
o GOVÊRNO E O POVO DE SANTA CATARINA, REALIZANDO ASP.IRAÇõES CONJUNTAS, PRESTIGIAM A QUINTA
EXPOSiÇÃO-FEIRA AGRO-PECUMUA DE LAJES E A SEGUNDA REUNIÃO ECONôMICO-AGRíCOLA DE SANTA CATARI

NA. DAí A IRREMARCÁVEL IMPORT1NCIA E O SUCESSO GARANTIDO DAS DUAS BRILHANTES INICIATIVAS

do uma "Iouruée", 'cujo êxito ca- RTO,-DQ. SPL, 5 - Foi .pelo Srn. co, na Praqa "Errnembergo Pelliz-
da 'vez mais se acentua, Helena �r I B" d' P f 'L tti " (l' d 1 t

.

v, ences au oimi, igno re el o ze 1
, .n, , a p an a, .

Luzardo, que, presentemente, em- Municipal, encaminhado á aprecia- Cr$ 85.00 ,00 .

presta o seu valioso concurso ao ção e à aprovação da Câmara de e) Abertura da Avenida Proje
conjunto "Migl it. and Day" é, sem Vereadores, um plano administra- tada, da Praça Hercílio Luz até o

favor uma das vezes mais atraentes tivo de grande envergadura, visan- fim, numa extensão de 1.380 me

de quantas temos tido a satisfação cTo obras e melhoramentos de tros C�. 4, na planta Cr$ 95.000,00
de ouvir. Para ilustrar essa nossa' grande vulto na' cidade e interior f) Alargamento ela Praça Her ,

afirmativa basta registrar-se a ma- de Rio do Sul. A notícia teve re- Avenida projetada (n. 6, na plan
neira graciosa com que interpre- percussão favoravel em todos os ta) Cr$ 20.000,00
ta canções populares do nosso meios e os comentários abundan- g) Alargamento da Praça na

pais, merecendo destaque, dentre tes em torno do assunto demons- A.veniela (n. 6, na planta) .....•

estas o "Luar do Sertão", do sau- traram á evidência, o interesse e Cr$ 20.000,00
doso Catulo Cearense. a bôa vontade de Lodos os que real- h) Construção da ponte sobre
Vitoriosa, como já se pode con- mente se preocupam com o pro- o Rio do Oéste, ligando a cidade

siderar, na sua "tourneée" Hele- gresso elo Município e integral .80- ao bairro de Canôas, aproveitando
na Luzardo, que, ainda pretende VI- Iução de seus problemas urbanos

I lI.m
pilar j:t construido (local as

sitar o.s Estados do extremo nor;- e rurais. A exposição do Plano Bo-: sinalado na planta) Cr$ 560.000,00
te do Brasil, continua a deleitar rini é precedida de considerações

'

i) Construção' do viaduto sôbre
a sociedade carioca, exibindo-se nas quais se ressalta a impossibi- a Estrada de Ferro Santa .Catarí-
diáriamente na "boite" do "Night lidade da administração. municipal na, na rua Tuiuty Cr$ 120.000,00
and Day", onde os maiores e mere- de, dentro dos recursos orçamen- j) Aperf.eiçoamento da rêde da
cidos aplausos não lhe têm

.

sido tários normais; executar vultosas esgôto da cidade, já existente, ...
regateados pelo publico que, ho- obras e adquirir equipamento

-

e Cr$ 100,000,00
menageia a, talentosa cantora in- maquinária modernos, ambas tão k) Aquisição do terrêno e cons

ternacional, cujo senso artistico e necessárias e uteis ao desenvolvimen trução de um estádio municipal,
acentuada espiritualidade todos to e prosperidade de Rio do Sul, do qual fará parte integrante um

admiram e aplaudem. O investimento se elevará :i "play-ground" infantil '

.

drrrportancia de Cr$ 3.445.000,00, Cr$ 260.000.00

que deverá 'ser obtida :por empres- I) Aquisição de maquinário pa

timo, cujas bases e a fonte serão, ra a construção e conservação de

oportunamenl.e, submetidos á apro- entradas e ruas Cr$ 350.000,00
vação do Legislativo Municipal. m) Oonstrução dá estrada que li-

gará a estrada de Rio Nono com

o planalto de Lages Cr$ 50$000,00
n) Calçamento, com paralepé-

pedo, das principais ruas da ci

dade, apr. 5.000m2 Cr$ 275.000,0(}
o) 'Construção de um monu-

mento histórico, para perpetuar lf

memória dos pioneiros do muni

,cípio Cr$ 25.000,00
Pedimos aos noss'Üs Teitores
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Parada das forças Econômicas
do Estado MAIORia •••

Entie os oereaâores uâenis
tas de Blumenau, arrolados on

tem'pelo Diário está o sr. Max

Jacobsft/1" com a anotação de
licenciado! É' de estarrecer 'que
o jornal udenista ainda pense
contar com esse digno cidadão,
arrastado às sarjetas pela im

prensa udenista e com o cliché

reproduzido durante semanas a

jio de cabeça para baixo...
Não adianta, ao orgão clan

destino, fingir! Blu'r!!:....enau está
unido contra os que o infelici
tavam. Acima da politicalha
uâenista de ontem, vigoram ho

je os sadios propósitos de tra
balho pela comuna que é orgu
lho de toâos nós.

A. D. Ferreira Lima
Dentro de poucos dias terá lugar na cidade de Lajes a Qui-n··

ta Exposição Agro-Pecuária. A atenção de todos os agriculto
res e criadores catarinenses está voltada para. esta grande
parada das fôrças econômicas do Estado, pela elevada signi
ficação de suas múltiplas finalidades.

É de se esperar' que alí se reunam, numa pujante demons
tração da capacidade de trabalho do nosso homem rurícola, os
mais categorizados produtores de nossa terra, fazendo alí des
filar e apare�er os representantes de seus rebanhos' e as obje
tivas possíbílidades de suas lavouras.

Certamen em bôa hora idealizado pela Associação Rural
de Lajes, e, perfeitamente, compreendido pela Secretaria da
Viação, Obras Públicas e Agricultura que o oficializou, trazen
do para êle todo o apôio do Govêrno do Estado, e, também, com
aquêle de maior relevância, que lhe não podia faltar, o do Exmo.
Senhor Vice-presidente da República está fadado a constituir
retrato fiel e significativo _ das fôrças vivas econômicas de
Santa Catarina.

Assim, amparada e patrocinada pelos poderes públicos
f�deral, estadual e municipal, a exposição haverá de propor ..

cionar o congraçamento da classe rural catarinense, no sen

tido de demonstrar o progresso de sua principal indústria, a

par do estímulo que emprestará ao produtor catarinense para
novas realizações.

.

Possibílitando êsse estreito congraçamento, verdadeiro
traço de união entre os que mourejam no campo e os que la
butam nas indústrias e laboratórios, ela facultará maiores
possibilidades para o melhoramento de nossa produção.

Grande foi Q esfôrço dispendído para que se tornasse rea

lidade a Exposição de Lajes e fartos deverão ser os aplausos
para aquêles que a idealizaram e executaram, porísso que
dela hão de vir maiores incentivos ao agricultor barriga-ver
de, batalhador intemerato da grandeza econômica de nossa

terra. I
Nela - que se nos afigura livro aberto onde se poderá ler

a história agrícola e pastoril de uma época - os ensinamentos
e a experiência aliados à técnica, serão exemplos frizantes, ver
dadeiro mapa vivo a dizer das possibilidades do nosso sólo e

do nosso homem.
"

Chegou ao Rio
Helena Luzardo
RIO, '7 (A. N.) - Achá-se entre

nós a consagrada soprano e acor

deonista argentina Helena Luzar

do, figura de real valor arLislico
das Radios "EI Mundo" e "BpI
grano", de BL.e.rlOS, i1'p". Já s·e ten
(in feito on·\�Ir e-n y·��,"'j;-.f; d;i�. jJJ'Írl,
cipais cidades do 'BrÍlsH, realizan-

Il 2a. reunião Econêmico-Agrícola
Organizada pela Secretaria da a especial finalidade de conseguir,

Viação, Obras Públicas e Agrieul- no Ministério da Agricultura, meios
tura com o beneplácito do Governo para a objetivação do seu pensa-
do Estado, a Segunda Reunião Eco- mente.

'

nômico Agrícola é o complemento Prontamente o Serviço de Iuf'or
natural de igual certame efetivado mação Agrícola, do ;Ministério da
em maio de 47, na Capital Catado agricultura acedeu ao convite que
nense. lhe fazia S. Excia, para aquele fim.

É da sua finalidade perquirir, E assim é que vamos ter entre 14 e

interrogar e adaptar às condições 20 de março, como programa subsi
atuais, as recomendações e suges- diário ao da Exposição de Lajes, 2

tões constantes dos anais da Prl- Primeira Semana Ruralista em San
meira Reunião. A Segunda RE,'\SC ta Catarina.
tem o concurso de todas as Dire-

toi-ías, Departamentos e Serviços
Federais e Estaduais, relacionados
com lOS 'assuntos' socío-econômícn-

Notícias
A Comissão de publicidade está

fazendo irradiação diária de um

programa alusivo á próxima reali-

De todo o Estado, nos coogam. diaria
mente. veementes protestos contra a

aUtude de maus catarinenses
Curitibanos, Blumenau e Videira contra os udenistas

da Câmara de A rariLnguá
'

o PROTESTO DE CURITIBANOS
Curitibanos, 4 - Sr. Celso Ramos - Presidente da Co

missão Executiva do P. S. D. - Florianópolis.
Comunico-vos que a Câmara Municipal em sessão ex

traordinária foi proposta pela bancada do P. S. D. que .apro
vou por maioria uma moção de protesto contra a atitude dos
vereadores udenistas.de Araranguá pedindo a anexação'da
quêle' município ao Rio Grande do Sul - Atenciosas saudações.

Graciliano Torquato de Almeida, Presidente do Diretório

-;;f N

, l

BLUMENAU, POR UNANIMIDADE, CONDENA O'
TRAIÇOEIRO PLANO DOS VEREADORES

UDENISTAS
..

Blumenau, 4 - Sr. Celso Ramos - Presidente da Comis- ,

são Executíva do P. S. D. - Florianópolis.
A Câmara Municipal em reunião de ontem aprovou por

unanimidade o requerimento apresentado pelo líder pessedis
ta Durval Müller, no sentido de solidarizar-se com a Comissão
Permanente da Assembléia pela orientação que tomou em

relação ao caso de anexação do município de Araranguá ao

Estado do Rio Grande protestando v*temente contra o traiçoei
ro plano dos vereadores udenistas. C�rdiais saudações - João

Nóbrega, Presidente do Diretório do P. S. D.

VIDEIRA, COMO' OS DEMAIS MUNICíPIOS DO ESTADO.
TAMBÉM CONDENA OS VEREADORES UDENISTAS

Videira, 5 - Sr. Celso Ramos - Presidente da Comissão
Executiva do P. S. D. - Florianópolis.

Honra-me comunicar a Vossência que, em sessão ordiná

ria, esta Câmara com a presença de seis senhores vereadores
o membro José Grazziottin requereu que fôsse lançado em

ata um voto de protesto pela atitude anti-patriótica e arbi
trária dos senhores vereadores da União Democrática Nacio
nal da Câmara Municipal de Araranguá, que tiveram a infeliz
idéia de pedir a anexação daquêle município ao Estado do Rio
Grande do Sul, sendo e referido requerimento subscrito por
mais quatro colegas. Saudações. Alfredo Odilon Taborda Ribas,
Presidente.

Importante plano administratíve
do Preíeité de Rio do Sul

agrícolas. zação dos certames, com palestras
O seu êxito está assegurado 1c' feitas por agrônomos, medicas ve

antemão, dado o entusiasmo qt'C terinários e outros técnicos.
reina entre técnicos e

í

nteressadne Também formará, se possivel,
assocíadões (rurais /e cooperativas, uma cadeira de emissoras, cobriu
que reina entre técnicos e interes- do todo o Estado, para levar 30

sados, associações rurais e coopera mais distante rincão a noticia dos
tivas, que sempre almejam oportu- fecundos acontecímentos

'

em pres
nidade para exporem e debaterem pectivas,

.

os precalços naturais à marcha das
suas atividades..

A pr imeira semana ruralista /'

Foi constante preocupação da SP
cretaria da Viação, Obras Pública:;
e Agricultura, a realização em 1l0�'
so Estado, de uma Semana Ruralis
ta, primeira de uma serie que, natu
ralmente, surgirá com a que se vai e.
fetivar. Em sua última viagem à Ca
pital Federal, alem dp, outros im
portantes assuntos, o dr. Leob,'rlil
Leal,. titular da Agricultura, levavH

772 bailes e 195 res
perais' inf'antis
Rio, (A. N.) -' o comissário

Mu�il? Brê�as ?e ;\�'aú,io api'eselll�_'u Os empreendimentos 'relacionados
ao JlllZ LUIZ Silvério Rocha Lagôa,
o relatório relativo à vigi lancia pelo Plano Wenecelau Boroní são

exercida sôbre os menores, duran- os seguintes:
te os festejos carnavalescos .. Salí . _

enta o chefe da Fiscalização que 1'0- a) Desapropriação de um ter-

rarn reaJizadas, no Rio, 195 vespe- reno para a construção do prédio
Aos carnpões nos diversos setores rais infantis, sendo que 130 em so- da Prefeitura (N. 1 da planta da

ou aos expositores dos melhores e�edades .es;poilii�as. e recreatívas: cidade, e planta parcial) .

produtos estã'o reservados valiosos 5? em recmtos publIcas e 10 em S0: Cr$ 133.00000
,.

d d d' t cledades carnavales·cas. Dessas ves- '
_ , .

premlOs, po en o-se a lan ar ate
perais, 98 foram realizadas no 1" b) Cons truçao do predlO da Pre-

que, o Fomento Agrícola oferecerà dia de carnavál; 47 no 20 e 50 no 30 feitura, confórme planta .

12 arados tipo Rud Sack. dia. Cr$ 1.000,00,00
O comparecimento. à Exposição e

. Exerc.eu .0 J�lÍzo, de Menores, c) Abertura da parte da Aveni-
aos certames que se lhe aliam é alUda fIscahzaçao sobre 772 balles

dA' "I' R mos em frente á
.

' carnavalescos. a l'1S"l l,ano a ,

�OIS, dever de todos quantos teem Referill�se eJogiosamente aos (.0- estação da Estrada de Ferro San
lUteresse pelo �esenvolvimento n" missilrios de menores, efetivos e 1 a Ca tarina, (n. 2, na planta) e

nossa

eco.nomia ê pela restauração. I voluntário.s,
que ser-vir�m ::ob Sl1�S SPU

inlei.ro. calçamento.
e arbori-

Aos campeões nos diversos setore!; ordens, po.n�<? em relevo o e<;-pin- zação Cr$ 352.000,00
"resso real

.

d' t'
to de sacnflclO que os mesmos re-

d)" I
-

d 'a d' Pllbll'-'" e ln Iscon muo. velam.' ,�ons ruçao o J< r Im

e'

e amigos que, atend,enc1o á solicita

ção do Snr. Prefeito, se manil'es
Lem sôbre as obras e empreendi
mentos relacionados, ficando as

colllnas ele JORNAL DA SEMANA
abel'las para todas a'5 idéias e stl

gestões, de todos 08 rioslllenses
qne queiram subre ele ap·l'esen I al"

cl'ilica consLrlltiva e honesLa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o BSTADO..;_Terca-felr. 8 Cle Marco ... t949

����ões. nteis'Publ����; A�C;:::�o da
�ora,rlo das empre... Nova York, (U. P) - A zação da política

d secção financeira do "Herald- rências de lucros

sas ro· oviarias Tribune" publicou na integra para o exterior.
BEGUND.A-J'l!lJRA o relatório da Missão Técnica A Comissão' Conjunta diz

, Conjunta Brasil-Estados Uni- que não devem ser condenadasExpreno No a.t6v1o - üCuH
7 heM"AI. . dos, o qual acentua cue um as inversões de fundos em bens

r..�u�Vlaçao Raja1 - JUJa! - 11 i» dos principais obstáculos ao imóveis, mas acentua que há

le� Bru8Q.u_ - BruQu - afluxo de capital dos "stados uma relação desproporcionada
lIlxpreBlO Bl'uqueUe - NOft Trato Unidos para o Brasil reside na em tais inversões, com o aban

'-.A��1=--Ca� _ JoIJw1Je falta de câmbio exterior dispo- dono de outros setores impor-
- • hora. nivel. tantes da economia, que se

_Â:�� Ca� - CurlUba Diz ainda o relatório que si acham em estado de estagna-
Ro4OYiM1a 8ul;:_BruIl - HI't.o .ll-.re os govêrnos dos Estados Uni- ção ou de dificuldades .

- R�p�ul.)3rasileira - .Joinvile _' dos e do Brasil chegarem a um O relatório' acha que a ne-'
13����� Sul-Brasfleíra _ Curitiba �

acôrdo, <),ue promova o encor8-' cessidade urgente da melhoria
6 horas. jamento e a proteção de ínver- dos transportes, abastecimento
ÂlltA).VJaelo�,=,*- Perto'.ll. são de capitais, ficará mu'to de combustíveis e de energia

cre - (I b«a.. reduzido o receio dos ríaeos elétrica, no Brasil, exigirá
ÂU�VlaçAlo Ca� - CUritiba

_ 15 horu cambíaís, grandes aplicações de capital,
_�u��� oatanna. - '.Jo1aY1ll O Conselho Nacional de Co- e afirma que a exigência bá-
�v�o Catu'lllerlel - T"blda mércio Exterior publicou uma .ica para o desenvolvímenzo

- ���:;:'No ONt.6do _ lApu _ condensação de vários aspectos econômíco do Brasil é. o au-

7 hCM"u. d� Relatório. mento de sua produtividade.
I ��s:� Gl6r1a - IAPIIA - J�'

Segundo essa condensaç��o, Há ainda a necessidade e maior

18�::::O BruMl� - Bruque -

as companhias de seguros? ,dE inversão e capitais para aju
Â'\to-V1açIo ltaj" � lta� - li » capitalização e as instituições dar os trabalhadores, propor

ra�ápido Sul-Brasíleíra _ JoinviJe _ de previdência social do Brasil, cionando-lhss ferramentas e
13 horas. estão em condições de propor- máquinas mais eficientes. Ou
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas, cionar recursos liquidas de in- tras exigências apontadas no

ÂuW:vla91�u�T�"= _ CUl'Wbe versão de fundos, numa média relatório são as de dirigentes
- li horas. de dois biliões de cruzeiros por habilitados, educação adequa
_ Alu����o Catu'1neul - .Jol.nlY1le

ano. O capital privado está da e treinamento técnico dos
Semestre Cr$ 80,00 • .Auio-Viação CatarlDenee - LapnI em posição 'de inverter até trabalhadores e aumento das
T· t C· 35 1-

630'horll8'
.

rimes re r", ,00

I
RápidO SuÍ.Brasileira - Curitiba - dez biliões de cruzeiros anuais. disponibilidades em' mão de

Número avulso .. Cr$ 0,60 6 horas" A maioria dêsses fundos está obra, mesmo com a imígração. para Santa Catarina
Rápido Sul·Brasileira - JoinviJe -

KNOT S/A--

113 horas, 'sendo. empregada principal- Diz finalmente o relatório:
Anúncioa 1Dediante contráto.

I
Expresso Silo cnsto....o - Lacuna - mente em' bens imóveis urba- - "Mediante um estôrco

-,

. 7 ����SIiO B!'usqUeJhll _ Bru.lciu. - nos. real no sentido de fazer-se '0 Cx. 134 - Tel. KNOT
Os origlDlh, mesmo não 116A����i�çãO I,tajat _ ItajaI _ l'!Io- Diz, a propósito o relatório: máximo possível, com as pró- Florieuiopolie
publicados, não serão ras.

_ "Uma política orçamentá- prios recursos do'Brasil, suple
. . . . . . .. . ,,'" •.• �

devolvidos Expresso Brllsquenae - No.a 'J1rento Se ricos quereis ficar
.

- 16,30 horas. ria sadia, por parte do govêr- mentados por equipamento e De modo tacil elegeIA direção não se respon- Ro4ovlárta Sul Brasil - Pkto .A1el'l"l 1 'tO
.

'I t té- li horu. no, e uma po I ICa VIgI an e do tecnicos que podem ser obtidos Fazei' hoje uma inscriçãosabiliza pelos conceitos QUINTA·FEl!R.A êdít d
-

b xt
.

.

T d
ítíd r Auto-Viação Catar1nellH _ Parto

cre I o po erao aca ar com no e enor, e com o aUXI 10 O No �redito Mutuo Prediaerm I

:sssi::�OS�r IgOS Alegre - 6 hoeaa.
_ CUritiba tes�afdisdtor��o de aplicação de capital estrangeiro, poder-se-á _

'_A�t�!�O Catar1nenn aIS un os . dar um importante impulso na •.•••.................... _ ,

_ �u-��;:�o Catarl.ll.enH - Joimn11e O relatório ainda recomen- solução dos 'problemas máxí- DR. RAFAEL G. CRUZ LIMAl
Auto-Vlsçllo Catarl.nense _ Tubairlo da, entre outras coisas, a cria- mos do Brasil, com resultados e

-Á�t��:ÇãQ C'at.a.rinenH _ La1fU,D& ção de um Banco Central e de apreciáveis muito em breve e DR. CARLOS LOUREIRO'
- 6,30 horas. um .Banco Rural, a reorgani- com a possível aceleração do DA LUZ
7 ��r:.SSO São Cr1stoTAo � Lasuna -

za9��?'. do I?er,cado de .títUlo.s progresso nos anos

sUbsequen-1 ADVOGADOS
I

�prêsa' Glória - Laguna - • 1/2 oficiais e públicos e a líberalí- tes".
e 7 1/2 horas, '

Expresso BrusquellM - Bru.eque - .....()_()�()�)....o....()�()....o....()._.()....()....()�«) Escritório: Rua João Pf_..ntG
18 horas, 11re!u�Viação Itajat - Itaja! - 111 lJo. '� I n.0 18 -- , Florianópolis

�3���� S:���:::::::::a = �::�t::: = ��I *, A'.,'\ I. II"Cc�o�n�s·-Rt··r·�u·Ci··d�·am"··ltmpi'"sa Sul Oeste Ltda - XapecO - IIB... -

- • horas.
SEXTA-FEnu

,RodoYiárla Sul Br8lSU - POtrto .llqre

T I I ' L··
I

d
e DE S O C UPA DA

=A�;�!Hf.° Catar1nenH CUritiba re' ranspor es ·.Jlereos Imita a I ��fo ;���� to�!V!S
_ �u��:;;,o Catll1"lnenM Jol.n'ril.

I . material.
Auto·Viação Caltllrlnenlll _ �! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos -Paranaguá - Curitiba TRATAR NESTA REDAÇÃO'

-

E���e!�r�o �&tovlO _ La«una _ , - Joinvile - Florianópolis e Lajes. ,e
..

7 horas., �. 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile EMPR1!:SA 'SUL BRASILEIRA
['a::U�viação lta,la1 - Itaja! - 18 110-, �, Curitiba -- Paranaguá __ Santos e Rio.

,e DE ELETRICIDADE S. A.
Exp.."'esso Brusquense - Bl'uaQu. - _ EMPRESUL _16 horas.

. C Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares.,

�3���� S:���:::::;::a = �::�t::: = I, Agentes: Fiuza Lima & Irmãós I
sCaÁB,._�_ , "e

Auto-Vla,çAo .......u......... - CUritiba
- 5 hora,s. Rua Conselheiro Mafra, 35 - ,Telefone 1565
Rápido Sul·Brasileira Joinvile - • J

:..
13 horas, ...

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _
..()......O�O....()....()....O""()....()....()....()....()....()....()4

6 horas,
- fi horas.

Auto-ViacAo. Catar1nense - Joinv1le.
- I horu.
Auto·Vlação Catarlnenae - Tub&rlo

- 6 horas.
ExPr'lSSO SAo CrlstoTIo - Laguna _

7 horas,
EJIlpreSl!O BrusquenH - .&ru.QUI _

H horas,
Au-tc-Vlação naja! - ltaJa1 - li )Je.

raso
.

'

EJtPres�, Brusqu_ - NO'ft Trelito
- 9,�O borlUl,
Expresso Glória - Lacuna - • 1/1

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira _ Curitiba _

6 horas.
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90,00
45,00
25,00

Número avulso .. Cr$
No Interior

Ano Cr$ 100,00

Viacão ,Aérea
�

Horário
Segund�,eira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,4{) - Norte
VARIG _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 -'- Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55
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"TAL" - 8,00 - .foinville'
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- Santos e Rio.

l·.\�:'\lR - 10,40 - NON
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I'orte
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"TAL" - 13,00 - Lajes
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CRUZEIRO 00 SUl. - H,OO -

!!forte
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PANAIR - 13,50 - Sut
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"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - tO,"O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - t2,30 - Sul •

,CRUZEIRO 00 SUL - l3;51í
!!forte
CRUZEIRO DO SUL - t5,30

1u1
Sea:ta-fetra

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

liorte
PANAIR - 10,40 - N-orte
VARIG _ H,40 _' Norte

/' PANAIR _ 13,50 _ Sul
1 Sábado
1 ·'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

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

Iforte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
I CRUZEIRO DO SUL - .tt,oe
�, �ANAIl! - f3,50 S:gl! ._�I ,!:,i il�

•

9.00
0,1>0

de transfe
e de capital

Relo;oaria Progre'iSO
de ]UGEND 8i' FILHO

COMP�E SEU RELOGIO PELO. SERVIÇO DE
�EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando recebe,r.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem 'am
Estados Unidos ,da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral re,abrirá seu e�critório
(Rua Presidente Coutinh<> n. 22),

_ nos primeiros dias de agôsfo, .espe
rando continuar a merecer as espe.
ciais

,
atençéles de 'seus amigos e

cliente&i.
Pedro Medeiros, Auxiliat

" I

N. 31 cr$ 100,00
,

)l, 9 cr$ 260.00

Despertador de bol.o
ilumina a noite

Súi••o de qualidade

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

No••o. relogio. .ão aoompa nhodo. do. relpectivo. certificado.
de garantia. •

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

I Curitiba. - Praça Tiradeatel, 260�- Paraná

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ci..l

Coastltulção de Scc�edQd_
, NATURALIZAÇOEB
Titulos Deolarat6rlos

Eacrit6rio e Reaidencla
Rua Tirad.ntes 41.

FONE .; 1468

• ..reune, som ... acabamente z;

solidez... no piano perfeitor

Além de vã1iM modêles para
pronta entrega ... êste maraVl-

'

lhoso piano pode ser seu ho�e
mesmo, através do plano des

pagamento a longo prazo!
\

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE

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

lações - Motores - DinamoS'
- Bombas - Lustres - Fe1"
ros de engomar - LampadM
- Ventiladores - Serviço d�

instalações por pessoal, técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "�mpre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

•••••••••••••
o.'

Tomando Bute,l
4guia poro

Nãé' t,erá i,ndisges tão

....

:i-Àim'I'cÀ'DE' iiosp'ôR'ôii (PRON-
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90,OOO,óo
Situada em Campo Alegre - S. Cor

Vende-se tb. só maquinário
'

Informações com A. 'Wehmutb -

Brusque - Santa Catarina". )
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Jjudar a campanha do Promin,' da Estreptomicina e da ,Casa' doEstudante é contribuir' pelo progresso
.

de sua Terra •
.

Vida�ocial f,xposiçào de Desenho. Pintura e Escultura Arrombadores
Em a noite de 2 para 3 de Ieve

reiro último deu-se na Inspetoria
Regional da Divisão de Defesa Sa
nitária Animal, 'em São José, um
vultuoso roubo procedido de al'
rombarnento,
A inportância roubada fMa de

Cr$ 19.900,90 e tudo fazia crer
fôsse 'Ü autor do audacioso arrom
Ibamento pessoa familiarizada na
quela Repartição.
A policio fêz várias diligências,

tôdas infrutiferas, pois 'contra to
dos os suspeitos nada poude apu-

Atlnaugurada, sábado último, a Exposição dos jovens, artistas_conterrâneos Moacir Fernandes e Nórdia de Luna Freire..

Homenaqem. ao exmo. sr. dr. Nerêú Ramos,
'

Vice-Presidente da República

ANIVERSÁltIOS: amizades que a homenagearãonesta' data.Srita. Wanda Albani "O Estado", respeitosamen-A efeméride de hoje regista o te a cumprimenta. Sob o patrocínio do Departamen- todos, os presentes à festa_de arte,
,aniversário natalício da gracío- -S�. Waldir de Oliveira Santos' I,

,

to de Educação e Imprensa Oficia! que não regatearam elogios à jovem
.sa ,e gentill.ssi�a senhorita' A data de hoje regista o aní- foi inaugurada, no sábado último, catarinense. Moacir Fernandes mais
Wanda Albam, fmo ornamento versárío natalício do sr Waldir .

d E

.

1 t t f ., ., '. como anunciarmos, a espera a ...x_. uma vez foi alvo das homenagens
,SOCIa e compe en e unciona- de Olíveíra Santos, revisor da . _

.ria da Secretaria da Fazenda. Imprensa Oficial do Estado E! posiçao de n.esenho, Pint�ral e �s- a que faz jus por seu reconhecidoSeus pais o acatado índus t d
.

t d tl cultura dos Jovens mas ja festeir.- valor premiado com várias meda-
, - aca a o cronIS a espor IVO. '

A, ".-tríal sr. Luiz Albani e exma. Seus comentários judiciosos, dos artistas
. ��nt�rraneos- Moacl.r lhas, entre elas a de menção hon-.sra. d. Dotília Albani, recepcío- isento de parcíalídade detur- Fernandes e Nórdia de Luna Fre- rosa, a medalha de bronz., e em_na�ão .em sua resid�ncia as pante da verdade, grangea_lre., concurso na Escola NacionaI de Br- rar..amíguínhas da senhonta Wan- ram-no um vasto círculo de, A. hora mar�ada, numa s,ala. do las-Artes, a pequena e grande m«- Recaiam, todavia, suspeitasd:: que, na c�rta, ?oje lá amigos e admiradores, os quais Instituto Brasil e Estados DOIdos, dalha de ouro. Possue, ainda a me- maiores sôbre os individuas José

:irao para ctímprimentá-la pelo o homenagearão pelo transcor- com o presença de todo o mundo of'i- dalha 'de prata, hors-concours, que Damázio da Silva ,e Adão Antero
transcurso de tão grata data. rer desta efeméride. cial, de representantes de tôdas á:; é o primeiro requisito, no nosso da Silva, ambos dispensados, em
,"O Estado" lhe deseja pore- Francisco José de Sousa classes sociais.. de inúrneras senho- mundo ;oficial para concorrer ao janeiro último, das funções de V3-

:nes felicidades. -

Faz anos hoje o jovem Fran- ras e senhoritas, o artista conter- prêmio de viagem. cinadores contratados por aquela
Srita. Maria de Lourdes cisco José de Sousa, comerciá- râueo abriu seu atelier, mostr-ando- Em um preito' de gratidão àqur- Inspetoria, em virtude de irregu-

Damerau rio muito estimado. nos parte de sua arte, a escultura; le que o incentivou, adivinhando-lhe laridades comentidas no serviço.
Transcorre hoje o aníversá- Oscar Borges Amaral mostrando-nos, depois, também ou- o desabrochamento artístico, o. es- O primeiro residiu por certo

-río natalício da srita. Maria de Transcorre nesta data o aní- tra parte; o desenho. 'cultpr conterrâneo dedicou sua Ex- tempo em Brusque, . estafido últí-
'Lourdes Damerau, dileta filha versário natalício do estimado Muito cedõ ainda Moacir Fcrnan- posição ao Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ha- mamente domicírlãdo em São Jo
.do conceituado comerciante re- jovem Oscar Borges Amaral, des impressionou os nossos meios mos, Vice-Presidente da Bepúblic-i, sé e 'Ü segundo em Itajaí.
.sídente no sub-distrito do Es- residente em Santo Amaro, on- artísticos, captando a simpatia do e grande protetor da arte e da �ul,. Como nada ficasse apurado no
-treíto, sr. Ernesto Damerau, de 'goza de muitas amizades. então Interventor Federal no Esta- tura catarinense, como multo bem pr-imeiro rsês ápós o roubo, resol-
nosso prezado amigo e de sua Menina Heloisa-Maria do, dr. Nerêu Ramos, que lhe deu a o diz. veu a Chefia do Serviço de. Defe-
exma. sra. d. Maria Inês Dame- A gentil e meiga Heloísa-Ma- oportunidade de poder vir a ser Da Exposição constam 15 trnba- sa designar um de seus funcioná-
-rau. ria, encanto e graça do lar do um dos melhores escultores do Bra- lhos de escultura, e 81 de desenhos rios para investigar �' caso, desi-
Muito prendada e gentil, a nosso prezado conterrâneo sr. síl, mandando-o para a Capital Fe- do artista Moacir Fernandes e 8 de- gnação que recaiu na pessoa do

'senhorita Maria de Lourdes é dr. João Ricardo Mayr, delega- deral, por conta do Estado, aper- senhas, inclusive 4 a óleo, de Nór- Dr. Jair Alexo Marchetti.
estimadíssima na nossa alta so- do do L A. P. I. nesta capital, feiçoar seus conhecimentos .artisti- dia de Luna Freire. Tão feliz foi a escôlha da Ins-
ciedade, onde .é elemento de faz anos hoje.

"O E t d "d in petoria que o Veter inár-io Jair Mar-
cos.

s a o agra ece a gen I eza
realce, e, porisso, hoje será al- As amiguinhas de Heloisa- Nórdia de Luna Freire é aluna do convite que lhe foi enviado, e chetti, no mesmo 'dia que recebeu
vo das manifestações de sim- Maria que a apreciam sobre- da Escola Nacional de Belas Ál'tE:S formula aos jovens artistas cres- a incumbência poude esclarecer
patia de súas numerosas rela- maneira, acorrerão à residên-

e discípula do professor iAllgnstl} centes progressos na arte que abra- totalmente o roubo, efetuado, por
cões. cía de seus pais, logo mais, pa- Bracet, e é a primeira vez' qne

eX-I
çaram para o envaídecimento de in lermédio do Delegado de Poli- •

"

"O Estado" a cumprimenta, ra homenageá-la.
cia de Itajai, a prisão do individuo

põe. Seus óleos e desenhos prOVOCf1- Santa Catarina.
com prazer. Srita. Neide' Lourdes Silva

Adão Antero da Silva que contes-
d ram a admiração e, o aplauso de sroR legrna;j1svPdeaáááá

Srita. Margarida Andra e Faz anos hoje a graciosa se-
sou a autoria do=arrombamen!»

Faz an�s nesta da�a adistin-I n?�rita..

Neide Lourdes. ,Silva, denunciando o seu parceiro Jos�
ta senhonta Margarida Andra- I dileta filha da exma. viuva d.

Damázi� da Silva.de, querida filha do nosso estí- Lourdes M. Silva. Fundada a. Sociedade Carnavalesca! _Apurou mais o Dr. Marchettí
mado patrício sr. João Andra... Sr. João Júlio de Oliveira Neto ti .;]

que Damázio está sendo processa-
de e auxiliar da Farmácia San- Deflui nesta data o aniversá-I

«Granadeircs da Ilha):.,. do por crime idêntico na cidade de
to Antônio. rio natalício do sr. João JuJio"

... Brusque e que já praticou, tam-
A aniversariante, por sua es- de' Oliveira Neto, do comércio

bém, um arrombamento em Blu-
-tremada gentileza e af�tuosi,. lagunense e pessoa muito esti- O Jornalista vereador .Jairo Cal. 20 Tesoureiro _ Silvino Russi menau.
dade, tem numerosas amIzades, mada naquela cI·dade.

I .

Na Slla confl'ssa-o Ada-o dl'z ter'

-

d'd' lado escolhido para Presidente - Orador: Dr. Rubens de Arruda Ra- ' '

-

-as quais, a felicitarao no Ia e "O Estado" que o tem como
ouvido de Damázio que J'á fôra

Gran/de animação entre os funda- mos
oje.

. . _. amigo, o cumprimenta, auspi- dores _ Como ficou constituída Diretor de Publicidade: Acy Cabra;. guarda noturno nesta capital, onde,
Sr. Dante ChIerIgUllll ciosamente.

.. . ,

acol'rertado pela funçã'Ü praticara
Deflui, hoje o aniversário na- A efeméride de hoje assinala I

a prn�eIra dIr�tna - Notas - Teive.
.

delito igual.
ítalício do nosso distinto conter- o aniversário natalíéio do nosso i Don,:nngo l�ltlmo, .as 10 horas da Apos a constituiã�o da diretorül

Estando' a policia em busca d�
âneo sr. Dante Chieriguini, distinto conterrâneo sr. Vit0r 'I'manh�,

na sed� SOCIal elo Democ�'�- tratou-se. de descutIr o nome da
Damázio, foi o mesmo prêso nesta

competente funcionário da fir- Silveira de Sousa, competente ta Clube, r�ahzou-sed urna

refundlao n_ov�dsocIeda�e carln�vtalescda, ttendG capital, dia 4. do corrente, por ou
a Carlos Hoepcke S. A. - Co- Fiscal do Impostá de Consumo d� pessoas mteress.a as na un a- Surgi os varlO� pa pIOS, es .acar- tro funcionário da Inspetoria.
ércio e I?dústria.. f' cavalheiro larg:=tmente 1'e1n-1 çao de uma no:a-s�cIedade.

carnaV�-l�o-se en�re el�s, "os segUlll_tes,: Estão os dois arrombadores pre-
MenIna Vera-MarIa. cI'onado nesta capItal. lesca, com o mtlllto de fazer revl- Tem.er"auo"s da Ilha. ' Monarco.iS d,J,' d

.

1I sos nesta capital a espera e JU-
Completa mais uma pnmave- :FAZEM ANOS HOJE· ver o carnaval de rua que, outrorv alegrIa, Granadeiros da \ Ilha

gamento, tendo as autoridades po-

a hoje a_ encantadora Vera- _ o sr:. Roberto Alves; tão brübantemente foi animado pe- "Gãlo Branco", "Recordar é viver"
liciais recebido já, de Brusque,

aria, alegria e graça do feliz
_ a sra. ,do Olindina Elp"" U- pos "Filhos de Minerva" e "Tenell' "Filhos do passadQ" e outros mais.

certidão do crime de Damázio na-

asaI sr. capitão Walter de Me- nhares, espôsa do sr. Aldo Li- te do Diabo". Pôsto em votação todos os nomes
quela cidade.

ezes Paes e exma. sra. d. Car:' nhares, representante cmne:-- A finalidade da reunião era ele- apresentados, saiu vencedor o de
A última hora soubemos que Da

ita Malta de Menezes Paes. cial'

\
gel' e empossar a primeira diretoria autoria do sr. Afonso Assis, passan- mázio, que até ontem persistia na'

Menina Marly-Ana _:_ o sr. Emílio Bilbão, ten n- da sociedade o 'que foi feito depois do então a Sociedade a denominaI:- negativa da participação no assaI-
:Aniversaria-se hOj.e a int�li- te do Exército; ,

.

das exp4i',cações lliecessarias feitas se: "SOCIEDADE CARNAVALESCA
to, resólveu confessar.

ente menina Marly-Ana, dIle- _ o sr. Epifânio Sucupil'c e pelo sr. 'Clementina Fausto Barcel- GRANADEIROS DA ILHA".
===""""'=""""=""""''''

a filhinha do nosso distinto a sra. d. Beatriz Sucupi:a;· los de Brito que, então presidia a 5'i' feira, a segunda reunião I'I-u'be Recreativo
onterrâneo sr. engenheiro _ a sra. Verônica BB:.�h Pon- sessão. O sr. Presidente convocou nma \Jgrônomo Lauro Fortes Busta- tes, esnôsa do sr. teneni;e Getú- Para Presidente, foi escolhido o nova reunião para a quinta feira «Amigos da Onça» .

ante e de sua exma. sra. d. Lio Lelis PQntes. nome do jornalista e verea�or .Tai- próxima as 19 horas, no mesmo 10-
.

1'1 CI t'ld B t t
Tem o firme propósito de CI-

a I a o I e us aman e.
1'0 Callado que, achava·se preseu.- cal, quando então serã'o discutidos

A t d M rly Ana
entificar as egrégias autorida-

encan a ora a -, DR. BIASE FARACO te a sessão. S. s, empossado logo a assuntos' de granM interesse para a
' .

os
.

entos com vo .

des, imprensa e o se.leto' pub,ll-
sos cumpnm -

Ausente até fins de Março. seguir tratou de escolher os "euro sociedade, como sejam; a c'onstru·
os d f 1· 'd d

co em geral que, devIdo ao mau

e e ICI a e.

auxiliares, tendo o sr. Clementina ção do Galpão, a confecção do Es·
S·t R

.

p. t

tempo reinante e outros fato-

rI a. ,eglna eIXO o

Brito indicado os' nomes dos S1'S. tandarte e a movimentação da s"- .

d'

T h
. .

res de menor importancIa el-

ranscorre o]e maIS um
Tenente Coronel tara Ribas e D,io- cretaria e tesouraria, afim de S"

t

niversário natalício da distin-
xou de desfilar na hora exa a,nisio Damiani, para 2° e 3° ViCé- conseguir de imediato a verba ne-
deI'xando assim de contribuir

a senhorita Regina Peixoto, fi-
•presidente. A indicaçã'o foi aprova·· cessaria para as despesas que nate-

para o melhor brilhantismo da

a do sr. João Peixoto e de sua.

.

G 11 t' da por todos os presentes. ralmente terão que aparecer. empolgante festa carnavalesca

19na espôsa d. Mana a o I
eixoto. A Diretoria eleita, ficou assim Gl'and-e animação de 3a feira.As manifestações de simpa- constituida: À reunião de fundação compate· Outossim, aproveita a opor-
ia aue receberá' ne10 decorrer Presidente: ·.Tor·nalista Jairo CaJ· cerqm velhos foliões �o carnavel tunidade para agradecer o sr.
e tão grata efeméride, nós nos lado notando-se entre_ os presentes gran- Prefeito Mun!lcigal, personifi-ssoc'iamos também. 1° Vice-presidente - Clemc'lti]l,) de animação e desejo de colabo·rn cado pela pessoa dó ilustre ci-D. Maria Lisbôa: Brisighelli fle Bdito. entusiasticamente para a ressurei· dadão dr. Adalberto TolentinoA efeméride de hoje assinala 2° Vice-presidente - Tenente-corn· ção elo carnaval de rua. de Carvalho os clubes: Lira' eaniversário natalício da exma. uel Lara Ribas. A Conlissão de Trábalhos que

I
Aldo Luz a� firmas: Manoel

a. d. Maria Lisbôa Brisighelli, 3° Viçe-presidente - Dionisio D ... - ainela está sendo organizada, ach3' Lago e Torrefação e Moagem
iúva do saudoso conterrâneo

.
miani. se composta de operarias de grandf' do Café otto, finalmente a to

b là ..

h l' NOVIDADE SENSACIONAL 1° Secretário - Ivo Noronh::t. valor, notando-se grande, numero dos que cooperaram e deram

a ') Bnslg el1.
QU'I1quer pessoa pode ganhar uma BATERIAA (Hstinta dama, por seus I DE ALUMINIO. comprando ° saboroso café 2° Secretário - Helio Cidade. de carpinteiros, detrecistas, dese- seu auxílio ao bloco. ,

ates morais, possue muitas
. MIMI. 1° Tesoureiro ___: Afpnso Assis' nbistas e pintores famosos.. A diretorl.!

..;
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Dores
nas Cosfas,
Nervosismo,
Reumatismo!, .

• I :
• DR. •
• •
• • Publica relação dos comerciantes' e industriais com seus ende-
I A. DAMASCENO 'DA SILVA : recoso \

I : Cada guia é v;endido acomnanhado de um mapa rodoviário do

I A D V O G ADO: I Paraná: e Santa Catarina..

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS : l. Redação: Rua. Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.
· " .
• •

: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I·r• •
• •
• (Edifício Pérola) •

: .

•
•

: Fones: 1.324 e 1.388 I
.' .

I Florianópolis - Santa Catarina. :
..

. ,

.

....................................................=
!

ParanáGuia do A' alimentação inconveniente, o exces

so de bebidas. resfriados, etc. obrigam
freqüentemente vos rins a um trabalho
forçado. Os transtôrnos dos rins e do
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido úrico, freqüentes levan
tadas noturnas, dores nas pernas, ner

vosismo. tonteiras, tornozelos inchados,
reumatismo, olhos empapuçados, e, em

geral, a impressão de velhice precoce,
Ajude seus rins a purificar seu sangue
por meio de�Cystex. A primeira dose
começa a trabalhar, ajudando seus rins
a eliminar o excesso de ácidos, fazendo
assim com que se sinta como novo. Sob
nossa garantia Cystex deve ser intei
ramente satisfatório, PeçaCystex em

qualquer farmácia hoje mesmo. Nossa
�

zarantia é sua maior proteção.

tCystex no t;;enta de:

c STITES. PIELITES E URICEMIA

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe

cial, idealizada 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.

SÊOE SOC,AI..�

po�ro AlfEGREOSIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

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

onda da ZYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÂTRIA N.· 68 • \.• ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

>4uenca 6er�1 para 8t3. Catarna
�ua Fêlípe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 � Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

I COMPRADORES PARA CASAS E

Bun9a IoU se�p�Sc;!�ri��r��:�E!� p��a\a�;es�
Aluga-se, á família de trato, 11m terrenos,

bungalow, de construção moderna Rua DeoJoro 35.
-situado em rua próxima do centro

........•.•..••••••••••••••••••

da 'cidade, tendo jardim com ínú,
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.

- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

rt;ia, Divulgue.
f.Jo.rnal de

o

'Extraviou-seAssinee
Foi extraviada a Carteira nO

1.045 .emitida peva Caixa Eco
nomica Federal de Santa Catari-Joinvile"

de
FERIDAS. REUMATISMO =:

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira Possue c,�s�� !s!E!��:nos para \

MedicaçQo Quxiliar no' tratamentc vender?
da liflJil Não encontra comprador?

••••••••••••• # • • • • • • • • • • • • • • • • • • Entregue ao Escritório Imobiliário

O 'l1ESOURO

IA'
L. Alves.

.

Da instrução está ao aloanM ,Rua Deodoro 35.
'.

de todos. Dá esae tesoueo ao teu .•......... , .

amigo analfa.�e.to! 1,'8!andO..,0 a UiDI Cami •.afi, GravatRli Piiamel
curso da _alfabetlzacao no GrUp(J Meial dai melhorei' pelol me-
Escolar' Sao José, na Escola Indus, •

tr íal de Ploríanépolía ou na Cafle. uores preçol 'IÓ na CASAtiMIS
dral Meti't)l}olitana. CELANEA - RuaC. Mafra i

na.

completo Orgam
Catarina

mais
Santa,/

� - ----

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

I

SRS. ASSINANTESNome . .

Rua Est. Civil ..........•... R. "Nasc . Reclamem itnediete
men.te qualquer irre
gularidade . na entrega
de seus iotnees,

Mãe
Pai

, \f
..............

Emprego ou Cargo ...•........ ;................. •...•...• . .....•••

Cargo do Pai (mãe) .....•... . . Departamento de SaúdeObservo

Mês de marco.-Plantões
, -LocomóveisAgradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
Dispomos para pronta entrega 12 .:__ Sábado - Farmácia S. Agostinho - Rua Conselhei-

dos locomoveis seguintes: ro Mafra
.

Badenia (Alemão) Ide 18-HPE. '. , . .

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

dade �m no Depa.rtam�nto de_ C0m- '20 _ Domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
pras a rua Ferreira Viana, 7';) RIO.

M f� ara .

. . . , ._. .. . ; . . . 26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmídt,
Encontram-se atualmente 'em uso. 27 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt,

em todos os recantos do mundo, O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo
centenas de milhares dé Motores Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
de popa JOHNSON, proporcionando A presente tabela hão poderá ser alterada sem prévia au-
aos seus possuidores ano após ano, torização dêste Departamento.
um SERVIÇO SEGURO. Distribui- Departamento de Saúde Públ:ica, em 24 de, fevereiro de
dores: Comércio &' Transportes C. 1949.

'

Ramos S. A. - .João Pinto, 9. Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

CME E:-; M
•

I
,

•

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e. garantia para transporte de suas mercadoria I

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

epresentações
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.

, Transportell-"eguJares de cOTgas dopôrto de

sIo FRANVISVO DO SUL para fiOV! fORK
Informaçõe. como. Agente!ll

Plortsnôpolis - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En í. t eleg ,

São Francisce do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleló:l� ') MO) � � MACK

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

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. ,

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo
Correio CrS 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. ------------------------ ----------------------�--------------�-----,---,-_.---------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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110_0$ 4?4?8!
Da Fábrica C() cODsumidot-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone, -1565 - Fpelís ..
..

Os deslocados de guerra
José Bandeira NERY

A tendência gregária do ho- ção que estava reservada á
.mem o impele sempre para os mesma em nossa terra' e dizia:
grupos. �ssim quando tem que "Deixemos, por hoje, os iIYlÍ
.abandoná-los so o faz sob ra- grantes chegarem ao Ria. Em
.zoes fundamentais e, fatalmen-' Nova Iorque, quando chegou
te, procura outro grupo onde a primeira leva de "deslocados
.se funde socialmente. .de guerra", foi como uma. fes-

.

Se o paí� q�le recebe o imi- ta nacional. As pessoas chora
granto, seja ele deslocado de ram no cais ao vê-los des=m
guerra ou não, t�m diante de «I b�rcar n�ma terra de pro.nis
.o

_ proble�a social da '1.J<,pta- sao, depois de tão dura nrova-
.

çao, de importancia imediata ção, e tamanha espectatíva".
,-e precursos da aculturação € d"'. Não acreditamos que ;l cena
. miscigenação final, não se de- se reproduza em nossa terra
ve perder de vista um outro ân- Não é da índole do povo não
.gulo do problema, também de obstante ser essencialmente
.:solução inicial, qual seja aque- sentimental. Todavia temos a
.le de caráter�umano que mar- certeza que a chegada di}c;i es
.ca no coraçao dos que che- homens que escolheram, TI:],
gam, desde logo, os sinais da sua aflição, o Brasil como urna

,.si.:np�tia o� da hostilidade. si- terra 'de paz para .críar seus fi
:�ao ímpedíndo, pelo 11'en08 di- lhos, será auspiciosa e a sim
flcultl3:ndo todo o trabalho patia que os espera, talvez me-

:pos�enor. ,

nos espetacular, é daquelas Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«
.

Ainda ha pouco, certo cro- concretas e objetivas, cuja sin- --------------------------�
DIsta, comentando o relato .te .ceridade não se pode pôr em BOM' NEGOCIODenys Erlam, assistente soei-I duvida. O brasileiro não vê ')

,

da Organização Intérnacional imigrante como uma unidade
de Refugiados" que viajou específica, vê o homem e para
com, uma leva de deslocados êste abre os braços e diz: Se
de guerra para o Rio de Janei- bem vindo; a terra é graciosa
':"1:'0, punha em duvida a recep- e nela se plantando tudo dá.

'-,A8A
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio- de

";,,Janeiro
Viagens aéreas em "Catalinas" '.

_PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
Para o Sul: Laguna f'\raranguá' 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:ltajaí - São Francisco do Sul � Para

.naguá - Santos - Paratí e Rio (as escalas de Cananeia e

.Fguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

. Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. 'I'el.: '�Steiner".

,

LOJa uns CftSEMIRAS
tEspecializada em artigos para

homens
,RECEBEU VARIADO SORTIMENTO' DE CASEMIRAS NA
,ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROU?AS FEITAS

.
PARA HOMENS

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

Tudo pelo m·enor preço da praça
• fa�a uma 'visita ii aessa Casa e verifique

nossos prevos e artigo s

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES I

NEM SE- DISCUTE I '

em minha casa só se bebe o delicioso CAF1!:
de MIMI, ainda mais agora que está distribuindo

conto brinde, valiosas BATERIAS DE, ALU·
•

MINIO. J

Encar'rega-se, mediante comissão,
. compra e venda de' imóveis.

Rua Deodoro 35.

.
'

�: I Á vrNOA NAS MElHORES FARMÁCIAS

C·
·

1'1'· Oh t t
,.

Aparêlbo fo(ograficoIrurgla -" mica - s e nCla gJf��g�_:e.r.::,:J':�:�af��:
Dr AntoAnt·o DI'b MUSS1" mã LEICA IÍI Objetiva: "Sum-

.. ,mar" 1 por 2, foco de 5 crus .

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

Esta objetiva é a mais lumí
nosa existente e vale em qual
quer praça Cr$ 4.000 � Ambas

objetivas tem filtro e parasol.
1 tripé, 1 fotômetro é 1 es

tôjo.
Preço de ocasião para o con

junto Cr$ 10.000. ,

Tatar à rua 14 de Julho, 220,
Coqueiros.

' ,

•
••••••••••• 0.0 e

Médico efetivo do Hospital de Ceridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

AqEITA ENCOMENDAS
,

. DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
;

VENDE ..SE por, mullvo de muda'nça ,APRESENTAÇÁO .I�PECÁVEL ENTREGA.

Grande' área de terreno iii cultivada ,---
-

'

.. "� RAPIDA
, (Distante cerca de seis quilometras da caPital-Bairro-Bar,reiros M'OEDAS ANTIG'
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

, 6 casas de madeira e uma de material:
TRATAR:

Florian.ópolis - nesta redação au Escritório I. de A L. Alves.
Ba rrei:ros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano KnoII, no Hotel Cnlzeiro.

Medernos métodos de tratamento

Consultório: Residência:

Rua Tiradentes, 9 Hotel La Porta

para que� possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
outa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação,.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empre
gados em Transportes e Cargas

DELEGACIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

EDITAL .-

O Delegado Regional doEdifício IPASE, na loja ritua
IAPETC torna público, para da à esquina da rua Padre Mi
conhecimento dos Sindicatos guelinho, no seguinte ho-áric:
de' Classe, Empregadores vín- De 2as. a 6as. feiras: Das 12
culados ao Instituto e aos Con- às 17 horas.
dutores de Veículos que, a par-

' Aos sábados: Das 9 às 11 ho
tir do dia 3 de março p vin- raso

douro, o Coletor Intermediária, Florianópolis, 28 de fevereí-
ora instalado no Edifício Cruz ro de 1949.
e Sousa, à Rua Sete de 8etem- Laureano Gomes de Almei-
bro, passsará a funcionar no da, Delegado Regional.

Os Estados Unidos manterão um pode
roso organismo militar

Washington, (U. P.) - O novo I s50 de comando nas forças arruadas
secretário da Defesa, sr. Lous A.' "seja o mais fácil possível". Acres
.J ónhnson, declarou que os Estados I cento li que não tem "planos espe
Unidos desejam manter um pode I cificos" sôbre o futuro, exceto to

roso organismo ,militar, porque "n�o m�r umas férias. "Existe sempre -

haverá paz" ate que este pais seja afirmou Forrestal. - a normal ter
forte nesse sentido. Johnsou fêz. tais tação de-escrever, porém confio em

declarações depois de' haver 'conte- poder- resistir-lhe",
renciado na Casa Branca com o pre
sidente Truman, que o escolheu pa
ra suceder a James' Forrestal na

quele cargo. Forrestal também es

teve presente ,à conferência.
Johnson revelou que o ex-titular

<ia Defesa o vem orientando há va
rios dias no desempenho das, fun
ções que passará a exercer de ago
ra em dinate, auxiliando-o "rnara
vilhosamente" a compreender suas
atribuições. Espera-se que o Seua
do confirme a nomeação do 'novo
secretário da Defesa.
James Forrestal declarou que

durante o resto déste mês f.'[lril
quanto puder para que a transmis-

Com essa mudança na Secretaria
da Defesa, Truman está a ']Joute
de proceder a uma reorganização
nas forças armadas, o que será ter
to para contrabalançar as acusa

ções de qUe as mesmas carecem de
coordenação, gastam mais do que
o necessário e necessitam de dire
ção mais firme. Truman enviou
hoje ao Senado _

a, nomeação de
.Tohnson para ser ratificada. Pos
teriormente remeterá ao Congresso
MIas recomendações para emendar
a lei aprovada em 1947, sôbre a

fusão das forças armadas, a fim de
conseguir a verdadeira unificação.

O:ontinuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

OUto e Pr4!:a confDrme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nobrega

\

Atencão'
Compra-se, a dinheiro à vis

ta, um caminhão usado, em
boas condições. Os interessa
dos dirijam-se ao sr. Wllson
Andriani - Companhta Flo

restal, no Estreito.

t'l!:UAVQLUNTARlOS·OA. PÁTRIA. N.O 68 • t."A.�D�
C:MIt"?QsrN.�· t"EIJ:':fo,.E6a41)· tELEGII...,....a, of'I«lte:c.tQlUlio

Agencia Geral para S:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 2Q--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

PASTA DENTAL
,

ROBINSON

Iheiro da ilW<tra.QllO a.-oima, oftIrecer
lhe. em- a.mlLvel gesto. QJD -cêJ!oa cio

,

,

excelente a.perltivo KNO'1'. Isme.r.
"" 11, Bia. de acrescentar, 80�
00'. gentü_:ESíEE T..4l1- ,

BEl'! O I1EU APE/7�TiVO
PI1ElJ/!.ETlJ!

CATAL0GO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preçqs de moedas' de
Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em toda,s as livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURITIBA TELEGRAMA. PROSEaRAS
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� �
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Hoje no p.assado
8 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1.633, regressaram a

Holanda, depois de terminado
c triênio de serviço a que esta
vam sujeitos, os .Genral Wa

erdenburch, conselneíro-polítt
co Van Walbeck, Tenente-coro
nel Schtte e muitos outros 'ofi
ciais e soldados.

- em 1.649, foram aprovados
os Estatutos da Companhia Ge
ral do Comércio, com a obriga
ção de fazerem ao Brasil duas

viagens por ano;
- em 1.808, chegaram e de

sembarcaram no Rio de Janei
ro, o Principe-regente D.João -B

demais pessôas da Família...Real
e que vieram fugidos de-Portu- PROGRAMA PARA HOJE
gal pela invasão das tropas de As 9,00 - ABERTURA - Bom

Napoleão. Sómente no dia se- dia para voce ....

guínte desembarcou a Rainha As 9,30 - Arco Iris musical
Louca, D. Maria I; As 9,45 - Carlos Gardel

- em 1.844, faleceu na .antí- As 10,00 - Musicas brasileiras

ga Desterro, hoje Flortanópolis, em gravações
o Brigadeiro Josquim Siloares As 10,30 - MUZAK

Coimbra; As 11,00 - Informativo Gua-
- em 1.848, formou-se o oi- rujá

tavo Gabinete Minísteríal do As 11,05 - Carlos Galhardo

Segundo Reinado; As 11,15 - Carmem Cavallaro
-.em 1.866, .faleceu no Hos- As 11,30 - Variedades em gra

pital de Sangue de Corrrentes, vações
o General Antonio Manoel de As 12,00 - Oferecimentos mu

Melo, .Comandante Geral da sicais
Artilharia do Exército Brastlei- As 14,00 - .INTERVALO
ro em operações no Paraguab; As 16,00 - Em tempo de valsa

- em 1.869, no Rio de Janei- As 16,30 - Musicas deliciosa

1'0, faleceu o Almirante Joa- As 17,00 - Informativo Guaru

quim ..José Ignacio, que, grave- já
mente enfermo deixou o Co- As 17,05 - Boléros Mexicanos
mando da Esquadra Brasileira As 17,30 - Um programa para
em operações no Paraguai no voce ....

dia 16 de janeiro, chegando ao As 18,00 - Ave Maria
Rio em 18 .de Fevereiro para As 18,05 - Carta Sonóra
morrer nesta data; As 18,15 - Francisco Alves
-;- em 1.89'1, realizou-se a prí- As l8,30 Juventude Espirita de

meira eleição no regime repu- Fpolis
bJicano, para Deputados ao Con- As 18,45 - Sólos de acordeon

gresso Representativo deste Es- As 19,00 - Momento Esportivo
tado, sendo eleitos Fracisco To- Ás 19,30 - Noticiaria da Agen
lentino, Costa Carneiro, Paula cia Nacional
Ramos e Henrique Boiteux, que As 20,00 - Orquestra Sinfonica
constituiram a mesa, e mais os I As 20,30 - Musicas populares
seguintes Artur Livramento, variadas •

Artur Melo, Araujo Coutinho, As 21,00 - Marek Weber e sua

Bonifacio Cunha, Carlos Renaux, orq.·
Emílio Blum, Ernesto Canac, As 21,15 - Dírcinha Batista
João Cabral, João Costa, Joa- As 21,30 - Musicas Portenhas

quim S. Tiago, José Martins, As 22,00 - Informativo Guaru
Luiz Gualberto, Mario Lobo, já
Paulo Scmalz, Pedro Ferreira, As 22,05 Variedades
Pereira de. Oliveira, Polidora S. A�' 22,30 últimas melodias
Tiago e Vidal Ramos; As 23,00 - Bôa noite - EN-

André Nilo Taâasco CERRAMENTO.

com

Annita Campillo.
Música! Romance!
Abnegação! Heroismo!
No Palco:

- Miais uma apresentaçãoJ
de

HERMINIA AQUINO
Notável acordeonista

Atraente repertório!
Arte! Gosto!
No Programa:

1) - A Marcha da Vida '-
Nacional.
2) - Conquistador Elegante

- Desenho Colorido.
Preços:

·Sras. e sritas .

�antes .

Cavalheiros .

"Imp. 14 anos".

DES·PEDID·A
THEODORO LIGOCKI E FAMILIA por motivo da sua

transferência de residência para Porto Alegre, não dispondo
do necessário tempo para apresentarem pessoalmente suas- Jes

pedidas aos parentes e. pessoas de suas relações, o ta'l.em por
meio dêste oferecendo seus préstimos naquela cidade.

Florianópolis, 5 de março de 1949.

'ORPEDO VENCEU POR ES- A NOVA TABELA DF RECOH.-
I TRANGULAMENTO DES SUL AMERICANOS DE

,

NATAÇAO

100 metros - Jeanette Camp
bell - Argentina - 1'06"7
7-3-47
200 metros - Eileen Holt

Argentina - 2'30"0 - 20-2-49
400 metros - Eileen Holt -

Argentina - 5'27"4 - 27-2-49
'4 x 100 metros - Piedade

Cqutinho, Maria da C. Gonçal
ves, Leda Carvalho e Maria,An
gélica da Costa -:-- Brasil
4'48"7 - 8-3-47

NADO DE COSTAS
. 100 metros - Edith Groba -

Brasil - 1'18"0 - 20-2-49
200metros - Edith Groba

Brasil - 2'47"1 - 27-2-49

M
LÍIII

com

NADO DE PEITO

$
Robert Mitchum _:_, Greer

100 metros - Maria Lenk
.

, oa Garson e John Hard.
,

No Programa:
Brasil - 1'22"2 - 20-5-39
200 metros _ Maria Lenk

.,. . 1) - Conheça Santa Catari-
na n. 6 - Nacional.

Brasil - 3'00"6 - 24-3-38
\ Plácido Alves e família, convidam aos parentes e pessoas 2) - Metro Jornal- Atualí-

O MINISTRO TROMPOWSKY de suas relações para assistirem à missa de três mêses que, dades.·
•

ATENDEU A F. M. B. em intenção à alma de seu filho, irmão e cunhado, JOSÉ AL- Preços:
Segundo se noticia, o ministro VES, falecido na Escola de Aprendizes Marinheiros, nesta

ca-,
Cr$ 4,80 e 3,00.

Trompowsky resolveu atender pital, mandam celebrar na Capela do Saco dos Limões, quar- "Imp. 14 anos".

ao pedido formulado pela Fede- ta-feira, às 7 horas. . . ,

A todos que comparecerem à êsse ato de piedade cristã Imperial - HOJe as 7,30 horas
ração Metropolitana de Basqua- 'lt· 'h'

-

antecípadamente agradecem. U ima eXI içao
tebol, pondo um avião do Mi- F U R A C Ã O
nistérío da Aeronáutica à dispo
sição da entidade para o trans

porte da, delegação carioca que
irá a São Salvador disputar o

Campeonato Brasileiro de Bola
ao Cesto.
Idêntico pedido foi feito há

tarinense, tendo o titular da

pasta da aeronáutica esclareci
do à entidade local por telegra
ma, não ser possível atendê-la.
Em vista disso a F. A. C. tele

grafou ontem, solicitando viajar
em companhia dos cariocas.

.1
De iniciativa particular, rea

�Iizou-se na noite de sábado úl
.

,imo, na quadra do Lira Tenis

'�lube, o combate de Catch-as-
zatch-can entre Mário Nasci
nento e Torpedo, comparecendo
'd. luta um público. regular. A
LUta foi vencida pelo paranaen
se Torpeda, por estrangulamento

.

(lo 4° round.

, Pneliminà..rmente defronta
.

rarn -se Arí Andrade (o Demô

i'nio Louro, ,e Gastão Silva (o Gi
'gante de Bronze), vencendo êste

por desistência do
.

adversário,
no 2° round,
Alemão- foi o referée" de . as

lutas, sendo o responsável pelos
incidentes da noitada. Por duas
-vezes empenhou-se em feroz
combate 'corporal com

.

Gastão
e no 2° round agrediu Torpe
-do, da mesma maneira, sendo
necessária a intervenção dos

expectadores ..
Não se realizaram as três lutas

de bóx programadas; : devido a

ausência dos combatentes,

IPIRANGA 3 x BOCÃIUVA 2

Com a presença de grande aS'

sístencía, realizou-se ante-on

tem, no estádio da Vila Operaria
de Sacos dos Limões, um encon
troamístoso entre as equipes do

Ipiranga, local, e do Bocaiuva,
vencendo o primeiro pelo esco

re de 3 x 2, tentos de Sadinha

(2) e Flávio, para o vencedor, e

Arí e Acimar (penalti) para o

vencido.
Dirrgíu a peleja o sargento

Alves e os quadros atuaram as.,

sim formados':

Ipiranga � Arí I, Waldir (Zi
ninho) e Marcos; Zíninho (A
IHI) Walter e Botelho; Flávio

IbiO,..1 Mandico, Sadinha e Ha

zan.

Bocaiuva - Tonico, Morací e

Nelson; Acimar, Jair e Antônio;
Julinho, Medinho, Mafra, Arí e

Nicolau.
A partida preliminar foi dis

putada entre Ipiranga (Secun
dário, e Caramurú, vencendo o

primeiro por 2x1.
,

A sensação da tarde esporti
va foi a extréia de Sadinha,
atacante do Palmeiras, de Blu
rnenau que fez uma ótima par
tida.

v"ENCEU O CLUBE ATLÉTICO
INDEPENDENTE

Domingo último o Indepen
dente F. C., da localidade de
Santo Amaro, retribuiu a visi
ta do seu homônimo da Tririda
de. O jogo, que foi das maís re.,.

rihídas e sensacionaís terminou
com a vitória dos locais pelo es

core de 3x2. Com essa derrota,
perdeu o grêmio de Santo Ama
TO a sua longa invencibilidade
nos gramados varzeanos,

O quadro local jogou assim
constituido: Lelo, Maso e Abe
lardo: Castiçal, Natalino e Os

càr; Osni I, Lessa, Osni II, Sil
va eVado.
Na preliminar, travada entre

os quadros suplentes dos mes

mos \ clubes, venceu tembem o

C. A. Independente pela expres
siva contagem de 3x1, for man,
do com a seguinte equipe: Da
cio Pedro e Padilha; Nemesio,
Domingos e Xavier; Osmar, Sa
lomé, Paulo, Adercío e Manoel.
Enome público presenciou os

embates.

Após a realização do" C:l1J1-
peonato -Sul Americano de Na

tação de 1949, ficou sendo a

seguinte a nova tabela ele: re
cordes sul americanos de nata
ção�

MASCULINO
Nado Livre

100 metros - Plauto de B.
Guimarães - Brasil - 59"3
_.- 19-2-49.
200 metros '- .Abel Gilbert

- Equador - 2'14"5 - .....

26-2-49.
400 metros ;:_ Alfredo Yan

torno - Argentina - 4'51"5
- 3-3-47.

800 metros - Carlos A. Bo
nacich - Argentina - 10'12"4
- 26-2-49.

1.500 metros - Carlos A.
Bonacich - Argentina - 19'
37"6 - 24-2-49.

4 x 100 metros - Plauto B.

Guimarães, Aran Boghnos
stan, Martin O. Andrade e Sér
gio A. Rodrigues - Brasil -

4'04"2 - 20-2-49.
4 x 200 metros - Alfredo

Yantorno, Augusto Canton,
Horácio White e José Maria
Duramona - Argentina,.-
9'15"3 - 9-3-47.

NADO DE COSTAS
100 metros - Paulo Fonseca

- Brasil 1'08"8' - 27-4...á.6
. 200 metros - Mario Chaves -

Argentina - 2'31'6 - 1-3-47
NADO DE PEITO

100 metros - Carlos Espejo Pe

rez - Argentina - 1'10"0 -

20-2-49
200 metros - Willy otto Jor

dan - Brasil - 2'42"2'
26-..:2-49

FEMININOS
NADO LIVRE

-A' vista•

prazo
Enrolamento .de motores, dínãmos e transformadores.

Instalação de luz e fôrça.
Venda de motores, rádios e acessórios, outros aparelhos elé

.

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusívídade �ds insupe

ráveis receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELÉTRO-TÉCNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

e a

CINEMASRádio Guaruj� l
Ritz - Hoje às 5 horas

Sessões das Moças
- Uma história de amôr que

jamais será esquecida:
ENTRE A CRUZ E A ESPADA

-

com.
José Mojíca e Anita Campillo.
- Melodia' , enternecedoras.

na voz incomparável de grande
cantor mexicano!

No Programá:
1) - A Marcha da Vida -

Nacional.
2) - Conquistador Elegante

- Desenho Colorido.
Preços:

Sras. e sritas. . . . . .. Cr$ 1,20
Estudantes . . . . . . .. eis 2,00
Cavalheiros " Cr$ 3,00
"LIVRE" -. Creanças maio

res de 5 anos poderão entrar.

Simultaneamente
Ritz - Às 7 V4 horas

Odeon - As 7% horas'
Sessões, das Moças

Na Tela: r'-""
- Uma sublime história de

amôr embalada por suas me

lodias, na voz de suro de José
Mojica:
ENTRE A CRUZ E A ESPADA

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

'CRÉDITO MUTUO PREDIAL o-s 2,40'
eis 3,60-
c-s 4,8a

. .:j_viso
.

\(O Crédito Mutuo Predial avisa aos seus assoclados 'que o

sorteio referente ao mês de fevereiro, que se realizaria a 2 de
março, fica transferido para o dia 9 de março, em virtude de
não haver extração na data supra citada.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1949.

Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente geral.

Roxy - Hoje às 7,30 horas
. ; . e o sucesso contínua!
SAGRADO E PROFANO

tLaura Francisca Pereira [Santa]
Missa de 5" ano

cpm
Dorothy Lamour e John Hall.
No Programa:,

'

1) - Conheça Santa Catari
na n. 3 - Nacional.
2) - f>. Tartaruga e o <;oelh ')

- Desenho Colorido
Preços:

Cr$ 4,00 e 3,00.
"Imp. 14 anos".
Amanhã -RITZ e 0�EON:
Amedee Nazzari e Anna MD.g

que comparecerem a êste nani -- em:

! O i� ..�.NDIDO

Targino de Sena Pereira, filhos e genros, convidam, a to

dos os seus parentes e pessoas amigas para assistirem a Missa
de 5° aniversário de falecimento de sua querida espôsa, mãe e

sogra LAURA FRANCISCA PEREIRA (SANTA), que mandam
celebrar dia 9 do corrente, quarta-feira, às 7 horas, na Igreja
do 'Senhor Je�us dos Passos.

,

Desde já agradecem a todos os

ato de nossa religião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Àlvaro 'de, Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Médico -hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Cirurgia geral -- Doenças de Senho
ras -I Proctologia
Eletricidade Médica

_

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307 Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
Consultas:. ÁS 11,30 horas e à tar- te curtos, () Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-

de das 15 horas em diante do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessánío
ao p,repar€l dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos' com abso�'esidência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422. luta garantia de atividade máxima.
Brevemente o Instituto Pinheiros -apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terneri-na (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

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

.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten2
derá .diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não' en
contrados na localidade de residência do solicitante.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

mcto Montenegro' e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das f4 ás 17 horas

Ru& Fernando Machado, 10

,

-

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico .do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controleue tratamento

especíalízado da gravidês. Distur

bios da adolescência e da menopau

sa. Pertubações menstruais, j_:t�'lv

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PAR O E Oi-"E-

RAÇõES üBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Vblturllios nervosos � Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

f

\ Doenças dos órgãos internos, es oe-
i

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDiOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,:10 Ú 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 11. 18

. Fone manual 1..702
RESIÍ)ÉNCIA:

Avenida Trompowski tl2
Fone manual 766

Dr. Mário WenAaue.
CHnica médica de adultos' e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769 I

Consulta das 4 á. 6. hora.
Re8idência: Felipe Schmidt a, JII.

Telef. 812

DR. A. SANTAELA
lJl'onnado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

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

Federal
Ex-interno de Hospital Pstquíâ
trico e ManlcOmlo Judicia.rio'

da Capital Federal
Ex·interno· da Santa Casa de !I(i.
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS Mãe . . . . . • .. .... ......•. •....... ••••••••••• •..•. . ..........•.

Consultl5rlo�"R:d��i� Amélia Pai .....•........ . •..........••.••.........•....•..•..•....... A ultima creeção em retri-
Neto - Sala 3.

Emprego ou Cargo ..........•............•......•.•.......•...... gerante é o Guaraná KNOT• Residência: Rua Alvaro de oar-
RANDES...alho, 70. Cargo do Pai (mãe) .......•.•........••.•....................... EM GARRAFAS G

T���O��: às 18 horas
Observ............. .•.••••... •••.•.•• . ••.•..

-

.•••• •.... ..•.•...... Preterindo-o está
oonsultõrío - 1.208.

• • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••• acompanhando a moâ«,Residência - 1.305. • • • • • • • • • • •• •• •••••••••• ••••••••••••••

,

• • •

Dr. 6uerreiro da
Fonseca

••••••••••••••••••••••••••

Clube I Datilógrafa ii1- diplomada•
o encarregado tem o prazer de avisar ;aos senhores associados que: Oferece seus serviços.

'

;;ncO'AOO ;ÇÕi' e�bldÃ�daL A R' II I ca�::.�;::::;a 5:�s ISociedade de sorteios e seguros contra' acidentes pessoais, conce- ....
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

'

Representante em Florianópolis:
. PEDRO NUNES

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

Inicial de Cr$ 111,00' apenas.
Participação DOS .deroe -

�-"-����������-,-����.,�-�����.�,-��.��,�"""-�... -

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

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

Rua Est. Civil D. Nasc••............

Carros- uara o
.

interior . '0 Estado!'

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2. '

Horário: Das 14 ás 17 horas,
DR. NEWTON d'AVILA

O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma'Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessã o de sábado

EXPRESSO BRUSQUEN�E - 28., 48• e' 68• feiras
Nova-Trento

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

16 hoeas

14 horas
16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE (OM (ONFORTI ,E ELEGAIKIA 1
A

Mello

Dr. Liodolfo A.6.
Pereira

Advorado-ConlablUsla
CiveJ -- Comercial

. Conlltltui,õel d.· lociKade.
e ..rviç� COrNl2tOl, em gel'Cll.
�Ol'9anizaçÕM coptab.Ü!. \

Regilltrol e maRaI.!di.pon'do,
ne Rio, ãe conupondent••
Eacl'itÓl'io: Rua Alvaro de

Carvalho n. '43.
DOa 8 ãl 12 he....

Tel.foa. 1494

• • • • .. • .. • J

Bom binóculo
Brande

Clínica Médiea e Cirúrgica do
,

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas. de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de, Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago ,- Fígado

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

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

__ Fone 841. FLORIAN0POLIS

Dr. Roldão Consonl
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLl!:STIAS DE S�

NHORAS' - PARTOS
Formado pela, Faculdade de Medi·

tina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por virios anos do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e via! cin:u�,
rcs intestinos delgado e grosso, t1fOI'

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. Varicocele. bidro

ceie, varizes e bernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas. , rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa
.

Paraíso), Telef, 1.598
Residência: Rua Esteves Junior. 170;

Telef, M. 764

Dr. Paulo FOllte.
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirelea. 116.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ,.

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

PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48 visão

Dr. M. S. CanlcaDtI
Clinica exclusivamente de criança

, Rua Saldanha :�hrinho, 10
Telefone M, 733

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem aólida
instrução,

Bona livros, sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Fhrianópoli.
•••••••••••• ti

Muitas felicidades p�o nase1m...
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melh•.Q

presente para '0' seu "PIMPOLHOIf
é uma .eaderneta do CRl:DITQ
MUTUO PREDIAL.
...............................•

Produtos' ·Veterinari·os
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - .Fforíanépnlis),

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Far�acêuticos,·que está iniciando o lançamento de UJD.8tgrande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda,'são: "

SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl e vidros de 100 comprimidos de

IJ,60g.
VAÇINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 1.0

tOO cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

cm3 e frascos de

20 cmã e frascos

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)

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

de 100 cm3.
'

Arvores. fruliferas
Arv.ores Frutiferas enxertadas e plantas oenamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

SENHORITA!

'/

,..-".�/.r''''''
1'''''/

»::
...,.

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

Santa Catarina.

Coqueiros. Praia
AV.ISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"PROMIN E ESTREPTOMICINA". OS· MAIORES INIMIGOS DA LEPRA E DA TUBERCULOSE. AJUDE COM O TEU QUI:-
NHÃO LIVRANDO TUA TERRA DESSES MALES

.

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de Direito pro-
cura Quarto Mobiliado, com

f
. - , b'ou sem re eIçoes, em am len-

te de sossêgo.
Permutam-se referências.
Cartas para ARFON nste

,
� ,

jornaL

Quase mil O SEN4C instalará êste mês um cnrs();,
de es.tenografia nesta capital

700

pessoas por dia
RIO, 7 (AN) - A Central do Bra- Segundo informações que nos

sil vem de fornecer completos dados foram proporcionadas pelo Di

estatísticos, concernentes ao trans- retor Geral do Departamento
d '949---- porte de passageiros feito pela Regional do SENAC, será insta-.lorl••6pOII'1 8 dle Ma,'o e

1 d b t t C ít I
'

ínensionada ferrovia nos quatro a o revemen e nes a api a ,

. dias de Carnaval, comparados com um curso de Estenografia.

O· MOMENTO if:��r��,q��� P�:tã�O;���:f��� :�n�;�;,e�ton::s�9:�i!�:�;a:��_�:r� c��t�aal:��;t�S:SPi���í�: ;��.

.

.

com. a presente ordem admmís-
rea fez transportar nos três dias de cldad� e�tudIOsa de Flonanopo-

, . .. tratíva, Nem um movel supe- Carnaval 2.386.203 passageiros, sen- Is, pOIS, esse curso vem atenderA que se reduz, fmalm�,�!e, � rior para uma campanh� �ue do que 2.243.282 nos trens eletrí a necessidade de organizarmosU. D. N; em, Santa G')_tC1.11��� se en�uadre .n?s. moldes �tIcos cos e 142.921 no ramal de Rio Douro um conjunto de aperfeiçoamen-,O que ai esta, rotulado de uoe da açao partídáría, em paisde-. d tos que honra sobremodo a
. ,

m grupo de -C'TI':lnes I' id S' no ano em curso, nada menos e ...msmo,eu. _

-

-

mocraticamente regr o. . . 0-
2797766 de zeiros fo .arn classe comerciária de Santa Ca-centes da antiga urnao :JYina-1mente o personalismo, vLl3,ndo . .' e. passa" 6

1

�tarina.
.;, tô da candidatura do .. .

h' transportados sendo que '2. 51.070
.

ca em orno

I
a dígnídade alheia, aq inca-

..' , . 1i:sse curso funcionará no Ins-brígadeíro Ed�ardo Gom�s e lhando instituições, procurap
se utilizaram dos tren� eletncos

e. tituto Brasil Estados Unidosoposta � candidatura do gen�- do incompatibilizar altos or- 146.696 do ramal de RIO D.ouro, o
com início a 15 do mês em curral EUrICO Gaspar Dutra, afí- gão de Poder com a opinião pú- que �epresenta, re�pechvamente so e será ministrado gratuita-nal triunfante . .

b d d uma diferença de 411.;)63 e 407.788,.

. , blica, a usan o as perroga-. .. mente aos comerciários que sePassado o pleito, de qU2 SiUU tivas da liberdade para exibir, e mais, entre o� 'anos de 48 e 49.
matricularem com a devida 0-consagrado pela . vonta�e. da

num imenso desperdício das fa- Conforme m.l1l�o bem demonstram
portunidade no Departamentolllaio�ia nacional o emmenl: culdades constitucionais, um o� numeras acima, a Cen�ral do Br� Regi<:nlal do SENAC, à rua Arcand�dato do, P. \

S. D., a !?i!l.:el lamentável atraso mental. sil, durante os quatro dias de Ca. -

cipreste Paiva nO 5, sobrado.toudemsta \de ,Santa Catarma E' preciso, entretanto, que se naval, transportou nada menos . e
tentou reartícular-se, num su atente no que falece em idonei- 2.797.766 passageiros, numero este
premo esfôrço de unidade e dade a êsse grupelho desarvo- superior á. população desta cidade.

I coesã<;>, em redor do nome do lado, quando arremete, �.eliran- Para maior esclarecimento sôbre
sr. Irmeu Bornhausen, como do de ódio, contra os homens o que foi o esfôrço da Central da

,. .candidato ao cargo de. Gover- do Govêrno ou contra as ínstí- Brasil nos quatro dias de f�sta, .

Brusque e uma CIdade que lm�res- Governam com o concurso de to-·'

na�or, num pron�ncIamento tuições governamentais, com. cumpre salientar que nada menos' SI?na a qual�ner. Logo, q.ue � VImos. dos os cidadãos, pouco se lhe dan-

el�Itoral �m �ue,.mais uma vez, o fim de desprestigiá-los aos de 2.090.962 de passageiros -v-, sa- CIdade laboriosa e de VIda intensa. do sua côr política. Ficamos intei->fOI O VItorIOso, o P. S. D., olhos do povo. E, para fazer jus- ram pelas suas bilheterias cifras ,., vai progredindo sempre, ansiosa de ramente a par das situações econô
elevando ap posto de Chefe tiça aos que tenham, em dado sa correspondente apenas ao ramal crescimento mais rápido, pr-incipal- micas, financeiras e político do prós-··do ExecutIvo do Estado. o momento, participado das ati- eletrificado. No que diz respeit i ao mente nestes ultimas anos. Lá mora pera município: Tudo vai milito'
sr. dr. Aderbal R. da SIl·· vidades udenístas no Estado, é ramal de Linha Auxiliar, 560.108 a familia Renaux, seu velho tron- bem. Corroborando a boa .impres
va,. �eu ilustr� c�ndidat<;>. As

que não reconhecemos no 'atual passageiros passaram pelas suas bi- �o, e um Renanx, o .dr. Guilherm:, são que tivemos, o sr. dr. Guilher-eleições muníeípaís, depois <!es- opocionismo catarinense qual- lheterias e no que concerne ao ra- e atualmente o Presidente da Cã- i R des edida nos afird ndes decepcoes '
,

d maia de Vereadores. ne enaux, na PI, --sas
. uB;s gra. ." quer expressão seria e urna mal de Rio Douro, o movimento foi

mou com a convicção de lider iden-.constituíram amda maior �e- fôrça minoritária, senão sõ- de 146.696 passageiros. No ano de Encontramo-lo domingo ultimo, tificado com sua gente: "A melhorsencanto para b grupo udenís- mente uma reserva de paixões 1948 os .trêns r�mais acima men- em companhia do Prefeito Paulo
politica é a boa administração, e a ..t� que, de�t!e. os quar�nta e conduzida não pelo legendário cíonados apresentaram respectiva- Bianchini, quando, à guisa de tur is-
administração de Brusque junta-.'�CInco municipios catannenses, critério da vígllância mas ao t

.

t'f tas por IA andámos.

b
.

" men e as segum es CI ras: ..... ,d. mente com seu laborioso povo tra-;apenas. e�n cmco logrou o -

sabôr de instintos subalternos. 1.844.962, 398.320 e 142.921. Ambos afáveis e solícitos, o sr.
balham sempre, não discutindo mlD-

ter �aIOna. _ Se querem disso uma ilustra- dr. Guilherme Renaux e o ilustre'

't t ca,"Ja a�ora, porem'A an as as ção eloquente, esta não lhes fal- Prefeito )la cidade,' demoraram-semutaçoes que se, t�m operado tará: olhem para o que ocorre conversando. conosco,
.

dando-nos
.
Vê-se bem que Já a causa difere.no pan.orama l?olltIco �o Esta-

no Município de Araranguá, Ao tomar aperitivo
pormenorizadamente, as 1hais aus- da daqui. A oposição, de fato é.do, maIS reduzlda se ve o pres- sob situacão udenista. O Prefei- P B' Piciosas.notícias sôbre a

administrn-I
construtiva e quer trabalhar eF:tígio da legenda udenista, cuj?S to Adolfo Ghizzo, em compa- eça Itter

ção que, em Brusque, procuram prol �os interesses coletivos. Dife-'próce�es, d.eso�ienta�os, nao nhia de um deputado estadual Aguia puro realizar..· rente, sem dúvida ...poderao m,aIS Impedlr: qU,e .

a também da U. D. N., tra "'."":va
._ ..

_aventura, a falta de prm.clpIOs a anexação. daquêle município O Aperitivo completoque a fundamentem, redunde catarinense ao Rio Grande do
em completo �ra�as�o. . Sul, com' a cumplicidade ainda
Nem podena deIxar de ser dos vereadores udenistas.

assi�. Ao �d�nismo catarinen- Não generalizamos, no en

se. nao presIdm, nunca� um sa- tanto, a pecha de traidores do
dio pen�amento de reconstru-

nosso Estado a todos os queção democrática; antes, o obje- ainda se nutram nos arraiaIS
tivo máxiI90 foi d�molir, sem.a ,do udenismo cat�rinense, da
preocupaçao d.e reconstrmr quela chama de . ciyismo quemelhor, no sentIdo do bem co- iluminou tantas consciências
mu�. Velh?? .ódios, recalques nas primeiras campanhas políantIgos, dl�Icllmente re!}�'esa- ticas de após Estado�Novo.
dbs. anos apos anos, explodlram Mas forçoso é admitir, enquan
no mstante em que, menos pro- to mais concretas çlemonstrapício a tamanhas agitacões, ° cões em contrário não sobreve
país. d�v�ria ingressar e!ll f3L� nham, que, no seio da U. D. N.
se hlstonca de reorgamzaçao catarinense, tão flagrantemenjurídica, através da qu�l.se ex- te como todos o percebem, há
p�essasse, con;o. em vend}co re- elementos que não só desesti
gIme democratIco, a vontade mam a nossa terra, mas ainda
popular. indecorosamente fazem tudc
Não há, portanto, na 1;. I? para atraiçoá-la.N. tal como se apresenta hOJe .

_

em terras catarinenses, mais
do que um grupo de pertinazes
inimigos pessoais do sr. Nerêu
Ramos e dos amigos do precla
ro Vice-Presidente da Repúbli
ca. O que se rotula de U. D. N.
eatarinense é um bloco de ran
corosos e sistemáticos oposicio
nistas, arregir:nentados dentre

Abalroamento na
barra de Santos
SANTOS, 7 (A. N.) - Ás 22 ho

ras de ontem, quando saia do pôr
to com destinu a Laguna, o va

'Por nacional "Guararema", de
552 toneladas, avaliado em 3
milhões de cruzeiros e pertencen
te á Companhia Internacional de

Transportes Limitada, ,foi violen
tamente abalroado . pelo petrolei
ro norueguês "Britania". O "Gua
rarema" foi apanhado por Bores
te da meia-nau á ré, afundando em

cêrca de 20 minutos, em frente ao

Cheira Limão. Sua tripulação,
composta de 21 homens,

.

conse

guiu salvar-se numa lancha da

praticagem.

I
O c�pitão Homer.o Garcia� co

mandante do "Guararema ", de
clarou c:!ber a responsabilidade
do oco'rrido ao pratico Antônio
Sdein. O capitão dos Portos já
ouviu ,o comandante da embarc'l'

ção nacional, devendo abrir um

inquérito segunda-feira próxima.

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
NORTE-AMERICANO

RECEBEU

-

A "MODELAR"

l

NUNCR EXISTIU IGU�L
-

p� R AY F E R I DA 5,
E C Z E M A 5-,
INFlAMAÇOES,
C'O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

•

dos os: dias uteís e nas horas de '

expediente daquela repartlção..
Graças aos: constantes esfor

ços dispensados pelo Professor'
Flávio Ferrari em favor da obra
grandiosa do SENAC em nosso

Estado, êsse novo curso propor-·
clonará a classe comerciaria um

aperfeiçoamento 'que vem aten
der justamente as necessidades;
Iocaís, poisque, até a presente'
data, não temos tido à oportu-·
nidade de vermos instalado em'

nossa capital um Curso Esteno-·
grafia .

Alem de louvarmos tão no-;

bre iniciativa, cumpre-nos ain
da aconselhar aos componentes.'
da valorosa classe comerciária.
a aproveitarem o tempo que pos- '

sam dispôr para frequentarem.
€sse curso de onde conseguirão
melhores vantagens nos seus.

empreendimentos do futuro.

Brusque trabalha, e
-

nao discute

FRECHANDO •••

Quando, no sábado último, penetrei o sàlão do
Instituto Brasil-Estados-Unidos com o propósito de
examinar o ,que êsse irrequieto ef insatisfeito Moacir
Fernandes andára esculpindo e pintando - receb�u
me à porta o Japí, também Fernandes. Era um Japí
controlado, milagrosamente mudo, branco que nem a

. inocência das crianças e fantasmagoricamente sepa
rado da robustez esférica do corpo por um bem apli
cado talho de guilhotina no pescoço. Era, apenas, o

Japí-gêsso, a descansar em cima de um suporte a sua
carranca e os progressos de uma caréca inefitável _
escondida, na rua, pela discreção de enorme Sombre
roo Depois de cumprimentar êsse austero introdutor
diplomático, ·fui prestar homenagens aos outros co
nhecidos e ·amigos ali presentes, em bustos. O desem
bargador Fontes exigiu duplo bôa-tarde, por se achar.
presente duas vezes: em cópia e em original. Ao Do
ralécio reclamei alguns clichés encomendados. Não
deu resposta, quieto e sem pestanejai:. Mas quando en-·

trei, mais tarde, aqui na redação, a encomenda já es-·
tava pronta! Ao Batista Pereira pedi capricho para
um artigo com que Altino Flôres honrava o seu velho
jornal. Também fui atendido, pelo silenéioso confrél--'
de, um tant<il remoçado e protegido pelas massagens'
do artista. O Elpídio Barbosa, se não foi engano dos:
meus olhos, correspondeu 'sorrideI.lte ao meu cordial
cumprimento. Sempre atencioso, o Elpídio. .. O Cris-·
to, em gesso, impressiona. Minha senhora-, que me

acompanhava,_entretanto não lhe disse nem Amem!
Entre os desenhos, uns oitenta, há dúvidas quan

to a alguns. A maioria, entretanto, obteve aceitação e·

.louvores gerais. Menina, � uns traços, uns rabiscos·
geniais. Assim também Menino e Berço. Tipo de rua,.
aos meus gostos profanos, agradou e muito.

Junto aos seus trabalhos Moacir teve uma dezena.
de desenhos e óleos de Nordia de Luna Freire. Dois:'
moços: duas opulentas sensibilidaqes artísticas, a en-

riquecer nosso cenário.
. .'

Nórdia - menina-moça, jã passou' de' uma pro
messa, pelas perspectivas de uma carreira vitoriosa e

brilhantíssima.
Moacir -:- em marcha para' o alto:
Não sou crítico de arte e dela só' entencio pela

impressão colhida. Mas por isso mesmo, ao deixar· a:,
Exposição, disse ao Japf: ,

Estamos de paraberrs1'
GUILHERME TAL

'.
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