição estadual, exi-
.

Precisamente às 17 horas, aterris- autoridades. o Povo Catarinense, o Governador ge estes dois requisitos: l�ma po
sava no aeroporto o avião da FAB, Com e:!ssa reuniã'o social terminou Aderbal Ramos da Silva.

.

pulação minima de 20 mil ,habitafi-
comandado pelo ceI. Luiz Sampai.o, o programado para o dia 11 do cor- Vibrantes as palmas com que 10- tes e uma arrecadação minima deconduzindo os sr. dr. Nerêu Ramos, rente. \ ram coroadas as últimas pa.i:rvrh.s
Vice-Presidente da Repúbli.ca, e sua Inauguração da sede da Associação dessa memorável oração do ilustre

300 mil cr.uzeir?s, sendo que a VI·la Loboscomitiva, os srs. drs. Aderbal Ramos Rural barriga-verde, honra de sua telTa e segunda eXlgenCla ordena que . os
da Silva, Governador do Estado ora Conforme o programado, no dia de sua gente. municipios originarias não devem L dlicenciado e Joaquim Fiuza Ralllos, 12, realizou-s" a solene inauguração Encerradas .a� solenidades,

per-,
ficar prejudcados dentro daquela a 00 resdeputado Fe,deral, Mauro Ramos, da nova sede da Associação Rural c?rreram os VISItantes as dependen' base E no caso da b'pari'

-

d PARIS 15 (U P) _ O Conseltil'presidente da Marinha Mercante. de Lajes, sita à rua Corrêa Pinto. elas do Forum, demorando-sI' na ..
"

..

I :Içao" e . ,
'

.. 'I<"�

Aguardavam a chegada de s Presentes tôdas as autorirlHdes S:.;la do Juiz, ,no Cartório do Civil Ararangua, a lei fOI respeItada. do Brasileiro anunciou que o com-
excias., os srs. drs. José Boahlid, atjJalmente na cidade, assulT'iu a na Sala da Biblioteca, na Sab do ANEXAQÃO AO RIO GRANDE posHor e maestro nrasileiro Heitor'
�over�ador em exercício.. Secretá- presi,dência d,a Mesa dos trabalhos' �romotor, tôdas confortávelmenll:' Ha, ao meu ver, uma falha na Vila Lôbos irá a Londres, no pró-rIOs d Esta.lo, Armando Simone Pe- o sr. dr. Nereu Ramos, compon'ilo-a lIlstaladas. Lei Organica dos Municipios ximo dia 21;), a fim de reger a 01'-reira, Ferreira Lima, Othon r;am:l ainda os srs. drs. Aderbal Ramos O churrasco no

d'Eça e Leoberto Leal, des. Flávio da Silva, José Boabaid e Leoberto Em seguida, em automóveis diri- que se devia referir a ciação de quesLra da "British Broadcasting
Tavares, des. Edgard Pedreira, .ues. Leal.

.

giram-se as autoridades e co�vülu- nossqs municipios. EntretanLo, se a Corporation".
:M�rio Teixeira Carrilho. prefeito Declarada aberta a sessão, o sr. dos à Escola Prática de Agripullll- Constituição Federal exige, ao la- Depois de Londres, Vira Lôbos
Vidal Ramos Júnior, ceI. João Alves Afonso Ribeiro Sobrinho leu '1 n: "Caetano Costa" onde, em mag- do da realização de um plebiscito, irá a Bruxelas e Madrid, onct.e, a'Ma�inho. cDlte. da Policif! �ilit�r.elRelatório de. 194�, pr�f�rindo dis- nirico _local, teve �ugar o .churnsco a anuencia da Camara Estadual e convite, r�alizará concêrLos dEr suasmajor Eloe Mend�s e cap.Itao �far.l<) curso o sr. ?,It� BlanchIl1l, pre�iden' ofer�Cl?O ao sr. Vlce�P.resldelltc da
Guedes, cap . .JaldIr Fausbno da Sll- te da Assoclaçao, que, ao terminar' Hepllbhca e sua. comItIva, cOlllpare- do proprio Congresso Federal, pos- próprias composições.
:ra, 1'ep. do sr. cmte. do 14° B. C., I:Ir. solicitou ao sr. Vice-Presidente para ccndo, além do dr. Nerêu Rainos, so assegurar que a' Assembléia ca- Vila.Lôbos repetiu, ontem,. os se
Alvaro de Carvalho, rep. fio sr. 1\1. declarar inaugurada a nova sede o (JS srs. drs. Aderbal Ramos da Sil- tarinense jamais concordaria com us êxitos precedentes. em Paris, dimirante Antão Barata, cmt.e. do VC, que foi feito, ato continuo, sob paI Ya, José Boabaid, Secretários de E<;- a perda de Aral'anguá e creio rigindo a Orquestra Colonne, no'Distrito Naval, dr. Ivo Gui1hoIJ, Jl1iz mas da assistência. . tado e demais autoridades civis, mi-
o.a comarca de Lajes, cônego F'.·(.ffd- A seguir, o dr. Nerêu Ramos pro- litares e eclesiásticas, chefes de ser-

mesmo que essa discordancia te- Chatelet, na execução de suas obras
"'co Hohold,. reu. do sr. Arceb;';;po feriu brilhante discnrso, concitando VIÇO da Secretaria da Agricultura e ria a unanimidade de seus mem- "Bacchiana Bmsileita'" n: 8, e'

Metropolitano. dr. Olinto Campos, a todos a trabalhar para a grande- representações. bras. "Fantasia do.s :Movimentos Mistos",
Promotor püblico, sr. Celso Ramos, za de Lajes e de Santa Catarina Em meio à festa saudou') dr. Ne- É que a anexação de,sse munici- para violino e orquestra.p.1'esident�. do PSD em Santa Cat)!- congratulando-se pela efetivação d� rêu Ramos, o dr. Armando Ramos e pio seria impor um pesado saCl'i- A violinista: brasileira Mariucciar�na, prcfel!os Ado Faraco de Cn.:;- obra.

.

n dr. Clovis da Costa Riheiro, üire-

t'Clllma, Lmz TelIes, de Tijucas :3C- Terril).lla·da li oração _elo sr ..
' Yi('c'- tOr da Escola, ao Governar]n,' Ader- ficio territorial a um Estado já Iacovino, atuando como' solista,. foi

nhorinha Anita Silva e meniÍla Hc- Preúdente ·foi- sçrvida lima taçl de Continua na 3a pág. . pequeno. E é o unico movimento também apIandidissima ..
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"

4 Assembléia Catarineose iamais coo
cordaria com a iDcorpora�ão de Ararao··

goá ao Rio 6rilode do Sul
,

- "Também certas afirmacões
com

.

respeito apenuria em

que ficaria o municipio originario
de Ararangua, mereqem certas

retificações. A comuna remanecen

te conserva zonas ferLilissimas, so

bretudo nos vales dos rios Mãe Lu
zia e Araranguá. Acredito que o de
Turvo tenha ficado, entretanto,
com a região mais fertil. E por
sinal que é ele fadado a se tornar
um dos grandes municípios de San
ta Catarina, sem impedir de ne

nhuma Iorma que Araranguá pros
siga realizando suas enormes possi-.
bilidades de contribuir para o 1)1'0'
gresso do meu Estado".

«N80 é possível 'vlver
de literatura no

'

Brasil»
José Lins do Rego;o conheci

do escritor, prestou hoje seu de
poimento à reportagem, sôbre a
Campanha Nacional de Educa
ção de Adultos e seus resulta
dos para a melhoria do nível
de nosso pO'io. Assim se mani
festou, na "enquete", aquêle in
telectual:
- Luis Jardim, quando disse'

que não é possível viver no Bra
sil de literatura porque temos.
uma grande maioria de anal
fabetos, para quem as letras;
não contam,..- estava com ra
zão. E não podemos viver mes
mo disso. O poder aquisitivo, in
telectual e financeiro, da povo,
.em relação aos livros, é mínimo.
Daí, as vantagens inegáveis da
Campanha Nacional de Edu
cação de Adultos e Adolescen
tes. Da alfabetização, partirá a

preparação do terreno que per
mitirá a melhoria do nível men
tal do povo.

irá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul -"'-1

CRUZEIRO DO SUL - {3.fili _
"orte

. 1'erç"a-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville
\

Curitiba -:- Paranaguá
- Santos e Rio.

l\"dR 10,40 - N01"te
(:f\UZEIRO l)() SUL - t2,oo -

II(orte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 13,50 _ Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -� 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - 11,00

Iforte
VARIG - U,.tO - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Ouinta-feira
"TAL" - 8,00 - .Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - iO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul,
CRUZEIRO 00 SUL - t3,fi5

"orte /'

CRUZEIRO DO SUL - t5,30

f

.ul
Se:eta-feira

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

"orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG -:-- U,40 -. Norte

'J PANAIR _ 13,50 _ Sul
Sábado

I "TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 _. Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

I(orte
Dominllo

PANAIR - 10,40 _ Norte

I CRUZEIRO DO SUL - H,OO
1 ;PANAIR - i3,50 Sul. i.i �.J�J�,

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

lIlXpreaao 810 a.t6vlo - lAcIIU ',-

7 hOras.
Auto-VlaçAo RaJa1 - Itajat - II lIJo.

ruo
'

�c
bpreUo B:rIgQu_ - JlruQU -

18 �ru.
JIlxpreáso 'BnulQueue - Non 'l'I'ato

- 16,30 boru.
Auto-V1açlo CatariDeue - lomTIlI
-. hora.

Auto-VIaçAo Q1t&rDlc101e - CUriUba
- I bora..
'R04dY1.ArIa'··8uJ,.BruU ,'- HIdo ,.AleInI,
-Sboru. (
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 .horas.
, TJDRÇA.:n:m.A

A'Gf.O.V!aeSo Catarin_ - Perto .&1.
-" - 6 bora.. '

Auto-V'1açIlo Ca� - CunU'bI
_ II !Íorae
Auto-VlaçAo Catar1Deue - JoIIlflll
- • hor".
Autl>-Vlaçl.o Ca� - TlabUla

- 6 horas.
Expresso !lo Crs.t.6do - LquDa -

7 horas.
Emp�sa Glória - (4UIIa,- 'I'"

e 6'" hor...
Expresso BnulQuea. - aru.rtu. -

18 hora,s.
Á 'lto-Vlaçlo ItaJ" - naja! - li »

ras.
'

,

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido _ Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas. _

Ql1.t.RTA·J"JIm.A
Auto-Vlaolo catertn

I
- IS hora,s.
Auto-VlaçAo CatulneDM - Jo�

- li horas.
� Auto-VlaçAo Catulnenee

r- '1,30 horas.
.: Rápido Sul-Braaí leir'a - Curitiba
{' 6 horas.

'

I Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-

\13
horas. '

Ex;presso SAo Orlllto'fto - LquII. -
7 horas.
ErpregiO BrullQueDM -,. BnaQu. -

'116 horas.
Auto-VlaçAo ltajal - ItaJa! - II ho

ras.

Expresso BrusqueDM - NOTa Trento
- 16,30 horas.
Rodovlãrla Sul Brasll - PGrto .AleIrN

-- S hora8.
.

QtJINTA·FEllU
Auto-Viação CatarineIlS4l'

Alegre -' 6 horas.
Auto-VlaçAo Catarinellft

-- II horas.
Auto-ViaçAo Catarln6nH

- li horas.

Auto·VlaçAo Catarinenat - Tu.batrlo
- 6 horas.
Âuto·ViaçAo Catarlnenee - Lquna

- 6,30 horas.
Exp,resso SAo CrlStOTlo - � -

7 har,as.
Emprêsa Glória -- Laguna - • 1/2

• �. 1/2 horas.
Expresso- BrusquellH - Bru*l� -

18 horas.
Auto-ViaçAo I-tajaf - Itajal - 11 ho.

NII.

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-'
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba �

6 !horas.
!hnpn,sa Sul Oeste LUla - XapecO - ..

- • horas.

SEXTÂ-FEilRA
RodoTiárla Sul Brasil - pano Alqn

- II hora,s. �
Auto-Vl.açAo CatarlnenH

- li" horas.
Auto-VlaçAo CatarlnenH

_:.. : • horas.

Auto·VlaçAo CaltN'l!nen.. - w.una
- 6,30 horas.

- Expresso SAo Cr18tovlo - Lacu:D& -

7 horas.
Auto-ViaçAo ItaJa1 - Itajal - 11 ho

ra8.
Erp%'esso Brusquenee

16 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

JolDTil.

RIO, . (AN) - A Manhã, em seu suplento Jiterário faz o scguin-
1

Dr. CLARNO G. "

GALLETTI .f
,I

ADVOGADO
l

Crime e cf.el
Ooutitulção d. Socledad. r

�,

NATURALIZAçOEB
i

�.:
Tltuloe Daalall'Clt6rloe �I

E.crit6rio R••ldencla t
e I

Rua Thad.�te. tl.
,L

FONE •• 1468 I
_'

. ,_ "-' '...-." '-�' .......

EMPRl!:SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S.' A.

- EMPRESUL-

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

lações - Motores - Dínamoe
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas,
- Ventiladores - Serviço de'
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e crítórío á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Post�
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinyile -r Sta. Catarina.
- Brasil.

Curitiba

te comentário:

"Sul", revista do Circulo de Arte Moderna de Flor-ianópolis, iá se

manifestou claramente- a respeito da atitude que' vem, assumindo a re-

vista "Orfeu" em relação a alguns nomes dos mais representativos das

letras nacionais.
Salim Miguel, secretário da simpática '\publicação barrrga-verde, as

sim se definiu, em artigo estampado no número 6 da revista"Sul". Va
mos reproduzir alguns trechos apenas de seu trabalho:

"Por que então essa revista de valores que em 'verdade "não e"

revisão de volares? E sim mera destruição. Qual a finalidade dela? Fare

mos nós os mesmos erros que culpamos nos demais?
, 'Não se pense, agora, que somos contra a revisão de valores. Pelo

contrário, Ele é 'necessária para pôr nos justos lugares os homens e as

obras. Mas é preciso que ela seja feita de uma forma justa e coerente.

Não poderemos, por exemplo, deixar de dar nossos aplausos a um

Dalton Trevisan quando procura enquadrar lógicamente Monteiro Lo

bato, no lugar onde êle deve estar desendeusando-o, ou o grupo de São

Paulo quando tenta fazer o mesmo com Oswaldo de Andrade. Porém

quando se quer, sem uma análise justa e lógica, derrubar pelo mero

prazer de derrubar, não reconhecer q valor de um Mário de Andrade, de
um Carlos Drumond, etc., a coisa muda de figura.

Porque a verdade, tôda a verdade, quer queiramos quer não é que

nós, todos somos filhos espirituais dessas gerações de 20 e 30. Os Que

mais esperneiam são precisamente aqueles que mais se sentem presos
a ela.

• •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vejamos o que esta acontecendo agora. Tomemos, por exemplo o

caso Carlos Drumond. Não queremos de modo algus defender Carlos
Drumond. Mesmo porque achamos não precisar êle de nossa defesa. Nem

queremos dizer que êle é o deus, o, único, o insubstituível, etc. e tal.

Inegávelmente, porém, é êle o maior poeta brasileiro dos ultimos tem

pos .

Tem coisas de que não gostamos em sua obra? Não gostarmo, de

nada? Muito bem. Então vamos dizer sinceramente, francamente
'

que
não gostamos, '0 que de forma alguma, vem diminuir a obra do poeta.
Porque, não gostar, não significa que não presta. Podemos Úão gostar,
não concordar e no;entanto reconhecer o valor de um trabalho, sua ím

portancia dentro da época, em relação aos demais, e o porque da per
manência dêle através dos tempos.

iÉ inegável a influência de Carlos Dumond de Andrade na maioria
dos poetas novos do Brasil,"

• •••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••

Façamos revisão de valores. Ela é tão necessaria, tão fundamental
para a continuidade artística quando o surgimento de valores novos,
a renovação. No entanto, que essa revisão nãn seja, nunca; de forma
alguma destruição, mas sim consolidação dos verdadeiros valores. Pois
que os valores não pertencem a um período, à uma época, mas a to
dos os períodos, a todas as épocas, De cada vez saem maiores, mais

engrandecidos. De vinte e tninta, um Manoel Antônio de Ahneída, um

Raul Pompeia, um Machado de Assis, um Lima Barreto, saiu maior, com
todo o seu valor mais límpido, mais insofismável. Porque eram '1.110-
res que a revisão enobrecia.

Da mesma forma como sairão JTIaiores amanhã l;m Mário de An
drade, um Carlos Drilmond de Andrade e outros".

Relo;oari's Progre15o
de ]UGEND 8? FILHO

COMPRE SEU RELOGIO
.

PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta, ou teleg�ama e pague
sómente qúando receber.

I

Revés de Tromao
no Senado
WASHINGTON, (D. P.) - ();

Joinvile

Curitiba

BABADO
Auto·VlaçAo Catarlnen... -- CUritlba

- 5 hora,s.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- II horas.

Auto·VlacAo Catar�DSe
-I bor...
Auto-VlaçAo C6tarLnen..

- 6 horas. '

EXl)l'p'sso 810 CdstoTIo - I..a.lrIma -
7 horas.
�reSl!O Brusquen.. -, Bruaqu. -

14 horas.
Autc-ViaçAo IUlJai - Itajai - 11._

raso

Expressq, Brusqu_ - NOft �
- 9,110 horu.
Expresso Glória, - Laa'uDa - • 1/1

• 7 1/2 har...
DOMINGO

Rápido' Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinvile

Curitiba

Join1'1le.
._--- ...

_- ..... ,

N.-31 cr$ 100.00 N. 9 cr$ 260.00

De.pertador de bol.o
ilumina a noite

Sui..o de qualidade

presidente Truman sofreu um re-·

vés no seu programa de díreítos,

civis, ontem á noite, quando o Se ..

nado, 'por 46 votos contra Id, re-'

jeitou as emendas ao regimento
que permitia o encerramento 110"
debate sôbre um pr-ojeto por dois

terços dos votos. As forças do go
vêrno procuraram emendar ore·,

g imênto, a fim de evitar a coriti
nuação do ofistrucionismo - táti
cas d ilator ias, mediante discursos.
intermináveis, dos senadores su

listas, que se cpãem ao programa

dos direitos civis. O programa não
eslava em causa na votação de on-

tem, mas a emenda do regimento
estava ligada ao mesmo. Na vota·,

ção, os senadores sulistas tiveram
o apoio de 23 republicanos. A der
rota do govêrno, ontem á noite,.
levantou a questão de se _o Partido'
Democrátatico insistirá na adoção·
do programa de direitos civis ou'

pas,sará a a outros pontos do pro- ,

grama Truman. Ainda estão aguar
dando a decisão do Congresso me-'

didas como a prorrogação do con';

trole dos alugueis, a revogação da

Lei Taft-Hartley e a prorrogaçãO'
do Plano Marshall. Em Ken West,.
na Floriada, onde se encontra em.'

férias, o presider{le Tl'uman 113iY

fez nenhum 'comentário imediato>',
sôbre a cotação do Senado. O se

nador Lucas, lideI' democráf.ico" ..

insinuou, no entanto, ,que, as fôr

ças do govêrno estavam dispostas-,
a abandonar 'o prqgrama d'os di

reitos civis, no momento, a fJlll

de debater outras medidas. Mas
dis-

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGBNHEIRO CIVIL

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

E&tados Unü�os ,da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e&critório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, .. espe.
ando continuar a merecer as éSPé'
ciais atenções de seus amigos e

cliente�.
Pedr� Medeiros, Auxiliar

Uma maquina fotografica
om.ricona de focil

monejo

No••o. �elogio. .ão acompanhado. do. r••pectivo. certificado•
de garantia. I

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVlAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

�Curitiba - Praça 1irad8Dt••• 260 - Paraná

outros lideres democráticos

seram que Truman é favorável 3'\

renovação áÓs esforços a respeit!>"
da lei dos direitos civis. A vota

ção no Senado, ontem á noite, na'

realidade, foi contra uma decisãCJ'.'
do vice·presidente Alben Bar];.ley"

presidente do Senado, o qual re

solveu que o'senador Lücas pode
ria apresentar uma petição ' para.'

IITmifar
,os debátes.· O senador Rus

sel, dem9crata 'Sulista: 'apelou c,on-,
Ira a decisão de Barkley, LucaS"

submeteu a decisão ao 'plenário e,'

este -a derrotou:'Clube de -R. ,"FÁBRICA DE FOSFOR08 (PRON
TA P. FABRICAR)

Vénde-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédío, Imoveis Cr$ 90.000,00 ,

Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut� _.

Brusque - Santa Catarina"

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.

ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, (ll)")/,

co)npra e venda de inióveis,
Rúa Deodoro 35;'

_

' '"'t:Jt

ASSEMBLEIA GERAL

Ficam convidados todos os socios para comparecerem á AssemhleIa
Geral arealizar·se dia 20 do corrente ,(domingo) ás 9 horas da manhã
na séde social, com a seguinte ordem dó dia:

a) Eleição da nova diretoíia.
b) Tomada de ·contas relativas ao exercicio findo.

c) Deliberação sobre a atitude a ser tomada pelo clube em relnção a

inatividade da Federação Nautica de Sta. Catarina
d) Outros assuntos de interesse do Clube.

•

I

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 194V

,

t:

Sidnei Noce.ti
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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judar
.

a- campanha. do Promin, da Estreptomicina e
-

da
Estudante é contribuir para o progresso de nossa

Casa do
terra.

lIA Q
,.

tE·
-

l' qual convidou para tornarem as-

a 010 a xPoslçao."1 s('n�o à Mesa. os srs. V�dal ,Rmr!o�
\ b I d su a COIU as

. Junior, prefeito de Lajes, len.-ce.
a rtarnos a Iv,· segum-, .' d t d 20

tes 1" . "Desiznado pa ' Othon Fragoso, coman an e ,)

�'" pa a \1 as: ," �a ,sa�l-I R. Rd., ten.-ceI. cmte. do 13° B. C.,car a v. excia., e com honra e júbilo
i BI k d Freit d E i d

-

'

que o faço. Para nós, seus coesta- (MI'· 'laçd ;, rei ��' t r.,
d

;

�5�'NIVERBARIOS: (I ua nos, é um grande prazer a sua
I a�leT' ed. a, sr.

d
Ire tord' a R�b e

..

". Par:
.

d di d - ; - ]' arra m iquera, epu a os I as
Dr cITEODoSIO MIGUEL presença. ar a nos, e ica os as 1-, R W ld R F �j' .

.
.

des do campo, é esta uma OP0iÜl- amos" a ell�a�,. upp e ,c, IXATERINO
id d

'

aradecer o apoio d _ Odebrech, dr. Vlr"IlIO Gualbei to,"
. m a e para a" a

di d I N O d Ces ,.:.' .

"Tramcorre nesta data o am- uc por v. excia. ao plano para cons-
iretor o.' . . e r. ,es_ar, ",e�-

,
, rsário natalício do n05'SO dís- ti ução de um Parque Estadual de ra! ?O, S.ervlço de .Informaçoes \,0
qe

• ' . . _ . '.. .

I Ministério de Agricultura.
'tinto conterraneo dr. 'I'eodósío Exposições, CUJO marco mrcra ,,,erá Declarada aberta a sessão, foi li-,

'uel Aterino gerente da hoje maugurado, e que por certo m
d t d R .;- P , t '_',.1.I1g. .' , fluirá no animo de quantos criado- a � a a ,a, euniao repai a 01

�a�.p dAgênCIa Panalr e pessoa l�rga- res e agricultores Q visitarem, Briu- rea.hzada as �4 hor�s, q.uando �Ol -

e'r eu-se JUIZO DE DIREITO DA COMAR·
, ente estimada nesta capital. dr; v. excía. certo de haver trans- e�':lta a s�g�un�e diretoria da Hetl-

'
,

CA DE TUUCASm
.

t 1'" . � '.
t d � 111ao: Presidência, dr. Leoberto Leal, P d h telaí d dpor seus dotes de ln e igencia mitido os sentimen os o>, presen- 10' id t d ,T' "l' G'

er eu-se uma c a e ame . e Editãl de praça com o prazo e
. _ desei d Ih f li , ·t d', vice-presi en e r. rrgruo Ui, I' ,

1 �, I t' 1dignidade o Ilustre cidadão tes, esejan 0- e e IZ es a Ia en-
b t 90' sid t . Tit nIque com uma mcua_ 1In�ld, vinte dias.,e .'.., .

'
: tr:c nós". Palmas foram ouvidas às �r o, � .

vice-presi .en e o SI. 11 o
d S d F '1'

'

bsé
. '

':rl.e ha muito, se impos a consi-
últimas palavras do orador, seguiu Bianchi.ni, .relator-�eral? dr. Ar- a agra a arm la. E o sequio O Doutar Belizario Ramos da Cos-

,deração de seu vasto círculo de r'c-sc o homenageado que, agrade- mando D�vld Ferreira .Luua. entregá-la à rua Anita Garibal- ta Juiz de dirento da Comarca de

amizades. ce.ndo às homenagens que lhe vem
A segurr usou d.a pa�avra I) d�. de, 35 - Gratifica-se.' Tijucas, do Estado de Santa Catari-

Sr. IDALGíDIO' FELIX sendo tributadas, concluiu declaran- Leoberto Leal, CUJO dlsc�rsq hri- ._--

na na forma da lei, etc .. '.
. '.. do : "Q í Deus que me sobrassem lhant= e· oportuno, publicaremos PARTICIPAÇÃO,

diFaz anos hOJ e o ST Idalgídio o. u s ,1
h

_

L ADRO LDIZ LI E' Faz Saber aos que o presente e 1-
,

,

', . energias lPara ainda ter a satslfação

I
aman, a. � , �

I>' NHARES
FellX, competente gráfíco das

(1(. voltar a dar ao meu Estado 1;(,_ Após fala�am. os SI s. drs, Afonso SENHORA, têm o prazer de tal virem ou dele conhecimento tive-

oficinas de "A Gazeta". não o concurso de minha mtcligên- �. C. da Veiga e o ,dr; Edgard Ma-
tioí

, rem expedido nos .autos de arrola-
Seus colegas que o admiram cia pelo menos o esfôrço do

meulcleI,
gerente da �artel:a Agrioola par icipar a,s pessôas de suas

mento dos bens que ficaram por fa-
_ 't bâll o" do Banco do Brasil, cujos discursos relações o nascimento de seu

sobremodo, o homenagearao ra 11• _... t mereceram aplausos da assistência. filho JAIME, ocorrrido dia 12 lecimento de Júlia Cândida da
d tã t f naugu raçao -aO cer ame ." d lr, 18 f t êspelO. decorrer e ao gra a e e-

A Exposição Agro-Pecuária foi,., Nos dI�S seguintes, .e ;:J�, '. o: do corrente na Casa de Saude Cunha, que se processa peran e e"

ménde. ('111 após, presentes as altas' autori-II�m. realIzadas conferenc.as pelo:> São Sebastião. te Juizo e cartorio do escrivão que
Sr. RODOLFO ROSA tl�des, ruralistas e povo, inaugurada tecllIcos presente,s �o certar�1e, c�m êste subscreVje, que qtendendo ao

Transcorre nesta data: mais oficialmente, verifícaodo-se o sole· a p:esença de rUI alIstas e cnadoI es,
que lhe foi reqUerido por Claudio

ne has·eamento do Pavilhão' NJ.cill- agncultores.

A "'A
•

um aniversário na t aI í c i o * Notas"

9On Ia
Caramurú de Campos, rprocmudm.', 11al nelo dr. Nerêu Ramos ao som .

f" ']
.

, (.J'
d d·do n05'SO prezado amigo e coes- do Hino Nacional, usandp da 1')aI2,- Ao jornahsta 01 lmposSlve ano· .do, arrolante José Alexan re DI

R d lf R dl'gno tal' tôdas as fases do certame que, fl h t h
'

t
.

(taduano, sr. o o o osa, vra, nessa oportunidade, 'o liu&Íl' '

,",un a, e en o em VIS a ao maIS lue
Delegado Regional de Polícia da S<:'cretário da Viação, Obras P'lLE em Lajes, r,euuiu personalidades as

d 'A dos autos consta, por despacho pro-mais destacadas do cenário politko,

a smacapital do Estado. cas e Agricultura. A brilhante ora·
social, e econômico. Lajes concen.

j

\
ferido aos 11-3-1949, autorizou a

Ih' d d d ção do dr. Leoberto Leal. sera ui- .

d d '1 'bI' d b .Cava euo � e�era a e u- �l1lgada em próxima edição. tl:O�l, nestes dIa�, cerca
....
e
..

ez .nu venda, em hasta pu Ica, os ens

cação e rara capacIdade de tra- A!pós usou da palavra o dr. Ne- vIsltant,es que_VIeram pa, ttClpm ,.Ia Aliviada em Poucos Minutos abaixo descritos, com s,lIaS respec-
talho, o distinto natalíciante é rêll Ramos que inaugurou, oficlal. memorav,el tfesta. . 't

Em poucos mInutos a nova receIta tivas avaliações, pertencentes aD
. t 5a E'

. _

A . P " No entan o, consegl.umos ano ar - Mendaco - começa a CIrcular no
.creador da amIzade de nume- men e, a xpOSIçao glo- ('"Ue'-

I' d t'd de� sangue, aliviando os acessos e os ataqu"", espólio de Júlia CândIda da Cunha.
. ri::o de Lajes a presença, a em as au Or! a. da asma ou bronquite Em pouco tempo ,.,

"-

Josas pessoas que, hOJe, por cer- S
.".

d f'l _, .. acima 'mencionadas no decorrer é possível dormIr bem, respIrando hvre a que serão levados a pubhco prega0
··t

- . egLUll-se o es I e ..os anImaiS A •

'd d facilmente, Mendaco ahvla-o, mesmo -

to, O fellcl ara0. cu io espetáculo diz bem do api·imo· dest� cromca, os nomes a111 a
. �s que o mal seio. antigo, porque d!ssolve e de venda e arrematação a quem l�1aIS

.

MENINA MARISA ra;llento' do gado
.

catarinense e o segmntes pe�soas: DprS',yA. Bellrdo, remove o mucus que obstrúe :1S )'10.6 res- der e maior lanço oferecer, acima
.

d t' 1 d 'd I' t" chefe de secçao do F, . cgeta o piratóriaB, minando a sua energia, arrlll- . _

IDeflUIU nesta a a maIS uma c.C'va o grau. e 50n leClmen o ao�
\Ir'

. ,.

dA' lt Js' Nor- nando Bua saúde, fazendo-o sentIr-se Idas respectivas avalIaçoes, pe o 'Por-
,

d t'l n'na nossos exposItores. Ullllsteno a gncu ura, o,e.
prematuramente velho Mendacotemtldo (. . , . _prImavera a gen 1 me I

I D ' t t'd t d d I d' berto Macedo, insp. reg. da J�. S. tanto êXito que se oferece com a garantia telro dos audttonos, ou quem suJ..>

M' dileta filhinha do sr
III an e o a a ar e aql1e e 13

A" M' G 's B lbi!1f': de i:lar ao paClente respIração hvre e fá611 I f" d' 19 d br'l;,) vansa" .

(le sol cerca de dez mil pessoas es- mm:'! eln ll_l,as �r�I, a
••

'

rapidamente e completo alívlO do saln- ,veses Izer, no la � e aI ...

Alcides Philippi, residente em tiveram em visita à Exno<;iç'ão.• Jl' Mascarenhas, Secretano da Agn- menta da asma em poucos dias. Peça ás 10 horas no local em que se re-

São José. I v[lndo todos a melhor imprpss::io do cult.ura rePR· °G GDovelS'naldoRr bWaltesl' Mendaco, hoje meBmo, em qualquer lalI'zanl as vendas em hasta publica'
L A DA COSTA t d apresen"ado" 1 s ,10b1l11, do , . o. u, u ens c. farmá,:_la, A no••a._::arantia é a sua maior

I
.Srta. DULCE IN que e� ava sen o. 'M .... L o

. 1 d' t _, F P V rI prgteçao. determinadas por este Jmzo, a por'
. . 'ex'uosItores catannellses do Aamal a, Ire 01' uO . . , o

M d Acaba com
.' •Faz anos hOJe a graCIOsa sen-I

.

B'] d I 14'd J I Paraná rep o sr. Secretário da A en aeo a asma. tado edificio da Prefeitura MUniCI-
. aI e e ga a no e . Ull 10 .

..

:horita Dulcelma da Costa, des- Encerrando as festividades pro- gricultura, Branck de Fr�Ita3, d1-, •

'

paI. Descrição e avaliação dos J)3,1S
tacado ornamento dos nossos bramadas para o domingo. detuou- I'etor-ge�al .do D. N

.. P'. Ammal, AI- Fan�s,. I?res. da Call1�ra MUlll�i,pall que serão levados à IPraça: "1. Um
-meios sociais Isc à noite nos luxuosos sa]õ% do berto RIbeiro de OlIveira Mota FI'lde Cunhbanos, dr. Joao Marco,lcle$1

'l't d o lucraI.

_ I (Jube 14 de Junho, o grande baile ,lho, diretor do F. P. Vegetal. ]}ro�'1 Neto, juiz de Curitibanos, vereador: terreno I ura '
.. s� ua o n '"

Sr. ANT?NIq .RAMOS .. de oala a que comparece"am os Olavo de Barros, Gerald,o Souto, WI- 'A, Crippa, sr. Elyseu D. Bern<lldl,IVargeado, MumclpIO de Nova Tren-
Decorre hOJe maIs. um anl- [srs."dr;. Aderbal Ramos da 3ilva liam Simão e .Cezar Se��ra. do S. 1. sr. José Elias, sr. Amim Salum, sr. to, com a área de 274.200 metro�

-versário natalício do nosSo pa-I José Boabaid, Armando' Simonú Pe: �. do M�nisténo d� Agl'lcu.ltura, Jt�-IWeÍlceslau Borini, prei'. de R�o do quadrados, extremando ao Norte em
irício sr. Antônio Ramos, des- ,reira, Ferreira Lima, Othou d·J�er.. c ho M. BIttencolll:t, mspetol �. dO/'jSU.1,

vereadores

..
Raymundo.Mala So-

terras de Jacob Bernardo Mule)", ao

iac d 'ndustrial residente em' Leoberto Leal, ainda o sr. Vidai na· P. k do Parana, d:, AbeIa do
I
Go- bn��o, Hermehno I_:.argura! Ma';

.

V d r J'� _o 1
(mos Júnior e autoridades pres,�ates mes e sra., sta .. Lmla Freyeslf,Jcn, Memlck, Alberto Joao 'Kmck, �J'. Sul em dItas de an o mo ose

ltaJal. , ! ao certame, e exmas. familias.. rla Re:,ista "TrâI_lsito", ,de

FPühS"jO!ávio Macedo, pr�s. Ass: R.ural ;�c Franzer, a Leste en� terras devolu-
MENINA LINDOMAR

I O regresso
I dr. Joao CavallazI, dr. �o�yr 1. de RIO do Sul, sr. Jose de Ohvelra

l\lul-ltas e ao Oeste no RIO do Braçc" De.

Comemora mais uma prima- Na manhã de segunda,feil'::l, às O1iveira� dr. Osni pallllam,_ sr, ,11;- ta, sr. Rodolfo Rapelin, sr ..Siqueira valor' de 2.600,00. 2. Uma pequena
-vera na data de hoje a encanta.- ctéz horas, regressaram as comiti- 1101do

_ Souz�, ;p�efe)to d� S.a� Jose

I BelO. ' dr. Ivo M0!lte�egro, dlretor da d d
.

.dificada n.o mes-
. ., V" I vas do sr. dr. Nerêu Ramos e do �:'. Joao Custodl? d_e Ohveu a, p.�,. Empre_:;ul de ,JolllvIle e rep. da ��_I�asa

e ma eIra, e

o.ora menIna Llndomar le�r�, : Governador José Boabaid, compos- !''ldente da ASSOCIaç:w Rural de S�(' SOClaçao Rural, sr. Artur Fablao mo terreno, n valor de Cr$ 600,00.
'fIlha do senfior Osmar VI�I-Ita dos srs. drs. Aderbal Ramos da José, sr. Miguel Leal e sra., pret�l[0lcar.neiro, �e Pôrto Alegre, dr. Cczarl"E para que c�1egue ao conheci
ra e de sua �xma. sra. d. Dtl- 'I· SiJva, Joaquim Fiuza Ramos e est�s Arno Os�ar Meyer. de �on,l Retiro, :",-lvlm� asslstente (Io Preso do IN?-. mento dos interessados e ninguem
te80y rROo sát AZETAn OlaRut que do Rio acompanharam \) sr. \'1- nrof. LUIZ S. B. da TJfmdade, dr.

i JornalIstas Rubens Ramos do O I
.. I cr . ianor.ânCia mandou

m V·· Ice-Presidente. O sr. Mauro Ramos, Arlindo Beiro Uchoa, chefe d� �IV. Estado", Jairt'l Callado, ,de "A Ga- possa.a e"al '" .

.'
. ra lelra. •

("ue fez parte da comitiva de s. ,-le Máquinas do Min. de Agl'lcutte·, zeta", de Fpolis., Adão Miranda" de expedlr o presente edItal: que sera
Sr. ILDELFONSO L.INHAR�S �xcia, permaneceu em Lajes. ra, dr. Félix Scheafer, d�. Laur� �. "A Noticia", de Joinvile, Ozias Gui- afixado na sede dêste JUIZO, 110 lu·
A efeméride de hOJe regls- A instalação 'da 2a RêimÍão Eco- Bustamante e sra., dr. Afonso ]\I". C. marães, da revista "Vale (lo Itujaí" o'ar'do costume, e, por cópia, pllbh-

ta o aniversário natalício do nômico Agríeob da Vei�a, chefe d? Servo �o. FOlllen- sr. Fél;.x Lebzer, f.?tógraf� da S'ec. �ado um� (1) vêz no jornal "O ES-
nosso dl'5tinto conterrâneo sr Às 20 horas no amplo "fl�ão de to Agncola do l\hn. da A"rIcultura, da Justiça. Educaçao e Saude, srs.

TADO" d FI
.

'1' f' .
"

.

_

,

, d' J Pierre Broc'ardo dr "T'll' G h F
.

"\T e ol'lanopo IS na orma
Ild lf L' h lto funcio- f€stas do I.nstituto de Edn�acao ele- 1. acques ' , .

n 1 lans erc e ranclsco ascO)l1-' '

.

. e. onso m ares, a
tllou.se a solene instalaçãn

.

d� 2a Alcione José Ost�, dr. Artur Bllche- celos, produtores cinematográfi<;os da lei. Dado o passado nesta c1l1�-narlO do Departamento dos Cor-
Eeunião Econômico Agrícola de le, dr. Renato LUIZ P. de �ouza d�·. de' São Paulo, e muitas outras cUJOS de de Tijucas, aos onze dias do mes

l'eios e Telégrafos. S:-llita Catarina, com a !Jres�nçrr de Apolonio Bouset, dr. Ç>zono Carn�,t- nOIUes não foi possivel registar. de 'março do ano de mil nove;:eD-
Pessoa de marcante projeção altas autoridades civis militares 1'0 Sob., dr. Glauco Olmger, dr. Joao Homenagem aos Rotarianos.

t E () li� r.. • A
'

• .,' D C 11' dr José Carlos de M"- P t" d d f t' 'd d tos e quaren a e nove. u, a e-
�ocial n taliciante de hoje eclesIashcas acrronomos vetenna- . ava aZI, . .L "- ar IClpan o' as es IVI a es com

_.""
, o a

. .

.

rios e rura'Üst:s notando-se a pre- tos Horta Barbosa,. chefe do !:)erv: que Lajes assinala dias memoráveis cy dos Anjos, Escrivao, o dahlog1'a
'por se_u acendrado espIrIto de

S'('nça, também, de grande ll'Gmcro Flo'restal,. dr. FranCISCO Bertagllolh e� �ua '..ida social, politica. e eC(J- fe, iconferi e subscrevi. (a). Beli,colegUlsmo, conta com numero- rJc pessoas intéressadas, Jr., dr. V1Í�r Mosang, d�. Theob�ld() nOlUlca. O Ho.tary Clube, homeil�- sário Ramos da Costa, Juizo d� Di-
',sas relações de amizade, que, por Presidiu a solenidade o ,dr. Lco- C. Jamllnda, dr. Altamlr Gonçalv;s geou os rotal'lanos presentes 11a Cl" 't E t' f rme o original so-
certo o cumprimentarão pelo 1;(']'to Leal, presidente 'da Retmiiio, de :",-zevedo, dr. Alberto Santos, úr. dad.e, com um, almosso em s�a sed� rei O. s a con � d f�,

_ Jose Modesto Macedo, dr. RobeI·to SOCIal a que compareceram amda os bre o qual me Ieporto e ou •.

transcurso de tao grata data.
Lacerda, diretor do D. E. E., sr. Vi- srs. drs. Leoberto Leal, Paulo Car- O ESCl'ivão Gercy dos Anjos.

Sra. CeI. LARA RIBAS Sr. JOÃO MEIRELES JÚNIOR tor Buhr, prefeito de Rio do, Snl, "r. neiro, Roherto Lacerda, VirgIlio
Comemora sua data natalí- Comemora, hoje, seu aniver- Ado Faraco, !prefeito de CreSClUl11a, GualOerto, 'Vitor Buhr, Ado iFaraeo,

cia, hoje, a exma. 5ra. d. Car- sário natálicio o sr. João Mei- srs. Cid Gonzaga e dr. Zani GOfiza· dr. Ivo Montenegro, dr. Macedo. Telt'gramaslllélia. Ramos Ribas, digna es- 11 J" t te.c ga, dr. Paulo Carneiro, rep. de La- Oferecendo o agape falou o pre-l'e es umor, compe en .lun-
guna, dr. Hernani Saião dos Santos, sidente do Rotary, dr.' OsvaJ,do Ca-Pôsa do sr. CeI. Lara Ribas, e cionário do Banco do Brasil. rep. da Associaçã'O Rural de Lagu- margo, agradecenao o dr. Leouerlo

dama de apreciáveis dotes de FAZEM ANOS HOJE: I na, Frei Eurico, diretor do ColégIO Leal. Outros oradores se fiz!(ram ou-

espírito e de coração. - o sr. Valdemiro Silva, há1 Santo Antônio, de Blumenau, sr. vir.
MENINA VANIA bil encadernador.. Daoubio Melo, dr. Wilmar Dias, sr. A eficiência da TAL

Wilson Chaves, sr. Kiliano Kretzer, O número de pessoas residentesFaz anos hoje a graciosa me- _:__a, srta. Margarida Pires.
sr. Egidio Amorim, dr. Mário Ma- em Florianópolis, que estava em

nina Vânia Moritz, dileta filhi- � a srta. Zinaida Stchlknoff. fra, srs. Jaime Mendes, Francisco) Lajes, n�, instalação da Quinta Êx-
Ilha do nosso distinto conter- - a srta. Maria C. de Araujo Fl'ança, dr. Raul Caldas, delegado 'Posição Ag�-Pecuária, é calculado.
rã.neo sr. Evaldo Moritz, Con- Figueiredo.

-

do Ministério do Trabalho, dcputa- por pessoas vindas de lá, em GiiO.
tador do Banco do Distrito Fe- _ a sra Dalila Ferreira Sa-

dos Félix Odebrecht, Waldcmar Dp.�se número, 210, ll1ais ou mell(IS,
. Rupp e Walter Müller, sr. Adoifo Yflajaram peja importante Compa-deral, e de SUa exma. sra. d. les" espôsa do sr. Arnaldo Sa- Derner, sr. Elias Ageloni, ceI. Sa- nhia Aérea Catarinense TAL, inclu-Inês Ramos Moritz. les, comerciante. lomão de Almeida, pref. de Curiti- sive o sr. Governador em exerCiCf!)

Vânia oferecerá às 'suas nu- - o menino Acílio Jesus Vi- banos, sr. Graciliano Almeida, preso e sua comitiva, (lemonstrando, ,àes-
lllero�as amiginhas uma, fes- eira filho do sr. Agenor Vieira, do PSD em Curitibanos, ten. Moysi�s sarte, a popular TAL sua eficiência

tinha I·ntl·ma. de Cordova., delegado reg. de poli- 'e seu decidido interêsse uelas COtl-linotipista da I. O. E. cia em Curitibanos, sr. FrancÍs..:o .sas de nossa terra.

PAULO BROERING
E

SENHORA
Participam aos parentes e

jpessoas amigas o contrato de
.

casamento de sua filha Sony,
com o sr. Constantino Atheri-
no. \

SYRIACO ATHERINO

,

E·
SENHORA

Participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato de
seu filho oonstantíuo com a

srita. Sony Broering.

SONY E CONSTA��1'INO
Noivos

ACHAM-SE NO DEPARTAMEN
TO DOS CORREIOS E TELÉ
GRAFOS, TELEGRAMAS PARA
Casa

Eugênio Bac�, ,8udalicio do Nas
cimento Aqemil.r Campos de
Mélo, Silva para Rita HenseI,
Aurelina Lima Dutra, Oton Ba
tinga, Dalila Ramos, TTe Moa
cir Correia, Domingos Rubbo,
Florentina Andrade . Barreto,
Ervin Rubi, Zulnia Martins,
Braminas pa,ra Jofre Darchan
chy Caliope Berdolugo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
f I

•

O BSTADO-Quarla.felr. 16 ce Marco 'cae '9.9

" ,

. �0MPANflIA,·· ...

, I I
•

'

..

,

..

.

. 1..

'

)
I

.
.

I Praça 15 de Novembro, 22
'

__ .2° andar I
, J • • t

t

,

I" ;1

t "Telegramas: 'PROSEBRAS
'

\

\

.

.

'Transportes Tenesnes "

c
'

Transportes Maritimos
.

.
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I!,�cc,:
2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Cuntiba

_,�_::_ Joinvile - Florianópolis e Lajes.
3as. 5as. e sábadõs: Lajes --' Florianópolis. -- Joinvile

I�I:
Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

.

' ,:Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 ioqaree. ..

,

,�: Agentes: Fiuza Lima & Irmãos 'I
.: I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ,�

s
__().._,()._.o....()....()....�()....()�)....()....(,....()�)..

(7

@ ESTA A ROTAÇÃO NORMAL
c-- ,

DO VIRABREQUIM DO SEU
.s.=

CARRO. PARA QUE OS MAN.

CAIS SUPORTEM ESSE TRABALHO,

TORNA-SE NECESSARIO ESTEJAM

RECOBERTOS DE UMA PELíCULA PRO·

TETORA, DE OLEO LUBRIFICANTE.
Qo�nças nervosas mentaise

Direção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clinica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

@ FUNCIONAMENTO DO

MOTOR, PORÉM, POUCO
A PO_u

CO CAUSA CONTAMINAÇAO
DO OlEO, DE MODO QUE AO

FIM DE CERTO TEMPO A EFICIEN

CIA DESTE DIMINUE. O OLEO

PODÉ SER CONTAMINADO PELO

PÓ PARTíCULAS DE MfTAl"C�R
vio DILUIÇÃO, AGUA E ACI

DOS'. O ,MÁXIMO QUE OS

FILTROS FAZEM É ,DI�INUIR
ESSA CONTAMINAÇAO AU·

MENTANDO O PERIODO

DE EFICIENCIA DO OlEO.

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA
Tratamento pelos mais modernos raetõdos Europeus e

Norte-America-jnos. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxma,
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla
ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi
me alimentar

ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
Amplo parque arborisado . Completa separação de sexos. Pavilhão iso
lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem C5-
pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

Transporte de doentes.
ELETRICIDADE MÉDICA,

�moterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-
res do cérebro.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI
FONE 3055

ENDEREÇO TELEGR.;\FICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARANÁ.

STANDARD 011 CO. OF BRAZIl �
E SEUS REVENDEDORES�

I
I,.

PARA AS RODAS DO PROGRESSO

Uma das maiores preocupações dos homens públicos
que vlsuclizom o futuro é rasgar estrados, afim de levar adiante

. as rodas do progresso. Pois, pelas estradas passam todos os

elementos básicos sobre que se constroe a grandeza de uma Nação.
Hoje, os proprietarios. de caminhões sabem que com boas
estradas, como as que estão sendo construidos pelos ..

Depcrtomentes Nacional e Estaduais de Estradas de Rodagem,
poderão transportar cargas com mais rapidez e

segurança, servindo-se de caminhões International fabricados
especiolmente poro todos os tipos de serviço .

mas •••
:':i!m penteado!DIZ o CAFEICULTOR:

Utilizando boas estradas e oa

caminhões International,
o café poderá ser despachado
com mais rapidez.

•

DIZ O COMERCIANTE:

Boas estradas
"e os caminhões
Internationai
asseguram o su

primento continuo
das mercadorias.

FIXA O CABtLO

Friccione diá
rlamente seus

•

I ,

: .

* Rodovia
5. Paulo - Corumbá u.;�::;:::::::::::::::::::::::::::::,
(M. Grosso),
uma das
I"Transversais" do,
Plano Rodoviario'
Nacional,
Percurso: 1.790 Km,

Rio d,e Janeiro
Av. Barão de Tefé, 74

,

São Paulo
Rua Oriente, 57

•
Pqrto Alegre

Rua Gaspar Mortil]s, 203
•

Mtc.nn

I
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U! oie a e e a[ã� i arineD�e �
ib aerea segue hoje para

I
Campeonato Brasileiro

masculi-,
Chefe - Dr. Heitor Ferrari. minina - Da. Luiza Nahas r Éguipe feminina - Iolanda.

aulo a delegação catarine, no e feminino, cuja constitui- Técnico - Werner Garm. > Bonnassis; Bonnassis Reinalda Pizzani, Iris
: atletismo que disputará o ção é a seguinte: Acompanhante da equipe fe- Miss dos Esportes de Santa Colin, Ivone Schneider e Ronny

Catarina - Dirce Noemy de Henscke.
Equipe masculina - Érico

Straetz Júnior, Paulo Samy,
Paulo otto Sheidemantel, Arle
te Natividade Perfeito, Djalma
Hipólito da Silva, reobaldo Si

mão, Osvaldo Silva Husaldel,
Waldemar Tiago de Souza, Pau
lo Pírajá Gonzaga, Francisco

Técni- Assis Guimarães e Hélio Ama

ral Lange.espectativa pela temporodo
do São Cristovão

�rande

" :resce de di� �ara
.

dia o en-, .., , ,frentando o clube promotor da

I iasmo do público pela sensa- 1 Sexta-feira, VIa aerea, devera f. C. D., veremos a segunda exí
'I nal temporada rutebotístíca chegar á ilha o poderoso con- bição, frente ao Figueirense.

i I
� o esquadrão do São Cristó- junto de Magalhães, integrado Teremos, portanto, dois jogos
), do Rio, levará a efeito em por novos elementos, recente- destinados' a agradar á imensa
asa capital, sob o patrocínio

I
mente contratados. Sábado no legião de aficionados do espor

-Tpíranga, de Saco dos Li- estádio da F. C. Desportos, ex- te-rei.
íes. troarão os sancristóvenses, en- Não percam !

MONGUILHOT NA DIREÇÃO
DO ENCONTRO DE DOMINGOs brasileiros poderiam ser campeões

alameric8nos mais vezes não fosse a

politica re'oiooalista da C.BJJ.

Na relação abaixo vemos a for

mação de todos os quadros que

já nos representaram, até ago
ra, nesse magno certame do
continente.

1916 - Casimiro, Neri e Or

lando, Lagreca, Sidnei e Galo,
Menezes', Alencar, Friedenreich,
Mimi Sodré e Arnaldo.

1917 - Casimira, Vidal e Chi
co Neto, Dias, Lagreca e Galo,
Caetano, Néco, Amilcar, Harol
do e Arnaldo.

1919 � Marcos, Bíanco e Pín

daro, Sérgio, Amilcar e Fortes,
Milton, Néco, Friedenreich, Hei
tor e Arnaldo.

1920 - Kuntz, A. Neto e Mar

tins, Japonês, Sisson e 'Fortes,
De Maria, Zezé, Castelhano,
Junqueira e Alvartza.

1921 _ Kuntz, A. Neto e Bara
ta, Lais, Alfredinho e Dino, Ze
zé, Candiota, Nono, Machado e

Orlando.
A l:iga paulista não fo;rnecetl

element�s nesses dois campeo
natos. Por isS'Q. a seleção brasi
leira não. confirmou o feito de
1919.

1922 - Kuntz,Palamone e Bar

tô, Lais, Amilcar e Fortes, For
miga, Néco, Heitor (Frieden
reich), Tatú e Rodrigues.
Nesse ano os paulistas toma

ra� parte e com isso a C. B. D.
venceu mais um sul-americano.

1923 - Nelson, Penaforte e

Alemão, Mica, Nes'Í, e Soda. Pas
coal, Zezé, Nilo, Mário e Amaro.
Neste ano, novamente os pau�

NELSON MAIA MACHADO

Segundo fomos informados,
para a direção do prélio entre o

São Cristóvão, do Rio, e o Fi

gueirense, a realizar-se domin
go próximo, no "stadium" da
rua Bocaiuva, foi convidado o

árbitro n. 1 do Estado, Newton

Mongutlhot.

TOMARAM POSSE OS NOVOS
DIRETORES DO INDEPEN

DENTE

Souza.
Representante da A.C.E.S.C.

_. Dib Cherém.
"

•

� I�mo

MARIO VIANA ACEITOU
FomoS' informados ôntem que

o arbrítro Mário Viana, da Fe

deração Metropolitana de Fute-'

boI, aceitou o convite feito pela
Federação Catarinense de Des
porto para dirigir o prélio' Pau
la Ramos X América, pelo cer

tame estadual.

Representante da Orõníca es

portiva do Vale do Itajaí .:_ Níl
ton Russi,

f Representante do "O Estado"
r -Pedro Paulo Machado.

Delegado do Conselho
co - Osvaldo Meira.

'Federação Atlética Calarlnense
,

Aos desportistas eararlsesses

sidente.

O· selecionado catarinense de

basquetebol, que sábado realiza

ram brilhante figura derrotan

do a seleção de Pernambuco por
37 x 30, foi ante-ontêm vencido

pelo poderoso conjunto paulis
ta, favorito ao titulo máximo;

pelo elevado escore de 73 x 20.

O certame sul-americano foi lista não cederam J'ogadores.
ísputado pela primeira vez em Os leitores, naturalmente, de

ais. Enviamos' então um bom verão estranhar que nos cam
,

uadro formado por elementos peonatos disputados em Mon

.e projeção do então futebol tevidéu e Buenos Aires, não
.

.rasüeíro. Dêle faziam parte io- figuraram jogadores de São

,jadores de alta classe como Ca , Paulo. Mas, nós que acornpan-.

Ilimiro"
Orlando, Lagreca, Neri, hamos o futebol em nosso pais'

,illffl �riedenreich, Mimi S?dt:é e Ar- desde 1914, podemos informar
i li ;1aldo. Depois. continuamos a que isso sucedia,' porque dois ou

1'!!I�oncorrer. Aparecemos em 1911 trêsmeses antes do embarque
� já em 1919 ganhávamos pela para o estrangeiro, os cariocas

1/!! !prmeira vez p campeonato sul- da C. B. D. arranjavam uma

j
americano. É interessante re- briga com os paulistas, afim de

I gistar tal coisa. Ela "põe em re- proporcionar excelentes pas
. Iêvo o porquê de nos orgulha- seios' aos seus jogadores. Na es

I; mos de praticar um ótimo pa- perança de viajar até Montevi-

:I,drão 'e achar que se tívessemos céu e Buenos Aires, os melhores

"dado ás nossas representações jogadores assinavam inscrição
!I;() preporo de 1919 e também agi- para os grandes club� que

Iii'
do a C. B. D., . sem a polítíca de mandavam no futebol brasí

I

". I exclusivismo, para nos repre- leiro. E devido a essa politica
",' sentar com quadros inferiores, nefasta mandavamos para o es-

teríamos ganho outros campeo- trangeíro quadros medíocres,
natos. que absoluto representavam a

força máxim� do 'futebol brasi
leiro. Quando não se tratava de
Viajar para o estrangeiro, os

cariocas arranjavam um jeito
para fazer as pazes com os pau
listas e com isso vencemos os

campeonatos sul-americanos de
1919 e 1922. Poderíamos' ter
conquistado outros certames, se

não rósse a politica "caôlha" da
C. B. D.

1925 - Tufi, Clodoaldo e Hél

cio, Nascimento, Floriano e

Pamploma, Filó, Lagarto, Frie Domingo, pela manhã, reali
denreich, Nilo e Moderato.

1937 _ Jurandir, Jaú e Nariz
zou-se a solenidade da posse
dos novos dirigentes do Clube

(Carnera), Tunga (Brito)., Atlético Independente, do dis-
Brandão e Afonsinho, Roberto,
Luizinho, Carvalho Leite (Ni- trito da Trindade, eleitos dia 23

de fevereiro último.
'gínhc) , Tim e Patesco.

Acha-se assim constítuíd., a
1942 - Cajú, Domingos e Os-

nova diretoria do C. A. Inde
valdo , Atonsinho, Brandão e
.. pendente:Díno, . Cláudio, Servílio, (Zizin- Presidente de Honra Dr. Lau-

ho) , Pirilo, Tim e Patesco.'
1'0 Fortes Bustamante; Presí-

1944 - Oberdan, Domingos e

Newtõn (Begl'íomene). Biguá,
dente - Pedro Anastácio Silva;
vice presidente Antonió

Rui e Jaime, Tesourinha, Zi-
zinho, Heleno, Jair e Ademir. Cioff; 1° secretário - Saul Les-

sa; 20 secretáro - Acelon Pa-
1946 - Luiz, Domingos e No-

checo',' 10 tesoureiro - João Car
rival, Zezé Procópio, Danilo e'

doso de Barcelos; 2° tesourei-
Jaime, Tesourinha (Cláudio), P d L' F

.

D'ro _ e ro azaro erreIra; 1-
Ademir, Heleno, Jair e Chico.

retor esportivo -, João Silva;·
Diretor de Propag�nda - Aurino

Godinho; Guarda - esporte -

Emetério Pacheco; Procurador

Salomé Jacques; Comisão

Fiscal Edelbrando Trupell,
Leopoldp Teixeira e Osni Silva;
Comissão de Sindicância - Osni

Fernandes, Domingos Silva e

José Passos.

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO A Comi.ssão do Concurso Miss
CONCURSO MISS SANTA CATARI- Santa Catarina dos Esportes apre-

NA senta á vencedora Dirce Noerní de-

DOS ESPORTES, encerrando, Souza as mais sinceras. felicita

nesta data, êste certame que des- ções, estendendo-as ás senhorias

pertou entusiasmo no meio des- It-is CoJlin, Terezinha Torrens e

portivo de Santa Catarina, agrade- TeIma Kaminski, classificadas em

ce o valioso apô io dado aos seus' segunda, terceiro e quarto luga
trabalhos pelas valorosas associa- res, Espera que continuem elas

ções desportivas Associação' Alléti- trabalhando pelo engrtmdecimento
ca Barriga Verde, Grêmio Espor- dos desportos catarínenses.
tivo Olímpico, Sociedade Esporti- PELA COMISSÃO CONCURSO
va Cruzeiro do Sul, Ipiranga Es- MISS SAN'rA CATÁRINA DOS ES-,
porte Clube, Ligas Atlética .Norte PORTES.
Calarinense e Blumenauense de José Gusmão' ele Andrade Pre-

Desportos. É uecessário estender
ês les agradecimentos aos' despor-
tistas Werner Garnl, Newton Rus-

SÃO PAULO 73 X SANTA CA-
si, Capitão Lino Costa, Jota Gon-

TARINA 20
çalves, Acyr Neves, pelos trabalhos
desenvolvidos em Blurnenau e Jo
inville. Ressaltamos a colaboração
valiosa da Rádio Guarujá incansá
vel na propaganda do Concurso a-

o 'través de MOMENTO ESPORTIVO,
e dos orgãos da imprensa catari

rinense "A NOTICIA", "O ESTA

DO", "A GAZETA", "DIÁRIO DA

TARDE", e "A GAZETA ESPORTI- BRASILEIROS X CHILENOS
VA" de São Paulo. Decidindo o titulo de cam-

O concurso ora encerrado re- peão Sul americano de Amado

presentou uma grande vitória elos res, jogam hoje em santíago.
que procuram difundir os esportes as seleções 0'0 Brasil e do Chile.
em Santa Catarina, Foi um des-Ipertar de novas energias. A pre- __- _

cal"rdade de tempo nem chegou a

arrefecer o entusiasmo dos despor- R ' dí G
. II ,

JORNALISTA HÉLIO MILTON listas que sufragaram suas candi- a 10 uaruJa
PEREIRA 'dalas, senhoritas DIRCE NOEMí li

Na ausência do nosso com- 'DE SOUZA, !RIS COLLIN, TERE- PROGRAMA PARA HOJE
panheíro jornalista 'Pedro Pau- ZINHA TORRENS, TELMA KA-
lo Machado, que hoje segue pa- MINSK!. 9,00 - ABERTURA _ Bom, dia;

ra a capital paulista acompa- A Comissão do Concurso Miss
nhando a embaixada da Federa- Santa : Catarina dos Esportes, está

ção Atlética Catarinense, res- disposta a trabalhar cada vez mais

ponderá pela secção esportiva ardorosamente pelo engradecimen
desta folha o nosso inteligente to dos desportos amadoristas, dan

colega jornalista Hélio. Milton do á Federação Atlétíca Catarinen
Pereira. se uma parcela de colaboração.

util e proveitosa. A FAC bem me

rece êsse apóio.

( FESTIVAL DO SÃO
PEDRO F. C.

para }Ioce. . . /

9,30 - Arco Iris Musical

9,115 - Bing Crosby
10,00 _ Musicas brasileiras em

gravações
10,30 _ MUZAK

11,00 _ Informativo Guarujá
11,05 _ Pedro Vargas
11,15 _ Isaura Garcia

11,30 _ Variedades em gravações
12,00 - Oferecimentos musicais
14,00 - INTERVALO

Promovido pelo São Pedro F. 16,00 _ Em tempo de valsa
C., de Costeira do Pirajubaé '16,30 _ Musica deliciosa'
realiza-se, no próximo domingo 17,00 _ Informativo Guarujá
no estádio do Ipiranga, em Sa- 17,05 _ Ataulfo Alves
co dos Limões, um grandioso 17 15 _ Marek Weber fl sua orq.
festival esportivo, estando o 17:30 _ Um programa para voce .• ·•
programa assim elaborado': 18,00 _ Ave Maria
Corírrtíans x Palmeiras - das 18,05 _ Carta Sónora

10,00 às 10,40. Taça Manoel Hs,15 _ Mário de Azevedo em sólf,Jl
Martins. de piano
Flamengo x Independente - 18,30 � Teatro Singer

das 11,00 às 11,40. Taça Mario. 19,00 � Momento Esportivo
Horl1.

I

19,30 _ N�ticiario da Agencia Na-

Avante x Juv.entus - das 13,00 cional "-

às 13,40. Taça CeI. Lopes Vieira. 20,00 _ A. música dos Estados UnÍ-

Atlântico x Limoénse - das dos

14,00 às 14,40. Taça Waldemar 20,30 _ Musicas brasileiras em

. gravacões
21,00 :__ Musicas por 4 pianos
21,15 _ Carlos Galhardo
21,30 _ Orquestrá Sinfonica

22,00 ._ Informativo Guarujá
22,05 _ Musicas variadas

22,30' _ úl limas melodias

23,00 - Bóa noite ENCERRA-
MENTO

Vieira.
Guaraní x Floresta - das 15,00

às 15,40. Taça Augusto Schmidt

Botafogo x. Flamengo d"as .

16,00 às 16,40 (Infantil) .Taça
José Salgado de Oliveira.

Esperanç� x Unidos das

17,00 àS,17,40 (Juvenil) Taça
Manoel Donato da Luz.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• I8T�Qu8rt. lelr. '6 "9 Marco de ''''9 7

j

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, DO Hospital de Caridade

Dt. Alvaro de Cervalho
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 Cirurgica
Molestias de Senhoras

CI,RURGIA GERAL
J)os 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

eapecializad� da gravidês. Dístur
bios da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, .i:t4.:1,\v
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem-
1188, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
toras)
iASSISTENCIA AO PARTO E OJ:-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopise, etc.)
Vf:Bturbios nervosos _ Esterflidade
.- Regimes;
Consultório R. João Pinto, 7 -r-' TvI.,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro _ Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros. para o interior do Esta�ol Dr. Lindóllo 4.8.
Pereira

Advo1lHlo-CôntabUlsta
Civel -- Comercial

Co.natltui,õe. - de .ociedad••
•••I'viçoit eorelatOll. em geral.
�OrgQni.zGçõu contabeie.

R.giatrol. 1I\GI'CCI8. d.i.pon'do.
no Rlo, d. cornepemd.nt••
Eeerit6l'io: Rua Alvaro d.

Carvalho II. 43.
Da. 8 b 12 ho.....

T.l.foD. lC94

, O horá'rio dos carros' de que é agente, nesta capital, a 'conceituada
firma' Fiuza Lima &' Irmãos, é '" seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras

. Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO AlllITAPOLIS - ·3a• e 6a• feiras

16 horas
14 horas

16,30 aoras

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
O-UVIDOS-- NARIZ e GAR·

, GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.SÔO

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

DR. NEWTON d'AVILA

- 12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA'
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Scbmidt 48

,

Produtos. Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

tem o prazer de comunicar aos, senhores Veterinários, -Fazéndei�ps
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de 'uma grande série
dêsses produtos.
•

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

.

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ú cm3. ,

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmS.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 � frascosCirurgia geral - Doenças de Senho

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

de 100 cm3.
n.

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S.
THIAGO

Médico e parteÍ!'o
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

1>0

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

Doeaças da tiroide e demais glan
duIas internas

CJinlea e cirurgia de senhora, -

Partos
FISIOTERAPIA .; ELECTROCAR-)DIOGRAFIA _ METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"PeJa manhã das 10,30 b U
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO.
Rua Vitor Meireles 111. 18

Fone manual 1.702
RESrI)ÉNCIA:

Avenida Trompowski tJ2

Fone manual 766

Or. Mário Welldh.....
Dwca médica de adultot e cri�
OonsultórIo - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 {la 6 h�al

aaidência: Felipe Schmidt II. n.
Telef. 812

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLlt.STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente par vário. anoe do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo

Corrêia Netn
Cirurgia do estômago e Via. circ:ula·
ree intestinos delgado e grosso, tirol·

de. - rins, próstata, bexiga, ute�o,
0..ári08 e 'trompas. Varlcocele, bidro

ceIe, varizes e hernas,
, Consultas: Das 3 ás 5 horas, , r.na

Felipe Schmidt, 21 (altos da eaaa O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados queParaíso), Telef. 1.59�. • _

Re.idência': Rua Esteves Juntar. 170; contínua fornecendo refeições e bebida" geladas.Telef. M. 764

ras - Proctologia
Eletricidade, Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
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.

frascos

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
dCJ,' 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: Ternerjna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Souba Aviária, Vacina Contra, a Peste Suína, etc '

'

Quaisquer consultas 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.

árvores
-

-ffutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece, o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

Clinica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral ,;_

Doenças de Senhoras -lPartos _

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

Tratamento da Tuberculose
Raios X _.:. Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
TribunaJ.) Rua Santos Dnniont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIAN�POLIS

Or. Paalo Fonte.
Clinico e operador

Co1Ilultório: Rua Vitor Meirelea, 116-
. Telefone: 1.40S

eon.ultas das 10 áo 12 e du 14 'I

I! hrl. Residência: Rua Bl_.
22. - Telefone: 1.620

Coqueirol Praia
AVI50

Clube

Or. M. S. Cualc:ull
Cimca exclusivamente de criançu

• Rua Saldanha. Marinho, 10
Telefone M. 73:'

II C A P I T A L A R II
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$ 11.1,00 apenas.

Partieipa�ão DOS IDeros
DR. A. SANTAELA

(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de 'Medicina da UniversIdade

do Brasll)
Médico por concurso da Asslstên·
cla a psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital P�lquI(t,
trico e ManIcómio Judiciaria

, da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de W·
serIcórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA moWA _ DOENÇAS MãeNERVOSAS
oonsultõrro: EdifícIo Amélia Pai

Keto - Sala 3.
E CResidência: Rua Alvaro de oar- mprego ou argo............ ...•........••.... •....... . .

'!'alho, 70. Cargo do Pai (mãe) ' .

T���O��: às 18 horas
Observ............. .: .'••• ,.... ••••.•.• .•...•. •.•.• . ..

OonsultórIo - 1.208.
Residência - 1.305.

.,. -.- _-_-.-_-.- -.-.-_-_-_._."",_,..,_'!'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 uosso Cadastro Social.
Nome ..........................•.......•.......

'
..••...

Rua ... :............ Est. Civil �............. D. Nasc. . •...........

. � . . . . . . . . . . .

. .

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

'Bt)m'
.

biii6citio
.

Braode . visão

Visão maiÓ�' e maia perfeita
que a de um' bom, binóculo

alcança quem tem sólida
inetrução,

Bo.os Jivros, _ sobre todos os

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Plorianôpolia
.............

Muitas felicidades pelo nuelm••
to de seu filhinho J

lWàs, nio esqueça, que o Dielh••

presente para o seu "PlMPOl,.HO"
é uma caderneta do CIU:DITO
MUTUO PREDIAL.

� .....
•
•
•
•
•

:

i
I
•
•
•

•

: Caixa Postal 55.

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

Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

.

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO·
JOAO PINTO, 25 (frente ao Tesouro

do Estado) ,

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

SENHORITA!
A unima creação em relri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Fabrloant•• diatribuidore. da. afamada. c:on- ·1feaçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Poa.ue um gran-

Id. .ortim.nta d. oa.emira.. d8coclo.,' bdnll
bon•• barato., algodõe•• marina. a"lam.ntoe

para alfoiat... que "eaeb.. diretamente dca

ISnr.� Comel'cl••t•• do Interior 110· ••IIt1cio d. Ih. ft,u:.l'.m Ilmô

Flol'lan6poU., - FILIAJS .m Slam.ncu e Laje. .

-_....- 111__-'

fdbrlca.: A Cc.a -A CAPITAL- .hamo ca at.llgaO do.
vlalta ant•• d. ef.tuarem auala 'oompro..! MATRIZ em

, ,
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SALVANDO DA MORTE UM DOENTE TUBERCULOSO OU LEPROSO É DEVOLVER À PÁTRIA UM FILHO ,rERDIDO:.

'Em' circulação, no Estreito, notas OSAeomunistas per-
falsas de Cr$ 50,00 d�.IIJRAN!�r!'���u. P.) _ A

A policia tem uma nota de cem adulterada para quinhentos
cruzetros.-Energica ação policial.

, NaDelegacia de Polícia

destaj
rar o responsável pela adultera

capital, estiveram, ontem, os' ção, estando, desde ontem, in
comerciantes Oscar Dias, Dil- quíríndo Nicolau Guilherme

O MOMENTO Dnl·XDO de labrlrear san Régís e Manoel Linhares, Vieira a respeito da procedên-
U todos estabelecidos no sub-dís- cía das notas que passou. O

,

.. , .".
-

d·lobe·lro' falso
-

trito da Estreito, comunicando fato inda se torna mais grave
_

. à autoridade policial, que, lá sabendo-se que está em mãos
As eleI,çoes em Minas Gerais, Houston, Texas, 15 (U. P.) -

'

d P li
.

t d_ _". pelas tantas, apareceu em suas a o icia uma no a e cem
para orgam�açao dos gover�o� ,de Joe Ernest Riley, de 59 anos de casas comerciais Nicolau Gui- cruzeiros adulterada para qui�etenta-e-dOls no:,os, mUnI_cI?IQS

I
idade, que admitiu estar fazen- lherme Vieira que, em paga- nhentos.

,r�c��tement� ,crIados pela leI de
do concorrência à Casa da Moe- menta de compras feitas, deu É de se esperar que, a todo.

dIVIS�ü- admllllstra�l�a do Est�do, da dos Estados Unidos, decla- notas de Cr$ 10,00 adulteradas instante, se esclareça a habilí
eonst�tuem, sem d�vJda, um =. a rou que se entregou à policia .para Cr$ 50,00, com a substí- dosa trama em que estão envol
respeJ.to da sltuaç�o d_e prest�gl� porque "SUl;! industria tinha tuição do número um pelo cín- vidas indivíduos inescrupulo
��as dlversa� ,0rganIzaço� p�rtIda- muitos gastos e não obtinha co. Dada a gravidade da quei- sos, assaltadores de bolsa do
rias que �llhtam naquela �rande suficiente lucro". Ademar Riley xa, a Polícia ímedíatamente sei povo, e se lhes aplique à pena Por 239 dólares um'e �:llta unidade d,a. Fe?er:çao. As admitiu que as moedas de pra- pôs em movimento para apu- que merecem.

'

Ih' d ''.1'ma-s recentes notl�:?S a cer�a dos ta.de 50 cents do Tesouro Nor- eperê o e te evisão
resulta�os dos plenos assinalam te-Americario são "melhores" N I' ble'· L'e

·

I '·va
NEW YORlt, 1.5 (U. P.) - A

a :vItórJa da U. D. N. ,em 36 pre-
que as que êle fabricava. a 'ssem Ia gls a I GeneralElectr íc anunciou uma re-

felt.uras, enqu�nto ao, P. S. D." seu Riley apresentou-se ontem à " dução bastante considerável em

�alOr competidor fora do �Itua- noite ao pôsto policial dizendo muitos dos seus artigos de uso do-

CI?nISmO governam:n:a!, coube o
que desejava retirar-se do ne-

p
méstico. ESSfl medida, que entra-

trlU�f� �m 24 mumcipios. Em 5 gócio. Então, levou a polícia ao Comissão ermanente rá imediatamente em vigor, af'e-
mumcipios a,U. _D. N. apresentou local onde tinha os instrumen- ta os preços dos refr-igeradoras,
chapa de cohgaç�o e num apenas tos de sua "indústria" e os en- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA contra a infeliz e impatriótica ventiladores, aquecedores e vários
o P. S. D. se uniu ao P. R. Bes- tregou aos policiais. ESTADUAL medida da Câmara de Vereado- autros artigos.
salve-se, todavia, que não estão Ríley disse que "só estava (C

. -

Permanente) de. Ar,
, 1 Ao mesmo tempo o presidenteormssao ermanen e res e rarangua que, petosainda concluídas as apurações, tendo um lucro de 46 cents em 15-3-49 seus membros udenistas, que- da GE, Charles E. Wilson, anun-

apesar de não se esperar que -se cada moeda de 50 cents. Entre- L '1T'
, -

G d ciou a introdução no mercado de'Presidente: Sr. opes \ terra rem a sua anexaçao ao R. o, oaltere .a situação. tanto, o trabalho' era muito e _ P. S.D.' Sul. Assina, em nome da C1 novos modêlõs dos seus produtos,
Como se vê, o Partido Social De- os gastos estavam aumentando. Membros: Alfredo Campos e mara, á telegrama de protesto, por preços "subsLancialmente mais

mocratíco tem no Estado dê Minas Antes o lucro era maior". - baixo" que os' dos modêlos atuaisCalil Bulas - P. S. D" Bulcão o seu presidente Serafim Ber - L

" Gerais um prestígio que não so-
Vianna e Paulo Fontes _ U. D. taso. que virão substituir. Entre êsses

Ire quebra, liavendo-o confirma- Desembargador APl B novos modêlos figura um aparê-
d d ...a_ . , , N. e Braz lves -

.. ' '. ,

o, e maneira auspiciosa, nos lho de televisão, para 'h1esa, cujo"
pleitoslqu� acabam d� ferir-se ali Henrique Fontes Havendo número regimental, Bebeu o s88gue preço será de '239 dólares cêrca
e nos quais se envolviam, como é

,

' I

f' b t
-

d l' 1 de CI'!i' ",700,00, em comparação"
J Ad t d t f' OI a er a a sessao, sen o .ca e

d
. 'ii' �

de perceber-se, extraordinários in- a a e on em 01 assi'0ala- aprovada a ata da anterior. O 'as Vitimas com os 325 dólares cobrados pelo
'terêsses partidários da U. D.

N"l
da com a passagem do amver-

d' t t d l '1 tipo mais barato dos atuais recep-,.

at r' d d b expe ien e cons ou a' ei .ura .

que é o partido do próprio Go- sano na a 1�1O o sr. .esem ar-
d di tores de televisão da GE.

vernador. '

' gador Hennque da SIlva Fon- e rversas peças. LONDRES, 16 (V, A.) - John
O vitorios�' desfêcho das elei- tes, professor da Faculdade, de George Haigh confessou o assassi- D IhDireito e presidente d I títi .Não houve processo a relatar. nato da rica viuvá Olive, e mais 1« eU5 e pi! gue» o

ções d-e Minas Gerais .está na cir- O ns I u- L

cunstância de, representando o P. to Histórico. Nome definitiva- cinco pessoas, acreditando-se que melhor �ilme argentino
s. D, a corrente partidária cuja mente imposto à admiracão

.

e À. A;sembléia, �egi��a�iV'\ .�i a Iísta esteja incompleta, Declarou BUENOS AIRES, 15 (U, P.)
legenda se opôs à do sítuaoíonís- ao aprêço dos nossos círculos envia o ? seg.um e o IClO, _1 o

que antes de atirar os corpos de Os cronistas cinematográficos ar.'

mo udenista, poude, ainda assim, culturais, o ilustre aniversa- no exp�di�nte: " suas vitimas 'ao acido sulfuríco, be- I gentinos escolheram "Deus lhe pa
elevar a dois terços o número de riante recebeu ontem expressi-I Florlanópolis, 15 de março de

beu-l�1es o sangue por canudos. A I gue", como o melhor filme argen
unidades municipais conquistadas vas e justas homenagens, a

1949.
. polícia desconfia que esse detalhe! tino de 1948. Essa película,' que"

entre as que foram ainda há pou- que nos associamos, embora Ilm? Sr. Presidente da .tJ.s- seja falso, visando preparar terre- i foi produzida pela companhia "Ar-
co acrescentadas na redivisão ad- com involuntário atrazo, en-

sembléta. Estadual. . no para atenu,ante de insanidade (I gentina Sono l,lilm", baseada no li-
ministrativa mineira. E não se di- vianda-lhe nossos votos de in- Nes�a.. ,mental. vro do mesmo nome, de autoria do"

tensas felicidades. A diretona do Ipíranga F,u,-ga que, ,por havér mesmo ficado t b 1 CI b t d t .

O P
escritor brasileiro Joraci Camar-

em minoria, no cômputo dos pre- e? u e,
-

en ? I:a _rOri!!�a reso um es"roque' so. conq'lÍs, Lou vários outros law
a vmda do Sao Cnstovao rl� r 11.. \I L

feitos que elegeu, o P. S. D. tenha partido do governador Milton Cam- tebol e Regata, ao Estado e. cte- -Iuter'D -I Dal
réis, pois o prêmio do melhor atol'

experimentado uma derrota, Não. pos, que devem contentar-se com vendo jogar'com o referict) ,;11,- ,

,
Be O, -cinematográfico da Argentina cou�

Os resultados do pleito não im- as reduzidissimas vantagens de be no próximo dia 19, sàb�Hl(), RIO, 15 (A. N.) A policia cario- be ao seu principal' intêrprete, ()'

portaram em derrota p,ara o P. S. um terço do,s troféus. tomou deliberação de convidar ca prendeu na nlanhã de hoje, o artista mexicano Arturo de Cordo-'
D., mas sim para a U. D. N., cujas Se, porêm, isso equivale a uma essa Assembléia como homena- polonez Bolka Zanovowka, escro- va, hem como o dó melhor dire-'
previsões, aliás, eram levadas ao vitória muito expressiva para o geada da referida partida., que internacional. Sua captur-a foi toro Foi também escolhida co

otimismo ,de reduzir ao máximo P. S. D., redunda em contundente A homenagem é das mais solicitada pela policia italiana. mo a melhor adaptação a de "Deu&
de meia dúzia os muniOlpios em derrota para a U. D. N., que exi- merecidas de vez que represen- Bolko,- que se faz passar por lhe pague", realizada por Túlio'
que o P. S. D" elegeria os ,seus be, a dentro mesmo de dor.vinios tais o povo do Estado e para os príncipe, conde e por outros ti tu- Demichellu.
candidatos. que se lhe assinalavam no pano- senhores deputados conver!;'.em los d,e nobreza, só vivia nas altas ,A produção italiana "Quatro'

Compreende-se êsse otimismo, rama politico, de Minas, uma pe- todas as nossas atenções, em rodas onde procurava 'grangeq,_r a. passos nas nuvens" foi, escolhida
traido pela realidade dos votos riclitante situação de sensível de- todos os momentos da no�sa vi- mizades. como a melhor pelicula estrangei·
que as urnas revelaram. Os novos prestígio, 'em contraste com o vi- da. ra estreada na Argentina em 194&'
municípios criados pelo Govêrno vo e crescente expansionismo das Congratulando-se com ê. �e Não tem' 8 Russia deF�la e o fi'Ime mexicano "A pérola"�
de Minas Gerais não o teriam si· fôrças do P. S. D. órgão do Pod�r Público e a�nar- 'como a melhor produção estran�
do para que o pOW) os confiasse O fenômeno., aliás, é bem sinto- dando nossas ordens, apresento adquade contra o B-'36 geira em castelhano. A melhor
a qualquer organização político- mático do divorcio progressivamen- a segurança do meu, elevado atriz do cinema argentino foi Sa-
par,tidária em miDoria naquele- Es- to acentuado, entre o udenismo, apreço. WASHINGTON, 15 (U. P.) - Os bina Olmos, protagonista de "Ter·'
tado e muito especialmente ao tal como o 'praticam ce.?tos politi- Tasso R.odrigues da Cruz chefes dos Estados Maiores das ra do Sonho".
P. S. D. Havia a pr,esunção de que cos mais rebeldes às diretrizes cen- (No impedimento do sr. PLcsi- Fôrças Armadas dos Estados Uni-
a U. D. N. 1evasse a melhor, sem trais e a opinião pública, em plena dente). do,s receberam um relatório da Fór- C.mi•••, G�.".ta.. Pi'ame•
partilhar' com o seu mais temível maturidade democrática, para dis- ça Aérea, no qual se cQ,Ilsidera,que Meia. da. melhore., pelo. me-

adversário, e a'bsoluto vencedor no cernir convenientemente onde se À Câmara de Vereadores de a Rússia não tem defesa adequa- Dore. preço. ,6 na CASAfJMIS
â b t I d t b b d· ""'RLANF.A - �··",C. Ullf,.m i o ilaciona, as novas áreas acham os homens a serviço de pro· Chapecó enviou à Comissão a con ra a super- om ar eIra

de in.fluências, .. Os fatos, porêm, gramas' de Govêrno e onde os polí- Permanente, no dia de ontem, B·36 e que, possivelmente, nao te

foram cruéis para os otimistas do ticos a pretexto de programas,.. enérgico e vibrante protesto rá defesa para ésse avião, ainda,
,

' ;� nos anos próximos.'
Essa concIólsão é baseada em

pro.vas feitas sob condições ' de
combate e dá realce á declaração
do secretário da Aviação. W.

stauart Syming-ton, o qual disse

que o B-36 era "um bombardeiro
inter-continental "�o

"

jornalisfa"e conferencista fr-ancêsa.
Eve Curie declarou que "os comu-

nistas
.

estão perdendo terreno" na

França.
Acrescentou que "cada dia mais,

os operários estão se cansando de
serem usados como instrumentos
dos lideres comunistas. Em nume-

1'0 cada vêz maior êles estão ade.
rindo aos sindicatos independen,
tes, não dominados pelos lideres:
comunistas". Declarou também
que a França está fazendo grandes
processos no campo da produção>
industr-ial, que já alcançou o nível
de 120 por' cento comparativamen
te ao de antes da guerra.

Florl.n6polll, 16 ele Marco de '949

COITRA CASPA,
QUEDA �OS CA·

ElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

PRECISA-SE
Importante' estahelecimento COo'

mercial necessita de uma moça de·

mais de 17 anos' que tenha noções'
de contabilidade e dactilografia'
para o serviço (fé caixa.

"

Informações' na filial Varig a$

Pr�ça 15 de Novem:bro edf. do To�

'te'! La Porta.

LINDOS 'CHAPÉUS DE PALHA
NORTE.AMERICANO

RECEBEU A "MODELAR"
- � ,_ ,_ -

""

.( JETIII!IIR
:11111[111

•

FRECHANDO •••

TÔNICO 'cAPILAR',
POR',E'lÍé'�í�����,

Partido feliz êsse P. S. D.! Só aqui em Santa Ca

tarina, segundo o qrgão udenista, possui quatro gover
nadores. Que opulência de nomes e valores! E do outro
lado? Apenas isto: até o jornal que o interpreta tem'

de ser anônimo, à falta de gente. , .

GUILHERME TAL
'(

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


