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6.000.000,000 de dolares -serão ain- go em qu� as nossas inversões ren-

da necessarios para levar o Plano deram bons dividendos" - disse
Marshall ao seu têrrno previsto Hoffman, acrescentando: "Se os lã
Afirmou Hoffrnan que o Congresso biliões de dolares, que é o quanto
dos Estados Unidos já concedeu ale custará o plano Marshall, ajudaram
agora, mais de 10 bilhões de dólares a ganhar a paz, teremos fêíto um

para a execução do programa de au- bom negócio. Sé a Europa 'perrna
xílio até 30 de junho de 1950, po- necer próspera e forte e se os Es
rérn menos de 8 biliões foram gas- tados Unidos permanecerem unidos
tos até agora. 'não sómente falharão os planos de

conquista mundial dos homens t�()

Kremlin, mas fracassarão de manei
ra tal que a própria Bussia deixa
rá de ser uma nação escrava."

I rro,rletárlo f)
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Ano XXXVII

Carlos da Costa
Peráira

Carlos da Costa Pereira não é um

estranho nos meios sociais e cn!.
íurais de Santa Catarina; muito ao

contrár-io, a sua projeção mtelec-j.
tual de há muito transpôs as fron
teiras do .Estado, mercê das atívi
dades liiterárias do distinto' amigo
que é, sem duvida alguma, expres
são Iegftima da inteligência cata
rmense.
Membro de várias sociedades de

cultuca, entre as quais o Instituto
Histórico e' Geográfico de Santa
Catarina e Academia Cat;l�jnense
doe Letras, Carlos da Costa Pereira

é, nas letras de nossa terra, 11m

dos �alorcs exponenciais de sua Igeraçao,
Esvrevendo para o público sett1,

esquecer que a .rórm.u literária tem,

Ientre outras virtudes, a de refletir
a: fisionomia moral do autor, Carlos
da Costa Pereira o faz 'l}om louvável
rídehdade aos cânones vernáculos,
Lão certo é que conhece a sua J.iu

gua e através da elegância a pro

priedade com que a maneja é ClLlC

se. exprime peranLe quantos o 3d-lmu·am.

Entre estes, SI' encon uam f,f,

nm-II
sos leitores, ans quais Carlos (I'D Cns ..

ta Pereira uronorcíona, pelas nos

sas colunas, que disso Iícitamcnte Ise honrram, a sua nobre e magnífr
ta prosa.
Diretor da Bihldoteca ,BúblÍca e

Presidente da Comissão de Estudos
dos Serviços Públicos Estaduais, a,

sua cooperação adminislrati va,
nestes setores, tem sido cf icicnte,
pondo-lhe �n relêvo extraordinária
capacidade de trabalho e devota
menta públi-co.
1t suplemente de Senador pelo P. S. ,

D., P, no seio dessa agremiação ma-Ijoritária, goza de íualteráve! sim-

patia' geral.
•

Carlos da Costa Pereira fez ano s

ontem. Inúmeras demonstraeões de

apr êço e de afeto lhe foram feitas,
no ensêjo. "O Estado" se associa,
sinceramente a essas homenagens c

consigna, neste registo, embora
com involuntário atraso, os melho·
res votos de felicidades pessoal ao

ilustre coestaduano e amigo.

TINTAS PARA PINTURA

COTTOMAR

A. BARBOSA
NASCIMENTO

Está entre nós, a serviço profis
sional, nosso brilhante colega A.

Barbosa �ascimonlo, redaloJ� de
O Mundia,

-

da Capital Fe.deral, a

quem agradecemos' cordial visi La
(lue nos fez.

Fabrici'ano S. Vieira
Acha-se entre nós, e nesta capital

pel;inanecerá por alguns dIas, o

n�sso prezado conterraneo sr. Fa-lbtano S. Vieir.a, que empresta o seu I
'Consurso à gerência do nosso con- t
frade O Di((, de Curitiba. J

o MOMENTO

Afé a

Gréve . civica na Colombia
durante

eleitoral
o

Hora de definições
Não seria fácil a qualquer corifeu do udenismo

catarinense, situar a posição do seu partido no ta
blado em que, desde os primeiros entendimentos in
terpartidários realizados no Rio se movimentam as

.

correntes políticas de âmbito legitima e efetivamente
nacional. A verdade é que a U. D. N. de Santa Cata
'rina nunca teve uma atitude que, guardando as Ii,

�has �uma orientação coerente com as presumíveis
mtençoes do sr. Prado Kelly, valesse como índice de
sua integração partidária. É mesmo sabido que as

suas fileiras, talvez por efeito do confusionismo rei
nante nos arraiais do udenismo estadual têm forne
cido os elementos que formam, em algu'ns munící

p.ios, os núcleos regionais do Partido Social. Progres,
sita. Doutro lado, a espectativa nervosa em tôrno do
pronunciamento do órgão central da U. D. N. tem pro,
vocado visível inquietação nas hastes udenistas de
Santa Catarina, entre cujos homens de maior ínflu
êncía no âmbito local de ação política não raro esta
lam de�entendimentos, embora de pronto abafados
em razao das conveniências partidárias.

Êsse estado-de-coisas, parece, não sofreu modifi
cação depois da recente reunião do Conselho Estadual
d� l!. D. N., q�e nem �h�gou a um dos objetivos prín
CIpaIS, anunciados prevíamente: a reorganização da

l12esa diretora. Tudo está a indicar, pois, que a ten
sao duma expectativa em face dos acontecimentos
ainda imprevisíveis, vindos do Rio, continua a deter,

mir:.ar a in.�er�idade das soluções regionais, ou seja,
a formula deixar como esta para 'ver como fica". Na
da de .pronuncíamentos, nem mesmo a respeito da

capdidatura.do brigadeiro Eduardo Gomes, que, ainda
ha alguns dias, lograva fender as linhas do udenismo
local, seccionando-as em três: uma parte, fiel ao Brl

gade�ro; outra, porventura disposta a prestigiar o
candidato do acôrdo; finalmente a última voltando
as suas atenções para o governador de são Paulo.

Não se acreditará, pois, que a eventualidade de
uma vitória da chamada fórmula mineira, a vir a ser

.ace�ta pela direç.áo naciom�1 da U. D. N., consiga re

�rtIcul�r o udemsmo catarínense, para o apôio às de,
lIberaçoes centrais. As indisfarçáveis reservas à cêr
ea do problema da sucessão presidencial não indicam,
por outro lado, que a U. D. N. catarinense acompa
n.he,_ com prudente discreção, o progresso das nego
ciaçoes na esfera nacional. Depreende-se isso do fato
de não existir, a despeito daquelas reservas, qualquer
parc�la de acentuada boa-vontade em relação ao en

tend�mento, que, em essência, prestigia o desejo do
Presidente Dutra, alvo, no entanto, de irreverências e
alusões jocosas dos corifeus locais do udenismo atra-
vés do "Diário da Tarde".

'

Todavia, nota-se bem, não encontramos nas co
lunas do, ve�pe!tino d,a.U. ? N. nest� capital, já ago
ra, a mais ligeira notícía sobre o movimento brígadeí,
rista. É notório êsse silêncio, que se tornou fechado
sobretudo desde que o jornal passou a obedecer a di
reção do. dep�tado Fernando Ferreira de Melo, para
tanto credenciado pelo Conselho Estadual. Ou muito
nos equivocamos, ou a U. D. N. de Santa Catarina
está me�m� na. disp�sição de arrostar com quaisquer
consequencias mtestmas que possam advir do seu

apôio oficial a uma candidatura mineira e pesse-
dista. . .

'

Em razão de ordem emanada da Secretaria da Fa
zenda, o Tesouro do Estado já encaminhou às coleto
rias.a autorização para que efetuem o pagamento à�
prefeituras municipais, relativos às respectivas quo
tas a que fizeram jús, na cobrança do Impôsto de In_
dústrias e Profissões e pOl' diferenças de arrecada-
ções. .

O total a ser distribuído pelos municípios sóbe a

Cr$ 8.607.421,00, (oito milhões, seiscentos e sete mil
quatl'ocentos e vi:nte e um cruzeiros).

' ,

«(Bracos cruzados)
..

. pleito
Bogotá, 23 (V.P.) - A direção-da e conLra a farsa eleitoral .que pre

partido Liberal ordenou a greve ge- tendem consumar 'em 27 de novem

ral civica de braços cruzados, que
deverá começar sexta-feira 25, ás
5 horas, até domingo, 27, ás 12 hu
ras da noite. A direção liberal iam
bem proibiu seus filiados de reali-

111'0, por meio de uma greve cívica
geral de braços cruzados.

2 - A direção geral proíbe, ter

minantemente, todo. ato de terroris
mo, violencia, sabotagem ou ateá
tadovccntra pessoas e bens aos ci

dadãos. e previne aos liberais que
do parti- evitem provocações' que, sem duvi-

da, serão feitas pelo govêrno e pelo
conservadorismo. !que tem marca

"1 L-'-- Convidar todos Os homens dq interesse em encontrar [ustifi
do liberalismo para que expressem, cação para o golpe de Estado e via
ó seu protesto contra os ditadores lação constitucional das leis."

"Quando pensamos na', situação
da Europa em 1947 (quando come

çou o plano Marshall), e no que é

zarem atos de terrorismo, sabota

gem, e atentados.
A resolução da direção

do Liberal dizia:

Suspensa. a desmonteqem das
,fábricas do Ruhr

Bonn (Alemanha), 23 (U.P.) -

Fontes aliadas dizem que os altos
comissarios das tres potências alia
das na Alemanha Ocidental concor
daram em suspender desmontagem
das fabricas do Ruhr. Em conver

sações entre os tres altos comissa
rios e o chanceler Konrad Adena

uer, informaram essas fontes que
se chegou a um acôrdo geral, me

diante o qual:

1 - Se suspenderá, total ou par
cialmente a. desmontagem em,' pelo
menos, 20% das fabricas do Ruhr.

I '4 -r,-;;'

2 - O governo de Bonn ficará nu

torizado a enviar missões economí
caso ao estrangeiro e a manter 1'0'.

presentações em várias organiza
ções inernacionais.
3 - A Alemanha Ocidental será

autorizada a construir navios maio
res -e mais rápidos, para a navega
ção oceanica.
Os informantes aliados acrescen

tam que estes acôrdos foram adotá
dos depois de uma série de conver

sações entre os aliados e alemães;
logo após a conferência dos chan
celeres do exterior.

II - Este Comando tem o prazer
de convidar o povo dara assistir as
referir,1s solenidades, assim cons-
tituidas:

-

As. solenidades do dia 27
• e_Ií�J!fj!f?· /

.

.. Em repulsa ao comunismo
Do Comando do 14 -B. C., rece

bemos a seguinte comunicação:
I - O Comando do Batalhão, por

determinação, do Exmo. Sr. Minis
tro da Guerra, organizou um pro

grama (.le solenidades, para ass'i
nalar a passagem do dia 27 de no

vembro, (jata em qu ese evoca o

atentado covarde de novembro ·de Sessão cÍ"ica no 'featro Alvaro d.e·
'1935, desfechado traiçoeiramGnte Can-alho.
contra o ;Exército, por agentes ver- IJ]' - Sirvo-me do ensejo para,

I melhos. A repulsa que ainda hoje reiterar meus proestos da conside-.I abala a Nação, por tão hediondo ração a apreço.
movimento, deve ser e:videnciad!l
na homenagem desassombrada aos PAULO GONÇALVES WEBER'

j
brasileiros, que tombaram vitimas VIEIRA DA ROSA - Tenonte Co-
dos inimig'os da Pálria. 1'onel ComandaPlte.

a) - Dia 27 ás 10,60 horas _
missa na Catedra', Metropolitana;

11) - Dia ,27 ás 15,00 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c:".!-iRO DO SUL - ii." -
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PANAIR - 14,35 - Sul

Quarta-feira
i "TAL" - 13,08 - Lajes. e Pôrto

. Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte'

.

CRUZEIRO DO SUL - .0.00
·

..óne
VARIG - i t,.IO - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

Quinta-feira
�-TA.L" - 8," - Joinl'iIIe -

Carie. - Faranal8'
- "tOll e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,$5 - Sul
iJARIG - f2.30 - Sul

.

CRUZEIRO 00 SUL _:_ :13,11
Iforw
CRUZEIRO DO SUL - i().30

gui'
,

Se:xta-fetra
"'TAL'" - 13,00 """;- Lajes f) parto

Alegre
llRUZEIRO DO SUL - 7.10

"orle
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - H,40 -- N,orte
PANAIR r_ 14,35 - Sul

Sábado
8.00 - JoinviJle

I'Curitiba' - Patanaguã

.

- Santos oe Rio.
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO BUL _. 13,(1(1

porte
PANAIR _. 9,25 - Norte
'PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - :14,35 - Sul

»Orluno()
pA�AIR - 9,25 - Norte

.,
�íll,ZElnO .vO s\:�-' :- H.�{J

PeJ,o presente con!o�;r� cI A1g�a�é há pouco residente
em Coqueiros, ex-cobrador credenciado de .seguros Privados do IPA

Curitiba - SE, a compar·ecer na sede da Agência deste Instituto, no horàrio nor

mal de expedúmte, dentro de 10 (dez) dias, afim d,e tomar conheci-I
catartn��e _ Jolnvn.. mento do. despacho de 12-9-49 <do sr. Di're!or do .Departamento de liPl'evidência, sobre o processo que responde.

IFlorianópolis, 17 de nove.ITlbro de 1949.
Mario Marques Garcia - Dele�ão I
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Join"Ue

.QU.A.RTÀ-J'IlRA .

.Auto-V!açao Catll!l1nenH
- li hora·lI.
Áuto-Viaçlo Ce,taiI.1n_

- • horas.

• Áuto-ViaçAo catu'1neliJDe

f
- 6.30 noras.
Rápido Sul·Brasileira - O.u1tlha -

6 horas .

Rápido Sul-Brastleíra - Joln"Ue
· 13 horas.

Expre8llO 810 o..-tlto"f1lo - .Lacuna -
7 horas.

Exp1"esao BrwIQu_ - BrwIQue -

18 horas.
Áut-<).Viaç40 lta1BJ - ltajaJ - 18 .bo-

ru. _"'
Expnl!ll!O BrullQueDM - No"a 'l'NAto

- 16,30 horas.. .

Rodoviária Sul Brull - Nrto .A.1qN
-. bar....

QlJINT.t..·J'EHU
Áuto-ViaçAo CBtarlnenft

Al88"'e - 6 horu.
. Auto·Viação Cata.1':lnellH
- ti horas.
Auw-Vlaçllo �tarlll.enH
-Ihor... I

Áuto·Vlaçlo CBtarltum.. - 'ruibaa'to
- 6 hor<ll>B.
Â'Ilto-VÍllçAo Cll� - Lquu

- 6,30 1'<>r8a.
Exu.resso São Crtstovao - lAS'un4 -

7' haras.
1Im'PI'�S& Glória - Lacnma - e III

• 7 1/2 hora.s.
.

Ilxpresso Bru1lquenn - �uo -

1. horas. .
-

.

Auto-V!aclo ltaJc1 - Itaja! - l' ho-
1"tIS.

Rãpld,o Bul-Brasíleíra - JoinvUe-
13 horas.
Rápido Sul-Brastleíra - Curitiba -

• horas.
•

Bmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - Ia
- • hol'U.

8EX'rÃ-'FEmA
Rcdov16rta Sul Brasll - P4Tt6 .A.lecn

- 3 horas, .

Auto-VWiçAo Catannen..
- li Jhoras.
Auto-Vlaçlo catll1'men..

- • hOrb.

Jo1n1'llil

CUrlUba

Áuto·Vlação Cl!ltII4'iDellR - t.agum,a
- 6,30 hora•.
Expresso São Ot'1ItOTao - Lacun8 -

7 horas .

. Auto-VlaçAo ltaja.( - I�a! - 111 .bo-
ras;; .

ExpI'esl!O BruIIQuen..
UI horas. -I

Rápido Sul·Braslleira
13 horas. '

Rápido Sul·Braslleira
6 horas.

CUritiba

IU.BADO
Áuto-ViaçAo cat6r1n_ - Curtt.lil;1II

- 5 horas•.
Rápido Sul·BrasUelra

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira .

e horas.
- • horas.

Áuto·ViaçAo
- • har....
.A.uto·VlaçAo C.,tariDenea - Tub&rto

- 6 horaa.
1

ExDr'ls,so 810 OriBtovao - LQ1mIa -

7 horas.
"

Expres.o BrulQ.u_ - Bru8QufI ,...

a' hor1l8.
Áutc·Vlaçlo naja! - naja:! - 11 ]lo.

raso

Expres!!O BrullQueDft - Ncrra �to
- 9,30 horu.
Expresso Glória - Lqruna - ti 1/1

• 7 1/2 hora..
.

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira

6 horas ..

Join"Ue

CUritiba

Dr ..
'

(I..&\ONO
GtU.,P.. \E1'TI

G.

ADVOGADO
Crim. 8 ciVCll

OODllltituiçQO rio Soctadadc.
NATURALIZAçÕES
Titulem 0801ol'at61'ioll

Etlcrit6.l'io 'e Re.idflll'.lla
RUCl Th-a.lc;ntcnl 42.

FONE •• 1468

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
... Não é sua culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem bt-ilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

._

. "lI'
/,� /

-.�\
J �y

(
�

/)tllfS!'tlftlfPLI1StJf!EREl/llES
�rí/flbl$'lllll�Stl!!i9I'"tW�s

De acordo com os imperativos da
razoo, da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras cbundontes, pro
longados, repetidos, bemorragios
e suas çonsequêncios.
N.o 2: Falto de regras, regras
atrozados suspensas, deminuidas

consequências.

VAUMART

Instituto de' Previdência e Assisiência
dos Se.rvidores do Estado

Agência de Santa Catarina

i

........................�
: .

. "

I Datilógrafa
i diplomada
i
:
•

:
•
• •

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

Companhia Siderúr-
gica Nacional .!

Nós abaixo assinados, torna.
mos público havermos perdido
as cautelas nvs 30.737, 30.739,
30.762, 30.778, respectivamente
de Ciro Oscar Soncini .de no

1.475.736/835), Débola Sonci',
(de nO 1.475.636/735) e Sylvio N
Soncini (de nO 1.476.036/135)
emitidas pela Companhia Side.
rurgtca Nacional, pelo que já
nos dirigimos' a essa Campa.
nhía solicitando a emissão de
novas (segundas) vías, .que anuo
larão, para todos' Os ,efeitos, as
cautelas anteriores.
Florianópolis, 15 d� novembro

de 1949
CYRO OSCAR SONCINI
DÉBOLA SONCINI

.

LINO SONCINI
SYINIO NEY' SONCINI

Oferece seus serviço; .

Cartas a Maria Inês
Ferreira. ,

. Caixa Postal 55.

· . ,. ,

BRON�UITE
ASMATICA
Dufma bem. a" noite toda
Aqui está um' remédio caseiro"

e econômico que-lh« dará alívio"
rápi�o. da; tosse- e da bronquite'
asmática, pro.po.rcionando um.
sono reparadonr a noite tôda
, Nada mais garantido no mun, '4iÂdo do que Parrnint - tornado
duas ou três vêzes ao deito r -'
para combater a. asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje "mesmo um vidre
de Parmin1 nas boas Iarrná
cias. Confie em ParrnirU quê.
lhe proporcionará alívio seguro.
e rápido dêsse esforço asfixiante
para respirar.

• P-19

'Olima vaga
Precisa-se de um elemento para

viajar como vendedor, no interior

do, Eslado do Paraná. Mesmo não

tendo pratica, terá assis�encia nes

cessaria ao trabalho por competen·
te,s profissionais. Trabalhando a·

pen�s 25 dias por mês, poderá ga·

ryhar de Cr$ 4.000,00 a 6.000,00,
lhre de despesas. Tratar com

Smith, La Porta Hotel,. das 19 às

20 horas.
................. ,.,

·"AVISO�
ELVIRA MUND MAZARAKI8 �

(Dona Víví)
Obstétrica (parteira) 1-

Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposiçã()

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"�'SINOS DE NATAL" É A FESTA DOS QUE TÊM UM CORAÇÃO GENEROSO, E QUE REPA.RTEM O POUCO .QUE É SEU
COM AQUELES QUE NADA TÊM. ,

,ANIVERSÁRIOS

"VALTER L.'-L'iGE
Faz anos ho íe o n0;;::.,J pi cznuo

,fimigo sr. Walter Lange, dig'nCl te

soure iro do Banco .lo Brasil e

pessoa de invulgar pl'()je'�8o r a so

cicdaL'p (' .. l.arinensc.
.Ao aniversáriante as nossas reli

< citações.

Faz anos hoje a distinta seuhori-,
.nha Adelia Medeiros Vieira, filha
"do sr. professor Alfredo Medeiros
"Vieira, Inspetor Escolar.

Fazem anos hoje:
o sr. Feliciano Marques Guima

rrães:
- O sr. José Wladimirsky, gc

'rente da Casa "A Modelar";
- a exma. sra. d- Nair Caldeira

"Gonzaga;
- o sr. Mustafá Ipê e Silva, Iun-

-cionário da Alfandega desta Capi-
rfaI.

Transcorre nesta data o aniver
·.sário da distinta senhorinha Zulu
<di Marcondes de Oliveira, profes
«sora de Educação Fisica no Grupo
:Escolar "Jeronimo Coelho", da

"Laguna.

EUGÊNIA-MARIA
A data de hoje é jubilosa para o

']ar do sr. Oscar Meira e sua dignis
.sima espôsa d. Nadir Garcia Meira,
-por motivo do aniversário da ga
'1ante menina,' Eugênia Maria, f'ilhi
·;tnha do distinto casal.

As nossas felicitações.

CASAMENTOS:

Realiza-se, hoje, O enlace
matrimonial da sta. Jovelina
"Borba com' o sr, Rui Líndema

,

yer do alto comercio da cidade
,de Porto Alegre. O ato religioso
.realtzar-sa-a as 10, horas na

Catedral Metropolitana, e ser-
'virão como padrinhos por par
te da noiva o sr. Wanderley
'Franzoni" e exma. esposa d.
.Ruth Vieira Franzoni, fi por
-parte do noivo o sr: Waldemar
Anacleto ,e sta. Juventina Bor-
'iba· O ato civil que realizar-se-á
na Residencia do sr. D· F. de
.Aquíno, á rua Nereu Ramos
106, as 9,30 hs. terá como pa
-drinho por parte da noiva o

-sr. Francisco da Silva Cardoso
. -e exma· esposa d. Elvira Cardoso
. -e por parte do noivo o S1'. D. F.
de Aquino B .eXl1l.a· esposa d.

'Maria de Lourdes de Aquino.
Após � enlace o distinto ca

.sal viajará para Porto Alegre,
onde fixará residsncía á rua

'Visconde de RiO Branco n? 832.

:Boa oportunida'de
v. S" poderá ganhar de

Cr$ 2.500,00 a Cr$ 4.000,00 por
mês, sem emprego de capital,
,sómente com dispendio de tra
balho. Tratar com Smith, La
Porta Hot�l, das 19 ás 20 ho
-raso

para cada momento ...

para cada personalidade .. c
há uma criação Lenthéric

que atende a tôdas as

aspirações do bom-aôsto

'Extratos franceses. em embalagens
originais, Desde , , . $ '300,00
Bouquets, loções, colônias, brilhan
tinas, sabonetes, nas mesmas fra

grâncias dos perfumes franceses.

De $ 20,00
até $ 180,00

Extrato Miracle

Desde $ 300,00

Jt,.;TL;O DE DIHEITO DA COMARCA
DE l'IJCCAS

Edital de leilão, com o p'I'a':o 4_e
trinta dias,

O Doutor Clovis Ayres Gama,
Juiz de Direito da Comarca de Ti

[ucas, do Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc....
Faz saber os que- o presente edi

tal virem ou dele conhecimento ti
verem, expedido nos autos de. in
ventário dos bens que ficaram por
mor-te de Frederico Schlosser, que
se -processa peran te este Juizo e

cartório do escrivão que êste - su

JJ';'crevel 'que atendendo ao que dos
autos consta, autorizou a venda, em
leilão público, dos imóveis abaixo
- descritos, com suas respectivas
avalições, pertencentes ao espólio
do. "de cujus" supra mencionado,
que será levado a publico, pregão
ele venda e arrematação, aquern
mais der c maior lanço oferecer,
por. Alexandre Carreia de Melo
Filho, porleiro dos auditórios, no

dia 25 de janeiro de 1950, ás 10
horas, no local em que se realizam
as vendas em rasta pública deter
minadas por êste Juizo, ás' -porLas
do edificío da Prefeitura Mun ici
pal. Descrição e avaliação dos imo
veis- que serão vendidos em leilão,
com o abatimento máximo de 20%
sobre a avaliação, de acôrdo com

arte. 972 § 20 do C. P. C.: - "1.
Um terreno, sito no lugar' Diaman
te, desta Oomarca, 'com a área de
407.410 metros quadrados, conter
frontando a Norte, Leste e Oeste,
com terras da Concessão Sales e ao

Sul em çlitas de Carlos' e Inácio
Esser; avaliados a dois e meio cen

tavo o metro quadrados, no total
de dez mil cento e oitenta e cinco'
cruzeiros ·e vinte e cinco centavos
(Cr$ 10.185,25). 2. Uma pequena
casa construída de madeira, !ias
tante estragada, edificada no ter
reno acima descrito, no valor de
oitocentos e quatorze cruzeiros e

setenta e cinco centavos ... , ..••

(Cr$ 814,75)." E para que chegue
ao conhecimento dos interessados
e ninguem possa alegar Ignorância,
mandou expedir o presente edital
que será afixado na sede dês te
Juizo, no lugar do costume, e, pOI"
cópias, publicado no jornal "O
ESTADO". de F'lorianópolís. Dado
e passado nesta cidade de Tijucas,
aoc 10 dias do mês de novembro do
aos 10 dias do mês de novembro do

Escrivão, o datilografei e suhscre
vi. (a) C100vis Ayres Gama, Juiz de
Direito. Está conforme o original,
sobre o qual me repor Lo e dou fé.
Data supra .

O Escrivão: Gercy dos Anjos •

L

Extrato Tweed

Desde $ 300,00

Extrato Shanghai
Desde $ 300,00

I

PARIS 1885
��
Trio Lenthéric

Desde $180,00

E X T R A TOS • 8 O U QUE T 5 .o C O L,ô tA-" A.· L O ÇÕf S.· 8' R,I'�'H·À�I:)!,:fÇIi�iS�;>

SENHORITA!,
A ultima creação em 'refri
gerante é o Guaraná KNOT

�M G;4RRAFAS GRANDES
Preterindo-o está

acompanhando a mod «.

- com

Bing CROSBY
Joan CAUFIELD
Barry FITZ({�RA,LD

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

UI' t
. ,

I
- TEÁTRO A. DE CARVALHO

- m 11S orra simp es, mas que
I Sabado _ .ESTREIApermanencerá em seu coração! . .,.

d
_ No Programa: ,-

I
� O rnaCl��r�AlaRgEl<cLOLI o mundo a vinda de novas instruções do Di-

1) - Noticias da Semana retório Nacional.

_ Nac. _

- com - Alcebides Côsnara Pinheiro.
sua Misteriosa Companhia!

16 Píguras.
15.000 kilos de material. - OS

INGRESSOS já se acham á venda,
podendo ser procurado no Cine

Ritz, diariamente, no segui nte 110-
rar io: Das 9 ás 12 e das 17 as 21

de 5 horas.
ODEON

hs.

_ FEOHADO PABA ,INSTALAÇÃO
NÃO SERÃO FEITAS, RESERVAS

DOS NOVOS E MODERNISSIMOS
DE INGRESSOS.

APARELHOS "PHILIPS" _ alta
IMP)i;RIAL

Ftdelldade ; _ deyendo reabrir 10-
- FECHADO "PARA REFóRMA

go após a temporada de ,.
,GERAL e INSTALAÇÃO DE NO-

CANl'ARELLI VOS E �lODERNISSIMOS APARE
LHOS.

Cine-Diário
As 7lh hs.

Ullima Exibição -

NOVA ORLEAl\'S
- COli1 -

Arturo de CORDOVA
Dorothy PATRICK

- No Prcgruma : -

1) - A Marcha da Vida

anos".

Par.ido Social
, Progressista
Ao povo eataríaease
o Comité Central do Partido So

cial Progressista, nêste Estado,
comunica' ao publico e às organi
zações do Partido nos municípios
que, por ordem do preclaro Dr.
Adhemar de Barros, afastou-se ela
presidência deste Comité o sr. Ca
pitão Honór-io Alves de Castro, sen
do substituído pelo Secretário Sr.
Alcebiades Cândido Pinheiro até

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

FERIDAS. REUMATISMO E
PL.ACAS SJFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dloag!o Cl\UiliClU.' no tratam.nto

da .ifUb

RlTL;
Às 5 e 7lh hs, -
-- Sessões Chies -

- Uma mensagen de aréto ende-

reçarla aos qUE;' seguem o preceito :
,

"Amai-vos uns aos outros"!
DEUS ME DEu UM AMIGO

- Nac. -

- Preços: -
Cr8 11,20 - 3,20

"Rigorosamente Proibido até 18

------------------------�

Escola Profissional
Feminina

.. .......
'

• () VA.LE D. I'lÀ.I.\,j
Proeue:m .. AR"tlit'ílft

ProAT"SO,
LIVB.ARIA 41, LI'V"B.JlJU..i

aoau.

2) - Notieiario Universal
- Atualidades -

Estiveram nesta redação, as
stas. Dalva Abreu e Crisafína
Atanasio, que em nome da Dí
retora, proressora e alunas da
Escola Profissionai Ferntnina
de Florianópolis, fizeram - nos

amável convite "para
-

a abertu
ra da exposição de tfãb.alhos
da citada ,egcola em sua séde no

dia 25 do corrente as 10 horas.

OSCAR CARDOSO
-E--

OLGA FREITAS CARDOSO
t�m o J)razer de anunciar aos parentes e pessoas de fiuas reIa
çoes, que contrataram ° casamento de sua filha ONILDA com
o senhor EMíLIO DA SILVA JúNIOR.

Florianópolis, 16-XL49.
EMíLIO DA SILVA

--E-
MAGDALENA S. DA SILVA

participam, com satisfação, aos parentes e pessoas de suas re
lações, que seu filho EMíLIO, ,JúNIOR contratou casamento
com a senhorinha ONILDA CARDOSO.

Jaraguá do Sul, 16�XI-49.

- Preços: -
Ce$ 5:00 - .3,20 -

"LIYRE" - Creanças maiores
de 5 anos poderão entrar na sessão

• � • • .. oo

Pintura AWrISTrCA!
- HlQUISSIMA DECOR��ÇÃO!
- ILUMINAÇÃO INDiRETA PE-

LOS SISTEMAS MAIS MODERNOS!
Luxo ...

Conf�rto ...

t Distinção!
Al'ENÇAO - O "bine Imperial."

• passará a ser o Cinema Lançador
............................

ua Capilall \

IMPERIO
- Às 7% hs.'-
3 FILHAS LEVADAS
- TechllÍ'color -

- com-

Joanette Mac DONALD
.Tann POWEI."L
JGsé ITURBI.

-As 2, 4lh, 7, 83/4 h3.
- O mme que yalta para

saudades!
A GRA�DE VALSA.

- com

Fernano. GRAVET
Louise RAINER

l\filiza KORJUS.
ROXY

matar ,

,

RITZ - DOMINGO
BeUe DAVIS - em -

ENCONTRO NO INVERNO

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
(OTTOMAR

Cami•• i� Graveta,. Píl.mc •
Meia. d••�melhare.i pelo. me·

nare. preçol .6 na CASAdUI8
CELANEA - Ruae. Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ienesnes
.

Transportes Maritimos
A(identes· PessoaiS

AutomoveiS '

'. Incendio
Cascos

, I

j
,

.. .

\ ;

)

,
'

" '\
. :

Sucursal de Santa Catarina '

..

J

i
, ,

Praça 13 de, Novembro, 22 -- 2° andar
,

. .

.. Telegramas: PROSEBR�S
.. 'Caixa Postal 139 .

\

. ;

,

TEL-EFONES 1388 -- '·324

f
'

, ' ,

I '

gentes no lnterior .P,ceita . ,
.

,

> ,

•
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LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA ,DO MÊS DENOVEMBRO - ALTERAÇÃO - DIA 19 - SABADO --SOIRÉE -INICIO AS 21 HORAS+ DIA 24 - FERIA-
DO NACIONAL - SOIRÉE -INICIO AS'ZI HORAS. DIA 3 DE' DEZEMBRO - SOIRÉE - GRANDESURPREZA - ORGANIZADA PELO DEPARTAMENTO

-

ARTISTICO.
'

,

DIA 31 DE DEZEMBRO - BAILE DE ,{;ALA -SÃO SILVESTRE - APIRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA AS SENHORI
TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. -' DENTRO DE POUCOS DIAS O DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARÁ A FAZER, EM
NOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS' SENHORITAS, JÁINSCRITAS, RAZÃO PQRQUE SOLICITAMOS ENliREGAREM FOTOGRAFIA NO ATO DA INSCRIÇÃO.

Hosp'ital de Caridade
Servivo de transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Cal'id�de neces

sita doadores, Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

'der seu sangue poderá, procurar os técnicos encarre''

g'adoSj do Serviço entre 8 e ·10 horas. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames 'de saneue-

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.
�

"

Ct-IEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez é garantia para transporte de !UBS mercadoria ,

Agentes,em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S, A,

Ouçam diariamente, das 9 àsv1.3 e das 17 às 22 horas

RIDIO TUUA' IYO 9
1530 kilocieloe ondas. médias de 196' metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

DATILOGRAFIA
Correspon:Jellcl.
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e EUcienle

Rua General Butencourl. 48
(Esquina Albergue Noturno)

Jovem,Brasileiro! Serve tua
,Pátria como parequedtste!

Acham-se abertas até o dia 29 de outubro, as' ínscrições para ma

trícula no Curso Básico d� Escola de Para-quedistas.
Os interessados que desejarem prestar serviço à sua Pátria como

Para-quedistas, deverão procurar a Secretaria do j 40 B. C" diaria
mente, das 8,00 ás 11,30 hs. e das 14,00 ás 16,30 hs, onde poderão oh
t,er as informações necessárias.

Jovem brasileiro!. .. Inscreve-te e presta teu serviço milita]' a

Pátria como Para-quedista. '

.
.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E
HOSPITAL DE CARIDADE

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA
Realizando-se no próximo dia 25, 'ás 16 horas, a Solenissi

ma Procissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de ordem
do sr. Irmão Provedor, a presença dos Irmãos e Irmãs, nasa,
-erístína da Catedral Metropolitana, ás 15,30,horas-, af'ím.de re
vestidos das. insigneas da nossa Irmandade, e á esta encorpo
rados fazerem parte do préstito em honra á Nossa Padroeira.

Consitório, '19 de novembro de 194,9. .

Luiz S. B. da Trindade, secretário.

'Faculdade de Filosofia de Santa Uatarin8
CONVOCAÇÃO

De ordem do Exmo. Senror Professor Othon da Gama Lobo d'Eça,
Dircto lr, convoco uma assembléia geral extraordinária para o dia 23

de' novembro de 1949 ,ás 19 horas e 30 minutos, a realizar.se no Insstí

'I tuto de Educação "Dias Velho",
Assunto; oficialização da Faculdade de Filosofia de Santa [Catarina.

Florianópolis, 18 de novembro de 1849. ,

\ Elprddo Barbosa

Secretário

A. DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CfVE'IS E COMERCIAIS

..........
'
....... � .

_
PREZADO LEITOR

Se o mensageiro dos SINOS
DE NATAI. ainda não passou
na sua porta, aguarde então a

visita e prepare uma prenda
para auxiliar a festas das CRL

ANÇAS POBRES que lhes sabe
rão agradecer�

deante da ale..

gria do dia de Natal,

HEMORROIDES
U",TERNAS OU EXTERNAS

Alivio

� Il .

Não espere que a doença vi
síte a sua casa. Defenda a su

sande e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maie
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor tortítícante, A

venda em todas as farmácias
armazens.

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

5 é DE SOCIA�:

POR.l0 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N," 68 ' 1,0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 - TELEFONE 664() - TU.EGRAMAS: .PRO�ECTOR"'·

Agencia Geral ,para S ia. Ca tarioa
Sua Felipe Schmidt. 22 - Sob. .

Caix3. Postal; \ 69 - Tel. "Plotectora" � FLORIANOPOLtS

'NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E 'SILVA
Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos Lubrificantes - De la linha.

Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Busínas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,0(:)

a �râ(J/t
"J'iJJtII'.1fV{}

\ .�...

Encomende seu terno para
Natal até 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

FlorianÓpolis

DR.:

•

"

s.
'

.. �""
Praça 15 de Novembrp. 22 - z- a8"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

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

.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES. ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE, ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

VENDE-SE por motivo de mudança I

Grande área de terreno ii cultivada
(Distante cerca de seis quilom/tros da capital-Bairro-Barreiros
�A re<l de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e �ma de material. _

TRATAR:

Flo7lianópolis - nesta redação ou Escritório 1.. de A L. Alves:
Barreiros - com o proprietário Mathial lha. '

,

Blu.menao .:_ com o sr, Christiano Knoll, 00 Hotel Cruseíro.

A vista e a' pra'zo
Enrolamernto de motores, dinâmos � transformadofet.

Instalação de luz e força. ,

Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aperelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperável.

receptores "SARATOGA"., "INDIANA" e "MERCURY".
A ELftRO· nCNICA

Rna Tte. Silveira, 14 � Caixa Postal 193 - Fone 7n.
,

"VI�RCiEM' ESPECIALIDADE"
IA� WETZEL\ INDUSTRIAL-JOINVILLE (Maraat: rei" 'q

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

,������ltctAt
ESPECtAUOADE

\
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o �tSTft DO Quinta feira 211 a. Novembro de 19.�-

F.. C .. D .. , em reunião ontem, resolveu marcar para 'amanhã, ·no
o jogo entre Paula Ramos e Bocaiuva, pelo Campeonato de

O�õm�ing�o, 'no Clube· Quinze de Outubro,· grande festa
.

da vitór�a-- pro-
movida pela diretoria' do ftvaí

LI luto, tendo jogado no seleciona-'
A DIRETORIA do Avai em 1 do paulista em 1913, 14 e 1915.

1925, estava àssirh 'constituida: EM 1918, Arnaldo Silveira.
Presidente, Amadeu Horn; Vi�: famoso porrteiro

_ esquer?o do

ce-presidente, tenelílte, Aldo Sant€Js e da seleção paulista e

Fernandes; 10 secretario; .Hen- brasrlaira, foi o autor de um

rique Loureiro Filho; 2° secre- dos mais celebres tentos daque
tãrio, Heitor Souza; 1° tesourei- la época. O "rnígnon e�trema
TO, José de Belem Berredo ; 2° marcou o tento da vitoria dos
tesoureiro,' Alfredo IÚchter; paulistas (l a, O) sobre o famo
médico assistente, dr. Emilío .so combinado Dublin-Nacional
Wendhausten; orador, loél Sou- Wanderers, de Montevidéu, que
za; diretor esportivo, Zanzib.ar até então se achava invicto no

Lins; 10 procurador, Acíólí Víei- Brasil.
ra e 20 procurador,' Nilo Dias. O GINASIA e Esgrima, de Bu-

, ,

MAIS UM '!'REINO DA SELE- NO DIA 15 de Abril de 1929, enos Aires, disputou, em 1931�

ÇAO DA CIDADE o Caxias, de Joinville, venceu cinco partidas no Brasil., Em
o Tamandaré de Florianópolis, S. Paulo, venceu um combina-

por 9 a O. ! do Palestra - Siro por 2 a 1 e

NO DIA 28 de abril de 1929, empatou com o Corintians por
o América, de Joinville, perdeu O a O. No Rio, empatou com o

para o Marcilio Dias, eill Itajai, Vasco por 1 a 1 e com um com

por 6 aO.' binado América-Vasco por 2 a

O P1tIMEIRO jogo do Botare- 2, e perdeu para uma seleção>
go contra os paulistas realizou- carioca por 4 a 1.

.

se no Rio, em 1906, saindo ven- EM 1932, o Wanderers, de
cederes os botaroguenses sõbre Montevideu, realizou uma tem
um combinado Paulistano In- parada em gramados brasilei
ternacional, por 2 a 1 ros. No Rio, perdeu para o Amé
JARBAS foi o primeiro joga- rica por 2 a 1 e para o Vasco

dor geminamente carioca que por 4 a 2, e venceu um seleeío
integrou a seleção paulista. nado carioca por 2 a 1 Em Por-

Terá início domingo, dia 27 do Deixou o América para jogar to Alegre, venceu o Internacio
corrente, a disputa da taça FORD no Coritians, sendo em 1934 es- nal por 2 a 1 e O Cruzeiro por
oferecida pela firma Irmãos Amín, calado na zaga do "onze" pau- 3 a O. Perdeu para o Gremia.
entre as equipes de bolão VERDE lista, ao lado do seu compa- por 2 a 1. Em Pelotas, venceu
e AZUL, composta de associados do nheiro de Clube: Jaú· Nunca o PJ?-lotas por 2 a 1.

Coqueiros Praia Clube. antes de 1934, um jogador de TAMBÉM em 1932, o Olím-
Para êste primeiro encontro rci- um clube carioca havia pia, da capiüal uruguaia, dís-

na grande animação nas rodas ingressado na seleção' ban- putou 4 prélíog no Rio Grande
afeiçoados do Bolão e os seus 01'- deirante. No entanto, o pri- do Sul Em Porto Alegre, per
ganizadores estão empregando to- meiro jogador paulista admiti- deu Para o Cruzeiro por 3 a 2
dos os' esforços para que o torneio do na seleção carioca foi o ta- e para o Internacional por 3 a

venha consolidar o prestigio do tão moso Chico Néto (também za- 1, e venceu um selecionado por
discutido esporte. gueiro) , em 1916. Chico Néto 5 a O. Em Santa Maria, perdeu
Ü encontro de domingo que é o quando se transferiu para o para uma seleção Iocal por

primeiro de uma série de "melhor Fluminense, já era "ás" abso- 2 a O.
de três" ,entr,e 'as aquipes VERDE

..
e AZUL, esta. despertando grande I -

.

.

inlerêsse (lado a grande í'orma dos I"

AG'
.:

M'
.

O����dores que

..
constituem as mes-

It.. R·ADE·C·I E-NT .'

. os VERDES formarão com a
.

5seguinte escalação : A. Delambert E MI5 A.A. Campos - A. Dib MUSSI - A.

Oab1'al - E. Amim - R. Schaerer Viúva Lúcia do Livramento Mayvorne e filhos e genros.
e Flores'. Os Azuis, que formarão vem por meio desta externar os seus melhores -agradecímen
capitaneados pelo esportista O. tos aos competentes e dedicados doutores assim como as abne
Filomeno, ainda não têm a sua es- gadas e caridosas irmãs e enfermeiros do Hospital de Carida
calacão definitiva, estando Ioda de, que se esforçaram pelo restabelecimento e zelo e. carinhO'
� turma. repousandô mima estação com que trataram o seu inesquecivel marido, PEDRO MAY�
de aguardente. .

VORNE. Agradece profundamente a todos que o visitaram du-
A Cia. Bl'ahma, represeritada pe- rante sua longa enfermidade e que acompanharam o seu en

Io Sr. Miguel Faria ofereceu três têrro enviando corôas, flores e telegramas de pezames.
engraçlados da deliciosa cerveja 'Convida também aos parentes e amigos para assistirem
'BI'ahma R'inha. missa de 7_° dia que mandarão celebrar no dia 25 do corrente.

Agradecemos o convite que nos ás 7 horas na Igreja Matriz da cidade de São José, por sufrá-,
foi feito' pelos' org'anizadores do gio das alma de seu querido espôso, pai e sogro.
presente torneio e faze'mos volos A todos quantos comparecerem a êste ato de santa reli�
de absoluto sucesso. gião a família se confessa agradecida.

A exemplo do que vem fazendo
todos os anos, A CAZETA F,S_
PORTIVA, de São Paulo realL viajará por via-aérea e com es.

zará a 31 de Dezembro a
I

sua tadia na capital bandeirante
tradicional dCorrida de São por canta do "mais completo
Silvestre", espe�ando uma vez jor,nal esportivo do BrasH" .

.

maisi co�tar com o conl;urSü de-' A F. A. C· atendeu ao convite
atletas internacionais, bem co. e já tomou providências' junto
mo dos demais Estados, a cujas às suas filiadas, afim de que
entidades dirigiu oficios convi- enviem os atletas necessapos
dando-as a realizarem compe_ à sensacional prOVa eÍiminató_

tições_�iminatorias n� dia 11 ria do dia '11, nesta Capital.
_

DO�A-V�A-l-,-O�G-R-E-M-IO�M-A-I-S-P-O-P-U�LAR DE SANTACATARtNA
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A
nhã,

Direção de PED'RO PAULO MACHADO

florianopolitanos X Blumenauenses
Dia o encontro entre dois combinados4

,

o primeiro encontro entre os

I
tos, em disputa do' "Torneio

selecionados: desta Capital e da das Seleções", será efetuado no

Liga Blumenauensa de Despor, próximo dia 4 de dezembro" no
.. L

estádio da rua Bocaiuva, segun,
do nos informou o 'sr. 'Flávio
Ferrari, ilustre presidente da
F. C. D.
O choque será dos mais d'if'i

ceís para o nosso combinado, de
vez que os rapazes do Vale do

Itajaí estão em "'ponto de bala",
tendo/!}or duas vezes derrotado
a seleção. de Joinville, dentro e

róra dos seus domínios.
A principal figura do "team"

da L. B. D. 'continua sendo Tei
xeírtnha, o famoso ex.í ogador
do Botafogo de futebol e Rega.
tas, que domingo último cumpriu
notável atuação frente' ao Co.

rttíba, envergando a Camíseta
do Olimpíco.

DA 'l'AÇA "FORD"

QUAL O JOGADOR MAIS PO
PU�AR DO ·AVAI?

I.(Concurso organizado pela diret�ria do Avaí e com a colabora,

eão dos jornais "A Gazeta" e "O Estado")

VOTO EM: •••.•••••••••• 0.0 •••••••••• ;. ••••••••• "10 ••••••••••

VOTANTE:

Recorte o coupon e deposite-o na urna existente no Café Nacional. A

apuração será feita por ocasião da "Festa da Vitória", que o clube nl

vi-celeste levará a efeito domingo, dia 27, no Clube- 15 de Outubro, em

homenagem aos seus defensores, pela conquista do título de campeão
da cidade.

• .

Festa da vitória Sob as ordens do técnico Pro-
cópio Dárío Ouriques, tremou na

tarde de ontem, no estádio da
F. C. D., a selsção da Capital,
prsparando.se para enfrentar
no próximo dia 4 o selecionado
da Liga Blamenauenso de Des

portos, vencedor da Liga JoinvL
\ Iense de Desportos.

O Avai F. C. no intuito de render uma justa homenagem aos deno

dados defensores de suas cores, os campeões de 1949, tem a honra de

convidar os seus associados e· exmas. familias para assistirem aos feste

jos que se realizarão no dia 27 de novembro, à cargo da comissão orgn

nizadora, que elaborou o seguinte:
• PROGRAMA

PRIMElRA PARTE (No Campo. da F.C.D.) .

Às 1330 horas - Preliminar entre os quadros do Avàí F.C. e do Fi-
,

gueirense F.C.·
Às 15 horas - Homenagem ao campeão de 1949, constando do sr

guínte: entrega das faixas oferecidas pelo Ubiratan Esporte Clube e co-

Iocadas pelos jogadores do Figueirense F.C.
•

Hasteamento das Bandeiras perante as autoridades presentes, com

a assistência dos jogadores de ambos os Clubes.
Desfile Olímpico do Clube campeão em conjunto com seu último

contendor no presente. campeonato.
.

Às 15,30 horas - Partida de futebol entre os quadros titulares {lo

:Avai F.C. e do Figueirense F.C.
As 19 horas '- Jantar intimo, no Metropol Hotel, oferecido pela

Exma. sra. Alba Grisard Pessi, espôsa do Presidente do Clube, aos JO-
gadores campeões e Diretores do Avaí F.C. ..,

SEGUNDA PARTE' (No Clube 15 de Outubro) .

Às 21 horas :_ Entrega de medalhas oferecidas pelo Avaí F.C. aos

INICIA-SE DOMINGO A DISPUTA

seus ca-mpeões. .,

Grande "Show", animado por vários artistas ilhéus e abrilhanta
do por um famoso conjunto musical.

Apuração do concurso para escolha do mais. "popular jogador 00
lAvai F.C."

Soirée oferecida pelo Avaí, aos seus associados e aos socios do Clu�
.

be 15 de Outubro.
COMISSÃO DOS FESTEJOS:

OSMAR MEIRA, presidente. HERMINIO MOREIRA,
MARIO 'ABREU, tesoureiro.-

secretário

A FAC na corrida de S. Silvestre
de dezembro, afim de SC repre..
sentarem pelo vencedor, o qual

SEJA
\
sacIo

i

período da ma,.

Profissionais,

I

ISensacionaliza a· cidarie o
clássico Avaí x Figfleirense

O Figueirense irá ao gramado.
mais para quebrar a ínvsncíbüí,
dade do seu tradicional adversá
rio do que para ter assegurado o

segundo posto rio certame ..
O choque vem sensacíonalí.,

zando o mundo esportivo local,
prevendo.se uma renda recordo

Todas as atenções do públí-
, co esportivo da cidade estão
concentrados' na sensacional pe,
lejá que domingo travarão os

velhos rivais Avai e Figueirense,
em continuação ao Campeonato
da Divisão EX�lfl de' Profíssío
naís.

DO MEU AIRQUIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTER-APIA �
•

-- RAIOS X �
DR. ANTôNIO MODESTO

.

� I
,

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade
, I�..,,_-.-.-.-........_••-.-........_---_............._..._.•-_•••_._..-_._...._-.-.-.__-.-a' .-.-.-.-_-__-._. ...

Dr. Alvaro de Carvalho Dr. Guerreiro da !
Doenças de Crianças . i

Consultorio: RUa Tenente Fonseca
i

.ove1ra, 29 •

Horário de consultas: 9 ás l1 Médico _

••
Sábados: 14 ás 17 hs.

Resi,d. R. 7 de Setembro
Cnu e Sousa - Tel .. 846.

EdU.

Dr. M. S. ea....lcuII
C1inica ex.clusivamente de erianllU

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

-DR. -A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nado·
nal de Medicina da Universidade

do Brasll)
116dIco por concurso da Assistên,
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
h·lnterno dr Hospital Pslqult.·
trico e ManlcOmio .rudícíárío

da Capital l"ederal
h·intenlo da Santa Oasa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA M!:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsutttrrto: Ed1fíc!o Amél1a

Reto - Sala 3.
Residência: Rua AlvarQ de oar

ralho, 70.
Das' 15 ls 18 horao

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - UIO!5.

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OU\VIDOS - NARIZ e GAR·
. GANTA
Tratamento e Operações

Besldência : Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços' dos Professores Bene-
4icto Montenegro e Piragihe No-

gueira (São Paulo)
)C

Consultas: nas 14 ás 17 boras

�� POLYDORO ERNANl DE S

THIAGO
Médico e partei),8

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' ,e tratamento

..pecializado 'da gravidês, Distur
Itloa da adolescência e da menopau
UL . Pertubações menstruais, l'l�h·

mações e tumores do aparelho geuí-
1al feminino.

. ,

Operações do utero, ovários, trem
.... apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
laras)
USISTENCIA AO PARTO E O.t·E·

.
RAÇõES OBST:E:TRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

f'�, hípopise, etc.)
VIBturbios !llervoso!! - Esterilldade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1M1

'

)oenças dos órgãos internos, es ee

cialmente do coração e vasos

I)oenças da tiroide e demais gían
dulas internas

;Unlca e cirurgia de senhoras -

Partos
nSlOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
aORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles D. 111

Fone manual 1.702

RESID:E:NCIA:
'.

Avenida Trompowsld fl)

Fone manual 765

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

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,3� horas e à tar·
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n,

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldhaue.
CHaica médica de adultos e crlàllçu
Oonsult6rlo - Rua João Pinto, 16

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

Ileeidbcia: Felipe Schmidt L II.
Telef. '11

Dr. r••lo Fo.t..
Clinico e operador

eomluitório: Rua Vitor Mcirele." 16.
Telefone: 1.405

ColUtulta. das 10 áo 12 e da. 14 i.
II hrl. Residência: Rua Blumeuu,

22. - Telefone: 1.62{)

...

\

�------------------------------------.----------------

Transportes r�gulaTIB8 de cargo. dopôrto de-

SÃO' fR4NCISVO DO SUL para NOVA fORI
Infol'magõ.. como. Agente. ,

'

- Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone li212 ( Eni. t eleg,
do Sul '- Carlos Hoepcke S/A -eI - Telelone 6 MOOR�MACK

Flor'BnÓpOIt.
São Francilco

-----�---:--... �.'
...

....-,...-.-.-.....-.·.......- ....
-

.........�.......-_-.._,._-_-..-._...-.-.- w....... -.-.............",....,

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlDA"
Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA

. Dr. LindQlfo .4.8.:
INCIlNDIOS E TRANSPORTES Parel-raCifras do Balanço de '1944 ti

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30 Advogado-Contabilista
Responsabildades .....• ...•.. Cr$ 6.978.401.755,97 Civel -- Comercial
Receita . ,. Cr$ 67.053,245,30

I
Con.tituigõel de IÓciedclIle.

Ativo •...•.. ...•..... Cr$ 142.176.603,80 • .ervigol corebtol, em geral.
�Or!lanizaçõ.I cOJ;l.tabeil,

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ..•. Cr$ 98.687.816,30 Regilltrol. marcai, di.pondo,
Responsabilidades ..•... .... .;....... Cr$ 76.736.401.306,20 I

'no Rio, lie correlpondente.
Diretores:

' Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, DaC:�t�lth:;�I.
Anísio Ma!!!8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. Telefone 1494

----·BOMNE�GOCro��I-VE-N-DE--.SE-OU--A-LU-'GA-_S-E-.II
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda O prédio sito à rua Blumenau D.

e.rta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais. 28 - Tratar com o sr. Cap. Amérí-

Informações nesta redação co, na Polícia Militar.

QUER VESTlR.S� (OM CONFORTe E ELEGAMCIA 1
A

Mello

•• " • " " • " " " • -I

- A.vencia Geral para -S:Catarlna
Rua Felipe Schmidt. 22••Sob •

C. Postal, _69 - Te!. «Protetora»
FLORIANOPOLIS

PROCURE

Alfaiataria
Rua Fehppe Schmidt 48

�JR�;tt��i�� �ICarros para o interior do, Estado
NHORAS - PARTOS o. horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

.

Formado pela. Faculdade de Medi· firma Fiuza Lima li Irmãos é o seguinte'
.

ilIla da Univeraídade de Slo Paulo, ,.

onde lei assistente por v:lriOI an.,. do EXPRESSO 'BRUSQUENSE Diariamente - Brusque - .16 horas
Serviço Cirúrgico do Prof. A1lplo '

CorrHIi Nete cl excessão de sábado
Cirurgia do estômago e Tia. circula· EXPRESSO;--"BRUSQUENSE 2B AB 6a f'
re., intestinos delgado e gre..o, tirol·

-

"?' '. e • eIras

de� rins, próstata, bexiga, ntero, Nova-Trento
6.árlOS e trompas, Varlcocele. bldro- '

ceie, varizes e hernas, E. A. VlACÁO ANITAPOLIS - S&. e 6B, feir.
Con.ultae: Da. 3 ás 5 horal, , nI&

Felipe Schniidt, 21 (altos da eaaa
Paraíso), Telef. 1.598

lItelidéncia: Rua Esteve. ]umor, 170;
Telef. M. 764

ItVAVOLUNTARIO�,OA.,PA.TRIA.r:{.O.68 � 4.,..�
"Ut ... posua...oiS)·"'(fl.UJ:lliE.6$4Il..�.....uu�

Muitas felicidades .eI....el•••
'

to de seu filhinho J I

Mas, nio esqueça. que o .el....
pre'sente para o seu "PIMPOLBO'l'l
é uma caderneta i. CUDm
MUTUO PREDIAL.

- 14 horas
16,30 horas

- 12.10 horu
................. 4 ..

I
------------------I.--�__�--_"M-- ��J� ��-��� �� _
I

-- _mm""""

/ L;f Fabrlcant6 e di.tl'ibuido�e. da. afamada. oora-

� fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. PO.lJu. um,gran.

I
de .ortimento d. aasomb:alll dlJoadc. ,r l'IriDII
bon. e barato.. algodú a, marina e a,Ylamentoli

. "
para alfaiate.. que receb.. dirotCiment. da.

:nàlhoi."c. fdbl:'�"C:I!l. Il. d ... ·u
... r-i> f �.PX'!"IUJ· oh:,it lU tl i<lt· qJt!o dU6 5!Uf c: C on:..ral••toll do lnte ..iol' na ••"tido d. Ih. ic:u;el'.LT. 'Jm�

\Jlfllt.� �nf,;lto de! pf "�6IlJr�:,,1 mun.ID � 1i.l'!l)"CIt"". Ml!.TRJZ !IN:' lOl' �....�CU., -ri FILiAIS am Blumenclu .� Lajell •
•�maam=..aamD�.aaa-=...........��==����==����===.....�========��==�����:=���===. �_ �

LOJI DnS 'CASEMIRftS
Especleltzade em artigos para

.

homens'
VARIADO SORTIMENTO' DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA 'HOMENS E SENHORAS. I
PERMANENTE. ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS I

PARA HOMENS �}t�>�-
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS,

. CAMISAS:':;-GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visUa ii aessa Casa e verifique

00'8808 prevos e artigos>'

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

• .. r-eune som ... acabamento ..

solidez... no piano perfeito!

Além de vá-tos modêlos para
pronta entrega ... êste .maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!

SchwartzHI;UUI
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina.

S/A
Cx. 134 - Tel; KNÓT

Florianópolis
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DESEJAR O COMUNISMO NO BRASIL É QUERER TRANSFORMAR NOSSA PÁTRIA, TERRA DA LIBERDADE, NUM G,RANDE CAMPO DE CONCENTRAÇÃO..,.,
(Contribuição das Fôrças Armadas).

I «Se elas falassem»
11 Satm'110

'

,Á m�rgem �e um livro re- Pr-osseguem as víolência,s,-:-:Um «escândalo continuado», df... I
.

cém-edítado, Se elas) falas- um J07 nal ar-gentmo, ....w1!lri1i;,j���
sem'�, do qual recebemos, por Panamá, 23 (V.P.) _ Prosscgeum 1'e1 contemplar os suces�os de Pa
gentileza do autor, u� �xem- as violencias desencadeadas nas namá senão com um sentimento pe
plar autografado, aqui vao aI-I ruas desta capital, depois que o dr noso e ao mesmo tempo condenató-
gumas notas., Chani ti d

.

d
. .

S d ima H
D d

. . . ams re Irou, c manerra raiuu- rro. en o uma pessuna emonstra-
es e que se mIClaram os es-1 . . .

tudos sistemáticos do folclore, tICpa, sua. renuncia. Enquanto ISSO, ção de falta de cultura politica que

catarinense, pela organização I o a�al11a pas�ou a contar com. tres contribui para manter o desprestí

da Sub-Comissão Catarinense p:ssoas que I eclamam a presiden- gio que atirara sobre o continente;

de Folclore, que qualquer tra-
era .s:ndo qt�e, n:ste mOl:nento, o esses casos reiterados de inadapta-

A censura a duus peças, teatrais. _ Congrat:.tlações pe,la assina- balho, trazido à luz por um dos Palácio presId:n�Ia� esta ocupa-lo ção às normas [uridicas, seja pelo
tura tio Decreto 618__ Barragem do Rio Cubatào. seus membros, nos faz esperar �or Roberto Chiari,

.

que Íll'est?ll exercicio abusivo do poder, se,ia:>
um estudo da nossa demolo- Juramento como presidente domín- pela rebelião sem bandeira dos que-:

tor do Projeto, encaminhando gia. Em Walter Piazza, porém. g? pela. manhã, �epois, que. a poli- somente aspiram usurpa-lo".
a votação, aduziu razões que mais que ao folclorista se. res-I

ela �acIonal ?brlgOU Chanis a re-

concluíram para sua rejeição, salta o historiador. E os contos' nunciar, praticamente a ponta de

entre as quais a carência de que agora publicou, apresen- pistola. A terceira pessoa que re

informações técnicas. tados numa agradavel bruchu, clama a presidencia é o dr. Arnulfo

Após" O sr. Armando Calil, ra, narram cenas verídicas, fa- Arias, que afirma que triunfou nas

Presidente da Comissão de Fi- tos inerentes à história e ao de, eleições de 1948, não tendo assumi-

CONGRATULAÇÕES nanças, prometeu responder ao senvolvimento do município de' do o cargo em virtude de, fraudes
O único orador inscrito' foi discurso do sr. Guilherme Ur- Nova Trento, terra natal do então verificadas. Adas chegou es

O sr. Artur Müller, da U. D.,. N., ban, tão logo o tenha em mãos, jovem escritor. ta tal-de de uma província do inte

que deu ciência à Casa de tele- na parte que lhe diz respeito. São cenários e narrações das rtor, onde permaneceu por varies

gramas que recebera de ele- A votação foi nominal, sen- terra neo-trentina, onde foram meses,

mentos destacados de Jaraguá do -O projeto aprovado, por lembrados os tipos e os fatos Os deputados partidarios .Ie deço a Vossa Excelência as aten-.

do Sul e São Bento do Sul pelo maioria, votando a seu favor 15 inesquecíveis, 'do município: a Adas apoiaram Chanis na sensacio- ções dispensadas quando aí estive

destaque da dotação de 500 mil srs. deputados e contra 14. O perseguição feita pelo branco nal sessão desta noite celebrada pe- u1t�imamente, as quais recebi. como'

cruzeiros para a construção da sr. Felix Odebrecht, que foi fa, invasor contra o indigena, os la Assembléia Nacional. também dirigidas ao município,
estrada Corupá a São Bento do; voravel, leu a sua declaração negros das antigas fazendas e'

'

que procuro administrar com o'

Sul. Aproveitando a oportuní.] de voto, que a encaminhou à as formas primarias do lati- Buenos Aires, 23 (V.P.) _ Jornal melhor do meu esforço, sempre vi

dade congratulou-se com o Mesa, sendo a sessão encerra:' fundia do "seu coronel", a co- "La Nacion", comentando QS suco-
sando os superiores -interêsses dar,

Chefe do Serviço de Censura e da a seguir. Ionização italiana e a alma' ir- sos em Panamá, disse Que "este de- comuna, Atenciosas saudações. João

Diversões Públicas pela Porta- ,..,..,.. y...._., requieta do mest�ço. r ploravel episódio acrescenta-se a
Colin '_ Prcl'e il o Municipal.

ria que assinou 'proibi�dO .a! .TINTAS PARA IMPRESSÃO
n'
Bastante. alegria nos propor- muitos outros que dão á vida poli-

encen�çã�, das �eças AnJ.o C O T TOM A R , ",lOna? � leitura amena daque- tica dos paises sul-americanos um INegro e A ProstItuta Respeí- L
" las pagmas, porquanto somos caráter de escandalo continuado '

t "O íd d da cí eítor amigo l d t íd d ','asa. s eons eran os a CI-
O f d

'. ,os que sen em a necessi a e Acrescenta o jornal que "tudo
tada Portaria o orador leu pa- A

rm o ano se apr�xlma e com da literatura regionalista, co- . .

t d A· ele zrande festa da cristandade' o 'f t d ti id d t
ISSO acusa um estado de decomposí-

ra que cons asse os nalS. t> c
- mo a ar e ema IVI a e e ra� -

r
'. . . A _

O B· F d P S NATAL

I dl
- ,

tê 1
çao po ítica CUJos sintôrnas sao co-

sr. rase araco, o ..

.

.

� '_. . içao, 9�e en: ugar comumlmuns or deszra a em outras na-
D" secundou O orador prece- Coopera conosco auxiliando a no espírito latmo. _

,P
.

'" ça,
.

dente, nas, considerações teci-, grand�osa fe.�ta de c�ridade :'SINOS Ao jovem autor, portanto, o ço;s. do c?ntment�. O :o�enta�l?
das em tôrno aos dois assuntos; DE NAT�L e, aS�ll1�, d�ras. um abraço dêste que rabisca, à guí-

te mma, dIzendo que nao e P0;:,Sl- al·mazens.

ventilados o mesmo fazendo o pouco mais de ategria as criancinhas sa de cronista um cantinho de
sr. Braz Aives, do P. T. B. A se, de Eloríanópolís. ,

v : jornal.
'

guír o sr. Waldemar Rupp, ude_
.

nista, .
manifestou-se solidário

à medida.

,'lorl.n6polls, 24 cte Novembro dl.l 1949

Crônica da Assembléia

Á. sessão de ontem compare,
ceram 33 srs. deputados, tendo
presidido os trabalhos o sr. Rui
C. Fuerschuette.
Aprovada a ata foi lida a ma,

téria do expediente.

r

I

TRAGEDIA' AEREADECRETO 618
Ocupou a tribuna, em se-

guida, o sr. Antenor Tavares,
'

?erderam a vida .29 crl·QD�asdo P. S. D., congratulou.se com G \I
'a assinnatura 'do Decreto 618, OSLO, 23 (V. A.). - Isaacf .

O menino Isaac está agora
do Executivo, que determina a A:0lal, de 12"anos, U;?ICO sobr�- de repouso num �ospital per
inclusão, nos programas de

VIvente do Dakota holandês to de Oslo e os medicas dizem

ensino dos nossos estabeleci- que caiu perto desta cidade no que os seus ferimentos foram

mentes da nova matéria, qual domingo,
ficou preso na caudal superficiais e que ele não so

seja a do esperanto, em caráter
do aparelho, en�re �uas P9ltro-1 freu 'abalo nervoso. Espera_se

facultativo. Requereu que a nas, durante dOIS dIas, �te que, que Isaac possa �eix�r o' hos:pL
Casa se congratulasse, por is-

os �eus s�lvadores o retIrassem, tal dentro de tres dIaS, a fIm
80 com o Clube Esperantista

dalI. Isaac se enc�ntrava perto de seguir para a colonia de fe

d�s.ta Capital, e, através dêle: dos corpos carbomza�os de, .pe-I rias de c:i��ças judias, pa�a
com a Liga Brasileira de Espe- lo.menos! 21 outras crIanças JU... onde se dIrigIa em companhIa
ranto, no que foi atendido.

dIas e seIS a�ul�os. �o ser en.j d.o� outros jovens, quando ve-
contrado, pedm ImedIatamente nflCou_se o sinistro.

ORDEM I para comer, tendo recebido " .DO D A
chocolate e suco de laranja I _

Os pentos dIzem que o aVI-
A matéria foi a seguinte: Hildigem Matisen, no�ue_l ao, provavelmente, tentava
Barragem do Rio Cubatão

guês que encontrou o avião,
descer no aerodromo de �orne

- Projeto de Lei n. 26/49, disse que Isaac parecia muito
bu sob �esada chuva e mten

abrindo o crédito especial de bem e recusou ser transportado
so nevoeIro, quando a sua asa

100 mil cruzeiros para o servi�
de padiola, quando chegaram _ ba��u eU?- alg�a arvore. O

ço de' barragem do rio Cubatão
os primeiros socorros. I

aVIa0 tena, entao, merguI:qa_
em Joinvile: do entre as arvores e se choca-
Em 2a e última discussão foi O menino conseguiu salvar�. do com as rochas, onde o mo-

a emenda Guilherme Urban se com vida depois de duas noi-' tor explodiu. O incendio alas
rej�tada pela maioria. Em vo- tes de um frio de inverno, em trou_se logo, prendendo os
taçao o projeto, falou aquele virtude do calor das cinzas do que se encontravam no inte
deputado, que o defendeu. Em avião incendiado. Fora do apa_ rior do aparelho.
aparte, que concedeu o orador, relho, num lodaçal de neve der- A ultima mensagem do avi
o sr. Nunes VareHa, lideI' da retida pelo incendio, foram en- ão dizia que o mesmo estava
.maioriaK esclarece� que a ban- c�ntrados .os corpos de t�ês perto de' Fomebu e ia descer.
c�da_ do se� partIdo,

. r;ta Co- cnanç�s atIradas pela explosao.' Um dos camponeses que aj-q-
\ mIss�o de �manças, rejeItando Tampem foram encontrados os daram a salvar as crianças ju_
o_projeto nao fazIa em desa�en� corpo� .de 25 das 19 crianças dias, disse que "Isaac" reve

çao aos seus autores, elogIan- que VIajaVam no aparelho, bem lou uma coragem maravilha
do, no entanto, o desassom- como os corpos das três enfer� sa. É um grande menino, se

p:o com que def-end'err: a me- meiras e três dos quatro tripu- considerarmos a terrivel expe-
dIda. O sr. Ylmar Correa, rela_ lantes_ riência que viveu.

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

Os acontecimentos no Panamá

o prel. de Joinville
agradece'

Do sr. João Colin, pief'etto de Jo-·

inville, o sr.: Governador do Esta-·

do recebeu o seguinte telegrama:
Joinville - 17 _ \:12/49 _ Agra- '

lnAL'l'J<.;G, contem malta;
ovos e mel - os grandes for
nécedores de vitaminas. É

.

melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos.•
venda em todas as farmácias

Que o sr. Nerêu Ramos, no julgamento dos seus

adversários, tenha erros,· é perfeitamente aceitável.
Que, dele divirjam, é lógico e natural. Mas que o in

sultem, cegos à objetividade dos fatos e surdos a voz:

da razão, é imperdoável. Contra os que o agridem por
obcecação e obsessão; contra os que, ainda a estas aL

turas, não desconfiaram da impropriedade das penei
ras para tapar o sol; contra os que colocam abaixo das

questões personalissimas as suas convicções partidá
rias; contra os que, enfim, entendem que sua missão. i
na terra está inelutávelmente presa ao dever messiâ
nico de combater o preclaro guia pessedista� seria fá
cil amontoar, por dias a fio, o depoimento de insignes,
políticos nacionais, seus adversários, José Américo,
Prado Kelly, Ferreira de souza, Artur Santos, por'
exemplo. E ainda, apreciações diárias de jornais e jor_
nalistas de partidos diversos, que combatem o P. S.
D. E, também, alusões diárias, de radiodifusoras'ferre-
nhamente contrárias ao P. S. D.

'

,

,
Ainda agora, no Estado de São Paulo de' 15 do'·

corrente; leio Rafael Correa de Oliveira:
"Mas o acôrdo partidário, que a inteligência

bahiana concebera, criou a moda das sutilezas polí-'
ticas, das habilidades insuperáveis, das manobras ori

ginais. Andavam os homens' em maré de' confidên-
cias, falav,am por trás das, mãos em quilha, olhavam
de soslaio e riam à Talleg'rand, cada um com seu se_,

gredo, a sua verdade ou a sua mais sordida meptira.
E sabiam querp. era o ungido de Dutra, porque,somen.:c
te DutrlJ"e não o povo, devia ser o arbitro eleitoral nes
ta democracia do Brasil.

Enquanto êsses sonambulos, ou seus despertos
companheiros, se deliciavam com os planos imagina
dos, a imoralidade do acôrdo aprofundava o seu con�1

tágio. .

Muito cedo o sr. Nerêu Ramos sentiu os sintomas
nas suas fileiras e tentou reagir. Até onde irá, na sua,

batalha co�tra a morte, ninguém sabe. Más, pelo me

nos nos dá o espetáculo confortador de uma inteli

gên�ia que não se iludiu e de um caráter que não se

abastardou". ,

Depois disso, fico_me a matutar sôbre o provin-
cianismo ...

.\

r.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


