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Instalado um novo distrito

A população de Rodeio aca
ba de prestar sua homenagem
ao saudoso catarínense dr. Pe
dro Silva, progenitor do dr.
Aderbal Ramos da Silva, desi
gnando' um dos

"

distritos da

quele próspero) município com

o nome do ínolvídásel catarí
nense, que, na justiça, sempre
se pôs ao lado dos justos e do
íntímoratos,
População ordeira e progres

sista, sempre solícita às home

nagens merecidas, ainda agora
prova seu alto senso de grati
dão, polarizando em tôrno de
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fi novo Forum da Comarca d" Lajes será 4 aprovada a admis�
inauBurado DO dia 12 dêste mês são de Israel na ONU

Aclamado pela população (5 nome do sr.. Governador
dr. AderbaL Ramos da Silva

um grande vulto da magistra
tura catarinen.se sua

homenalgem desprentícíosa. '

. _fi'
É o que s�eduz;·'de um tele,

grama endereçoado pe'Í'ô sr

.. paesidente do Dif;·.·�·· u��ei
do PSD de Ro .. .

sr, 'Cels
Ramos, m�i di, re�elft�
do Partido; n��ft�:$sta�:

; ií"�,
ROdeio,i_3 � Àpta:z,lme -comu-l

nicar a Vossênci�'"q��) com a
presença de grande número de
correligionários, autoridades �
populares foi, pelo sr. Juiz de
Direito da Comarca, solene-i
mente instalado o novo distriJ
to dr. Pedrinho. O nome do sr,
Governador dr. Aderbal Ramos
da Silva foi entusíàstícamente
aplaudido. Congratulo-me com.
mais esta vitória do nosso Par
tido. Saudações. Joaquim Rígo,
Presidente do Diretório PSD.

Constituirá um acontecimento de dade serrana entre 12 e 18 dêste
notável repercussão nos meios i mês, com a instalação da quinta
jurídicos e sociais, a inauguração, Exposição-Feir-a Agro-Pecuária ..
no dia 12 do corrente mês, do Fo- Ag-radecemos a deferência do in
rum da Comarca De Lajes, ato so- tegro Juizo de Direito daquela Co
Iene que mais contribuirá para o marca dr. Ivo Guilhon Pereira de
brilhantismo das festividades que Melo, nos obsequiando com um

\Se realizarão naquela próspera ci- convite para a solenidade.

Lake Success, 5 (U. P.) - O
Conselho de Segurança das
Nações Unidas recomendou a, membro numero 59 do Orga
admissão de Israel como mem- nismo Mundial. .

bro das Nações Unidas. O Con- O Egito votou contra a soli
selho aprovou, por 9 votos con- citação do novo" Estado Judai
tra 1 e uma abstenção, o pedi- co e a Grã-Bretanha absteve-se
do de Israel de se converter no de votar.

Há quem considere CamiJo Castelo Branco um "ho
mem mau", embora mesmo conhecendo as espantosas
dõres físicas e morais que o alancearam. Eu de mim te
nho-o na conta de um doente, em todos os sentidos. O seu
gênio de prosador magnifico e inconfundível inspira-me
a mais alta admiração; os seus sofrimentos apiadam-me;
os seus erros, as suas incoerências, as suas versaLilidades
muitas e muitas das suas ações julgadas reprovávei�
através do prisma ético, estão a pedir complacência a

quantos buscarem relacionar tudo iss-o com os impulsos
da sua psicologia mórbida. Concordaremos, então, que êle
podia Ler sido mau, não por cálculo fer-ozmente frio, po
rém, um pouco por' necessidade e muito, muitíssimo mais
'por natureza. Ninguém éJ culpado rio que o berço dá. A
ser assim, quem ousará atirar-lhe pedras?

As cartas dirigidas por Camilo e sua espôsa Ana Plá
cido a Freitas l<oiC"üna foram em 1930 enfeixadas em vo

lume, hoje difi.cilmente encontrável, sob o título de Dois
A.nos de Agonia. Lê-las é compreender que inferno de
angústias e dôres foi a vida do admirável novelisLa, sobre
tudo no seu derradeiro biênio. Numa delas ('1-1-1889) dí:�
Q escritor: "O Freitas ainda não sabe o que são dores
qqe aniquilam as faculdades comunicativas e quebram
até a consolação do queixume que às. vezes tem o valor
da expressão das lágrimas, Estas clôres mudas, invetera
das e concentradas no inferno cla alma são suplicfos que
o Dante não conheceu, porque são raros os desgraçados
que os conhecem".

,Ana Plácido, por seu turno, escreve (sem data) ao
horn a.UJl"V-. -.r1� pessoas que acompanham Camilo neste
acerbo sof'rimento, ressentem-se indispensàvelmente rio
aperto da alma e das torturas do espírito a que assistem
sem poder valer-lhe ... Eu creio que foi à mudança que
se deveu o aumento da nevrose". Noutra carta escrita de
Lisbôa (25-1-89), informa: "Ainda não vi' Ricardo Jor
ge. A desgraça afugenta os felizes. É preciso ler uma alma
bem fOI'mada como a sua, meu querido amigo, para Sll

portar com paciência as inlermitências insofridas dum
nevrótico". DouLras feitas, escreve: "Rara noite dormi
mos alguma hora restaura,dora. Os dias são dolorosamen
te e�ernos (15-7-89)". "Camilo conlinua sem melhora3.
.É um desespêro que cq.rta a alma e me faz desanimai'
e desejar morrer para fugir a êste martírio de dia e de
noite ,que é qu�se incomportável (8-9-90)".

"

... Camilo
passa rnl1ilo mal. .. Êle não consente que um só momell-
1,-0 deixe de estar a seu lado ... (12-10-89)". '·'Camilo,
cada vez mais insofrido, gTita de noite e de dia ...
(30-11-89)". "Até às 4 e meia da manhã 'Camilo não clor
miu; deitou-se, ergueu-se; saíu para a rua às 2 hqras da
noite; mandou bater a não sei quantas portas a chamar
pessoas amigas para aqui; enfim, um infe�o incompol'
táveI. E se fossem as clôres?! Não, são' os �eus nervosis
mos que se traduzem Loelos na aflição da morte -- diz
êle há 30 anos! (26-4-89)".

Conhecendo Camilo todos os segredos do idioma, fá-.
cil lhe fôra, noutras condições, polemicar sempl'e com

graça, elegância e elevação; porém, nas disputas que
em letra redonda manLeve com diferentes adversál'!os,
deixou-se ae�.J;;�.í:.A' por fúria caudalosa, descambando nft

sátira, no 5arcaS'110, na diatribe, nas insinuações nebulo
sas e maculadoras, nos insultos mais grosseiros. E por vá
J'ias vezes tomou· a p·ena para aLacar gratuitamente a

quem nunca lhe fizera mal. Contraditoriamente se incli
nou com enternecida benevolência, noutras ocasiões, par:1
() lado daqueles a quem, havia pouco, ferira com acerbís
simos doestas. Essas atitudes decorl'iam-lhe do tempera
mento tempesLuoso e de maneira cabalo ex,plicavam.

Nunca ninguém foi mais descaridoso do que êle para
com -os erros do próximo. Refiro-me aqui aos erros literá
J'io:>. lt certo que ainda está por nascer escritor que não

haja cometido, n.o manuseio da pena, qualquer deslize, se
ja de que espécie fôr.

Também Camilo escorregou. Vejamos onde e como.

I
À página 17 do volume· TI das maçudas Noites' de In

sônia (ediçã o de 1929), escreveu: "Não me pai>eoe tão
gorda a osLra espalmada na concha que pudesse disputar
vantagens a um jantar de Ug'olino na Tôrr,e de Pisa",

Não foi na Tôrre de Pisa, a c�ltlbI'e tôrre inclinada da
cateáral erguida em ação de graça-s à Virgem pela derrota
dos SatTaCenos, e lão famosa como atrativos Íllrístioo da
Península como entre os colecionadores de fotos-postais,
não foi nessa tôrre que se· desenrolou o funéreo drama fie
Que lJg'olino foi um dos protagonistas ,na era sangrenf'a
dos Guelfos e dos Gibelinos.

O triste episódio encontra-se genialmente evocado por
Dante nos canlos xxxn e XXXTlI da D·ivina Comédia, nar-

'.

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

I Quatro cochilos de Càmi'lo I
• • •
• • •
............... . .

ALTINO FLOR�S
rando-o o próprio Conde Ugolino, encontrado no Inferno
a.morder a nuca do Arcebispo Rugg ier-í degli Ubaldíni, di
Mugelo, que o traíra para apossar-se do gdvêrno da Co
muna pisa na e o mandara ·encarcerar na Tôrre de' GU(1-
lontli alie Sette Vie com dois filhos e dois netos, fazendo
os ali morrerem à fome. P01' isso, como explica Ugolino,
é que a tôrr-e "tia il t itoi della [ame" (XXXIII, 23),

-

A T'ôrre de Piso, ír-rmiuada no século XIV, ainda está
dr pP P, apesar da inolinação de i metr-os e meio, de pé
poderá manter-se, segundo not íciararn há pouco Os jor
nais, por mais duzentos anos, Porém, a Tôrre da Fome, que
nequela cidade se erguia em local onde f hoje a Praça
de' Cuoalieri, lendo pertenc+do à nobre família gibelina
cios Gualandi, já pelos I'ins do século XVII havia desapa
recido. Nesta, sim, e não naquela, é que morreram apri
sionados o Canele Ugol ino clella Gherardesoa, seus Ii lhos
Guida e Uguocione e seus netos Nino e Anselmuccio, em
maio de 1289.

.

II
Com relação à Divina Comédia, mencionarei oulro

deslize de Camilo. Referindo-se ao seu amigo D. João ele
Azevedo, autor dos romances folhetinescos de O Céptico
e de O Mieamiropo, diz êle em No Bom Jesus do Monte:
"tele mesmo se punha em alvo dos tiros que lhe rever
tiam ao peito, chanceando-se e dando-se como exemplo
de doidos sublimes, para quem itônicamenle o Dante
designou paragem num recanto do paraiso, na região
tr istíssima dos suicidas" (ipágs. 2:3-24 da edição LeIo·
in "Coleção Lusitânia").

Ora, os SLlicielas não estão no Paraiso, onde também
não há nenhuma ·"região .tristíssima", sendo ali Ludo
transfiguração b-eatífica e· glória supernal. No inferno é
q ue eles jazem.

O sexLo, Q sétimo, o oiLavo e o nono círculos infer
nais estão situados a dentro da muralha que rodeia a
Cidade de Satã.

�

O sélimo círculr;t subdivide-se em três
zonas, a saber:

.

1 a. - O Rio Plégeton, de sangue fervente, em que se
acham mai.s ou menos imersos, conforme o gTáu de cul
pabilid ade, os salteadores ,os a'ssassinos, os tiranos, etc.

2a. - a PlOl'esta das Harpias, onde padecem os

suicidas e os delapidaelores cios .próprios bens: aqueles,
encarnados em esLranhas árvores nodosas e retorcidas,
nas quais as hediondas harpia.:? fazem ninhos, e de cujos
ramos quebraclos brotam sangue e lamentos; enquanto
que os outros são perpeLuamenLe perseguidos por fero
z'es cães neg-ros, que os dilaceram a dentadas;

3a, - o Areal Anlente, onde sé enoontram inúmeros
condenados, uns deitados no chão adusto, outros agacha
dos, outros a andar e balidos todos por imensa chuva de
fogo: são os violentos conLra Deus, bem como os que
ofenderam as leis da natureza (sodomistas, etc.).

Como se vê, enganou-se Camilo ao localizar os sui
cidas no Paraiso dantesco, quando se encontram na 2a
zona do sétimo círculo do Tnfemo (c. XIII).

, -' III
Nas já referidas Noites de Tnsônia, após haver acusa

elo ·e1e plagiário a Silva Pinto (que viria depois a ser seu

amigo), a quem chama de "escória da cainçada literatei-·
l'a de Lisboa", escreve: "Êste bargante, se um dia vier a

ganhar 11 vida esfaqueando a gente, rouba primeiro a na
valha 'à vítima. Lacénaire foi muito roais inteligente, e

honrado: era l'nelhor escritor, e oomprava as facas com

que eserevia as suas locais no redenho do próximo. E
Pasquino, quando injuriava, era com palavras próprias"
(vol n, pág. 255),

Eqllivooou-se· Camilo ao supôr· que Pasquino tenha
sido 11m sujeito de· carne e osso, que se desse, acaso, às
leLeas cio g'ênero satírico, sarcástioo e virttlento, e que,
paea injuriar por ·escrito, não plaliavá·, senão que usava
da própria linguagem, em estilo originalmente seu.

iVIas Pasquino foi o nome. dado ao torso de antiga eS
l.átna erigida em 1501 em Parione, no local onde está hoje
o Palácio Braschi, em Roma. i\ele se oolavam, a princípio,
versos e prosas mais ou menÇls moviclas pelO desejo de
adular o papa, os car·deais, ele. Pouco a pouco se fOI a

sátira misturando às apologias, que acabaram por ela su-«

PlanL.adas, 'e a mut!lad!'l estátua transf'ot-mou-se, cOnfOr-\me o dizer do Prof. Vittor ia ROSSI, em "portaooce della
maldicenza romana, la quale tagliava i. panni addosso li
papi, a cardinali, ad officiali dello Stato, a litterati, 1Il
oqni aenere di persone insom:rna.,." (Storia della Leit;
Lial., 8a ed. rinnov. vol. secondo, pág', 232).

A meu ver, Camilo confundiu Pasquino com Aretíno,
que Ariosto cognominou de flagello dei principio

IV
Teve Camilo por mestr-es dois padres que lhe deram

lições leigas e religiosas. Foi, primeiro, em Vilarinho o
padre Antonio de. Azevedo, na pueiicia: depois, na Gra�ja
Velha, quando ja casado, .aos dezesseis anos de idade o
padre Manoel Rodrigues ou Manoel da Lixa, "sujeito'de
não vulgar lição, pregador de fama, e bom velho sobretu
cio", como se lê no prefácio de Ao Anoitecer da Vida, POI'
'volta de 1850, teve a maior crise de religiosidade entran
cio para o seminário do Porto, onde ficou dois ar�6s. Conta
Gu ilh ermi no de Banas que por essa época o encontrou
no Candal, "vestido com uma batina de seminarista e
um crucifixo pendente ao pescoço". Entregai-a-se então ao
leituras que -Ih e "narravam maravilhas do Altíssimo"
(Prefácio 'das Horas de PIJ.z). Em 1,857, em S.·Joã9 de Arga
põe-se a estudar teologia, na ânsia de "('ompr�lldeI''' ;_
Deus. Escreveu poesias religiosas e arí.igus doutrinários,
travou áspera .po lémica religiosa com Pedro de. Amorim:
Viana (autor da Defesa do Racionalismo), e deixou através.
de algumas novelas vestígios das suas preocupações reli
grosas. Resultado dessas mesmas preocupações é a sua tra
dução de Chateaubriand, etc. É verdade que na "fase realis
ta" estadeou h-religiosidade e a teísmo, como também na!
polémica famosa com José Maria Rodrigues (ver Boêmia
do Espírito). Mas no fundo da alma nunca se lhe apagou
de todo a claridade mística do Além. Dois anos anles de>
suicidar-se, escreveu ao padre SebasLião de Vasconcelos,
pedindo-lhe que rezasse p-or êle, Manoel Carriço antigo
criado ele Camilo, informou a José de Azevedo e h1enezes.
que o escritor "trazia sempre ao pesoooo um pequeno cru
cifixo, com que baixou ao túmulo" (apud Prado Coelho::
lntrod. ao Estudo da Novela Camiliana, págs. 27-28).

Levado .por êsse .pendor religioso 'e pela 'Übrigação que
a toelo homem de letras impende de conhecer a Bíblia, de
via ter lido Camil'Ü as Escrituras com recolhido vag·ar. Con
seqüentemenLe .seria 'de ,esperar que, pelo menos, os episó
dios mais inLeressantes, lhe houvessem ficado estampadolj)'
no espírito oom alg·uma nHidez, No entanto, parece não ha
v·er sucedido assim.

Em Doze Casamentos Pelize,s (3a. ed. pág. 158), ·diz;
que p·or volta de 1858, em 'Famalicão, I."choviam. ,. bra
sHeiros que nem maná nas arêias da Mes-opotâmia".

Abramos a tradução brasileira da Bíblia e veremos que
o capítulo XVI do 1txodo assim oomeça: "Partiram de EILn
e veio tôda a cong-regação dos filhos de' Israel a-o desert().
de Sin, que está entre Elim e Sinai ... etc".

Já longe do Eg·ito ·e tendo atravessado 00 Mar Verme
lho, cujas águas ficaram para trás, chegam os isra·elitas
ao deserto de Sin, cuja exa ta situação ainda hoj.e se discu
te. Aí os filhos ele Israel amargamente se queixam de Moi-
,sés e de Aarão, que 'os haviam r,etirauClJ das farturas dOl
Egito para· -os deixar morrer, à mingua naquela solidão.
Deus ouve-lhes as queixas e dá-lhes então carne de codor
nizes e maná. Ês�e aparecia sob a fórma de orvalho.
que, ao evaporar-se, deixava sôbre o chãü "uma coisa fina.
e semelhante a ·escamas, fina oom€!' a,. geada".

O .pov'o, .por não saber o que ,era aqt1ilo, perg·unLava :

"Que é isto?" Dizia Moisés: "f�sLe é· o pão que Jeová V(JS;

deu para c-omerdes," Os' israelitas colheram aquela subs
tância, que "era qual semente de coentro, branca", come
ram-na, sentindo um "sabor como bolos de mel" e deram
lhe o Dome de maná.

O vers·eto 35 do mesmo capítulo do Êxodo diz: "O!?l·
filhos de Israel comeram o maná quarenta anos aLé que
chegaram a uma terra habiLada; comeram o maná até qnf"
chegaram aos termos da terra de· Canaã".

Errou, portanto, Camilo ao fazer chover o maná Jlfl'

Mesopotâmia, a cerca de mil quilômet.ros distahte do>'
. provável local do deserto de Sin, na península de SinaL
Como se sabe, a Mesqp-otâmia é "a região entre os' l'io�;
Eufrates e Tigre; mais geealmente, a .porção ocidental'
dêsse

. território entre a grande curva do Eufrates e ()li

Tigre Superior" (A. R.. Buckland e Lukyn \Villiams:
Dicionál'io Bíblico Universal, sub voce).

Semelhanl,es esoorreg·os não apequenam os mpl'ifrOs;
illcOmparáypi" do desventUl'ado suicida de São lI'ligueI
de Seicle, cuja g'IÓI'ia não mingnará, enquanto.hou\'er' qnern
saiba ler a fOl'mosa língua porl.uguesa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SUPER.PETROLEIRO "ES· I
80 ZURICH" ENTRA EM

SERVIÇO
o "Esso Zurich", primeiro de

!14 petroleiros de 26.555 tonela
das a serem entregues a stan
dard Oil Company (New Jer

sey), da qual a Standard Oíl
Company of ,Brazil é a filiada,
entrou em serviço depois de
uma viagem de experiência,
que teve como resultado que a

embarcação excedeu a velocida
de signada de 16 nós horários
segundo declarações do Sr. M.
G. Gamble, diretor do Denarta
.mento Marítimo da Corr.pa
nhía. A embarcação encontra
se agora em Corpus Christi. no
Estado de Texas, recebendo
11m carregamento de petróleo
bruto-a ser entregue na', rerina
rias da Standard no le·�te Ame-

.

rtcano.
Em seu cruzeiro de expe.tên

da sob condições de carrega
mento total, o "Essa Zurich" d
senvolveu a velocidade de apro
ximadamente 17 nós horários
xímadamente 17 nos horários,
em um percurso demarcado na

Refuge Bay situada a entrada
da baía de Delaware, depois de
deixar as carreiras dos estalei
ros da Sun Shipbuilding & Dry
Dock Company em Chester,
Pennsylvania. Nêsse cruzeiro
de experiência, os tanques do
"Esso Zurich" foram carrega
dos com uma quantidade de'
água equivalente a meio milhão

I
de galões de gasolina, sua capa
cidade total de transporte.

O próximo super-petroleiro a '

entrar em sercivo da Standard'
Oil Company '(New-Jersey) se

rá o "Esso Suez", que foi lan- ,

çado ao mar no dia 1.4 de janei-
'

ro p. pdo., pelos estaleiros da I

Newport News Shipbuilding &
Dry Dock Company em New

port News, Virginia.
O "Esso Zurich", o "Esso

Suez" e os outros doze super
petroleiros que serão entregues
a seguir, são embarcações de
um �nico convés, de construção
de chapas de aço soldadas e re

bitadas. Todos êles terão a ca

pacidade de transporte 70%
maior do que a dos navios-tan
ques tipo T-2, construidos du
rante a guerra. Serão impulsio
nados por um único hélice mo

vido por uma turbina de alta

pressão, capaz de desenvolver
12.500 HP no eixo, a 112 revolu

ções por minuto. O comprimen
to total das embarcações é de
191 metros, 25,1 metro de bôca,
12,9 de pontal e 9,6 metros de
calado. O calado permitirá que
êsses super-petroleiros entrem
na maioria dos portos que dão
calado aos navios tipo T-2.

O "Esso Zurich" e seus ir

mãos, gêmeos, tem trinta tan

ques para o transporte de pro
dutos de petróleo. Quatro bom-'
bas centrífugas' de descarga es

tão localisadas atrás dos tan-'
ques, com uma capacidade de

descarga de 22.000 barris per
hora, por meio de quatro man

'

gotes de 26 cms. de díâmetro.,
Além dessas bombas, também i
estão instaladas uma bomba
rotativa e duas bombas duplex-:
recíprocas à vapor, para dl"�-'
nagem dos tanques.
As máquinas, capazes de de-'

senvolver 12.500 HP no eixo, em:
propulsão normal, estão locali-:
sadas na popa, consistindo de'
turbinas compostas, de alta
pressão, impulsionando por
meio de uma engrenagem de:
redução dupla, um único hélice
de 6,10 metros de diâmetro a

.. ......:::��!�.112 r. p. m. O vapor é obtido
•

em duas caldeiras tubulares ----'-----------":__-.--�----- _;__

com pressão de 67,2 quilos por, 400 Kw e um gerador Diesel dê
centímetro quadrado à uma 60 KW de emêrgêncía fornecem
temperatura de aproximada- uma éorrente elétrica de 450 vol
mente 450 centigrados, equipa- ts, fri-fáslca, 60 ciclos, A. C. O.
das com super-aquecedores, equipamento de direção é do
€cono,mizadores. etc. tipo elétrico-hidráulico, e 03
Dois geradores á vapor de guindastes são movidos á vapor.

"Q':;:ando estiver em luga?-es estrannos, tenha
..euidado com alimentos e bebidas, poss i

�
veLmente contaminados.

Instalações sanitáTias impróprins, mais que
outro [ator, permitem a ação danosa dés

ses terríveis para�Uas.

A causa dessas doenças Proteja as portas de entrada
- sua bôca - seus pés

Use sapatos que cubram todo o pé,
para evitar os vermes do ama-relão.
Desde que os outros gérmens podem
atacá-lo unicamente pela sua boca,
êles são fáceis de ser evitados, se

vccê seguir-a orientação segura de

seu médico. Estude o quadro acima.

Mostre-o a seus filhos. Alguns exa

mes indicam imediatamente ao seu

médico, se você tem algum dêsses

parasitas. Portanto, tenha cuidado.
Se desconfiar de alguma coisa,
chame seu médico.

Os vermes do amarelão penetram
no organismo através da pele do

seu pé. Outros gérmens causadores
de doenças invadem o corpo, com

os alimentos e líquidos. As moscas

transportam parasitas e podem dei

xá-los nos seus alimentos. Eis alguns

\

sinais da presença dêsses invasores,
nos seus intestinos ou na corrente
sanguínea: febre, perda de apetite,
perturbações dos órgãos eliminado
res. Tôdas essas doenças são graves

e, às vezes, fatais 1

lO

Tôdas essas doenças poderia '171. d':!sapare�e'r
se Tti:conhecês.;emos sua grat"idt.de-e Q,9;'8-

ssmos prontarnente.

Conheça de cor, estos 6 regres
simples de segurança

1. Peça ao seu médi-o que o vacine
contra a febre tifóide.

2. Extermine os mosquitos de sUil
casa.

3. Ferva a água potável. (Os gér
mens não resistem 10 minutos de
fervura).

4. Lave os pratos e talheres com

água quente e sabão. Esfregue
o assento da privada.

5. Lave-se sempre que sair (lo ba
nheiro e antes das refeições.

6. As mães' devem isolar o doente
de diarréia, e chamar o médico
imediatamente.

I,
• Você ,,,erá o nome SQUIBB nas· prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo, de. penicilina, estreptomi-
'

·cina, vitamtnas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos

Teceitados peLo seu médico, para restabeLecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm'
descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
meLhorar o padrão de saúde e aLiviar o'sofrimento humano.

SQUIBB
FARMACÊUTICOS

DESDE 1858

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA

Tratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-America

nos. Choques elétricos, pejo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxína;
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Re�i-·
me alimentar

ABRAÇA AOS SNRS i\inmICOs EXTERNOS

Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos, Pavilhão iso-
lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

pecializada: Plantão médico permanente à cargo de especialistas;
Transporte de doentes.
ELETRICIDADE MEDICA

Imoterapia 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 TELEGRÁFICO "PSIQUtIAATRA" - CURITIBA - PARANÁ•.

com a figura de um

GIGANTE

:FAMOSA
.desde 1836 .

Doencas nervosas
,

Direção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

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

e mentais

0,-

Extravlou-se
Foi extraviada a Carteira na

1.045 emitida peta Oaixa Eco-
norníca Federal de Santa Catari
na .

COMO APRE.N,DER A DANÇAR
Agora em 3." edição

_�

�
Ampliada, com OS últimos passos de BoLero,

biJJl'lg Swing e Samba, contendo 94 gráficos e. 254
'fluInha. passos, facilitando a senhoritas e cavalheiros
"Jo;!.!írat i aprenderem em suas próprias casas em 10 dias

(bJ.oa. apenas, no principio sem companheíro ou

� companheira. Método de ritmos modernos

a.r.n pelo Prof. Gino Fornaciari, professor do Club
.

�.'Militar da Força Publica de São Paulo.

iJolira A PREÇO CR $ 35,00
I!!f\A�� Pedidos pelo Reembolso postal, com o autor:

! \i.�---Qg_..,'- Caixa Postal, 649 - São Paulo

!

•

...
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Ijudar a .campanha do Promin, da Estreptomicina e' da Casa do
Estudante é contribuir' pelo progresso" de sua Terra.

Vidáeocial

MENINO JOSÉ LúCIO '

Anjversaria-se hoje o aplicado
estlidante José Lúcio Bruno, filho
do sr. José Aurino Bruno, f.uncio
-nário fe,deral aposenLado, e de sua

,cxma. sra. d.,Laudelina Bnlllo.

:�1I�0:��,:�� de música do Abrigo de!Será instalado o nucleo de Ifduquinbas
FAZEM ANOS AMANHÃ:

I
O sr. dr. José Boabaid, G::- solicitação de V. Excia. sôbre

_ a srta. Vanda Mirosky. , [vernador em exercício, recebeu a instalação do núcleo de Ti-
_ a srta, Zaira Marques ,filha do sr. secretário particular do juquinhas que foi encaminha-

Faz anos. amanhã a exma. sra. do sr. Evandro Marques.
. ,'Presidente da República o se- da ao Conselho de Imigração e

MENINA REGINA CÉLIA d. Maria Emília Salles, digna es-
_ a srta. Maria das Dores Mon-' guinte telegrama: Colonização. Atenciosas sauda-

Para o lar feliz do nosso disí.in- pôsa do ·sr. dr. desembargador Ur- teiro. - I Rio, 4 - .Por determinação ções. Carlos Roberto de Aguiar
uo conterrâneo sr. Euclides Lopes, ,bano Müller, inLegérrimo presí-}

_ a sra. viuva Carlota Sohn. I do e:xmo. sr. Presidente da Re-I' Moreira, Secretário Particular
.estírnado funcionário federal e de denJe do Tribunal de Justiça do

_ o jovem Mario Leite, filho do pública apraz-me comunicar à do sr. Presidente, da República.
sua exma, sra. d. Gilda Ligocki Estado e preclaro diretor da Fa- sr. Racine Leite.

. .

Lopes, a data de, hoje será festiva- culdade de Direito de Santa Cata- _ o menino Carlos Henrique Ge- I nstittito de Aposentadoria e Pensões dos Empre-
mente comemorada, p-ois assinala i-ina. vaerd, filho do sr. Emanoel c-.: d T C'-

'

ge OS em rensportes e ergas..o aniversár-io natalício de sua que- A distinta dama, por seus pre- vaerd, télégraf'ista do Cabo Sub- i

Tida filha Regina Célia. É certo que dicados nobres e por sua bondade mar ino.

muitas amiguinhas de Regina Cé- de coração, será, a1vo, hoje, de OLEGÁRIO ORTIGA

,lia afluirão à residência de seus cumuladas manifestações de sâmpa- Vê passar hoje', sua data natalí-

.llais para cHmprimentá-Ia e abra- tia e apreço pelos que se habitua- cia o jovem Olegário OrLiga, auxi- ,

11'aI' de Linotipo da Imprensa 01"1'_
O Delegado R�gio.n!,,:l do Edifício IPASE, na loja situa-

-çá-la pelo decorrer de tão auspi-cio- ram a admirá-la. ,.fe '-d' "O E ' d cial do E's'ado. ,IAPETC. torna publl.co,. para da à esquina da rua Padre Mi-
.sa e meri e. 1 sta o" a cumprimenta, 1'C5-

' L

conhecimento dos Síndicatos guelínho, no seguinte horáric:
SRA. WANDERLEY JúNIOR peítosamente. Seus amigos que são mumercs -

�
, de Classe, Empregadores vín- .De 2as. a 6as. feiras: Das 12

A eteméride de hoje assinala Q SR. DEODóSIO ORTIGA irão lhe apresentar os mais since-
culados ao Instituto e aos Con- às 17 horas.

.aniversár.io naíalícíp da exma. sra, Faz' anos amanhã o nosso pre- ros votos de felicidades. '

dutóres de Veículos que, a par- Aos sábados: Das 9 às 11 ho-
<I. Cecília Belo Wanderley, digna zado conterrâneo sr. Deodósio Orti- SR. ALVARO ACCIOLI DE

tir do dia 3 de março p vin- raso
consorte do sr. dr. Wanderley Jú- 2'a, pessoa muito benquista e rela- VASCONCELLOS ,

'--'f" ,
. douro, o Coletor Intermediário, Florianopolis, 28 de fevereí-

.nior, advogado nos foros da capi- clonada nesta capital, onde conta Rejubilam-se os círculos sociais .

to .
, ora instalado no Edifício Cruz 1'0 de 1949.

tal. com um numeroso círculo de' ami- e desporLivos com o aniversário
, e Sousa, à Rua Sete de 3eteTl') - Laureano Gomes de Allmel-

Senhora da alta sociedade f'lo- g08 tan to nos meios sociais corno natalício amanhã do nosso ilustre
bro, passsará a funcional' no da, Delegado Regional.

.:rianopolitana, muito benquista por; DOS meios teatrais. conterrâneo e prezado amigo sr.

.seus sentimentos cristãos, será,: D. LUIZA G. NA.SPOLIN[ Alvaro Accioli Vasconcellos, chefe

por certo, muito cumprimentada I Decorre amanhã o aníversát-ío I da Contadoría Seccional junto à

'hoje. natalício da exma. sra, d. Luiza ('.... Delegacia Fiscal de Santa Catar-i-

A D: LA�íN�A SCHMIDT
. I Naspolini, espôsa do sr. ítalo Nas, na.

Ve passar, nesta data, mais um, polini. Cavalheiro largamente relacio-
.aníversár-io natalício, a veneranda SR. OSVALDO RODRIGUES nado nesta capital, onde se evi-
'viuva do saudoso conterrâneo Fe- O estimado proletário Osvaldo dencia por sua inteligência e' p-or

Jipe Schmidt, ex-governador do Es- Roclrigues comemora amanhã mais sua amizade leal aos amigos que

tado. um aniversário. Sells amigos o ho- . o cercam, o sr. Alvaro Acciuli de

b
'

.n TABITA CAMPOS GONÇALVES menagearão pelq decorrer de tão! Vasconcellos já Se impôs, de há A eleze e
Faz anos hoje a exma. sra, d. Ta- grata data, I muito, à consideração da sociedade

bita Campos Gonçalves, viuva do MENINA ANA MARTA

·Ilocal,
prevendo-se, para amanhã, obrigação

'nosso saudoso amigo sr. Joã-o Gon- A galante menina Ana Maria, en- grandes manifestações d� simpatia A mulher tem obrigação de ser

-çalves. levo do lar do sr. Hermínio dos e aprêço a tão benquisto cidadão. bonita. Hoje em dia só é feio quem
Dama de marcante projeção na Anjos, gerente do Salão Minerva, "O Estado" que o estima sobre- quer. Essa é a verdade. Os cremes A Quinta Exposição de Lajes,

.sociedade local, onde desfruta de faz anos amanhã. maneira, manda-lhe um cordial protetores para a pele se aperfei- surgida do incansavel esforço dos'

.muítas amizades, será alvo, hoje, SRA. ZELITA LAUS SILVA abraço, çoam dia a dia. ' batalhadores da Associação Rural,
,de inequívocas demonstrações de Faz anos hoje, a exma. sra. d.

.

SRTA. VERA GAROFALIS Agora já temos o creme de alfa- ativamente assistidos pela Secre-
.sirnpatia. Zelita Laus Silva espõsa

'

do sr. FIALHO ce "Brilhante" ultra-concentrado taria da Viação, Obras Públicas e

SRTA. LENIR OLIVEIRA Osvaldo Damasceno da Silva, con- ,A eferrll'l'ide de amanhã regista que se caracteriza por sua ação ra Agricuitura, através o Acôrdo Uni-
Deflui hoje o aniversário nata- ceituado representante comercial. o aniversário natalício da encanta- pida

:

para embranquecer, afinar co e as repartições que se lhe su-

<Ifcio da gentil senhorita Lenir Oli- A distinta jmiversariante será dora senhorita Vera Garofalis Fia- refrescar a cútis. bordinam, pretende demonstrar aos
veira, prendada filha do nosso dís- hoje muito cumprimentada pelo lho, dileta filha do Tlustre c.asal Depois de aplicar este creme, ob- calarinenses a nossa situação, no

tinto conterrâneo sr. Altin,o Olivei- vasto circulo de suas relações. dr. Henrique Abreu Fialho, -e ex- serve como a sua cutis ganha um s,etol' da industria, da lavoura e

1':1, gerente da Empresa Auto-Via- D. CELINA VEIGA SILVA ma. sra. d. Otília G. Fialho, e sim- ar �e naturalidade, encantador á da Cl'iação. O cel'tame será um

'ção Catarinense. Faz anos amanhã a exma. sra. d. pática figura da nossa "jeunesse- vista. quadro vivo da realidade objetiva
SRA. ARGENTINA ALVES Celina Veiga Silva, digna consorte ·dol'ée". A pele que não respira, resseca que ,estão vivendo os nossos indus-

Faz anos hoje a exma. sra. d. do 'noss�)' preza-do amigo sr� João As amiguinhas de Vera, A'ue o e torna-se horrivelmente escura. O l-l'iais, pecuaristas e agricultores.
Argentina Alv,es, pessoa muito re- Silva, chefe das oficinas da Im� são em grande número, demonstra- Creme de Alface "Brilhante" per Vale, porLanto, a Exposição, como,

'Iacionada e estimada nesta capilal. prensa Oficial do Estado. rão, amanhã, mais uma vez, a es- mite á pele respirar, ao mesmo um atestado de dinanismo, energia
"O Estado�' lhe deseja farta tima em que a tem, fazendo-lhe tempo qUl' evita os panos, as mau· e trabalhb, d,ediMdo pelos que a-

messe de felici.dade. volos de felicidad'e pessoal e a chas e asperezas e a tendência pa· manham a terra e, apascentam re-

MENINA MARILENE homenageando festivamente. ra pigmentação.
•

banhos, ao progresso ,e ao cresci-

A graciosa menina 'Marilene O viço, o brilho d.e uma pele vi- mento do seu Estado.

Hahn, dileta filha do sr. Sílvio MENINO FERNANDO va e sadia volta a imperar com o

Hahn e d'e sua exma. espôsa' d. Ce- Completa amanhã seu segundo uso do Crem .. de Alface "Brilhan-

'I' LI h fn h- aniversl'íl'ib o, travêsso garoto Fer- te". Experimente-o.CI la J:: a n, comemora, a an a,
Deflui hOje a efeméride natalí-

mais uma primavera.
nando Ft;rnandes de Aquino, ale- Ê um produto dos Lab,oratório!l

,eia do nosso diSilnto conterrâneo
As amiguinhas de Marilen� a ho- gTia.e graça do feliz casal Domin- Alvim &: Freitas. S./A.

;sr. FernaIldo Pa-checo D'Avila, pes- menageal'ão, aconendo tôdas à ca- gos Fernandes de Aquino, compe-
. .5oa de destacada atuação na socie-

sa ,de 'seus pais.
tente professor da Escola Regi-

.dade local e telegrafista federal SRTA. NAIR MACOWTESKY mental do 14° B. C. e de sua ex'ma.
:aposentado. •

O dia de amanhã assinala o ani- sra. d. Maria de Lourdes CardosJ
Por 'sua finura e lhaneza no tra-

vel'sário natalício da srta. Nair Ma- de Aquino.
to, o ilustre amigo já ,se impüs à

cowiesky, dileta filha do sr. Esta- O inteligente 13'ernando ofel'ece-

·,consideração de numeroso círculo
nislRl.l Macowiesky. rá aos seus incontáveis amiguinhOS

social que o homenag'eará hoje pelo SR. RENATO MACHADO uma iestinha ínlima 'para comemo-
,decurso de tão grato acontecimen-

A efeméride de amanhã regista
1'ar tão auspicioso a-contecimento.

to.
o aniversário natalício do nosso

"O EsLado" envia a Fernando e a

- "O Estado" deseja-lhe perenes distinto conterrâneo sr. Rena�o seus felizes pl'ogenitor,es cordiais
felicidades. Machado, pessoa muito conceituada cumprimentos.

SRA. JOÃO ALVES
nos meios comerciais e sociais des- BATIZADO:

Transcorre nesta data o ariiver- . Clarice é a encantadora filhinha
1 a capital, dirigindo o estabeleci-

,sário natalício da exma. sra� d. Noe-
mento -comercial Casa Nlachadú. do' nosso distinto amigo sr. Wal-

mia Alves, digna es>pôsa do nosso dyr Kunzer, alto funcionário do
Seus inúmeros amigos aprovei-

prezado amigo sr. João Alves, dilj- tarão a opoetunidade ;para o ho- Banco do Distrito Federal, tl de

-gente e ativo funcionário do L A. sua exma. sra. d. Eny Pinto Kun-
menagearem.

'P. C. zer, que, hoje, às 16 horas, será
levada à pia batismal. Coqueiros. do Estado a ser execütada pelos

Os ''hl'sa'vós' da mel'ga ClarI'ce, sr. t d
técnicos do Serviço de Informaçã.o

lU cola de Santa Catarina, e des aea !)

Custódio Cancela e exma. sra. d. Ag'rícola, do Ministério da Agricul-
. . _ .

homem de letras. tura, é a terceira medida que ()
Mana Cancela 'serVlrao de padl'l- DeseJ'amos-lhe breve retorno à ,., I

,

'

..
'

.
Governo efetIvara, como comp e-

nhos. É avó da peque1'lucha

o.
nos- I·erra e aos amlJgOS que lhe

que-,
.

. t t... , .
'

. mento aos dOIS ou r,os cer ames.
80 correlIgIOnárIO sr. Inama Pm-, rem muito bem .

I
to, chefe-tel.egrafisLa da importan-

.

.. _

Por int�rr:n�dlO de a,,_os agrono.mos
t C· A' C

.

d S I DORVAL MAÓEDO SIMoES e veterll1arlOS exporao ao agrlCul-
e la. erea ruzerro ou. .

VIAJANTE: Após algumas semanas de per- tor e .ao pecuansta, as. modernas
Com destino a São Paulo e Ri9, manencia nesta capital segue ama- conquistas na arte de cnar e plan

viajará, hoje, em avião da "'Panair", nhã _para Curitiba o jovem
_ cçmter- tar, rea?endendo nos desanimados

o nosso preza.do patricio sr. Louri- râneo Dorval Macedo Simões, alu- o amor a terra e ao campo e valen

vaI Almeida, estimado gerente do no da Faculdade de Direito'do Pa- do aos qu,e neles trabalham novo
.

inúentivo e novas energias.Banco de Cr6üit�� Popular e Agrí- 'ran:1.

ANIVERSÁRIOS: SRA. URBANO MüLLER SALLES

Aparêlho lotnuralico
Vende-se um aparelho. foto

Q'ráfico da afamada marca ale

�ã LEICA III Objetiva: "Sum
mar" 1 por 2, foco de 5 cms.

Acompanham: uma objetiva
"Xenon" 1 por 1,5 foco de 5

cms.
, Esta objetiva é a 'mais lumi
nosa existente e vale em qual
quer praça Cr$ 4.000 - Ambas

'Jbjetivas tem filtro e parasol.
1 tripé, 1 fotômetro e 1 es-

tôjo.
.

. Preço de ocasião para o con

junto Cr$ 10.000 ..
Tatar à rua 14 de Julho, 220, A Primeira Semana Ruralista

DELEGACIA REGIONAL DE pANTA CATARINA

EDITAL

Quinta Exposicão de lajes
A renovação e a tntegr-ação da cas do Estado e o conheciménto das

produção catarínense, em métodos I suas atuais possibilidades.
modernos e racionais, pressupõe Dentro deste espü-ito e na cer

um exame das' condições econôrni- teza de que todo empreendimento
para bem sucedido deve cingir-se
ás regras naturais que o possam
conduzir a êxito, é o que o Gover
no do Estado patrocina a efetiva

ção na mesma época, de tres em

polgantes certames.

SR. ARí LIRA
O sr. Arí Batista Lira, competel'l

-te volante, faz anos hoje.

SR. FERNANDO PACHECO'
D'AVILA

A Segunda Reunião Econômica

-Agrícola, obra e realização da Se
cretal'ia da Agricultura, é ,como diz
o s'eu regulamento, 'uma iniciativa.
tendente a atualizaI' os Anais dI>

primeiro certame, naquilo que a.

mí�lgua:do tempo e a parcimôniru
dos recursos não permitiram reali
zar. As soluçoes tentadas 'ou esbo

çadas merecerão mais um exame. Os

problemas, serão revistos, in terra·

gados OS que deles se interessarem

ou em função deles -compa,recem ao

conclave. A vida econômica do Es

tado, no seu aspecto ,s6cia-agrope
cuári,o será r,evista e desnuda pa
ra um diagnóstico profundo e de
talh,ado. Nela e por ela se traçará
o .programa que mais e melhor se

indique ás nos'sas condições e ne

cessidades.

SR. ALMIRO CALDEIRA

FAZEM ANOS HOJE:
_ o sr. Ronald Cap'ela.
_ a exma. viova d. Donadila

Marques Nunes, e s,eu filho Ivan

Manfredo Nunes.
_. a srta. Hilda MarceJos, funcio

nária pública.,
_ o sr. José de Oliveira Freitas,

viajante.
_ O sr. Aldo Rosa da Luz.
_ a srta. Maria de Campos Men

des, filba do sr. Leovegildo Mendes,
comer,ciante.

_ o sr. Ernani José

Transcorre hoje o aniyersário do
. sr. Almiro Caldeira, noss{) coléga
de i:TI'1)l',ensa.

As manifestações que lhe serão
\ tribu tadas por êsse motiYo, nós
-,nos associamos. Fonseca;
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PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - tO,40 -c- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55

lNorte
Terça-feira

JoinvilIef "TAL" - 8,00 -

},
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

1 \ 1';;\lR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - t2,oo -

Morte
VARIO - 12,30 - Sul
PANAIR - ta,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H,OO
Iforte'
VARIG - H,tO - Norte

PANAIR _.:_ 13,50 - Sul

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

Curitiba ...;. Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,.10 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

VARIG - 12,31) - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

Jtorte
CRUZEIRO DO SUL

lul
Sea:ta-feira

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

porte
PANAlR - 10,40 - Node
VARIG'- H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Bâbado
,

13,55

15,30

"TAL" � 8,00 - JoinvIlle

i·

_ :::::..� ...... � I Transportes Aéreos Limitada
7 horas, \ ,�Allto-V:laçAo RaJa! - ltaJú - li' JIo.! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
rUÉ�pre889 Bru.8IluenM _ BrWIqH _ , .

- Joininie - Florianópolis e Lajes. ,O16����so BrÚllquerue _ NaYa 'lnDto '-'
3as. 5as. e sábados: Lajes >: Florianópolis -- JoinviLe

�
- 16,30 horas.. '

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

Auto-Viação CatS!rln_ - JomVUe I-

':u::;'::.�o Catarln_ _ OuntJba

1,0
Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares. �

=:tª�l-:�::: -=-�nv��I'o Agentes:' Fiuza -Lima & Irmãos I
��. . ,Rápido Sul-Brasileira Curitiba -

O
Rua Conselheiro Mafra, '35 - Telefone 1565 .

6 horas.
TERÇA-FE.IRA. I.

.

Q
Au't().V.ia�o Catartn__ - POrto.tJ.. "'()�O'_'O_o_o o--.o'_'()�O_O�()_()....()..

gre -- 6 horas. � .

----------------------------

Auto-VlaçA'o Ca� CUritiba
- 5 horas
Auto-VIaçAo CataJrlneDlllt

- e horas.

Aula-Viação Cat.ar!DenM - TI,b&r'lo
- 6 horas.
Expresso 8&0 CrIF.óTlo - �, -

7 horas,
Emprêila Gl6rIa - LquIIa - '1�'

e 6� horu. '

Expresso Brusq� - :aru.qu.
16 horas.
,hto-ViaçAo ttajld -

raso

Rápido Sul-Br'asileira
'13, horas.

Rápido Sul-Brasileira
6 horas.

QUARTA-FERA
Áuto-Viação Caterlnen.8<I

- li horas.
Auto-Viação Catail"1ntilM

-- S horas.
o; Auto-Viação CataJrlDen.

J
- 6.3(1 horas

I
Rápido Sul Brasí leír-a - Curitiba -

6 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-

113
horas.

'

Expresso SAo Clrl.sto'fto - Lacuna -

7 horas.
Expre€OO BrusquenH - Bruaqu. -

116 horas.

I Auto-Viação litajal - ltaJal.
\
- 1. JIo.

, raso
"

Expresso Brusquense - Nova Trento
:_ 16,30 horas.
Rodovtãría Sul BrIllSil - P&:1:o Alean

- i5 horas.

90,00
45,00.
25,00

JolDW.

-rA8A
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-49. - Rio de

ltajal - 11 J1o.
Janeiro

Joinvile

Curitiba

Jolnv1le

QUIN'l'A-FE<1RA
Auto-ViaçãO Catal"ID.enM'

Alegre - 6 aoras,
Auto-V\ação Cata'l'mense

- 5 horas.
Auto-ViaçAo Catarin_

- S horas.

Auto-ViaçAo Catar!nense
- B horas.
Áuto-VlaçâQ C'ata�n. -_ L..,ma

- 6,30 horas.
Exp_resso São Cr1stoTAo - lAguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Lagwna - I 1/2

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

IS horas.
'

Auto-Viaçllo ltajal - Itajai - UI bo-
......

.

Rápido Su'l-Br'aaile.ira - JoinviJe-
13,horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas .

.li.mpresa Sul Oeste Ltda -,Xapecó - AlI
- • horas.

SEXTA-F].l:lRA
RodoTtárla Sul Brasil - PIln"to Alqre

- II horas.
Auto-Viação CataJr!nense
-, fi"horas.
Auto-Viaçflo Catarmen..

- S horas,

Auto-Viação CatN'In�IlM - �
- 6,8(') horas.
Expresso São OM!Jtovlo - lAI«\I:Iha -

7 horas.
Auto-Viação ltajat - ltajai - 18 !lo

raso

Expresso Brusauens.
16 horas. '

-

Rápido Sul.Bt-asile íra
13 horas.
Rápido Sul-Brasüeíra

6 horas.

Curitiba

Jo1nit11e

Elcritorio Técnico
'Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

,Aviso aos srs. interessados que,
.

tendo regressado de sua viajem aQ�
,
Curitiba - Paranaguá El'.tados Unidqs ,da América do Nor.
- Santos e Rio. te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-

VARIG - 12,30 - Sul cha Amaral reabrirá seu el'.critório
CRUZEIRO DO SUL - t3,155 (Rua Presidente Coutinhe, n. 22),

lWarte nos primeiros dias de agôsto, espe·
Dominflo rando continuar a merecer as ('spe·

PANAIR - 10,40 - Norte ciais atençfíes de seus amigos e

CRUZEIRO DO SUL - H,OO
--I

clientef>.
,PANAIR 13,50 Sul. Pedro Medeiros, Auxiliar

Tubado

CUr1tiba

Joinvile

Curitiba

8ABADC
Auto-Vill,ção CatarineDIM - CUrl.tlba

- 5 hor-as,
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brastletra - Curitiba -'

6 horas.

Joínvíle

- a noras.

Auto-ViacAo Catarlnense
- 6 hora•.
Auto-VlaçAo C8:tarllllenH

- 6 horas.
'

EXDrp,sso São OrIBtOTAo - 1..agun.a _

7 horas.
ExpreSl!O Erusquen.. - BrwIqu. -

14 horas.
Aute-Viação naja! - ltaJai - 11 ho

ras.

Expresso. Bl'usqUetlift - N� TreIIto
- 9,30 horll6.'

.

Expresso ,Glória - Lacuna - • 1/2
• 7 1/2 hor...

DOMINGO'
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Jo1nY1le.

Tub&rlo

Viagens aéreas em "Catalínas"
PASSAGEIROS - ÇARGAS - 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 - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
.

Agentes em Florianópolis: Z. L Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. l.
Teiefone 1402. - End. 'I'el.: "Steiner".

LIVRARIA ROSA
(RUA D�ODORO, N.' 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TI.POGRAFICOS

A�RESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
RÁPIDA

Coutinuo e continuarei a comprar a minha coleção 'moedas de

Ouro e Prata conforme preço marcado em' meu Catalogo.
As moedas de niquel de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nobrega

._...-_-_-..- ... -_-.-.-_...,..-..- ....-_-...-.._,......_,._._-_-....-_-_._-_- • __._.-.__...._. _- -_� ... ti'

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em i870 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .....• . � . Cr$
Receita '...... Cr$
Ativ@ Çr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

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

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.(153,245,30
142.176.603,So
98.687.816,30

76.736.401.306,20

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

Relojearia Progre�so
de JUGEND � fILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pediào por �arta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N. 31 cr$ 100,OQ N, 9 cr$ 260,00

Uma maquina fotografica
americana de focB

manejo

De"pertador de bol.o
ilumina a noite

Sui.ao de qualidade

No••o. relogios são aoompa�hados dos respectivo. oertificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

CUl'itiba - Prcça Tiradentes, 260 - Paraná

Cabelos Brancos!

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz valo

tal' a cal' natural primith'd
,
(caatanha i louJ'a, deirada ou

negro) em peuso tempCil. Não
á tintura. Nãomancho! não
suja. O seu ueo é lfi:npe,
facil e agradável.
A Laça0 Brilhante extingue

a. caspOll. o prurido, o s.bor
J'héa e tada. os afecções pa
rasitáriall do cabelo, a..im
como combate a calvície, 1'8-,
vitalizando 011 raiz.. capila"
rei. Foi apJ'evada pelo Depal""
tomento. Nacional de Saúde
Público.

.\

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P: FABRICAR)

Vende-se

Maquiuário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina':.
............... � � .

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e c�v.1

Oonditu!çéie d. Sociedade,
NA'fURALIZACOE8
Titulo. Deolarat6riOll

Escrit6rio IS Re.idencia
Ruo Tiradente. 47

s:'ONE .; 1468
II' I

O mais provavel
-é que ·tenha sido provoca
da por excesso de acidez
no estômago, o qual. com

frequência. resulta em fla
tulência, hiperacidez e ou

tras perturbações digesti
vas. Um remédio de con

fiança é a M A G N É S I A
BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o

funcionamento regular do
estômago. MA G NE S I A

� BISURADA alivia rápida
! mente as perturbações es-

lomacais
causadas por ex

,

'cesso de acidez.
Em pó e em comprimidos.

MAGNÉSIA 3:!

BISURADA
\A.NTIÁClDO DIGESTIVO

..............................
_

..

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

'

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

nO 18 _. Florianópolis
......... (I .. .. .. .. .. .

Casa Recem
construida
DE S o c U P A_ D A -

RUA FELIPE lvEVES,
6xlO r.netros, toda de

r.n8 terial.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o R�TAD - Domingo 6 ... Marco d. "., 5
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XAROPE
S.. JOiO

Combate a tosse. Q

bronquite e os resfria
dos. João O Xal!ope' S.
éeficaz no tratramento
das afecções' gripais e

das vias respiratórios.
O Xa:rope' São João
solta o catarro e fa�

expectorar fàcilmentf>

Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

"
, "

.
"

,
,

"

bem barbeado ...
acàriciado!
A facilidade no bar

bear não depende de

jeito, mas da lâmina.

Com Gillette Azul, por

mais forte que seja
a barba, é fácil fazê-la

com satisfação.

GilletteAZUL

"

__._----------

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou

.

terrenos para
'Vender?
Não encontra comprador?

\
EntreO'ue ao Escr ítónío Imobiliário

11.. L. A·�\'es.
,

Rua.
Deodoro .35.

ELOGIADA A PROPOSTA TRUMAN
DE AUXILIO TECNICO

Lake Sucess, (USIS) - O Bra
sil, Jndia e Turquia', manifestaram,
perante o Conselho Económico e

Social das Nações Unidas, uma

grande satiSfação pela pr-oposta do
Presidente Truman onde preconiza
uma maior assistência técnica no

sentido de auxiliar o melhoramen
to das áreas pouco desenvolvidas.

Oe delegados dos três países, as

sim como o delegadn hritarlioo, de
clararam que na verdade muitos
progr-essos foram feítos durante o

ano de 1948 corn relação ao progra
ma. de recuperação das áreas de
vastadas pela guerra, porém, friza
ram que ainda existem algumas re

g iões que no momento enfrentam
grandes problemas.

O Delegado do Brasil, dr. João
Carlos Muniz, descreveu o ano de
1948 como sendo "o ano dos ,esfo�r
ços frutiferos, declarando que o

momento é oportuno para que se

ja dada preferência de ajuda eco

nómica às áreas pouco desenvolvi
das das quais melhores beneficias
rodem ser obtidos. Felizmente,
disse em seguida; os Estados Uni
dos já compreenderam claramente
o assunto como ficou manisf'esta
do na proposta do Presidente Tru
mano '.:"oàos nós esperamos o de
senvolvirnento desse plano, acen

tuou, temninando suas declarações.

CUTIS
............... .;- -

.

CANSADA
....-

a.

.

;tg
,

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas; cravos e es-

pmhas, são traiçoeiros inimigos da
-

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua ft;Jicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugo!.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

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

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, Iortalece os tecidos, dá vi

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

Rugai a sua cutis poderá ficar ma

cia.Timpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & Freitas, Llda,·C.P. 1379·5. Paulo

:<\8 PRECAUÇõES DA OMS CON
TRA SURTOS EPTDEMICOS
Washington, ÇU8IS) - Dos es

critórios centrais da Organização.
Mundial de Saúde, em Genebra,
Suíça, são transmitidas duas ve

zes por dia, por meio de dez pode
rosos kansmissdres, as mais 1'8-

rentes informações sôbre .molés
tias de caráter contagioso e epidê
mico e as medidas de quarentena
tomadas para a preservação das
ZOnas não atingidas.

.

As'irradiações se destinam a no

tificar com presteza as autorida
des saniLárias, os diferentes meios
de transporte e ao comércio mter

nacional, os locais de possível surto
epídêmioo dos diversos tipos de en

fermidades. Os boletins oôncen
tram-se em reportar as ocorrências
de praga; cólera, febre amarela,
variola, tifo no mar e nos aeropor

·tos, assim como a necessidade ou

dispensa de vacinação 'B quaren
tena.
,O novo serviço, que se iniciou

em prtncípios de 1949, representa
uma expansão mundial do mesmo

servira usado nas áreas dos' Ocea

nos Pacifjco e Indico, desde 1925.

I,
MAL"'",A COMiRCIO E INDÚSTRIA S/A Rua José Paulino, 717 • fone 51-7277 • São Paul�

I'

O G,INASIO EM UM OU DOIS ANOS Dec.Le;n�r�.274:de 1941
,

'

SECÇÃO ESPECIALIZADA PàR CORRESPONDÊNCIA
Pontos estritamente de acôrdo com' o programa oficial.
87 % de aprovações nos óltimos examee .• Estamos
inéciando novas turmas - Mensalidade: Cr $ 8 O. O-O.

Peça, sem compromisso, prospetas e a última Portaeia
Ministerial contendo 08 pontos para os exames de
madureza (Art. 91) - Preparatório por Correspondência.

PREPARATÓRIO POR CORRESPONDÊN-
CIA À ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO CURSO DE MIlDUREZA "JOSÉ BONIFácIO"
EM 3 MESES APENAS PEca INFORMACÕES Praça da .Sé n,? 28· C. P n." 6374 - São Paulo

Programa integral com sôbre o Colégio em 1 ano _

I
Diretor: Prol. Anlonlo R. Rollo

numerosos exercicios Clássico ou Cientifico. Tezoureira: Profa. Gilda Rodrigues
Temes livros especialmente editadoj. poro o curso de Madureza contendo tôda a matéria de exame.

Descontos especiais para Iivr�rias e cursos.

---'-------------.�----._----------�--------------------------------------------�-=----==��=--
TUBULAÇõES DE MATERIAL

PLASTICOCirurgia - Clínica -Obstetrícia
Dr.. Antônio· Dib Mussi

Washington, (USJS) - Acaba
se de aperfeiçoar nos Estados Uni
dos novos tipos de tubulações
feitas de material plástico que,

segundo se afirma, substitue per
feitamente os de metal. São cons

truidos para s1.fportaír pressões
superiores a 650 libras por polega
da quadrada (ou sejam 45 kg/cmz)
a temperatura acima de 100 graus
Fanrenheit (37.7 graus centígra-
dos).

'

Segundo a opiuião da "Chemicaâ
Engíneering", uma publicação, es

pecializada, a tubulação poderá
suportar uma enorme variedade de

fluidos, incluindo a água, gás na

turàl ou produzido, solventes 01'

ganicos e álcalis. A leveza e a fací
!idade de fluxo tornam esses tubos
ideais para rápidas Instalações
permanentes ou temporár-Ias. Os
tubos são fabricados com as mes

mas ligaduras em forma de T, jun
tas, Joelhos e tintas empregados
nas tubulações de metal. Um tubo
de 105 centimentros de comprimen
to por 2,50 eentímetros de d iame

tro pesa apenas 450 gramas (uma
libra) .

M�dico eletivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de, tratamento

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação 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 contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio "',.;

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

Cons 'ultór io:

Rua Tiradentes, 9

Residência:

Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora»

TENHA EM CASA
Caldo de cana, açúcar caseiro,

rapadura ti melado com

ENGENHO DE CANA

·��Tupí��
Fáceis de traba l1:J.'ir, eficientes
e práticos, PS Engenhos de

Cana Tupi dão satisfação
e' resultados. Peça

[!Jlrti'I�im� informações e prospetos à

elA. LlLUI DE MÁQUINAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

j

RUA PIRATININGA N.O 1041 - FONE 2·9666

CX. P; 230 . TElEG. "VELllLA"'- SÃO PAULO

OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARUlHQS
(SÃO PAULO)

1601 Arco-Artusi

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 tendo
eerta de 10'/. ao ano. com recebimento de [uroe mensais.

.

Informações nesta redação'�
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�n' a a a-rina DI
.

iml�ona �
Está assegurada definitiva- rínense, esteve em palestra com em nosso Estado, merecendo �s les (Caravana do Ar E.C.), Aldo certame nacional de basquete
ente a ida à São Salvador da o sr. governador José, Boabaid, maiores elogios o bonito 'gesto Nunes (Barriga Verde), Aurélio bol das federações do Paraná,
hia do selecionado catarí- havendo o chefe do executivo ca- do' preclaro 10 magistrado do Caravana do Ar), Edi (Ubiratan Distrito Federal, Santa Catarí
nse de bola ao cesto, para a tarínense prometido custear as Estado. , E. C. Serafim (Ubiratan), Buba na, São Paulo, Minas Gerais,
[sputa do certame

naCionaljdespesas
com o transporte da de- Ao que soubemos a F. A, C. Harnack e Faisca, estes três úl- Pará, Ceará Pernambuco, Ba-'

e será iniciado a 12 do legação, por via-aérea. convocou os seguintes atletas Umas de Jcinvílle. hía, Paraíba, Sergip,e, Espirito
orrente. Ante-ontem mesmo o, A notícia é das mais'

aUSPiCiO-I
para a formação, da equipe Segundo uma informação che- Santo e Alagoas, Lamenta-se em,

. dr. Osmar Cunha, presiden- sas para os inúmeros pratican- catarínense de bola ao cesto Va- gada da Capital Federal, foram todo o pais a ausência do Rio
e da, Federação Atlética Cata- tes é aficionados do baskt-ball dico (Ubiratan E. C:) Hélio Sa- confirmadas as inscrições ao Grande do Sul. .

Tn]�Si! d��� ca!ap�!apat!�i!!�!e LA!lt!!t�! Ipiranga. e Combinado os adversário's do S. Cristovão
licada pelo "jornal de Join- juizes do T, J. D. 'Recebi, do Continua despertando

ai
que apuramos, o clube carioca Ipiranga, de Saco,d?s Límóes.

'ille", de autoria, do sr, Rafael América, ordens para.' não en- ate��ão do. publico ?a, C_apitaI de:rerá extrear �a segunda O segundo a�v�rsaf1,o do �u�
ruz Lima ouvimos ontem do trar em conchoros. Nem de OU- a visita que o S, Cristóvão, do qumzena deste mes, nesta Ca- dro guanabarmo sera o combí

dr. Ruben�' A. Ramos, advoga- tra forma aceitaria a causa. E, Rio, fará ao nosso Estado. Ao pital, devendo enfrentá-lo o nado da cida�e, o qual obede:
ao do América as seguintes de- rrancamente, não concebo, como .., .. • ... •

cerá á direç�o dos �':> ,U�l�l
clarações: - A não ser ontem, declarei a um mentor do Paula Pr,lmelrO aniVerSariO dR Curitibanos E. C. G�ncalvps �Nlzeta), '. ,':;'3e Hl�

Ramos, maior e melhorpossibi-'
.

. beíro (Bage) e NewLO•. Mon
quando disse algumas palavras Completou ontem o seu prí- pelejas, vencendo em 31 e em- ,(11

d A
lidade de uma SOlução honrosa meiro ano de VI'da o Curitiba- patando em 4. Preside a agre- ;iiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiii -à, reportagem esportiva e,
por o caso que a desse clube re- nos' E. C" desta capital, funda- miação [uveníl o [ovem Avaí AIGazeta, não forneci declaração

algumj, à imprensa. A manchete ��ra�o�f::!e:��e e���o�t�:����� do e organizado por um punha-. ves, sendo encarregado da for

naquele jarn_al a que ess.'a carta 'd� do 'campeonato, que é justo.
do de jovens adeptos do fute-

f mação técnica da equipe o sr.

f t f bol e que J á conta com um car- Arnaldo Santos (Mascóte). Aos
s� re ere.' nao c0I_l em m erma-

Esse gesto doPaula Ramos, aín-
ç�o partida de �lm. ,Outras se-

da a estas alturas, seria
tel de grandes triunfos .nos gra., dirigentes e jogadores do Curi-

rao as fontes tiâetiiçnas, nas
vitória! E muito maior de Uq�� mados da várzea florianopoli- tibanos E. C. as nossas felicita

tnana. Nesse '\:urto periodo, con- ções, desejando-Ines novos .trí
qualquer outra, íncluse a do pro- seguu o Curitibanos realizar 38 unfos.
testo, se porventura vier a obte-
la, Acredito na confirmação do JOE LOUIS ABANDONOU DE
título do América, porque os

componentes do colendo T. J. D.
são homens que, 'acima de ou

tros interesses, coiocam os do es

porte catarinense a que servem

há muitos anos. E é só!

'1

FINITIVAMENTE O RING

EXTRÉIA AUSPICIOSA DO
BRASIL NO SUL AMERICANO

DE AMADORES
Está sendo realizado em San

tiago do Chile o Campeonato
Brasileiro de Futebol Amador. A

equipe brasileira, constituída,

por juvenis fez uma extréia aus

piciosa, derrotando, quinta-feira,
última, o selecionado chileno,
pelo expressivo escore de 3 x 1.

quais a crônica esportiva co

.lheu aqueles informes. Tambem
não exprime meu pensamento a

afirmação de que me recusei a
considerar qualquer acõrdo por
considerar ganha a -eausa que
patrocino, como está-na carta do
brilhante colega Cruz Lima. Aí
'vai veneno e empenho de incom-

Derro'adn o Ubiratàn Caravana

Noticias vinda de Miami Box que ele acaba de crar, acres
(EE UU) dizem que o invicto centando

.

que ambos concorda

campeão mundial de todos os ram em realizar entre si uma lu
pesos, Jae Louis, resolveu aban- ta em junho próximo em disputa
danar definitivamente o ríng, do titulo máximo que acaba de
deixando vago o titulo, Acre- ser declarado vago pelo Seu de

senta o noticiário: Joe Louis fenssor. Q.om essa realização Joe
anunciou que Ezzard Charles e Louis assegura para o seu novo

Jersey Joe Walcott assinaram I clube o contrato absoluto das
contratos de exclusividade com multidões que acorrem às lutas
o novo Clube Internacional de pelo título máximo.

Passou quinta-feira última o

aniversário natalício do nosso

presado conterrâneo Newton
Monguílhot, o mais competente

J;i'UTEBOL EM TRINDADE
Em partida revanche, há mui

to aguardado pelos esportistasr
o forte esquadrão do Indepen
dente, do distrito da Trindade,
dará combate hoje, em seu gra
mado , ao seu homonimo de'
Sánto Amaro, formando com a,

seguinte constituição: Lelo, Os
mar e Abelardo; Oscar, Natali-,
no e Hugo; Osni I, Lessa, Osni II

árbitro de futebol do Estado. João eVado.
Embora tardiamente enviamos . Preliminarmente jogarão os

ao destacado esportista as nos-' quadros secundários dos mesmos

sas mais efusivas relícitações. clubes, com inicio as 13,30 horas,

pplo
O categorizador "five" do Ubi-j21 x 17 'fói a contagem verifica

ratan E. ç., campeão estadual da havendo o esquadrão de Hélio
de basquete foi ante-ontem der- Sales realizado uma performan
rotado pela valente equipe do ce notável, pelo que bem mere;

Caravana do Ar, na primeira cido foi o triunfo alcançado. O
partida da série de três em dis- 2° ,prélio do série entre os dois
puta do Torneio Munícípal de sérios adversários será efetuado

Basquetebol, promovido pela Fe- após o Campeonato, Brasileiro
deração Atlética Cataririense. 1 de Basquetebol.

NEWTON MONGUILHOT

COM: Herman Baix (O Novo Tar·
zan)

5° Inicio do misterioso filme rm

capitulos: ,

O TERROR DAS MONTANHAS
COM: Ralph Byrd

..

iMPEÍÚAi; 'l��j'� 'ás' 2' il����'
. . . . .

�����l�� ��l i�Oa�o�:OO
.Matinée do Barulho SAGRADO E FROFANO

1° Cinelandia Jornal -,Nacional
..

Ó'nEON: 'h�j� 'á's' 2 l�����"""'" COM: Grcer Garson - Robert Mi-
:20 Conquistador Elegante - D ��é- .Matinée das .Moças telmm - Richard Hard
nho Colorido. 3° A Tartaruga e l) Um poema ��ôBre a mocidade Um drama repleto de emoções
CoelIm - Desenho Colorido. 4:1 Pa- apaixonada violentas
rada 'de Bombons - Desenho (;<:10' ANOS DE TERNURA Inesquecível e arrebatador
rino. 50 Amazonas .Tuvenis - Silurt. COM: Tom Drake _ Beverly Ty- No programa: 1° ,Conheça Santa
6" Um sensacional e eletri:.mnle ler _ Charles Cobürn Catarina n. 6 - Nacional. 2° Metro
""w,estern": 20 Um "tiro na tristeza Jornal - Atualidades

TERRA DE NINGUEM FOLIAS CARIOCAS Preços: RITZ ás 4 horas Cr$ O.OU
COM: Charles Starret COM: Dircinha Batista _ Nelson e 3,00 - ás 6,30 horas Cr$ 6;00

, Lutas e Aventuras G I E '1' h B b único - ás 8,30 horas Cr$ .'1,00 e 3,t'>0
70 M.aI'S "lma av'entllra soh onça ces - mI lU a 01' a'

O O C 600'
•

<
• 0S L,auro B'Orges DE N, 1'$ , unico. IMPERlAL,

.céos de oeste. No prograllla: Conheça Santa Ca' Cr$ 4,80 único
A PROVA FATAL tarina n, 4 _ Nacional Censura até 10 anos.

COM: 'Bill Elliott PC" 4 00 300 ' Atençã'o: Suspensas todas as en-
S

- reços: ,r,"., e ,.

e,nsaçoes. Torcidas Censura livre. Creanças maiores tradas de favores e permanentes.
80 Continuação do melhor seria- _ Estudantes sem apresentação ela

-do de aventuras nas selvas: ,de 5 anos poderao entrar. cardeneta nã'o gozarão dos abati-
O FALCÃO DA FLORESTA .. . . .. . ". . , mentos.

RITZ, hoje á 1,30 horas ----..--------
.

Matinée Elegante
FURACÃO

:\/40 Epis,ódios , COM: Dorothy Lamollr _

9° Inicio do movimentadissÍlllO Hall

seri:ado:
O TERROR DAS MONT.\NHAS
COM: Ralph Byrd
Preços: . Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

No programa: 1° Conheça 'Santa
Catarina n. 3 - Nacional
Preços: c-s 4,00 e 3,00
Censura li vre, Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar. Devido à, grande procura de passagens para Lajes na semana de 12.

a 18 do corrente, quando se realiza a e1'�sição_feira naquela cidade, a_
T. A, L. - Transportes Aéreos Ltda., com o fito de bem servir ás pes

sôas que desejam viajar naqueles dias, fará tantas viajens especiais
quantas forem necessárias, devendo os interessados fazer suas reservas

com antecedência, com os agêntes ;
r

,

FIUZA LIMA & IRMÃOS - Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone 1.5135.

ano

A I S OCINEMAS
úDEON, hoje ás 10 11s. da manhã
Alerta Petizada.

.

Sensacional Matinada
No programa: 1° O Esporte 'eru

Marcha - Nacional. 2,0 Conquista'
dor Elegante - Desenho Colorido.
3° A Tartaruga e o Coelho - Dese
nho Colorido. 40. Parada de Bom
!bons - Desenho Colorido. 5° Uma
terrivel explosão de gargalhadas

CASAR FAZ BEM
Gosadissíma comédia.

.

6° Inicio do :rrielhor e mais

•

COM: Herman Baix (O Novo rar,
zan)

. . . . .. .-: '
.

ROXY, hoje ás :2 horas
HOXY, hoje ás 7,30 horasMaCinee Colosso

10 Noticias da Semana _ N:a- Espetacular Programa Duplo
FJ)LIAS CARIOCAScional. 2° Caminho para a Luz -

1
Parada da Vida. 30 Charles Star- COM: Dircinha Batista - Nc son

Gonçalves - Emilinha Borba
rett o Rei dos ",Cow-Boys" no '. n-

z. Lauro Borgessacional "western": FURACÃO
TERRA DE NINGUEM

COM D th L _ John
COM: Charles Starret

I: oro s amour

Hall
Lutas. e Torcidas. No programa: 1 o Conheça Santa
30 MaIS uma eletrizant., aventura

C t " 1 N ional. 20 Fox,

'd
.

,

dei tes do r
a allna n. - 1 aCI .' X

VOIV\ a nas campinas ver eran es (.,0
Airplan News 31 x 15 _ Atualida-

es e: des'A PROVA FATAL
Preço: Cr$ 4,80 único

COM: Bill Elliott , Censura até 14 anos .•

Elnoções e Aventuras.
. " . .

4° Mais 2 gigantescos epi.sódio!) tla Simultaneamente
mais espetacular aventm:a nas Sel- RITZ 1

. .

4 630 8 "0' h�, lo.]e as
, , e,.} .. oras

ODEON, hoje ás 7,30 horas
IMPERIAL, hoje ás 8 horas

Sessões Elegantes- '

O dráma de 'uma mulher que, jul
gando morto o seu espôso inicia
um novo idilio para descobrir mais
tarde que êle vive e a ama ainda
Metro Goldwyn Mayer apresent2:
Uma das maiores produções clõ

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA bens que serão levados á praça: "1.

f DE TlJUCAS Um terreno rural, nO ·13, da linha

, '
.

Tirol, no distrito de Claraíba, do
saua de pra?a, C01� o praw de

Município. de Nova Trento, com va
uinte dias '} área de 199.550 metros quadrados;

O Dou�or Bel�sá�io Ramos ,da 1_ f�zen/) frente na estrad� Tirol"
Costa, JUIZ de DIreIto da Comarca,

fundo em terras de Aleixo
de .Tijucas, dI) Estado ?e Santa Ca-

üJ1.er; extr�ma por llm lado em ter
tarma na forma da leI, etc...

ras de Orestes Montibeler e por ou-
FAZ SABER aos que o pr�sente tro em ditas de Maria Micher nOl

edital virem ou dêle conheClmen-
valor de Or$ 2.300,00. 2 ,Uma pe

to tIverem, expedIdo nos aU,tos de
quena"'lasa de madeilra, em mau es

arrolame�to dos bens que f!CaraI� tado, no valor. de Cr$ 250,00. E pa
por faleCImento de Ger�ano P�ll, ra que chegue ao conhecimento dos
que se. processa perante, este· JUIZO interessados e .ninguem possa ale
e cartório d('�escri:ão que êste su-

gar .ignorância, mandou expedir o
bscreve, que atendendo aü que lhe

pres.ent.� edttllI qQe sera afixado na.

foi requerido pelo procura�or do
sede dêste Jui�o, no lugar ,do cos

inv,entariante e tendo ,em vIs�a �o tume, ,e, .por cópia, ,publicago uma
m�IS que dos, aut�s consta, por des-

(1) vêz no jornal "O Estado", de
pachp proferIdo aos 3 de março do

FTorianópolis na forma ela lei. Da
corrente an,o,. autorizou a ven;lli, do e pà'Ss�do'nesta .cidade de Tiju
em hasta pubhca, dos bens abaIXO

t' dias do mês de marca-
, . t' as a a cas, aos res ,

-

deSCrItos ,�om suas respec IV,', v -

do ano ,e mil novecentQs e quaren-
liações, perte,ncentes a� esp.olIo de

ta e nove. Eu, (a) Gércy dos �n-,
Germano PolI, que serao levadps a. Escrivão o datilografei e su-

.

bl'
-

d d rI' ma JOS" �.,

p.U ICO pr·ega.o e v·en a e a e. -

b ",' (a) Belisário Ramos da.
.

d
. sere\i!. ,

Lação, a qlTem m�Is er e maI�r Costa, Juiz de Direito. Está confor-
lanço oferecer, aCima das respect!- "

I bre o qual me re
vas avaliac.ões pelo porteiro dos me ,o OrIdglrl1.f"

so
-

,
. porco e ou e .

auditórios, ou quem suas vezes f 1- I D!'I' .'

d
a.a supra,

zer, no dia 6 de abI'l p. VIll ouro,
O E

,-

G d AnJ'osc>,scnvao: e1'cy os
ás 10 horas, no' local em que se rea-

lizam as vendas em hasta pública

sen

sacional seriado de aventuras' nas
selvas.
Lutas. Mistérios. Traições, CUa

das-

O FALCÃO DA FLORESTA
COM: Herman Baix (O Novo :1.'ur-

zan)
.

1/2°° Episódios. (5 partes)
Preços: Cr$ 3,00 é 2,00
'Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão. entrar.

vas:

O FALCÃO DÁ FLOREST.A

NOVIDADE SENSACIONAL determinadas por êsLe Juizo, á por-
Qualquer pessoa pode ganhar uma llATERIA

L d dT' d ?, feitura MuniJohn1' DE ALUMINIO, com1>rando o ,saboroso caf�
. � O e "I ICI? _

a r e
, _

MIMI. ' CIpaI. DescI'lçaor e avahaça,o dos
I ""

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
.

"S I L V E I R A "
,,_!,

l,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO-Dcmlngo 6 ele Marco ti. '.49

"_. "l,.

o '.VES(}URO
Da ínsteução ' está ao alcane.

de todos. Dá esse tesouro &O teU
amigo analfabeto! IeJamdo-o a � Agencia Geral para S:Catarina
curso de _alfabetIz�ao DO GruPO Rua Felipe Schmidt. 22--Sob •Escolar Soo José, na Escola IrndUlo<
tríal de Flormópolie ou Da 0&..... C. Postal, 69· TeJ. «Protetora»
dral M,etropolita.llL

.

FLORIANOPOLIS

Guia
A.. DAMASCENO 'DA SlLVA

Publica relação dos comeecíaçtes e industriais com seus enae-

ADVOGADO

reços. .

Cada guia e vendido, acompanhado de um mapa ,rodoviálio
Paraná, e Santa Ca,tarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - CulitibL
AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
, '

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

completo Orgam
Catarina

Mê� de marco.-Plantões, . -

<:.Ê. 0(, SOc,p, L.:

�ºjgI9_�l_fQRr::.ORIENTE racionalmente sl#a publicidade, tornando-a intensa e

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

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

e pelas páginas do Jornal '.'Sul do Estado"

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." '68 • 1.° ANDAR

'. ?O�T AL. 583 - TELEfONE 6P,o!!- - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

,Ag,enca Geral para 8t8. Catarn8
IJua Felipe Schmidt, 22 - Sob. '

.

Caixa Postal. 1)9 - Tel. "Protectora" � FLORIANOPOLIS
COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas e

I Bungalou
Aluga-se, á familia de trato, nm

bungalow, de construção moderna,
situado em Tua próxima do centro
da cidade, tendo jardim com inú
meras flores e quintal com diver
sas árvores frutiferas e canteiros
para boa horta.,

.

O aluguel compreenderá o mo-

biliário completo que se encontra
no mesmo prédio. Tratar com José
Carvalho, funcionário da firma Li
vonius & Cia. à Praça 15 de Novem,
bro n. 1 - sobrado.

terrenos.

Rua DeoJoro 35.

FERIDAS. REUMATISMO �
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de No.uueira·
M.dioaçQo auxiliar no tratamentt

da .iflJa
.

mais
Santa,

de

I ----

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
I
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

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

. SRS. ASSINANTESNome
.

Rua Est. Civil E. Nasc .

Mãe
Reclamem imediata

mente qualquer - irre-»
gularidade

.

na en tre�a
de seus iornaes,

.

Departamento de Saúdê-

6 - Domingo - Farmácia Noturna -·Rua Trajano.Dispomos para pronta entrega 12 - Sábado - Farmácia S. Agostinho - Rua Conselhei-dos locomoveis seguintes: ro MafraBadenia (Alemão) Ide 18-HPE. .. , .

t.Marshall de 24,30 e 36 HPE. 13 - Dommgo - Farmácia S. Agos inho - Rua Conse-
Paxmann de 36 HPE. lheiro Mafra.
Claiton de 42 HPE. 19 - Sábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Tratar com Mário Abreu nesta cio Mafra.

dade �)U no Depa:tam�nto de C0m.. 20 _ Domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conselheiropras a rua Ferreira VIana, 75 RIO.
M fara.

26 � Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe 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.

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

,

Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

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

Pai .. .. .. .. .. .. .. .. .. �� : ..

Emprego ou Cargo . .

Icargo
do Pai (mãe) ..

Observo
.

1
..

, I Agradeoertamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
Ic��anientos 'e outras, de pareRtes ou de pessoas amigas. Locomõveis
CHER M

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. Distribuí
dores: Comércio & Transportes C.

, Ramos S. A. - João Pinto, 9.

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

tnaxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I

Agentes em Floríanépclie CARLOS HOEPCKE S. A.

, Representações.FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPÕE DE DEPóSITO, ACEITA

.

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

..

�Rervo$,D.ebin�
tados· Provocam
/

;.a ;Heurasthenia

dO

'NAO DEIXE QUE ó n.
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE o
CANSAÇC PHYSIGI)
E INTElLECTUAl o
LEVARA', FATAlMEN.
.TE, 1.' NEURASTHENIA I

j
I ()s primeiros symptomas, da
neurasthenia' são geralmente a

'insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres, de cabeça e ner-

�

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna-j
se contra as suas consequen-]
cias. Trate-se . immedíatamen
te. com um remedio de: effeito
positivo e immediato. Não
tomê arogas' perigosas. VigonaJ
é o remedio indicado para'
qualquer-caso de neurasthenia, i
Vigonal revigora o organismo.'
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven- i
tude ás J)cs8Ôas exhauridas. '

,

:vistonil1l
"ORTI"ICA E DÁ SAÚDE
·'a................ALVlMiA.,f&f.lIA$ • .s..Paulo

t e, .T pt r'
1 'fi � 'l's-.. ........

..........
\

. ..... "

v S. viaja 1 Reside' no Interiõr
t.v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedasn Igas do Brasil e enriqueça depressa.

o Pe_ça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo

it�reIo Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
encourt, 91, sob - Florianópolis.

TrànJlportea' rég'u)area cargas

SÃO, FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
Informações cornos Agentes

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - C1- Teletone 1.212 ( Eni. t e'eg , \

São Franei.co do Sul"":'" Carlos Hoepcke S/A -CI - l'�leloCl� I) MO') � <: \II 'C'E(

I
- f

t
�

I

�------------------------
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SI AMAS TUA TERRA, AJ{IDA A CAMPANUA DO PROMIN, ESTREPTOMICINA E DA ÇASA DO ESTUDANTE, PROMO-·

VIDA PELOS DIRETÓRIOS ACADÊMICOS DAS TRÊS FACULDADES LOCAIS.

Aumentam os. '0 Secretário da Segurança Póblic� res-

desempregados . ponde a um pedido de iDforma�ões
�

Washigton,5 (D: P.) - o mime- da Comissão Permaoentb
ro dos desempregados no') Estados

Unidos alcançou novo recorde de

após-guerra, com 3,2 milhões, em Não chegou ao conhecimento de s. exa. nenhuma denúncia de·

fevereiro e o "Bureau" do Censo jórma concreta e por meio idoneo sôbre jogos de azar

atribuiu êsse fato ao mau tempo cm

certas partes do país e à continua

ção das dispensas de pessoal pro

prias desta estação do ano.

Esta cifra representa um aumen

to de 550.000, comparativamente ao

fim de janeiro e de 1.250.000, com

parativamente a 1 de [anciro.
Quanto 'ao número de pessoas

empregadas,' calcula-se em 57 rui

lhões, 168 mil, em fins de feverei�'o,
contra 57 milhões 414 mil em J�

neiro e 57 milhõe�, 139 mil em fe

vereiro de 1948.

mações:
"Senhor Presidente:

Tenho em vista a prática osten

siva nesta Capital e em outras lo

calidades u'll Estado, dos jogos de

azar, especialmente do chamado,

"Joso do bicho", requeiro a V. Ex

cia., se digne encaminhar ao Poder

ExecuLivo, o seguinte Pedido de

.Informações:

Paris 5 (D. P.) - A Assembléia a) A Secr�tária da Segurança

Nacion�l iniciou os debates em tôr- Pública tomou qualquer .providên

no do pedido do govêrno de uma cia no sentido de coíbir a prática
verba de 58.966.477.000 fr-ancos. ostensiva dos jogos de azar, no

para as despesas com as forças ar-
f.erritório do Estado?

'

madas, nos meses de março e abrrl.
..,

A Assembléia já autorizou uma b) Em caso af'irmatívo, quais as

despesa anual de 350 biliões d�1
providênclas ?

francos para tod� o exe�cicio (\� c) Em caso contrário, por que

194�, 'para as F.orças Aéreas, o não o fez?
.

Exército e a Marinha, sendo essa . _
. o·· O lesa da· Inglaterra

votação parcial destinada a 'ar Sa)a das Comissões, em 1 de fe- e
tempo a que o govêrno organize de- vereiro de 1949. Londres, 5 (U. P.) _ A Câ-

finitivamente o seu programa de de- ass.) João José de �ousa Cabral".

f
.

1
mara dos Comuns aprovou, por

esa naciona . Respondendo a êsses itens, o sr.

E d t Ih d e u 227 votos contra 3, as estírnatí-
sse programa e a a - o, II 1 (�. dr. Othon da Gama Lobo D'Eça,

tanto, está sendo difícil de organi- vas, da defesa nacional para

zar, uma vez que o govêrno ainda ilustre Secretário da Segurança 1950, no total de 759.860.000

não sabe que armas e equipamento Pública, o fez nos seguintes têr-
libras.

pode .esperar dos Estados Unidos mos, em ofício datado de 26 do
,

O orçamento da defesa, o

mesm-o mes : . d brli
_

" '" . _ I
maior desde a esmo 1 izaçao,

. Spnho� PI esidente : foi aceito depois de o Ministro
O Exm. Snr. Governador em

d D f A V Alexander ter
, .

t t co tá I
a e esa, . . ,

exercicio reme eu a es a ,,,ecre ar ia
d 1 rado que essa despesa era

d E t d did d
.

for'
_ ec a

e 1 s a o o. pe 1 o e in ormaçoes necessária, "enquantc a Rús-
que lhe fOI endereçado pelo Se- .

mantiver o seu veto sôbre
nhor Deputado João José._de Sousa �Iapaz e a segurança".

I

de "O Es- Cabral, da bancada da Dmao Demo-

crática Nacional na Assembléia Le- A ·1-
..

I I t rra
gislativa do Estado, encaminhan- UI' �o a DO a e .

do por V. Excia. em daLa de 2 de Washington, 5 (U. P.) - Sa-
.

fevereiro corrente. be-se ,autorizadamente, que o

Informando êsse pedido, e 01'- I secretário de Estado, Acheso

dem do Chefe elo Poder ExecutÍYo, I aprovou que sejam suspensa�

tenho a honra de assegurar a V. I as restriçõe? que pesam sôbl:e
Excia. que, de forma concreta e as exportaçoes para a Iu�oslr,·

'por meio idôneo, ainda não chego:1 via.

ao conhecimenLo desta S'ecretária Essa providência permitirí
que estivesse sendo praticadO, 05- que a Iugoslávia possa f!0'11'

tensivamente, ou não, no território prar nos Estados Unidos mil

do Estado, jogos de azar, inclusive quinaria pesada e grande par·

o denominado JOGO DO mCHO. te de equipamento industrial,

Naturalmente tenho recomenrla- em geral escasso, é que não DO'

do, como o fizeram os mel�s ilns- dem atualmente ser emba�ca'

Ires antecessôres, entre os quais se dos para a Rússia nem para os

encontra o nobre Deputado Bulrã0 paises da Europa Oriental.

Viana, às Delegaciàs do interim',

perfeita vigilância no sentido de

não serem as leis vigentes impu·
nemente violadas.

No comêço desLe -ano, tal como

já fôra feito nos primeiros IÍleses
do ano an1.erior de -1948, esta Se

cret.arja fez remet�r às autorida·

des polic�'tis nos municipios, para.
a sua ;fiel observância, a Portaria

numero G/l(J;, de 3 ele janeiro de

1948, elo Senhor Ministro da JU5-

Liça e Negocias Interiores, sôbre o I 'l

assunto, l.rma vez que foi admitiaa' PASTA DENTAL

a hipóLes� de que os Delegados Re- ROBINSON
",

g'ionaT.R, A.uxiliares. e de Polícia., ••••• •• •• • • • • . •• • •.••••....

.
A DONA DE CASA

nomeados depOIS da data daquela BATERIA DE ALUMINJUI
d· el h

prefere uma CI'
remessa, po enam escon eoer o

I
Pode r�cebe.la de presente, preferindo o

'

conteúdo da mencionada Portaria. FÉ MIMI. E como é delicioso o café 1\11111,'
--------------------------------------------------�

Enorme a despesa
militar da França

Florlan6poll., 6 ele Marco de t949.

responsabilidades do que afir

mam. O ·que não queremos
acreditar é que o deputado ude

nista se acumplicie com quan
O sensacionalismo [orna- tos, por ódio pessoal e bem

Iístíco de um vespertino 10- compreensível ao sr. Secretá

cal, que se diz órgão da U. D. rio da Segurança Pública"não
N. catarínense, mereceu reper- só espalham que os jogos de
cussão nos trabalhos da Co' azar se praticam Iívremente

missão Permanente da Assem- no Estado, mas ainda que,
bléía Legislativa' do Estado, complascentemente, as autorí

para-onde foi levado pelo lider dades, sob o mando daquele ti-
. da bancada udenista. As res- tular, favorecem a impunidade
petidas ínvencíonices da fôlha da jogatina.
vespertina à cêrca de tolerân- As informações ora presta
cía das autoridades' estaduais das pelo 6r. Oton d'Eça vêm

em face da prática ostensíva por em plano de conveniente

dos jogos de azar, visando in- esclarecimento a situação a

compatibilizar a pessôa do sr.
que o oposicíonísmo pretende

�retário da Segurança. Pú- emprestar a conivência crímí
blíca .com os po�eres mais

.

al- nosa da Polícia. Nenhuma de

tos, tíveram, aSSIm, acolhida núncía idôneamente recomen

na pauta dos .traoaíhos daque- dada sôbre a existência do

la Co�ão; amparadas pelo jôgo,'aqui ou em qualquer par
s�. Joao Jo.se de Sousa Cabr::l, te do Estado. Aliás, o chamado

líder udenísta, .que; �a sessao jôgo do bicho, a respeito de

de 1° de fever�Iro ultIm�, for- cuja clandestina prática tanto
rnulou a respeito um pedido de se tem falado não se' localiza

�f-orrnaçôes àquele honrado não se fl�ngr�ntiza tão comu�
titular, sr. dr. Ot,on da .Garpa mente que as autoridades pos
Lobo d Eça Convem assmalar, sam aplicar-lhe eficiente síste

an�es de mais nada, o fato de ma de repressão oportuna e ca

o Ilustrado represe;ntante da baL E muito menos há quem,
U. �. �" nos tr�s Itens a que com inteira noção das respon
deseja mforma.çoes, sub�nteJl- sabilidades, leve ao cnhecímen

der .c?m,? P!emISS� a realídade , to da Secretaria da Segurança Recebemos do "Recreio dos

da existência dos Jog.os de azar, Pública os elementos do fla- Pescadores", de Ponte do Ma

�rar:queados pela mdu�gente grante, fóra dos quais, - como ruim, em Palhoça:
md!f�r�nça Adas autoridades agir? Sabe o sr. José Cabral Ilmo. sr. Redator

policiais. E, desse �nodo, la�en.- que todo o tumulto levantado tado". Capital.
tave!�ente ev�dmdo-se a au- contra o jôgo 'em Santa Cata· Afim-de desfazer dúvidas a

t?CrItlCa �as 8:tItudes, o. n.obre rinal ne.stes últimos tempos, respeito do local cinde se de

li�.er_ ude�llsta mc?rreu em des- pelo jornal da U. D .N. não visa senrolou um conflito em que

pnmor
.

Imperdoavel, quan�o tão concreta e diretamente o se dizem envolvidos jovens da

apenas mdaga s� a. SecretarIa combate ao próprio jôgo; mas, sociedade palhocense e em que

de Segurança.P�bl:ca �0!l:0u sim, através de um tal pretex- perdeu a vida um dos conten

qua.l9-uer prOVIdenCIa .eOlbl�Iva to, a desmoralização. dos po' dores, solicito a v. 's. ,o obsé

do J.ogo e, em caso afI�n:at�vo, deres públicos do Estado, con- quio de tornar público por êsse

qualS foram ·�ssas prOVIdencIas, tra os quais a infâmia de cer· �onceituado jornal, que não se

ou pelrque nao. as .tomou se. a tos escribas já levantou a sus- deu na sede, nem nos terrenos

r�sposta �o pnmeIro quesIto peita de' beneficiários do jôgo. dêste "Recreio", assim como os

for ne�atIva.. De modo que o pedido de in· implicados e vítima não per-

PublllcaremQs, h.o]e, n0UJ!,ro formações do lider udenista na tenciam ao quadro de sócios,

loca� o teor das mforma�o�s Comissão Permanente não po- nem tampouco se achavam

pres'Laêlas pelo s�. �ecretano dia ser melhor atendido do participando da� festas de car

da Segurança Públlca e, por que nas expressões em que o navaL

elas, se evidencia que, várias fez 'O titular da pasta d.a Segu- O "Recreio dos Pescadores",

vezes, as autoridades policiais rança, ao declarar que, até que é situado em Ponte do Ma

nos municípios tiveram instruo
agora, !Só através de. cartas anô· ruim, promoveu quatro bailes,

ções para a fiel observância nimas lhe têm chegado denún- nos dias 26, 27, 28 e 1°, sem que

das recomendaçôes ministe- cias sôbre a prática de jogos de houvesse a menor desinteligên
riais a respeito da prática dos azar. cia ou atrito entre os seus fre-

jogos de azar. M�'3, o que 80- Possuirá o autor da interpe- quentadores.
bretudo nos merece especial lação melhores e mais positi· Sem mais assunto, subscre

referencia é a declaração do vos dados a respeito? Ou se vo antecipando os meus agra

sr. dr. Oton d'Eça de que não orienta _somente pelàs ventoiS decimentos.

lhe chegou, de modo concreto da intriga impressa no vesper· Atenciosamente. çarlos Sil-

e por meio idôneo, uma só de· tino sensacionalista? veira de_Sousa, presidente.
núncia de que estejam sendo

pratieados, ostensivamente ou

não, no território do Estado,
. jogos de azar, inclusive o deno

minado jôgo do bicho. Cartas

anônimas, bilhetes insultuosos

e sem responsáveis, publicida
de tendencios:amente !l'eticen'

ciada, ilsso sim; mas unia de

nimcia em têrmos e feita sob

de'finida e idônea responsabili
dade', não houve.

Parece, Pdls, lógico inferir'

se de tudo isso que o sr. Jbão
José Cabral tem sido também

instigado por idêníícos delato

res anônimos, prontos a acusar

por simples gôsto de acusar,

mas sem a precisa formação
moral para aJSsumirem, em

presença das autoridades. as

o MOMENTO

UMa ·CDRTa

A Câmara Municipal de Çoncórdia
também protesta

Ao sr. dr. José Boabaid, Governador em exercício, os srs.

vereadores da Câmara Municipal de Concórdia lhe endereça

ram o seguinte telegrama:

Concórdia, 25 - A Câmara Municipal de Concórdia, pe

la unanimidade dos vereadores presentes à sessão de 24 do

corrente e que a êste assinam, tem o prazer de levar ao co

nhecimento de vos'sência que aprovou a moção de protesto
contra a atitude dos vereadores udenistas de Araranguá que

solicitaram à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul a

anexação do município de Araranguá àquele Estado. Aten

ciosas saudações. Atílio Fontana, Vital F. Cassarotto, Dioní

sio' Alberto Boff, Afonso Dusel, Gentil Belani e Vitor Basei.
(

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA

,� "�
NORTE-AMERICANO

�.�.
.

'\
<� ,.. RE�EBEU A "MODELAR".__

Outra providência, aliás, não po.;

defTa tornar esta Secretária, des

de que, aLé hoje, a não ser por via

de bilhetes e cartas anônimas; não

lhe, chegou' às mãos nenhuma de

núncia fundamentada, com indica.

ções claras e precisas em relação-,
à identidade do denunciado, de que

nesta capital e nos municipios do

Estado estivessem as autot-idades

policiais acumplícíadas com os·

contraventores ou dolosamente in

diferentes às recomendações' rece...

bidas.

Quanto aos itens b e c do pedido,
de informações referido, parece es

tejam eles prejudicados em virtu,

dés da resposta ao item a..

Aproveito a oportunidade . para

reiterar a V. Excia. os meus pro

testos de alta estima e mui distin

ta consideração."
(a) Otiion da=Gama Lobo d'Eça.

Secretário da Segurança pú�ca".

o deputado João J-osé de Sousa

Cabral, Iider- da bancada udenista,
enviou. à Comissão Permanente

da Assembléia Legislativa, em

sessão ele 1° de fevereiro do corren

te ano, o seguinte pedido de infor-

DR. BIASE FARACO

Ausente até fins de Março.

Afencão·
Compra-se, a dinheiro à v's

ta, um caminhão usado, eJll

boas condições.. Os inter��sa·
dos dirijam-se ao sr. Wl1sJn

Andriani - Companhia Flo

restal, no Estreito.

FRECHANDO '
•••

Aos que, na oposição, costumam atrihl;lir ao Go

vêrno todas as ações e o)Ilissões, próximas ou remo

tas, - a existência de Executivos chefiados por ud�
nistas foi um grande estôrvo. É que o mesmo que aS

vezes acontece no Rio Grande pessedista, acontece

também na Bahia udenista. Pisso é prova o que 090�
reu em Belo Horizonte, no dia 27 de fevereiro ultI

mo: a Polícia mineira empastelou .0 "Jornal do po·

vo", órgão comunista. Quebrou tudo, das impresso"
ras e rotoplanas à cabeça dos operários. Se o jornal
do povo merecia castigo, fechassem-no com as ch3:ves
da Lei. Usar do cacete como substituto da JustIça,

é feio. E feio por que the price of liberty is eternal

vigilance!
.

AD \

GUILHERME T.n. (
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