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dós países da cortina de ferro di7.en�� lá,. _ -'ªr� 1. isso, I� Russia está

que a União Soviética está aper- tratan Jdf�téfo�tt�V' alguns de

.. . . i. .seus lratado§,:co}ril,as 11,a.s' da Eu-
tando seu domínio mlh�a�' e ccon?- ropa OrieQtaI:> Acr!i1i�a-se que a

mico, assim C0m{) politico, sobr e
atual confere'li'pia déll'epresentan-

seus satélites, para contrabalançar

I
tes russos com ?s p.aís.es satélites,

a eficacia provada do' Pacto do em Budapest, seja pad.e desse rea-

At'.antico e do Plano Marshall. ln- justamento.
'

Ano XXXVII I flC)rl.n�polis �omingG 9 de Abril de 1950

Senador Ivo d'Aquino Inv80tou um curioso
- ---.------.----

-I' relógio de parede'
, Manaus, 8 (E.) - O cidadão pe
ruano Efraim Lopes, que há 42
anos reside no Brasil, fez á impren,

,
-sa local umá exibição de S\13 extra
ordinária habilidade de ruecanico-

relojoeiro. Produziu um disposí.tivo
situado abaixo do mostrador, ao

bater horas, faz sair um boneco re-
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presentativo de um guarda de tran
sito. De apito á boca, movimenta
ele a cabeça para todos os l.ados e

. aponta os braços em varias díre
ções, 'como a indicar a direção, tam
bem apita. Além dêsse tipo existe
outro em que a passagem das ho-
ras apresenta uma cena típí
ca do inter-ior amazonico, que é a

caçada dum passare batendo as azas

e cantando alegremente. Logo de

pois, doutra p-ortinha e de arma em

punho, surge o caçador, que desfe-'
cha vários tiros. Ao terminarem
as �atidas, ambas as figuras se re

colhem. Esses trabalhos, segundo
afirma seu fabricante, .emhora ca

ros, são bastante procurados.

ALTINO FLORES

Em tal conjuntura, a reação impõe-se, em prol, dos foros
culturais da nossa terra, já tão vilipendiados pelo mcder
nismo mais que suspeito dessa rapaziada. Tudo quanto
êieS' vierem a dar à luz da publicidade estará sob a ponta
do nosso bishlri. Ou a coisa mostra que traz dentro mús-

-
.

cujos. nervos, sangue latejante de vida, 'ou palha vil como
a que recheava o handulho dos "[udas" desventrados on

tem - sábado de-Aleluia - pelos garotos' da cidade.
Mas, tornando ao fantástico arLigo contra o nosso f'o

lhetinho, dinemos que essa estranha obra coletiva, espé
r,j{. -de, hidr,ai-:·le-dec�a'be:;.'ls literária, subscrita pelo
",Círculo- de Arte ,Mod,erna", faz-nos' lembrar aquela ópera
que Eça de Queiroz imaginava composta, por uma filar- .

môrnca .••. I

Seja lá como for, não podemos crer q.ue TODOS 'os

moços (e mooasv) do C. A. M., estejam eumpliciados nessa
pândega conjura de artsterquinbos ÜJiarbi:JOlÜes. Aquj'b,
com -tôda a certeza, é maroteira de poucos, talvez, mesmo,
de um $Ó, - algum mariola que abusou do nome social da
firma para praticar ação tão- feia. A ser assim, Iôra o caso

'de apitar pela polícia, - se posicia houvesse no arraial das
letras .

Embora] Por nossas próprias mão\ liquidaremos o

caso.' -

_

Daquele palanfrório não estila somente igrtorânc iu;
. ressunia ipt-íncípalmente má fé. A ignorância riescutpa-se,
quando se envolve na candidez das almas simples 13 S; noe
ras: a má fé incorre' o ferrete da ignomínia. É de lastimar,
portanto, que êsses moços ofereçam, assim, com tamanho
desplante, à contempraçãn púb'i.ca, as facetas menos no

bres dos seus corações.

homens, dar-lhes uma alta idéia de si mes
mos e fazê-los sentir o valor de uma nobre; existência que
lhes agradamos e os conquistamos. Não. É avi!.tando�os,
cor-rompendo-lhes o gôsto e o' julgamento" (Memórias,.

trad. brasileira, vol. 'H págs. 43-44). 1

'Certo, não seguiremos a opinião final do conceito
grethiano: mas nunca mais daremos passo no sentido de
tratar com interêsse cordial, como parecia merecê-lo, êsse
decadente oabuque literário rotulado de "movimento mo

dernista".
,

.

No artigo coletivo saído agora, após tão dilatada gesta
ção, contra o nosso opús-culo, repuxai, de comêço, esta
incomensurável paparrotada : "Fazemos público que sem,

C�ll.o de Arte �Iode_rna" - a respeito do qual se contam na pre qUe os assuntos do espírito estívecém em ponto de de-cidade as mais picantes anedotas - vem, incorporado, bate nesta cidade de Florian6pOlis, estaremos nós, conhe-
?m pêso, na suposta coesão de todos os seus membros, dar cederes '[puf l] dos valores da nossa terra prontos a for-

/il:l ,�IZ �lIna, c�ític� menoscabadora, n�o .tanto d_o d.� ql�a�e 'necel' um material esclarecedor, da mesm; espécie do queesquecído OpllSCU .0, quanto elos _paSSIveIS e falíveis mêrí- ?. êsLe".

t:�aliterário.s d? a'Uto�: a 'quem os rapaz�s mOde1'1lis�as,
'í

�m. matér-ia {),e ousadia, não pode haver m�i�r topete!
p. vez. primena, be.'Icosam�nte personalizam entre 11'0- De sorte que êsses mocinhos, em gera'., Lendo lido duas ou
ruas rr.'als ou. menos decorosas e. sempre desenxabidas.· três dúzias de autores mal traduzidos e não sabendo, se-

Diante disso, pOIS, apelamos para o direito de os tratar, quer, os mais corriqueiros preceitos gramaticais da sua

��:avan�e, corno ê:es CIu.erem ser _tri-ltados_" AS,sim,. talvez :íngua" inauguram,._assim, uma barreiro fiscal na liter-atura
s cativemos a símpatía .. , Já numa aparente crise de Ilhoa, apesar de nfnguém lhes recoohecer a mais mínimaatrabíjís, Geethe chegou a escrever: "Não é procurando autoridade para tão severa empresa.

.,

'.

Quatro meses escoados, eis que o famigerado "Cír-

I

l/r
r
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Desa'Deou . 'O cacete' na mulher; ·ao
ve-Ia elO cOlOpanhia de outro

Escoltados por 'uma praça
da Policia Militar, pertencen
te, ao destacamento de Bíguas
$ú,JCi>ram apresentados na De
Jeg�cia Regional desta capital,
afitil de serem .submetídos a

exame de corpo de delito, 'por
se acharem feridos, dois ho
mens e uma mulher residen
tes naquele munícipio.
Sendo frequentes ocorrencia

deste genero, deixam elas de
merecer interesse dada a sua

trivialidade,' todavia esta vale
pelo exemplo magnifico que 0-

fenece dando margem. ague
Diluita gente boa ponha as bar
lias de>.molho, ao' olhar as do

vJzinho' a arder ....
,

.

porisso mesmo, "por ser dos
carecas que elas gostam mais",
passou ela, por sua vez a "dar
de olho" para o "arrastão de
asa", deixando o velhote nu-

ma sinuca danada.
.

Conversa' puxando coriversa,
a coisa acabou por passar o ca

reca a visita-la a horas mortas,
na ausencia é claro, do marido,
que trabalhava de noite.
Mas, tantas vezes vai o can

taro a fonte que lá lhe fica a ao.

sa. E foi o que aconteceu.
Segundo declarou, Ceolina ao

escrivão Zélia Martins, ao ser

interrogada, quando estafa no
quarto cerca de uma: hora da
madrugada, dando de beber a

�abino, que lhe pedira um co

po com agua, o marido entrou
o qual berrando como um tou
ro, abriu o fecha.
Sem contar tempo, de acha

de lenha em punho, desancou
o cacete, deixando a mulher'
num sorvete e o careca numa
rodilha.

'

Ceolina chegou á delegacia
com o "frontespicio" em peti
ção de miséria, enquanto Lu
cia Sabino, gemendo e. cho
rando neste.vale de lagrimas,
com a perna no ar, um braço
deitado abaixo, a cabeça' en

faixada, pedia a Deus que lhe
salvasse a alma porque o cor:
po não tinha mais conserto .

�I-
..
-
. .". --..- ---- __-.- -.-.-.-.-J'l.- -. ,._ .,._ ..

PRISÃO DE VENTRE .

ESTOMAGt> - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE 'MOSS

Narremos o fato:
Antonio Agostinho de Sou

sa, com 35 anos de idade, não
muito bonito, mas muito sim
patico, vinha notando, de lha
tempos a esta parte, nos olha
res ternos dirigidos a sua espo
-sa Ceolina de Sousa, CO:t;Il 25
anos, possuindo um palminho
de cara de se lhe tirar o cha
peu e uns olhos sonhadores de
levar o pensamento dos ho
mens no sétimo céu, por parte
de Lucia Sabino, que apesar de
já passar das 75 primaveras,
é considerado um dos mais sa

pecas eonquístadores da zona
Sendo Sabmo calvo, talvez

Agem directamente sôbre o ap
parelho' digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, .facilítam a digestão,
descongestionam o FIGAD'ü, 'regu
larizam as tunC'ões digestivas, e fa:
zem desapparecer ás enfermidades

�
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-

�
TINOS.

.

"...•__-_-_,,_._-.-_._._-_-_-_..._-�-_-.-.---.-•._-.-.---_- ._. ._-_._-...-.-_-_w_w_-_w_- -_-_-_-_-.

de 'Agosto
GRlAN'DWSA "ISÜtIRJÉE" Carnavalesca, com !aJ brilhante partici

pação dos esplendidos blocos "Bola Preta" e "Inocentes", da cidade
da La'guna, Iium a:mbien�e de contagiante e verdadei·ra a l.eg,r ia. Ha'
'Verá OOThfe1is, senpentinas e ]Iança"perfume, chegados especialmente
para ,a grande reunião dlansante ...

A Diretoria do <Clulb,e DOJ'Je pede pa:ra tôdas as senhorinhas' era-
rpazies cOnfparecerm clom suas rantasias para maior brilhantismo
da grande "soirée", nã'o havendo reserva de .me�as.

No DominSlo da Páscoa, "sokée" infantil com início às 16 horas,
com farta distribuiçã.o {/e bonbons .. r

A pôstos foliÕiell do Clube Doze.
A reunião v,ai abafar' em tôda linha

(ias grandes bailes de' carnaval' reàlizados

Clube Doze

COMBATE A TUBERCULOSE
tonificando as vias respí.,

ratõrías :

A Bronquite é uma porta aberta

.à graves enfermidades. Corte (' mal

pela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antissético e descongestío
nante da traqueia, bronquios e pul
.mões. "Satosin" tem'efeito r�pido.
Fluidifica o catarro, diminue a tos

se ti torna a respiração livre e fa·
cíl, Nas Bronquites asmáticas, cro

nicas ou agudas "Satosin" é o seu

remédio de confiança, Peça ao seu

farmacêutico "Satosin" - o domi
nador das gripes, tosses e bronqui
tes.
..:.- .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

;:-P�td'�����'"
.

, Uma' caderneta da Oaixa Econô-
mica Federal de Santa
sob o n. 1.503.

Pede-se a quem a encontrou en

tregar nesta redação, que será gra
tírícada.

Catarina,

, .. ',
..1 .•1

LIRA- TENIS- ·CtUBE
'1 r'. . PrOJlrama socI8tde abril,

"

Dia � 9 - Domingo da Pascoa, às 16 horas - majestosa Matirié�'
Infantil -'- Distribuição abundante d:é�.óvos da Páscoa e Bombons•.

Grande "Show" eSI)�cialmente escolhido para a garotada, com "Pituca,
.e Zecatau", fantasiados a carater.

lDia 16 - Domingo - lt:oek-taH dansante, às 9,30 horas - Abertae
ora da temporada de tênis.

Dia 22 ....c Sábado - às 22 horas. Br-ilhante Soirée de Coroação dm

Srta. Dilza. Dutra, R1ainha dos Estudantes, organizada pelo Centro Aca
dêmico da Faculdade de Direito,

Maio - Grande Festa organizada pelo Grêmio Lira.

Nota "_ Servirá de mgresso o talão do mês de abril, não sendo
l).erniitido a entrada de pessoas estranhas ao clube, mesmo em compa-
nhia de sócios, sem o competente ingresso.

f

\ VE'NDE-SE'
Dois locomóveis, 150 cavalos. alta e

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano ta-

brlcação 1920 com bomba, condensador...
vapor super-aquécído. Estado de .novo,

Idem dois geradores, alternado 230&>

volts, 50 ciclos, marca "BIMENS", 2300"
volts' próprio corrente longa:' dlstãllc1a�
em perfeito estado. QUAlquer mrormacão
Travessa 24 de Maio 18 - ItaJai - San-
ta Catarmar" . •

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

, . .
.. . . . . . .. . . . . . .. .. . � .............•�

Coceira do.s Pés
Combatida no 1.° Dif.ri
. Seu. pés coçam, doem e ardem tanto> �
R ponto de quas! enlouquecê ... lo? Sua,
pele racha, descasco. ou sangra 7, A ver-

dadeira causa destas afecções .cutâneae.
é um germe que se 'espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno=
minacões, tàis como Pé de A tleta, Co-v
ceira de Singapura. "Ohoby" coceira;
V. não pôde livrar-se dêstes soírímentose
senão depois de eliminar o germe causador;
Uma nova desce berta chamada Ni::t:uderta�
faz parar a coceira em 7 minutos. combate-
O� germes em 24 horas e torna a pele;
lisa, macia e limpa em 3 diae. Nboderm..
dá tão bana resultados que oferece a ga
rantia de eliminar a coceira e limpar;J... t"'
pele não só doe pés, como na maioria dos,

. casos de aíeeções cutâneas, espinhas,
acne, frieiras' e ímpigens do rosto, 011
do corpo. Peça Niloderm, ao seu íar
l!12cêuticc..,-!P-boje mesmo. A nossa ga-

Nixoderm ���tia m�io� _

� �iél IS IIfscc;iles CutARllas proteção,

Mais de 30 anos de' aperfeíçoamentos e sucesso garantem a

extraordináríà eficiência do Torrador LILLA. A ar quente,
torra o café em apenas 20 minuto', preservando-lhe ínte

gralmen;e o sabor e o aroma e proporcionando uma gran,?e
economia: Vários modelos e tamanhos. A lenha, carvao,

cooue ou óleo Diesel. Solicite-nos catálogos. Preços acessj-
veis, facilidades de pagamento.

'

Temos também I MOlllhO$ e elevodores poro café.
Discos ocre M..,;nnos Motores -e!ét,ico� e outros má9u.'nas
poro finç industriais, come,.cici�sl ogncolos e demésnees, ��

,

INDÚSTRIA t COMÉRCIO -.'
-'-(/:j}JFundada em' 1918

Rua Piratini'nga, 1037 - Caixa P('stat 230 - S. Paulo

Oficinas; e Fundição. em Guarulhos (5•.Paulo)

........ - .

Quão Frequente tem V. Sa .. desejado uma vene ziane como esta!
LEVE - pois é fêifa - 'de uma liga especial de alumínio, nao pesando

mais que ô ação de sua própria mão'.
fLEXIVEL - em sua limpeza, céde fàcilmenle eo conlado da escove,

.
de pó, Jogo volíendo à sua posição nor�nal.·

.

ATRAENTE r: com sua superfície plésflce essefinede , combina -c\OITh
qualquer/ ambiente.
Resiste às nódoas do tempo e a outras manchas. ,

A veneziana ideal. sem os. problemas de limpez e. resistindo 60'.
uso e desgesle. E' inoxidável e impermeável - não empena,
não racha. não lasca e nem descasca.
Traga-nos as medidas de' sua!, janelas e permila-nos instalar nôS'·

mesmas as lindas Venezianas HOLLYWOOD. por um custo,·
bem maia bôixo que rea"nenle aparenta. I

'

z. s. BATTISTOTTI lI
Rua Felipe 5chmidt, 34

Caixa Postal, 173

Fone - 1549

>.

;

e será para matar saudades �� .1IIIII....IiiIIIilIiII.r8IiI...
êste ano no ."v'e_terano'; ...

do seu hehê

estã na amamenta
ção. Lactifero forta
íece as mãezinhas,
tornando o leite abun
dante, sem prejudi-
car o organismo.

fE:RIDl!S,· RU].'yJ,'llEl\O E
PLACAS SIFILITICAB

Elixir de Npgueira
M.dioacão au:dl1cilI' DO t�atcun.DtCl

.

da siflJi.

Endereço Tefeg.: .BA TTI5TOTTI

Florianópolis - S. Catarina

BRASIL

LA O O ,R A T Ó R I O O � R G A M,Q
Av. Pires do Rio, 23 - Itaquera - E.F.C.O.
S. S. Publicidade

Distribuidores' para. os �s
tados do Sul:
RAMA.Rl S. A. - Comercial

Farmacêutica
Caixa Postal, 245

ba.
Curítí-

'o.·
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Q .... II-Descoberto no interior de Porto Belo
Cpela '

'.

um antiqulssime cemíterío indigena
'ANIVi�R�ARI0S sariante será alvo de multiplas Acredita-sI' ,que DO local se encontrem relíQuias que
Srta. Lenita Lehmkuhl homenagens e cumprimentos, I

'

b a b· t
·

d' II·toral catar·IRaDSeTranscorre, nesta data, e aos quais' nos associamos.
. em ,rODl ,IS orl8 o

. I

,

V

:.aniversário natalício da dís- O. 'Cacilda de Oliveira Nóbrega os trabalhos, salvando-se assim chefe indígena ou um notavel

-tinta e gentil senhorinha Le- Comemora, amanhã, o seu Itajaí, 8 (E.) - Alguns trabalha- parte/daqueles preciosos' ,restos,
,

guerreiro,
-

parentes e amigos do

.nita Lehmkuhl, aplícada aluna aniversário natalício a exma dores que cxcavam o terreno pira muitos dos quais já haviam sido defunto se reuniam na taba, pran

,�o Colégio Coração de Jesus, I sra. d. Cac�lda de Oliveira Nó- aplainar a rua principal. da lodli- quebrados pe'lOs operários.
'

teando-o com grande alarido. Oca..

.fílha do sr. Afonso Lehmkuhl brega, esposa do sr. Fícdoar- dade de Canto Grande, no mteríor Acredita-se que naquele lugar es· daver era lavado e depois o unta"

.e sra. Dalcí Lehmkuhl. do Nóbrega; presidente da do municipio de Pôrto Belo, desco- te.iam conservadas interessantes ,re- vam de mel e o cobriam de pastas
Lenita recepcionará na resi- I Caixa dos Ferroviários de Tu- briram grandes potes de barro, en- Iíquias que servirão para recons- de algodão ou de penas. A cabeça

-dêncía de seus pais as nume- barão, terrados, que mais tarde foram, tituir o passado histórfêo dos prl- era metida num grande porungo

.rosas amiguinhas que irão Fazem 'anos .amanhã: identificados como sendo igaçahas.] rnitivos habitantes do litoral cata- e o corpo dobrado, e na posição de

'"cumprimentá-la, oferecendo- A sra. Marília Ferro Barata, tratando-se, por tanto, de um ee- rinense. quem está de cócoras, era posto
lhes' uma festinha. espôsa do sr. CeI. Risoleto Ba- mitério indigena.

;-
Espera-se que alguma sociedade num grande pote, que chamavam

Sr. Procópio Borja rata; 'Devido a intervenção do padre científica se interesse pela explo- igaçaha,
Faz anos, hoje, o sr. Prncô- - 'o jovem Sílvio D'A�cio; ! Carlos Emmendoerfer, vigário .de ração daquele cemitério 'indigel1,jl. �

Antes de conduzirem a urna pa-

:pio Borja, alto, comerciante ...... a srta. Lourdes 'Maria Camboriú, e que tem jurisdição na- Segundo descrevem os historia' ra a sepultura, postavam-se em tor-

\ ,.desta praça e pessoa que des- Cardava;
, 'QUele lugar, foram interrompidos dores patrios, quando morria um no ao. morto, faziam gestos míste-

.fruta de largo conceito social. '- o menino João -Augusto, _ r10S05 e profer-iam longos díscur:
•

Dr. José MUtilo"da Serra. filho do sr. Benjamin Jorge e'
.

C 1-' n e
'

D í a' r' 1· o -
sos rememorando os feitos e as Ia.

Costa , da sra. Violeta Bayer Jorge; .
-

.

' ..,' çanhas do defuhdo, �� alguns ca-

Ocorre, hoje, a data aníver, - o sr. Otávio Pereira Bri-
. ,

.

sos os presentes tilt{giam.se todos

,,,'Sá;i� do nosso estimado
.

pa- to, telegrafista;
ODEON Ralph Byrd de preto, e bem assim as armas 6

tríeío sr. .dr, José MUlilo da _ o menino Francisco de,
- As 10 hs. - -- -9°, e 10° EDis. --

maracás.
,-,

Serra Costa, alto funcionário Paula, filho do sr. Domingoo FESTA, ' Dos' COELHOS 2) -,- BRICK BRADFORD
Depois J.eva.vam a urna íunerãría

-do IA�I e provecto advogado. Andréa;
'- A Páscoa da Garot�da INICIO

par a o tibicoera e a metiam numa

Menma LIbertar Lamaique _ a menina Norma stae! Cr$ 1.000,00 de prêmios .em Kane :Richmond.
cova cobrindo tudo com terra, Ag

,C�mpleta, hoje, o seu 40 aní- D'Acâmpora. DINHEIRO, OVOS, CHOGO� ,3) - PUNHOS DE OURO
mulheres cortavam o eabelo e OI

'versario natalício a ínteres- VIAJANTES LATES, COELHOS, E LINDAS Mickey Rooney. ,

; sante menina Libertar, filhi. Dt. tl;nio Cavallazzi CESTAS D� PASCOA. 4) - TEXANO SOLITARIO

,nh� do sr. Osmar Lamarque Acha-se riesta capital .o sr.
- GrandIOSO Charles Starret.

.

:l'esld�nte nesta capital.
'

dr. �nio Oavaüazzí, Promotor FIM DE. FESTA Preços - Cr$ 4,20 -- 3,20
- Fazem anos hoje: Público na' Comarca de Crl; Apresentando. Im. até 10 anos

� menina Arlete Maria Sil.. cíuma. PITUCA - ZECATAU .

verra, filha do sr. Argemiro Bíl- Aprésentamos�lhe --

o nosso ADO:yFINA ,CQRDEIRO IMPERIO - Estreito).
vez com grande alegria.

veira 2° sarge t da - . di 1 b -votos de ONOR CAMPOS - MARIA As 20 hs. ,---

·MÜit�·'
n o a POlICIa CO� ,� a raça com vo. ALICE - DANIEL PINHEIRO Cornel Wilde, Merle Oberon SÓ""'A''''''''lb'o'- q'ue-m'

--

q',-u'8'r,-- , felIZ estada em nosso melO.
-:- DARIO RAMOS _ DALVA e Paul Muni em ti

- o sr. Ricardo Zukowski, A HA t d d d
cirurgião-rll'>ntista' J'U.t;ç, .lO T'r» b .. lho CORDEIRO RODOLFO, NOITE ,SON MOS Velhos por a ores a es-

--

�,' · a r fJI DUTRA - NABOR e muitos - Technicolor - crença, moços, combalidos pe-
- a sra. Júlia Dutra Lopes. PROCESSOS EM PAUTA PA- outros. Preço: Cr$ 5,00 (Uníco). lo esgotamento, moças índíte-

--

,Tte. Ildefonso Juvenal' RA INSTRUÇAO E JULGA HUMORISMb Imp. até, 14 anos. rentes aos prazeres da vida.
Transcorra,

--

amanhã, o aní-
,

MENTO
-

-

CtNAS COMICAS... RITZ" ODEON não desesperem! ' 'Combatam
-versano natalicio do sr. Ilde- Mês de abril MUSICA PRE'6TOS - Simultâneamente estes males de fundo nervoso,
.fonso Juvenal, tenente farma-

. . . LYll •••

cêuti d P l'
. Dia41, ás 14 horas: Preços: Cr$ 5,00. ÁS' 14, 16 1ú, \8 3/4 20 3/4 hs, usando o remédio de plantas

, co a o reia Militar, re- Proc. n. JCJ-38-50. . Recla- Crianças _ Cr$ 3,20 Ás 19 à/4 hs, Indígenas "Gotas Mendeli
iormado. mante: Helmuth Bõhme. Re" Livre. , , "\ Uma adorável comédia romã- nas", cujo efeito extraordiná..

-Sra. Flávio Ferrari clamado:" Indústria Manufa. ATENÇAO: Na entrada exija tico-musical, repleta de surpresas rio está assombrando o mun

..

A efeIIler�de d� .a:mà.nhã as� tureira Scarpelli Ltda. -Obje"' seu talão numerado _que dará sensacionais, entre as quais. . . do. Enérgicas e de efe�to se-

,:smala. o, amversano _
natalício- to: Salários e fémas. direito a concerrer no sorteio BSTHER W,ILLlAíMS .:_ e -' VAN: ,guro, sem

c contra-inâicáçãó.
·da eXlI!-a_. �_ra. d: Ni�dir Ama:ral' ,,-

''Dia> 12', 'âs 14 horas: dos BRINDES. JOH'NSON podendo ser usadas até por

'������" d�gna esp�sa. do sr. Proc. n: JC�-:50-.50., Recla· ODEON cantando em porluguês' o famoso pessoaS de idade avançada, as
: .

lavlO Ferran, dIretor do mante: Allton AdrIano. Recla· As 14 horas samba famosas, "Gota�' Mende1li,t1as".
,SenaI em Sant� C.atarina e da mado: Artur PoHi S. A. Obje· 1) _ -Notícias da Semana "BONECA DE PIXE" "A fonte da Juventude", ado-

,Es�ola de ComerCIO. to: Indenização, aviso prévio e _ Nac. _ QUEM MANDA É O AMOR tadas nos hospitais e receita·
. �ma de nobr�s .sentimentos férias.' NOIVA DA PRIMAVERA _ com _ das diáriamente por centenas

. ''GrlS�aos, a natallclante, rece- Dia 13 ás 14 horas' com Bette Davis e' Robert Lucille Ba',! _ Keenan Wynn _ de médicos ilustres, é o espan·bera, por certo, amanhã, as ho. Proc. n. 'JCJ-49-50. Recla. Montgomery Ben Blue _ Ceci! Kellaway _ Ethel talho da velhice, do esgota·
-

m;n��ens a que faz jús. mante: Domingos Sales Viei· - O filme maIs bonito que Smith. menta nervoso e da neuraste�
.

� Ilda Guedes da Fonseca ra. Reclamado: Emprêsa Auto Hollywood já produziu! e... n�a. Distribuidoresl Araujo
.

" Lqpes
_ Viação Brasil. Objeto: Avise A NOITE SONHAMOS CARLOS RAMiHiEZ Freitas & Cia. Não encontra·

NatalIcla-se, amanha, na ci- prévio e salários. - Technicolor _ _ Quando o amor se complica das nas drogs. e farms. do lo·
dade de Santos,. onde reside, a Dia

f 14, ás 14 -horas: com CorneI, Wilde, Merle quando os noivos se misturam, e a cal Pl1V;em antecipadamente,
:exma. sra. d. ZIlda Guedes da Proc. n. JCJ-46-50. Recla- Oberon e Paul Muni. noiva de um casa com o noivo da Cr$ 25,00 para o End. Tele·

}�onseGa ��p�s, digna consorte mante: Adoacy Schmidt. Re· - A vida ... os amOres ... ouiTa ... Que -pandega! E ... aqui gráfico "Mendelinas", Rio,
I o nosso Istmto patrício sr clamado: Nicanor Sousa. Ob. a. mu!)ica de CHOPIN. temos tudo isso ... com mÚEica! que remetemos. Não atende

(A�va�o.Augusto Lopes, alto fun, jeto: Indenização, férias e sa- Preços: Cr$ 6,20 e 3,20 No Programa: -.1) _ O Espor- mos pelo reembolso .

. c�Qnano da Prefeitura daquela lários. .

(' Livre - Crianças maiores te em Marcha _ Nac.

'rCa�dr�de e festejado crítico lite· Florianópolis, 8 de abril de de_ 5 anos poder�o entrar. I 2) _ Metro Jornal. ,---:-" Atualida-
'n, 1�. R�Y
Muito benquista na socieda� Antônio Adolfo Lisboa ÁS 14 horas

des.

:.de santista, a senhora aniver: Chefe da Secretaria. 1) - Cinelândia Jornal
- Nac.-

2) - Um "far-west" sensa.

cional, repleto de lutas e torci.
das!

TEXANO SOLITARIO
Charles Starrett e Mary

Newton
90 minutos

.

de sustos emo.

gôes, e estrepitos� gargalha.
das: .

POR CONTA DO FANTASMA
com J�mes Ellison, Edward

Everett Horton " e Stephanie
Bachelor. r

Continuação de espetaculáI
seriado: .

DICK TRACY CONTRA O
CRIME

'

9/10° Episodios.
Ralph Byrd.
INICIO do gigantesco' filme

e.m series:
BRICK BRADFORD

com Kane �ichmond (O Rei
Sôco) ,

Preços - Cr$ ,\20 - 3,20
Imp. até 10 anos.
IMPERIO (Estreito).

Ás 15 hs.
1) - DrCK TRACY CON·

TRAOCRIME
........

'Vida

homens o deixavam cresce'!', passan
do todo o prazo elo lute em reco

thirnento, até que chegasse a épo ...

ca de tirarem o dó, isto é, a festa dI)

desanojo, que celebravam decorrído

o mês de luto reunindo-se outra

Sofre de asma ,

Per�_jJidà ','a importação
� de autoDloveis '

diurnas.

Só a' expectativa de um

acesso de asfixia asmática com

o seu cortejo aterrador, abate
o espírito mais resistente. SeI
asmático é viver sempre de
baixo dessa obsessão nervusa

e dissolvente: O remédio do dr.
Reyngate, a salvação dos as�

máticos, rombate eficazmentê
não só a própria asma, como
qualquer bronquite crônica ou
não, tosses, chiados, etc. Com

e
O remédio do dr. Reyngate, as

gotas antiasmáticas, puramen
te vegetal, o doente adquirfl
imediato alivio, voltando sua

respiração logo ao ritmo na

turaI. Não encontrados no lo,
cal, enviem antecipadamente,
Cr$ 25,00 pará End'.

-

Tefegrá
fico Mendelinas, ,Rio, que re

com Barry Fitzgerald - Dor,o- metemos. Não atendemos pe
thy Hart - Howard Duff I" :reembolso.

Preços:
Ás 14 e 16 1ú - Cr$ 6,20 - 3.2'

Ás 18 3/4 - Cr$ 6,20 (Unico)
Ás 19 3/4. - 6,20 (Unico).

Ás 20 3/4 - Cr$ 6,,20 - 3.60.

Livre '-\_criancas maiores d� 5

anos poderno entrar nas sessoes
Um aviso da Çarteira de Importação e Exportação do

Banco do Brasii.-Não serao atendidas
soliciiações de particulares

IH�, 8 (O.E,) - O diretor. da tomoveisc no mercado 'interno,
. Q�rteIra de Exporlação e Importa- assu}lto de exclusiva responsabi
" Qao do Banco do Brasil torna pu- !idade dos representantes edis'

.b!ico: - A - Já foram estabe!e- tribllidores. D - Em face das
cldas bas�s para as importacões de razões expostas a' direção dll

, au'tomovels nas quantidades e con- Carteira não tomará conheci'
, dif,(ões possiveis no momento (aviso mento de pedidos de particu·
175, de 22, pub',:cado no Diario lares sQpre a aquisiçãe de auto
Oficial do \dia 28 tudo de Março móveis.
findo e amplamente divulgado' RIO 5 (O.E.) - O inspetor
pela imprensa). B - A Cartei- da Alfandega no Rio de Janeiro.
r:: de fE,�ortação e Importação no sentido de evitar que os car

na? concede licença de aulomo- ['OS apr'eendidos" mais de uma cente
veIS a pessoas ou 'entidades es: na de veiculos ,se estraguem, ex'

,

t:anhas a es�e genero de comér- postos como estavam ao só1 e

CIO de acôrdo com as reconmen· á chuva . ,resolveu determina!
,dações da Comis�ão Consultiva sua tra�sferencia par3j o, arma,
de Intercambio Comercial com zem exte,nlO ondA ficarão devi.
o Ext�rior. C - A direção da damente abrigados. Hoje foi

�artelra não tem interferen' iniciada a transferencia de ::tu
",Cla de espécie alguma quanto tomoveis dos' paleos descobertos

,a, preço,\ e distribuição de au para o referido armaz�m.
\

ROXY
ÁS 20 hs.

- Programa: ESPETA:CULAH
EXTRAORDINAIbIO!
A alma de uma cidade!

Suas ver,gonhas ...
,suas paixões ...
Seus segredos íntimos, ...
- :Eis o vibrante tema de Mark

Hellinger - em

CIDAlDE NÚA

MI S S A
Vva. Dotilia Albani. filhos, irmãos. nora, ainda consternn.
dos com o faledmento de seu inesquecivel e querido les
poso, pai, irmão e sogro LUIZ AtBANI JUNIOR, convidf-l'n
os parentes e amigos para assistirem à missa de 30' dia, \
a realizar-se no Altar-Mor da Igreja de São Francisco :'R

7,30 do dIa 13 de abril. Desde j� co';lf-e.'3s.'!,s-se agradeeidcs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ...

USG GILL.Errr:
S/M, G/L.a"EAzut.i

IAgora, Síml
/'

o homem sempre 'bem barbeado
desperta simpatia e "dá sorte".
Use o aparêlho Gillette de pre
cisão e, 1 àm inas Gillette Azul
para/fazer a barba diàriamente,

,

com rapidez, economia e higiene. ,

.,

� (O REGULADOR VIEIRA) ,

J A mulher evit�rá dores' "', .....:

ALIVIA AS CóLICAS 'UTERJNAS
Emprega-se com 'vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e apõs o

parto; e Dores nos ovários.
É poderoso calmante' e Regula

dor por excelência. .

I<'LUXO SEDATINA, pela sua com

vrovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

� í(jl r
AO CABELO. FIXBRIL
E USADO PELO BOM BARBEIRO

,.

Clube ,Doz,e de Agosto 'I

. Proçrama para o mês de abril. de -1950
Dia 9 Domingo � Baile infantil,. com distribuição de bombons.

prêmios, das 17 às 20 horas.
Dia 15 Sábado � Soirée, com início às 22 horas.
Dia 23 Domingo � Soirée, com início às 21 horas.
Dia 29 Sábado � Soirée oferecida pelo gremio dos sócios so).tei-

.'

cos do clube, ao grêmio deis sócios dos casados,
A partir do dia 9, tôdas as quarta-feiras haverá soirée míguon, das

19 às 22 horas.
--�------------------------.....---------------------------

BEM 8AI}8É'ADO P
MUITO COTADO!

,

I "

U R ,U B U
Impermeabílizante, calorifico, para proteger metais,

madeiramentos telhados de ferro galvanizados, e de
cíbrocímento.. tanques, chaminés, cercas, póstes -de
madeira e de ferro, chaxis e descargas de altomoves, '

cascos de embarcações. etc. Experimente e nunca mais
deixará de emprega-lo. Distribuidores: Carlos Hoepcke
S. A. Comercio Industría. - Blumenau - Joínvílle e

Florianópolis.
\

\
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9 de' Abrtl de 1950

\

'!;

Honrada e dinâmica admini$tra,ção _do sr.
Henrique ScHwarz"elif SáQ""Be.úfifio, dI;' Sul

exercicio .. 'de' 1949, do ' quaf reprodül'imos o'm;.' :resUmU
Entre as administrações me, entretanto, a conciência

'..
. "

viço foi feito gasto de ,: ..... :

municipais uma há que mere- tranquila pelo cumprimento Cr$ 30.801,30, tendo recebido

ce especial destaque: é a que do meu dever que, quanto cou- por doação a quantia de .

ora faz o sr. Henrique Sch- be em minhas fôrças, envídeí ,Cr$ 14,500,00 dos senhores Eri-

warz, competente e laborioso meus esforços, para corres- co Knopp=-Crâ <500,00-Erico
Prefeito Municipal de São ponder ao honroso cargo que Otto Marschal Cr$ 500,00-Jo-
Bento do Sul. depositário da aprouve aos nossos' dignos sé Penkal Cr$ 500,00 - João

confiança! dos eleitores daque- municipes, fazer-me desem-. .Wandowsky Cr$ 5.00,00 e das

la próspera comuna. penhar. firmas Mad. e Fecula L. Olsen

,A administração do �r. Hen- A exposição minuciosa de S. A. c-s 2.500,00 e Cia. Indus-
,

. rique Schwarz se destaca pelo tôdas as ocorrências do exer- trial de Moveis Cr$ 2.500,00.
plano de, realizações que vem cício em questão, que tenho 3; Fomento

marcando o seu ,fecundo, go- ,honra de apresentar-vos .

em A Prefeitura recebeu no ano

vêrno. ,'_ seguida, é, segundo, .prl?s��nt9, ,
de 1949,450 sacas de sementes

S. s. apresentou há pouco à prova iniludivel de que, se não de trigo, para ser distribuídas

Câmara Municipal seu subs- correspondi aos nobres intuí- . .aos colonos por venda ou por
tancioso relatório do Exercício tos dos meus munícipes, pelo troca.

de 1949, do qual publicamos, menos, um só instante não , , Devido bons resultados obtí-

'hoje, o resumo seguinte: me tenho descuidado de hon- dos ultimamente, o plantio do

"Cumprindo a determina- rar o honroso,' mas cheio de trigo se está intensificando ca-

ção do disposto no artigo 74, espinhos e pesado encargo, : da vez, mais, e neste ano estí-

inciso XIV, da Lei n. 22 de 14 que puseram sôbre 'os meus
'

ma-se a colheita 'em mais de

de novembro, de 1947 - Ler rraêos hombros. 30.000 sacas ..

Orgânica dos Municípios':__ .Posso hoje trazer ao vosso

I'
' Foram distribuídas ainda, se-

venho inteirar-vos com a má- conhecímento, a conclusão d�, : mentes de batatinhas holande-
xima satisfação, da gestão dos alguns projetos, como por I sas, milho híbrido.

negócios do Município, duran- exemplo: a construção da'Pon- ' Assuntos diversos
te o exercício de 1949, ora fin- te de concreto armado, 's6bre A Prefeitura construiu um

do.
'

o rio Banhados,' na 'Estrada prédio, que servirá para gara-
Si a marcha que ímprímí das 'Neves, e, a construção da gem dos veículos desta e para

aos negócios públicos, não foi garagem, ,,',' I
depósito de materiais, maquí-

sábia; si por ela o novel mas ,Para que tenhais um conhe- nários, com cuja obra foi gasta
próspero município, não atin- cimento mais exato de tôdas

.

a quantia de Cr$ 39.821,10.
-gi;1 O mais desejável al- as ocorrências mais ímportan- O município comprou um

to grau de desenvolvi- tes da vida pública local e '

, , �c· '" terreno à rua Visconde de Tau-

'mento material; si final-, pr.incipàImente, do modo por-
" Si'. Héí\riqllé Schwarz - Preieito' ,Mu!licip�i.': . ,','

,

\, nay, pela quantia de ';." ....

mente para á execução dês- que foram aplicadas às rendas Cr.$ 60.�44,?9, e doou ao Depar-
se' mister, _não foraI? postas I produzidas'-do orçamento, a- Administração do Patrimônio conta 'Com 690 quilómetros de

tamento dos Correios e Telé�ra
e!ll execuç�o; por clf(m�stâl?-- presen�o 'o� quadró�,. ,a�eant� 'i' A DíVIDA ATIVA do exercí- estradas municipais, contra 50 fos, um� part�, para, n�le ser

eras de maior procedência, va- os quais dao umaüemonstra- cio finde está inscrita na qúílometros de estradas, esta- constru�do prédio propno.
rias de vossas resoluções;

_

diz- ção. exata da �lt�.iaç,�o, atual, , quantia de Cr$ 24.735,60 e a duais. ,Termmando,. c1Vllpre-me, �e-,
SITUAÇAO FINANCEIRA ./ DíVIDA PASSIVA na quantia 'Foram macademísados di-

clarar que serei sempre solícito
Receita: ,,-. "" " ' em fomentar o progresso e en-

_ . ".
L,d'.� ...... '1>'$\1.. de Cr:j!i 6.393,50. ,versos trechos de estradas, randeciment dê t

'
,

Arrecadaçãc tributária: . " ...J •••• ,. Cr$ 1.077.737,90 O Patrimônio Municipal no principalmente a estrada que
g .; 1. o. es e prospero

Saldo de 1948 .. , , , r» •••• , ••• '. • 6.487,80 comêço no exercicio era d� liga Rio Vermelho a esta cida- mUIl,IClpIO, aSSIm como estarei
D it t d d' h

.

°
I'" , ..

,
' sempre pronto a fornecer-vos'eposI an es e melro ..... ,)'. ... , . . . . . . . 500" O Cr$ 448.328,10 e no fim, com re- de, com cujo (serviço 'g.astou�se",. A

, •

..I
I ,

I
-

r' d
.

tári C $ 12 350 00 A t d d
como e dever meu, todas as in-

�}� ,
,

' .4.1' açao no rvro e mven ano, r . ,. ,

,

es ra a os .formações de que, honrardes
Despesa: A.'1' i-

1.084.725,70 com a comp:a de um ter�e�o Banhados tambem ,tev� parte rnlster para o regular funcio-

Orçamentária:
A"7 e. a construçao

.

de um pr�d�o, �e seu tre?ho mac�damls.a�a. namento do poder que repre-
Por créditos especiais'�,,:� ' : : : : : : : :': : : : ���:���:�g fICOU na quantia de A Pref�ltur� fOI, ,ayxIllada sentais e, quando outros cída-

Cr$ 554.127,10,.: ,.

com serviço na qu�ntIa de .. dãos virem. ocupar nossos car-
'''t!' ."./ Educação Pública Cr$ 5.000,00 em maos de obra

o or nt :;:s_
....d l(' , '--'" " 1.082'.796,60' As escolas municipais, no com a macadamisação de di- g s, Prm vo ade do povo, e �n

_;<�:*,,�, -�� ttECUÇAO ORÇAMENTARIA _, exercício de 1949, fUI;cionaram yersos treêI:ós pela�,Indústr.ias td:��:S hoo��nsPOedsetrar naas mtraano�:;P' A Receitã orçada para o ano de 1949, foi de Cr$ regularmente em numero de Engel, Irmaos & CIa. Ltda. e. " e!ll s

860.000,00 oe arrecadou-se a quantia de Cr$ 1.077.737,90, ha- 10. A matrícula t.?ta� foi de' 246 Indústrias de Madeiras _Rio ����o;'d���iu����P�I:nOO:Ócp0:;;,vende assim um aumento de Cr$ 217.737,90, tendo ainda a re- alunos e a frequência de 213 Vermelho S/A. ' a

c�trer a quota do Estado de Indústria e Profissão Cr$ 98'.962,80' alunos. 'Foram aprovados 158 Administração do 20. Distrito dever, mas dever por amor que
� da União ces 29.100,50 e c-s 20.820,90 de 1948 e 1949 respec- alunos. R''o N rính 20 D' t it �emos a,esta que:rI?� terra, q�e
tivamente.

'

, . . A
� eg.I" o, : IS, rI o e o nosso mumclplo de Sao'

A Despesa tambe'm fOI' orçad'a em' Cr$ 860.000' ,00'. Gastou-
No exerClClO de 1949, fOI gas- deste MumclpIO, pelo. balance- Bento do Sul"ta a quantia de Cr$ 116.693,20 te apresentou a Receita de ,.

.

'se Cr$ 1.0.82.796,60, havendo assim um 'ácrésCfmo de .':: .... com a Educação Pública. Cr$ 271.499,70 e a despesa foi
Cr$ 222.796,60.. '.

,
" ' ,. " , "

.

,'-, -, ,Utilidade Pública de Cr$·283�,088;20. . ,-
P�r� atender, a: dIferença de g_astos, foram abertos dlver-( Durante o exercício de 1949, Além das despesas efetuadas

sos credItas espeCIaIs e suplementares" u�s .I?0� CO?�� d? saldo a Prefeitura gastou com os di- e apresentadas no ,balancete, ode ,1�48 e outr�s.por �onta do excesso de arrecadaçao. versos serviços de Utilidade Pú- Distrito recebeu e foi pago per
Cr�d!tos espeCIaIS: FIxado Cr$ 220.644,70; Gasto 207.150,20 blica, a quantia de Cr$ .. '. . .. esta Prefeitura ainda a quantiaCredItos suplementares: Fixado Cr$ 191.042,00; Gasto !81.077,80 ,402.093,80 contra Cr$ de Cr$ , 31.227,80 - ficando

. _

TOTAL GERA� DA 1?ESPESA ,3�8.794iO em 1948.' . Cr$ 2,770,00 ainda em restos a

,Autorlza«:'la: I
' Somente com os operários na pagar.No orç��ento: , ..

: ','
, ,

': ,Cr$ 860.000,00 re�onstrução ou conservação O Distrito gastou Cr$ .

Por Cr�dI,tos EspeCIaIS ", .. "........ 220..644,70 das estradas, foi gasta a ,quan- 102.661:,30 com o pessoal em
Por CredItas Suplementares "...... 191.042,0� i tia de ,Cr$ 206.887,70 e para o conservação de estradas muni-

material de pontes e boeiros a cipais e Cr$ 11.334,2D para ma-

1.271.686,70 quantia de Cr$ 68.279,40. terial de pontes.
, , ,

Cõnstruiu-se diversas pontes, Foi construída uma ponte sô-
694(.568,60 ir.:tclusive uma de cimento ar- bre o Rio dos Bugres e outra sô
'207'.150';20 :iriàao, em cuja obra gastou-se bre o Arroio Mendes.
181.077,80 Cr$ 27.833,70. Foi feito um desvio na estra-

<? Município apresenta uma da que liga o distrito aq lqgar
1.082.796,60 qmlometrage:r:1 exagerada, pois i Alto E,io Preto, com, cUjQ, 8er-

r r

� .,

Relatório do

Snciedade Beneli- i�,

ceute Operária
São Bento
A Sociedade Beneficente Ope
rária de S. Bento é uma asso

ciação de alto valor, fundada
a 4 de oútubro de 1924. Todo'
sócio acidentado 'percebe uma

diária, assim como uma' sub
venção em casó' de morte, sen-·
do então cobrada além da men
salidade dos demais sócios uma
taxa mortuária.' ,Os benefícios
prestados' pela, Sociedade são,
inlÍlmeros.

Efetuada:
No orçamento: .. , , , , , Cr$
Por Créditos 'Especiais , .. , ::.: .. :
Por Créditos Suplementares : , ',' ..

��====�--�------ --------------.------------------------�-----------------------------------------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura 'Municipal
e

de São
Bento .. do· Sul

.

2

, t

. ,

"

.; II

- r
',,1

"

Cobran:ça da Divida Ativa .. '" ......•

Alienabã'o de Imóveis

SOMA
Resultado Econômico do Bxercicio

Superavit verificado ......•.......•.

Soma Total

,

VAlItIAÇõES ATIVAS
lmOEITA QRCA<MENTÁ'FHA

. \P.OR" rNG1!D1J!NlCIA
Sem 'clljssificaçãq

'Renda Imobiloiária .

Renda 'de Capitais ::.. ...• . .

Receita de Cemitérios .....• •... . .

Quota ,Prevista no Art. 15, § 20, da
tiiÜonstituição Fed. .• .' •••

_
� o o •••

Quota Prevista no j\rt. 1'5, § iO, da
Constituição 1;ed. .... .; o o o •• o •

puota Prevista -no 'Art. 20, da GoDSti
,. tuição Federal .... . ....• o o o o • o

Cobrança da Divida Ativa .... ..•• •.

Heceita de Indenizações e Restdtuíções
Contribuições Diversas .. .• . .••

Multas .

,' ..

Eventuais ; ,.... . ...........•...

r '

J li
•

Proprteâaâe
Impõsto 'Perritorial Urbano .

Impõsto Predial . .

Taxas de Limpeza Pública .

- I

I

Circulaçõo da Riqueza
Impõsto s/Exploração Agrtcola e Indus-

trial . . . . .. . ...

Atividlqde de Contribuintes
lmpõsto de Licenças .... � .. . .....•.

Impôsto a/Indústrfas e Profissões .

Imp&sto s/Jogas e Diversões .... . .

Resuli��e qa Atividade do Mu"
nicipio

�l'axas de Emolumentos .... •.•. . ....

Taxas de Fis'calização e IServiç10s Diversos

RÉDI'OO
\ iliNiDIVIDUO

VÁlRL<\JS rNCIID�NCIA!S
Mutações Patrimoniais

Construção e aquisição de Imóveis
Aquisição de !Móveis . .

Inscrição da Dívida Ativa . .

Diversas Quota do Estado s/Imp./s/,Ind.
e Profissão

. . .. . .....

ISoma ....

�
I

I

RBCEI'TA
,POR INiOIiD�'NtCIA

'Rem classificação .... . ....

.Propriedade ....
. ......•..

'Cil"culação ele Ri'queza ..;... . ...•

Atividade de Contribuintes'

151.233,70
. 47.071,00

11.490,50
96.330,10
41.128,80
14.400,00

373.Q37,70
140.354,M

350,00
4.550,00
1.200,00

28.4056,10
505,00

164.339,10

14;543,90
26.444,50

.

U,25,200
f.838,30

\Ç761,50
49.669,00

-228.283,60

74.397,90
14:543,90

45,00
8..899,30
5.4:60,10

23.734,30

'86.258,20
76.073,50
5.784,00

209.108,50
191.5�23,60
7.010,00

11.897,00
2.2l'j_5,00

;'

106.093,50
.... '26.150,00

12 ..332,80

�8.962,80

4,21.058,10
168.115,70
66.770,00
407.642,10

o ESTADO-Domingo, 9 .de Abril de 1950

I' .

ARTEFAMA -LTDA.
Wilhelm . Beckerl:

�
ão maís Id eSI'I O cidadao mais I oso r .,....

: dente em Serra Alta nasceu a.

117 de junho de 1858. Veíu pa
ra o Brasil no ano de 1873 com,

I a' primeira leva de �mi�rant�p"
I permaneceu em Jomvi1le� doís.:
anos, chegando a povoaçao de

I São "Bento em 1876. Exe;rceu,
I sempre a profissão, de açou
gueiro. Casou com a sra. Ma-

I ria Beckert .e o casal teve } a,
grande ventura de juntos res
tejarem as bodas deprata, ouro
e díamente. Sobejamente co

nhecido em todo ,0 municíp!l>"1.077.737,90 , I nciao-possue o venerave a V"
'

unia das famílias mais nume

rosas da cidade,. Apesar de já.
ser tataravo não dispensa

I seus trabalhos diários e � co- ..

mum encontrá-ão carregando
fardos apesar de sua tão.avan-

6.987,80
çada idade...A êle o preito

<

de-
admiração e respeito do poyo;:'1.084.7�5,70 de São Bento.

Fábrica de Artefalos de Madeiras e Aflnl
Rua Barão do- Rio Branco, n. 50

Caixa Postal. 5O-End. Telegr. «ARTEFAMA»
SÃO BENTO DO SUL

3.f5,8()'>
1.17ti82'
744;44;

2.356;82"
2.668,29'
29"30,62"
3.6,27,02"
11.800,94,
33.969,6i'
15.847,43:
20.54�,74
23.784,H
29.f30,OOl
73.�20,O()t
114.700,00>
123.000,00>
229.700;0(»
370.000,00>
400.000,00'
475.000,OÜ'
640.000,O()
980.000,0&

DEMONSTRAÇÃO DA CON'TA PATRIMONIAL
Ex,trcício de 1949

VA:R:IAÇõES PA.SSIVAS
DESPESA ORÇA:MENTÁItIA
Ordinária

POR SERVIço:
Administração Geral ...•.• 0.0 o. o o.. ••

Exação e Físcadzação Financeira, •••.••
Servo de Segurança Pública e Assisten-

cia Social • ....•

Servo de Ed.ucaçã� �t1blica T"
.

flerv. de Saúde Pública .

'Serviços .Industriais .

Serviços de Utilidade Públíca' .

Fncargos Diversos' •...............•..

Artigos para: presentes em ge�al, esculturas em

madeira' e nõ de pinho, _ carreteís em geral, cabos
para pinceis de t?do� os tipos e cabos para

diversos Iíns Industríaís, etc.
II

I, '

i
I Itesultado

f
do Estado 1I1.15i2,OO

�............•.....•.....

-_ ... �....�.

Créditos Especiais e Extraordinários
POR SER,v,IÇO:

'

.Administr�ão Geral . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350,00
Exação e Fiscalização Fmaneira 3.400,Ou
Serv, de Segurança Pública e AsSistência

Social, .....•.......... ". o •••••••

Servo de Educação Públéca ....•.......
Serviços Industriais ...•..••••......•

Serviços de Utilidade Pública .

;Encargos Diversos ........•........•.

Diversos .

São Bento do .sul, em 27 de janeiro de 1950.

Henriqu.e Schwarz Thomázio Pilai
Prefeito Contador

BALANQO. FINANOEIRD
Exe1'cícoo de 1949

da Atividade

Receita Extraordinária
Saldos do exercicio onterior

875.646,40 Disponível:
Em Bancos : " ..

Vinculacio
Em Bancos . . ." . 500,00

6.487,8q

Sorna total .... .

'
...

'
....

DESPESA •

Despesa Orçarnentária
Ordinária

POR SERVIÇO:
Administração Geral ., ..

Exação e Fiscalização F'inanceira ....

Servo de Segurança Púbãca e Assísténela
Social . .

Servo de, Educação Pública . .

Servo de Saúde Pública . .

Serviços Industriais,·.... . .

Serviços de Utilidade. Pública .

Encargos Diversos . .

2{)7.150,20
151.233,70
47.071,00

11.490,50
96.330,10
41.128,80
14.400,00

3.73.637,70
140.354,60

40.988,40

1.123.785,00

197.492,00.

1.321,277,00 Créditos Especiais e Bztraordi-
..

Jnários
POR ,SERVIÇO:

Administração Geral .... .... .. . .

Exação e Píseaãzação Einanceíra .

Serv: de �Segurança Pública e Assistência
-

Social -: .. : : .

Servo de Educação: Pública . .

Serviços' Industriais .... . , ..

&rviços de Utilidade Pública .

Encargos Diversos . .

,.

35Ú,OO
4.550;0.9
1.200,00

28.456,10'
505,00

São BentQ do Sul, em 27. d.e ja.neiro de 1950 .

Henrique Schwarz ;rhomázi'o Pilai
Prefeito ' ,

'"- Contador

,4.350,00

3.400,00

Despesa Bxtraorçamentõria ,

'Restos' a pagaí':,.- (Pagam, no exercido r ..

Diversos . .. : .. '.... . .

60.373,50
103.�65,60

'ISoma "

: .

•

'

Saldos para fl' iexercicio seguinte ,
� Disponívek: _

421.058,10 Em Bancos . •......

Vinculado
Em Bancos

,

.

1.429,10

500,00

Soma total, _. .. . .

168.115,70

66'.770,00

São Bento do Sul, em. 27 de janeiro de 1950.

Henrique Schtvar'z 'Í'homâsio- Pilai
Prefeito Contador

BALANQO 'PAl1RIIMONJAL
Exercido de 1949

A T I VOO

407.642,.10.
ATIVO FI'NAiNüBIIRO

Disponível
Caixa

Na Tesouraria ..

'

" .

Caixa de Depósitos e Cauções
1.429,M

Em Bancos , .

'

.......................... '500.,00

.1

t"�
i

. Ativo Compensad;o
1:0t:7.737,90 "Bens,M6veís' .

:, .. ; ".... 143.017;10 .

l1ens .Imóveis '

..
'

". . . 394.110;00
Dive.rsos (Válores PerteJ;lc. ao Município)' "�7.QOO,00

.soma �� At{vo : t. '� .. .

Ativo Compens"ado ..

.

Diverso'S ({)ivid�Ativa) ,.: � .

,Soma Total ••••••••••••• o" •••••••••••••••• �.

243.539,10 PASISIV{)

-�---'_.--

Pássivo Financeiro
"

' ,

R;estos a <pagar '

.

Depositlall�es de Dinheiro
Saldo desta conta ','

6.393,50

,

1\001,00
1.321.277,00

Soma do passivo .

Salüo Econôrnico
PatrimõniQ L í'quido

.

. .

Soma Total •••••••••••••••••• '0 ••••• eo o ••••

Curiosidades
histó-tcas
Â prociamação da Rbvub)i-"

ca foi motivo de júbílo par-a Ol'�
povo de S. Bento. .-'

O Conselho Municipal,' reu
niu-se sob a presidência de
João Filgueiras de Camargo.
Foi contratada. a Banda.

Musical de Wenceslau Uhlích,
para abrilhantar' os f�tejos;
ao ser apresentada a conta da.
tocata é que surgiram as dis-·.

[
cussões ---- uma exOlfbitância"...
um roubo .,.,- para pma turma..

de homens esforçados, por um.
dia de trabalho, o pagamento'
de 25-$000.

.

Em 1890 o Governador Lau
ro Severiano Müller visítou -a.42,.811,10 vila de,S.1:}ento,que em 17'an03
de exístêncía, de luta, progr-e-;·
dia" a passos largos. A vi$�1;a.
de S. Excia, e comitiva custou,
aos cofres da,próspera PPVOcl
ção a importância de 79$6'00.

A título de curiosidade
transcrevemos aqui a Receita.
e Despesa orçada para a ma

nutenção da então pequena,
povoação e atual cidade que a.

segue 'o ritmo acelerado do>
progresso.
No ano de 1884 - Cr$
" ." "1,885 - Or$
" " "18'86 - Cr$

Em 1889 o número de eleito
,res em S. Bento era de 71, as
sim distribuidos : São Bent();
41 e Fregue'Sia de Campo A!e
gre 30 ...

O ano de 1890 marcou um:

sensíve'I aumento: São Bent(),
470 e Freguesia ed campo Ale
gre 213.

São Bento, a pequena povca
ção, que recebera em 1873 os;

primeiros imigrantes",foi eleva
do: a freguesia em 1876; a vÍ-,

'

la em 1883; a munic�pio inde:."
pendente em 1884 e a comarca:
em 1891.

875,646,40

16'4.339,10

-

"

'_

" "1910 - Cr$
" "" 19'15 - Cr$
" "

-

11;1)20 - Cr$
" -. 1925 r-r: Cr$
" "1930 - Cr$

" 1935 -:- Cr$
" "1940 - 'Cr$

" 1945 - Cr$
" "1.946 - ,Cr$

1.082.796,60

1.929,10.

1.084..725,70

" \" " 1887 - Cr$
" 1888 - Cr$
" !ly89 - ,Cr$
" 1890 - Cr$
" 1895 - Cr$
..

1900 - Cr$
" 190.5 - Cr$

'"

" "

\
"

" "

" "

" "

\

"

1.929,10 "

"

"

"

5.54.127,10 "

556.056,20 " " 194,7 - ,Cr$
" 1948 - Cr$
,,' 1949 - Cr$

"

24.735,60 "

580.791,80

ô-:-8fl3,50

6�893,50

573.898,30

580.791,80

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E�TADO- -Domíngo. 9 d�, Abril ne lJ5J 3

naval de Monte Santiago, a ar
-

gentina sob o comando da AI·
mirante Brown;

,

- em 1846, no Rio, faleceu o

t catarínense Tenente-coroner
José Luiz do Livramento;
- em 1857, nasceu em óbí:

dos (Pará) o ensaísta José Ve
,

rissimo de Matos que veiu a fa
lecer no Rio de Janeiro em 2 de
fevereiro de 1916;
- em 1858, foi elevada a ca

tegoria de freguesia a povoação
de Joinvile, neste Estado;
- em 1870, muito embora

estivesse a guerra do Paraguai
terminada, com, a morte de
Francíseo Solano Lopes em 1 ri

de março desse ano, o :GeneraJ
paraguaio Cabalero ainda se
mantinha: em armas. Nesse dia.
foi alcançado nas proximida
des de Bela Vista, no Apa, pelo
Majôr Franeisco Marques Xa-

IAssociação lural d3 Stj) 880tO do Sol ODlem', "boje e ���b���d:!O:: ��n!����o "
,
A Associação Rural de SãOl Brusky, Fernando Gruber e 'amaaba

....

no
-

- em 1879, foi agraciado
.Bento do Sul foi fundada em I Luiz Zierhut. ' com' o titulo de Barão de' Ba-
.data de 4 de maio de 1946, pe- No ano de 1947, a Ássociação pA88'ado tovy, o bravo catarínense CO-:

,-,:lgS,s:r.s.,CR:p;-Osmai' Romão -da 'Rurai:' distribuiu 2QO 'sacas 'de' U ronel Manoel da Gama Lobo
,,silva, Engelberto Grossi, 'Affon- sementes de trigo, feijão e ba- DIA 8 DE ABRIL d'Eça, uma das mais significa-
<so Jung, Tomaz Vital Teixeira, tatinhas, e para o ano de 1948, Em 1595, o corsário inglês tivas glórias .do Exército Brasí-
,'Ernesto Bruskye outros,

sendol
distribuiu somente � ínfima James Lancaster, com 3 navios 1eiro.

,..:sua atual Diretoria a seguínte: quantia de 150 sacos, porque seus e mais 4 do pirata francês 9DE ABRIL
'Presidente: Engelberto Grossi; não recebeu em tempo as se- 'Venner, surgiu em frente a Em 1595, o corsário ínglêe
-Vice-Presidente, Affonso Jung; mentes encomendadas que foi Olínda, em Pernambuco; James Lancaster e o francês
Secretário, Alexandre weber;! de 800 sacos, quantidade que ,o -l.. em 1640, saít; de Lisboa a Venner, desembarcaram com
'Tesoureiro, Adolfo Schlage- municipio necessita para o esquadra que conduzia à Bahia suas tropas e se apoderaram
.nhaufer; Conselho Técnico: plantio. '. 10 primeiro vice-rei nomeado pa- do Forte de Bom Jesus, no
Guilherme Edgard Pscheidt, Atualmente a Associação tem ra o Brasil, Marquês de Mon� istmo de Olinda e.em seguida'Tomaz Vital Teixeira, Ernesto, mais de 500 inscritos.

talV.
ão;,

A

.,
de

Recife;.,
*\; ....

,� em 1823, o governo .provi- _..;. em 1818, o ExercIto do Ge�
. sério desta então Província de neral Curado chegou a Purifi'

__ «-O Escotismo é, um verdadeiro semíuarío. de i Santa Catarina, mandou dístrí- cacíón (Hervedero), então re-

,ideal, de virtudes cívicas, de tudo· enfim o que é
buírsesmarías de quarto de 1& sídêncía-de Artigas, encontran-
gua aos colonos aqui resíden- do-a deserta;·

'

tes;
-

I, - em 1822, o Prtncípe-regen-
I - e,m.182'l, a esquadra.brasí- te D.,Pedro chegou a Vila Rica,

't'leira,. comandada pelo Almiran- que passou a ter o título-de cí-.
te Pinto Guedes (Barãq do Rio dade, sendo-lhe restituído o

:-"" ' da Prata) venceu, no eombate primitivo nome de Ouro Preto.

- em 1836, chegaram à Ilha
de Tatuocá (filto Amazonas) ,
afilJl de assumirem a Presidên
cia e o Comando das Armas, da
Província do pará, os General
Andreia e o Capitão de Mar e

Guerra Mariath, respectiva
mente;
- em 1880, faleceu no Rio a

poetisa e escritora Maria An

gélica Ribeiro, espôsa do pin
tor cenógrafo João Caetano
Ribeiro.

São Bento do Sul - Parr���_ - Estrada Dona Francisca'

: necessarío ao homem para ser alguém no mundo'
if�' ",

�:" 'que _peus abençoe aos Escoteiros ,po Brasíl.»

(.

10 DE ABRIL
Em 1585, as camaras de San�
tos e S. _Vicente fizeram uma

representação sôbre a necessí
dade de ser, feita a guerra
contra os Tupiniquins e Cari�
[ós, por, precisarem de escra

vos;
-' em 1817, no Recife,' íní

cíou-se o bloqueio pela esoua
dra legalista 'do Capitão de Fra
gata PeresBatista contra os

revolucionários republicanos;
.

- em 1828, durante a cam·

panha 'da Cisplatina, a escuna

"Constan.ça" do comando de
Senna Pereira, aprisionou a es

cuna argentina "Union";
'-,- em 1865, de São Paulo

partiu com destino a Mato
Grosso a coluna. que defende-
ria esta Província. atacada pe-
los paraguaioS de Bal'riGs«
Resquim, eque tomou parte na r:

jornada. conhecida
.

mundial..
mente como "A retirada da La-
guna"; '. .

.

.

z: em 1866, travou-se-o com-

bate nobanco de Itapiru (OU
Porutué � Ilha da nedenção),
'morrendo.glortosamente o �.
neral JoãoCailos'Vilagran C�..

brita, já ferido .nocombate d�
dia 6. Este. é o Patrono da Ar·
ma' de Engenharia - do ,Exército
Brasileiro, e nascera em 30 de
dezembro de 1820;

CO.'DO'.-
ESCOVAS 1 Para dentes, roupa, unhas' e cabelo
PIRCEIS 1 Para barba, pintura, trinchas e brochas

OONDO�
, ".",..,,�.J,,' " <

,�:,...:J""",,I ,A,

\

, , (

quali�ade, durabilí-
da afamada marca

Os preferidos pela sua

dade e
-

preço, sae os

\ Os' únicos " de 'sua

� - • �;J

, prefer'ênciá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTADO-Domingo" 9 de Abril de 1950
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o 'EbTAI)O.,--Doniingo, 9. de Abril. oe
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!

.......

. ,

I
i

ttt'!
10 de!

}.

CATARIHENSE .>

ARTE
Grande sortimento em obras de arte, das melhores madeiras de

Santa Catarina. Os mais lindos e artisticos PRESENTES,
para todas as ocasiões."

I

(
.1

.
'

. ' ..

-:»;
.

.•.i t

"
.

.'.

Fábrica de ;t\rie:rat6s de !Madeir�:.�.:
Caixa Postal, F

'., T�If:fon�/'.' 23.,. Tetegflma, ' «ZI�R��9'" t' -:
.'

Rua Barão do RIO' Branco', ns. 19, 2( e 23"
.'

São Bent·J·" ao Sul-Sta, Catarina

FUNDADA EM, "192'3
"

.( ,

. '( ';

. (

I'
I

, .

. ,

...

, r
.� .. ,'"

"

JF'RANCISCO
-- NETO

Adv1lgaclo

Escritório: Rua Fellpe Rchtm�,.:;'E
21. (sobrado) (Altoda casa. "O

Paraíso")
.

I Residencla: Rua Alvaro de CM'�
, vatho,' 36 1

.' .i(� I'lQJianÓpolJs
!>.,.�.- - ---..-_._"- ......._

,

L__""
•

·1

\.

f'
/
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Serrarias ,. fábrica de Caixas - fábrica
de

.

Pas_a �e«:âDlca I

e Papelão

M<Jdeiras Be'neficiadas
e Folheadas

I Com' filiais em: São 'B�Dto do Sul, Ii,
. Fábrica de. cadarços .' I

Estação .GENERAL OS'ORIO, Município de I
Mafra, Santa Catarina, Serraria' I

E
Sio Beato' ·do. Sal. J

nd, tele'gr.: «MI\DEI,�A)-Caixa' Postal, 1
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O "cliché" achna é um flagrante da colheita do trigo, 'na Estrada Don'; Frá�cisCa, 'no
próspero São Bento do Sul. Ali, a agricultura se tem desenvolvido muito bem, graças à
contínua assístêneíá que presta o sr, Prefeito. Henrique Schwarz aos eultlvadores da terra.

Segundo nos declarou s, s., em 1949, regístaram-se boas colheitas! principalmente do trigo,
centeio, milho e batatas. O plantio e a produ ção, em alqueíres, que é' a medida de capaci
dade comum aos colonos, acusaram as seguin tes quantidades: PLANTIO: trigo, '2.950; een- '.

teio, 1 ..550; milho,' h450 :e..JNltatas, 3•.sSOó· .p..ao"DVÇAO;,-.trigo,-58..4.o0;--ceRtei9,,".30�1J.; -Drllho,-,__
128.040 e batatas, 39.200.

.
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.', I

In�ústrias\ Antônio KaesemodetS.A�·
,....----__...----.-.��-------�----.�--..-----�.....--.....------ __---- ------------
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Outro aspecto de São Bento do Sul

." •
o"

t '

Móveis LEOPOLDO'
OS BONS MOVEIS

Móveis residencíaís, para escritóris,
móveis padronizados «DASP»

. '\

Fábrica de Móveis Leopoldo S. I.·
Rua Benjamin Constante n, 8-Caixa Postal, 17

Telegramas «Famosa.

São Bento do Sui=Santa Catarina'

�It1l'pt1en s a
, Em 1885 apareceu o primeiro jornal, aliás; um
número só, chamado "Der Aasgeier" - O Urubu.

. Em 1887 foi publicado o "São Bento-Anzeiger".
que em 1889 reapareceu com o nome "Legalidade". ,',
Era dirigido pelo Dr. Wolff e redigido em alemão e

_ o,ª����ªrte el!! _portug�ê&.
"VolksbOten",lámbem de 'propriedãdi aõ-·Or.

_.

Wolff, teve início no ano de 1895 terminando em
1910.

Outro jornal, de publicação incerta, porém
com o mesmo espírito sarcástico 40s. demais jornais
do Dr. Felipe \Maria WOlff, apareceu em 1900
"SeandaI". .

Impresso na tipografia de Edu,ardo Schwarz,
. em Jpinville, e sob a responsabilidade de Guilherme
Urban, )aparece em .1908 "A Gazeta do Povo". No

..
ano imediato a impressão do referido semanário co

meça a ser feita na tipografia ora existente em Ox
ford.

Guilherme Bollmann inicia no ano de 1908 a

publicação de "Volkszeitung", sendo seu tipógrafo
o sr, .Luíz Bollmann. tste jornal foi publicado até.
1938: ' r -, -

..

"O Catarinense" aparece no. ano de 1910, sen
do seu Diretor-Proprietário o sr. Luiz de Vasconcel
los .. Estavam. instaladas a redação, administração
e oficinas na Rua Municipal.

.

"O Aço", semanário publicado pela primeira
vez em 10 de setembro de 1936, tinha como Diretor
Gerente o sr. Ernesto Venera dos Santos. O último
número dêste semanário foi publicado dia 25 de de-
zembro dê 1943.

-

.

_

. -

No ano imediato, ísto é, a 24 de outubro de
1944, foi dado à publicidade o primeiro exemplar de
"Planalto", semanário de propriedade de Joaquim
SaIles e sob a .díreção do Capitão-Osmar Romão da
Silva. De 10 de fevereiro. de 1945 até 30 d� novembro
de 1946, "Planalto" passou a ter a segúinte Direto
ria: Orientação eRedação - Capitão Osmar Ro
mão da Silva. Diretor Substituto - Ernesto Venera
dos �a�tos. Gerente. - Antônio M; SOuza. A partir
da última data: Díretor-Propríetárío - Cap. Os
mar R. da Silva e Gerente - Antônio M. Souza.
"Planalto". �ia 10 de março de 1947 perde seu Di
retor, CapIta? Osmar R. da Silva, que falece após
breve enfermidade. Com a perda irreparável de seu
fundador e dirigente, na falta de sua brilhante in-

. teligência e de seu devotamento o semanário aín
dá. mantido quatro'meses por u� grupo de arrtiO'os
publica o seu último número (66) dia 12 de J'ublho'de 1947.

. "

/

V, S. procura um pre
sente util e a,radavll?

COMPRE

Uma bateria d"
alumini'o «TuPI'»
Produto da Manufatura

de Alumínio
OTTO DIENER

"

Caixa Postal; 25
São Bento do Sul

Institufo Ora'sil Estadas Unidas
QURSOS DE INGLÊS

A diretoria do r. B. E. O. comunica aos .seus associados que. a

artir cio dia 25 de março, estarão abertas as' màtr ículas para o auo

letivo. para (>5 cursos de inglês, sob a direção do prof. Mathias Bogner.
Outrnssím, a \ isa que as mesmas poderão ser feitas. em sua nova·

sede, à' rua Saldanha Marinho (Ed, Santa Terezinha, da firma Machado
k Cia. S, A, - C0111. e Agências, 10 andar) das 14,00 às 19 horas, todos
os dias úteis, com exceção cios sábados, quando serão aceitas matri
culas das 9,00 às 12 horas da manhã.

Édio Ortioa Pedriço, Diretor de Cursos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N.om-e:' :SMII BENTO 00 Su�. mU?icí.pio.1 Não banh� ��n11lJma lo· jar d�. trem arfí a estação; e llOSSl-1 �'f
'

.•e·c'e a.'gem..· e':'· InDO ..��
. .Su.perfície: .1° Distr-ito (sede) cahdade dêste murucepro, vel ainda chegar ao local pe� e�-11· . ". ..

'

, '.' nÓ: ;
..r.J

.,��36 qUHôDietflos.qu.:ad.radDs.,." "

..
R�O NEGR'INlHO - Atrayes.S'a .. t�ada de

rO.dag�m., sen.dq �t:�essa_�
•. ��, .. ", �·"8D�fLBBI.B·· "V:PI.Ml'.�

�".,.:" :··L'fD... I· "�I.'�- �,

20 Distrito (Ilio Negrin!:lO) - vila do mesmo nome; é um atlu- r.I'0 percorrer so!pente 8 QUllôme-.
. 1'1 :au ."i ..

' ., .'·i �t'
S3Q quilômetros quadrados.

.

ente do Rio NegI'? e e.m �arte diví- tros, :
�-

. Caixa Postal, 43.-São Bento âo Sul . ...,-Sa�t'! Catarina �llSuperfície t.otal - 1.366 quilô- sor entre os dois dfstrítos dê�te SUBIDA DA .sERRA DO �IAR ,NA

I' E t. d 3 a 21 metros Preços' cd 63.60 46.60, �t'met�os' quadrados. . .

município. LOC"�U_IDA�E :r;>E RIO' NATAL -

.... 53�OO�o�6�:0' ee 'tS.80 por metr�. Linho·s em várias �?- �t'População: � 1° Distrtto - 2.520 RIO nos BUORBS - Afluente É a uníca VIa férnea no Estado de

I...... ara senhoras etc Faça' seu.s
pedidos pelo re- �.,habi-tantes. - 2° Distrito - 5.68.9 do Rio Negrinho, atravessa o Pa- Santa ,Catarina que so�e a �erra ..�. �:b�lso postal, di�eta�ente da fábrica ao consumi- ..��

4labitantes - To\al: 14. 209 habí- trimônio Munícípal, Há duas locají- do Mal. Parte .da Estaçao de sen-a
. I dor Calcular para cada 7 metros cr$ 16.00 de parte...��

t t dades conhecidas pelo mesmo nome Alta numa altitude de 807 metros, �t" ',' _ ': '

.
. .

..

l II,a�:�dências da cidade: - 336 deRío dos Bugres (Serraria) e Rio subindo a Rio Vermelho, �ituado al'��" Colabore paT� o. engr�ndeczm_ento_ da ltuiustria Nacwna :��
.habitações. dos Bugres Baixo (Moinhó) .

'

820 metros, desce a seguir

paral�t"
•. �'� � �.�. .� � �' �.� '64 �IlPrincipais acidentes, geo(jrá. lHO 'DOS BA�NHADOS Rio Natal, cuja

al�titu.de c.�ega a 355 •••("��:"':�C�
..":�:".�.".���."�.".�."X����.� ,.�.�.�=ficos do nosso Município afluente do IRia Negrinho; a estra- lII.et�os e termina o ,traJeto �m Co-

Dr. Alvaro de Abreu Rego, 1943. ,
Dr.. João Cleto

, Corrêa Mourão,
RIO VERMELHO - Nla localída- da de ferro margina o mesmo rio. r1lpa,.� 60 metr�s. s?bre o nível �o Dr. Eduardo Domingos da Silva, 1938. .:

.

de de 'Rio Verme!.ho, é rio afluente ,SERRA IDO MAR - Serve de li- mar, ja no mumcrpio de Jaragua. 1946.' Dr. Eduasdo Domingos .da SlJ.va,
41.0 ,rio Humboldt, com uma queda míte entr-e -os municípios de Ro· SALTO RIO PRETO, NA J,.OCALI-. Promotores Públicost, 1940

.

-

..'
ee 44 metros; de propr-iedade da deio, Tlmbõ, Jaraguá do Sul com o DADE DE VüLTA ,GRANDE, DIS-! José Bueno de Sõus�, 1892 Di;: Nei�on da Luz ,iÜbelro, 1940.
Emprêsa Sul Brasileira de Eletr i- de São Bento. 'l1R:ITÓ iDE RIO VERLl\fELHO - �s-

Interino. Dr. A'.3xandre Ern.esto· de Olí-
aídade S. A. A queda não é mais S:ffiRRA AZUL - Morro situado te local fica a 62 quilômetros da

Affonso de Sá Gama, :t895, veira, 1942 .

.aoroveitada. no Campo Grande. Sua altitude P. séde municipal; encontra-se à mar-
I t

' 'Dr. R"""ério -Fagundes, 1944."y
.

•

t
fi" enfiO. �o

RIO ,PR:ffiTO ;:;-'" Em Pocinho AI- de 1.�OO metros sôbre o nivek do gem da estrada do Alto RIO Pre o
Manoel Gomes Tavares, 1R95 _ Dr. Wilfredo . Eugênio Currlín,

to, no dístríter de Rio Vermelho,

61
mar, ponto culminante. do munici- e poss�le _um.a q�eda de 33 me�ros. Interino. ',...'

,. 1944. ' ';, '.

afluente do Rio Negro, servindo de pio. �.l'lnctPms. rl?��ZaS naturais ,.

I Joaquim 'da Silva Dias, 1897 _

-

Dr. Osmun.do Vieira �lil!ra, 1946.linha divisória entre os municípios Objetivos de, turismo II\.J:quezas mIlleIlaIS - Felspato, I t
.

..
.. FunciondrlOs da JustIça em 1948:,

de Itaiópo';is Mafr<a e' Serra Alta

l
SALTO RIO VEItMBLHO NA LO- cao'.im, pedra para rebolo, saibro, I nCenlno. Mu"" r' 189'7. Ernesto Jorge Diener-.;_,Talbeliãó·,."

. '. , ar os· " lie, •

.seg�indo direção sul-norte� Possue CALI.D.AlDE DE JbIO VERMELHO .�lca, gramto, a.reIa.
para cOllstru-1 João Mar<ques de Carvalho, 1898. de .NO,tas, Ofici.al_ rI? Regi�tro de

'Ul!l� queda de 3,� metros nao apro- - Apre�enba ��a queda de �4 me- çao.. lo \ '.
. .' •. Francisco Goll, 1898 :.._ Jnterino. Imovels e EscrIva? do CrIme.

veÍtada.

I
tros e flca prOXI'ffiO da estac'lo fero Riquezas vegeta.ts '- Pmho, lm- ..

Edmundo de .oliveira Figueiredo Guiomar' Corrêa.�·:_ Escrevente
. RIO iNEGR{)' - É um .rio divisor roviária do mesmo nome. Afim de I' bui'a, c�dro, canela, sassa'fraz, cas-. 1902.

'

juramentada.
�ntre o Estado do Paraná. e êstç chegar até o local poder-se�á via- ca� taamosas, erva�mate.

Manoel Barreto, 1903. I João COITêa F;i!.ho � Escrevente
;POVOADOS EXISTIDNTES

Dr. Octávio Vinel'.i, 1905.
.

juramenlado. :

I I Distância' da .,. Número de Olávü Carneiro da Cunha, 1906. l,rene ICor·r,êa Diener - E,sereven-
IJe,,'signação II Nome do Distritf.' I Séde Municipal I moral/ias: Dr. ,Milçto Tavares da ,Cunha Ba,r- te juramentada.

�

j I (k ) I reto, 1908.
_

i Erico BoJimafip - Ofieial .do Re-
_;...... ;...... .......

1
.

m
�

Dr. Marinho de Sousa 1;.obo,.191f.. giátro ICivi!,i'!I''itulós' e' Dooumen'to»
I I",. I

.
.'

,

e Escrivão ídá' J!.oIÍc·ia: .�. �' t.;..
.

jJ)r. LázarO Bastos, 1,913.
'

,
r \

_ "',,.

I " 1 Dr. Alberto de SaIles Fontoura, Ary ltichter Virm,aud ..:.:.
-

ESCl'i-

, Serra' Alta,
.

I 8 56 1915. vão do Civel, ,(!jôihércib, F,eitos \da

'I
Sern AlVa I 12 III 34 Dr. Assonipio de Sarandy Rapo-' Fazénda, Provedoria, Orfão� e Au·
Seria Alfa I' 27 65

so, :1<915..
_

_ i sentes, �esí.duos e Be�� .de .�vento•. ,

Ser,ra Alf!a I 10 I' 17 .

.Dr. Agenor Homem de Carvalho,' Francl�c� Gery Kannnslh - Es·

I rRió Negrinho J 12 I 64'- ". ' Aprizio Gomes de Melo Caval- cr!vão Distrita)1 de !l�o Negrinho.
,Serra Alta I 44 J.,.,

.

60 canti, 1917.' ., �Georginã Miaria Gery.·Kaminski
I'>" ,ser,ra AltJa, ,I .' 39 I 17 Dr. Mario Vice�te Vianna, 1917. 1- 'Escr'evente jur,amentada.

.

I Serra Alf!a� I 5 '127 : Dr. José do R.ego CavaIcan.ti Sir! :[.eopoldo Ç�r.valho Ce;lar - OfI-.
'seI'ra Alta I 7,5 II 73 '-, 'va Junior, 1IH8. .'

! daI �e Justiça Privativo da Fazen-
,Pocinho '...... I Rio Negrinho r 66 51 .Dr. Ayrlon Martins Lemos, 1920. da.
São Pedro ('Co!.ônia O<lsen) .•...... :.. f Río Negrinho I 32 i 54 Dr. ,Osc'ar'Leitão,. 1,920... .. ,.' Eivino TremI - Intérprete e
Rio qos Bugres ,(Estr. Da. Francisca� .. I R10 Negrinhp I .

'

36,5 I 20 Dr. A1varo :í3àpt1sta, l�:k�' , Tr<adutor Público. I:Rir dos Bugres.... (Est.r. Da: Francisca) .. 'I ITtio' NegrinhQ
1

I ,24 ,.

_

··1, 9. .Dr: .Renato de' Medeiros Barl;lOsa, Snra. Jenny 'forres - Contador�, ..�.

!:�a d1�'i!�����;�:e;;;n��_:;:, �: ��:::; ��. �l- - :'·'���raN.�(ft·��-,.. -_. "1" ��-�-�---l' '-'-1�::---�---' '-1'��: �v:·G::;�::-;�::i;a' ��':�:IO, 'JL������� ;�:;i:ndr;�s:-
.

- �,.�
Vila Nova ...........•.............•. I.

.

lRio Negrinho 25 I 52 1928. 'Carlos iipper�r -' Juiz' de' paz
�alto ; �.' I

.

-'lRio Negrinho I, 32 '20 Dr. José ·Aris.tides .

de Morais, qa .8'éae. I
Correderas

.

I Rio Negrinho 55 i 25 1929. A'Il,ge;I;} Zanlu.ca ;- Juiz de Pai da
Banhados (É�ia"Ç'ã'o' ;Se���' Àii�; :::: Serra Alta, I 4 I 27 Dr. Arno Pedro Hoeschl, 1931. Séde.

- :Rio da Veada......... .. I Rio Negrínho ' I 46 j' 12 Dr. João David 'Ferrei,ra, 1932. Jos'é TremI - Juiz de Paz d!>-
Banhados !li :,..... Serra Alba I 7 I 1.2 Dr. ,salvio Cunha, 1933.

.

.DisLrHo de Rio Negrinho.'
Estrada dos IBugres ,... Ser,ra Al,Da I' 20 I 13 Dr. José Luiz Sallce.s, 1934.

,

Luiz Neideh - Juiz de- Paz do
Fundão .. ;........... •.•...••.••••• Sel\:ra AU;a,- I' 14 I· 21- Dr. Norberto Mirand'a Ramps, Distrito de Rio Negrin.ho.

do'\lia ,Antinha :'. . . . . .. . . .. . . . . . . . . Serra Alba 16
'. I 15 1935. Roberto Koenig - Adjunff)

Dr, Hélio Ideburgue Carneiro Promotor Público.Magistratura Dr. P·edro Estelita Lins, 1907. 1922.
�

da 'So·u.s'a G"m'- ,Le;:tl,' 1936.
..

- Affonso Treml,-{ iDelegado deJuizes de DiI1eito: Dr; João Pedro da Silva, 190�. Dr. Ne1lson Nunes v .

, ,

" Dr. Olyntho fC
..
ampos, 1936. P.olicia do Munidpio:.Dr. Vasco de Albuquerque Gama, .Dr. Heraclito Carneiro Ribeiro, marães, 1924.

.

'
. Dr. Marcílio .João da Silva Medei-. João Gabardo Lemos_ - Sub-De.1891 a 1892. 1910. !Dr. Au�usto Cezar Veiga, 1925.

,ros, 1937. '.' legado de Polícia de_Rio Negrinho.Dr. Manoel Caval,canti de A. Cã- Dr. Gustavo de Toiedo Piz::t, 1911·1 ,Dr. ·Luiz Augusto de Otero, 1931. ------(__-.;:.- _maro, 1893. Dr. João da Silva Medeiros Filho, Dr. 1\1'aurilio da Costa Coimbm,
pr. Archimedes de Oliveira Sou- 1913. / 1932.

5:a, 1895. 'r .Dr. Alcino Ca'deira, 1914. Dr. Albino de � Filho, 1933 .

.Dr. Egydio Francis:co .das Cha·. Dr. Antônio 6iIistre de Campos, Dr. Ivo Guilhon Pereira de Melo,
�as, 1896. "1916. 1934.

(
I

.
Dr. 'Manoel Adeodato Sousa Ju- Dr. Alfredo Trompowsky, 1917. Dr. Roberto João da Silva Medei-

niQr, 1897. Dr. IMario Carvalho Rocha, 19H). ros, 1935.
Dr. Manoel Pimentel de Barros 'Dr. Jos,é Arthur :í3oit�ux, 1920. Dr . .osmundo W,anderley da Nó-'

Bittencourt. 1898. -, Dr. Agenor Homem -üe 'OarváIho, bre�a, 1'937.
Dr. Antônio Gomes Ramagem, 1920. 'Dr. AdaJ.berto. Belis.ãrio Ramos,

:1901. Dr. Àbelardo/We.nceslau da Luz, 1939.
Dr. A,ntânio Cãndido.

j d; Sales, 192"1.
.

.' I
Dr. 'Cântidio do· Am�ral e Silva,'11904. Dr.' Aprigio de' Melo qavalcanti, 1941. �_..;_ _

.'-_,.,;".r
....

. , �'. ::,.

'. Q ESTAºO-Do�ingo 9. de Abril de 1950

! .

Rw Vermelho (Bstação) .........•...•
Rio, Vermelhó (Colônia) ••....•.......
Rio" Natal

#

� ,
'

••••

Britador ..........•..•........•.. _
.

I
.

Lençol .

Ano \Bom : .

Caminho das Pacas .

Oxford _......... . .

:Mato !Preto : \. . .

.

!

,

Francisco Roesler & Irmão
Rua Felippe Schmi,dt, 14 FORD SÃO BENTO DO SUL
C,AIXA POSTAL; 19 Santá Catarina--Brasil

Concessionários
.

au'torilados

Sempre querid'os e sempre preferidos, .s,ão 05 CH_OC€)[ATES, ,50,MBONS,
, CONFEITOS E CARAMELOS «BUSCHLE-POLARIS), .

produtos que primam por pureza, finO., . ,gÔs,fo .e alta,. qualidade.

Compre sempre: Chocolates, Bombons, Confeitos e Caramelos Buschle e Polaris,
.

duas marcas régias � Inegualaveis ..

Fabricantes: Buschle Irmãos�Rua Jo'ão Pessôa D. t 4

São Bento do Sul ...�-Santii:'-Cafarin·a

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�I ,POUCO' de ':história '8 notícias e� �.uera
. 'sôbre O"; lunicípio" de São Bent�m�c�J�r �!m

A divulgação das vantagens 1
" "

"

1
dos tropeiros: Augusto Kur.

oferecidas pela Sociedade Colo- ,los' leitorAs 'd 8 O que se ve ,em ten e RodoUo. Kl�umann.
nizadora de Hamburgo calou II O primemo crime deu-s� na

=�����:���sn�eid��:�: " 'O ESTA',DO" 'Sa-O Ben'to do Sul m:��O��d�àS�i;��:�CI��
wald na Austria. i.

seu livro de' memórias: "Na,
Era o assunto da época. 1l:ste registo, nasce do entusiasmo P9r São Ben- primeira e úniea, loja 'de. Reu-Cinco tamílías as mais reso- ( Hómenageamos com 'ês- to do Sul quando por lá andamos durante uma se- sing na sede da futura cidade;

lutas I esclveram partir a pro- te suplemento o próspero -mana, Não se sabe se, primeiramente, se .deve falar era o caíxeíno. Abendroth:
cura da ' Canaan" prometida município de São Bento do bem da terra, ou do povo, que ambos se aJ�stam p�- quem servia os: fnegues:es. Era.
Vinham resolutos, dispostos Sul, levando a outros re- ra proporcionar ao visitante a mais grata rmpressao um

.

"domador de' arenques"
a enfrentar os reveses, crentes cantos de Santa Catariná possível.

.'

,

. l��' bem acomodado, que fazia,
de encontrar aqui terra boa e notícias ilustradas dáquela Cidade de salubérrimo clima, onde se colhem de- muitas chalaças e que. era alvo.
fértil. Apesar de todos os so-

./ rica regíão.. liciosas frutas nesta- época do ano, de traçado mo- de muitas pilhérias. G_erta,nhos jamais se deixaram levar Dentro em poucos dias- O: derno e belas residências, primando por sua limpeza noite após pequena discussão.
pela fantasia. Sabiam perfeita- faremos com Blumenau, que extasia os olhos forasteíros, florida e encantado- teve início uma bríga entre
mente que para cá vinham lu- 'focalizando, por oportuno, ra São Bento- do Sul é habitada por uma gente ca- caixeiro e o cozinheiro Eis-'

-

tar com uma infinidade de obs- o seu centenário; depois, va'lheiresca e bonissima.·'
.,. .

chel, pois aquêle negou ven-
táculos, mas a vontade férrea, com .Joinville e Lajes.iper- Todos parecem, fazer côro no elogío a,adminís- der mais bebiba alcóolica, con-
venceria tudo-que se lhes ante-. i' lustrando, enfim, todos os tração do edil 'Henrique Schwar�. E o que e. melhor, siderando já estar o cozinhei-
pusesse. .

municípios do Estado. sincero e espontâneo. Schwarz, quando o ,?mos, )0- '1'0 bastante embriagado.
Aos bafejas do vento, a bordo Visamos, dessa forma, go nos impressiono� bem. Est�va exceSSIvamente Finalmente Abendroth, um:

do navio a vela "Sa:n�ibar'�, I atender aos sucessivos re- preocupado com o Posto de Puerl�ult�ra recentemen- gigante, pôs o encolerizado,
, viam lá ao longe desaparecer as clames ,dos leitores que, te construído e com a macadamízação das estradas Hirschel na rua.

-

O bebado en-
últimas terras do Velho Conti- por carta ou verbalmente, municipais. Sua administraÇão emerge do contacto trou novamente e perguntou'nente. Um novo horizonte sur- insistem nisso." com a população citadina e rural, a quem a1;1scult:' ao caixeiro: "Isso foi sério ou
gíria. É, pois, o presente su- seguidamente para, depois, ate�der-lhe os �nseIOs. �I- brincando?" Quando êste de-
Decorria o mês de junho de -plemento de "O Estado" nâmico, inteligente e progressista, o Prefeito de Sao clarou ter procedido a sério, 0;11873 ... Entre os 170 trípulan- uma desíncumbêncía reda- Sento do Sul há realizado naquela Comuna grandes cozinheiro Hírschel cravou'

tes 5 hli1j_!ías esperavam ansio- torial que satisfaz à vonta- obras que já o consagraram à confiança do eleitorado uma faca no ventre de Aben-
sas o aparecimento da terra de geral dos que o Ieem. que o elegeu.

'
,

" droth, de modo que lhe sai-·
prometida. Ei-la que surge. A A população é ordeira e trabalhadora e saudavel. ram os intestinos. O ferido;
nova terra os recebia em festa Não se nos depara por lá o. desocupado, ou o es- estando deitado no assoalho,
pois píscram, pela primeira vez, minhada, mas o espírito huma- moler. No 'interior das fábricas, ou 1\0 cultivo da ter- apertava com as mãos - ge-
as terras do Brasil justamente nitário dos primeiros "

colonos ra todos produzem para o enriquecimento dêste país. mendo, a dolorosa punhaladano dia em que êste país so- jamais permitiria que. .uma só SÓ se divertem aos sábados, indo ao Cine Brasil, um enquanto que Hirschel, assus- '

branceíro e feliz, festejava seu vida se' perdesse por negligên- dos melhores .emaís modernos .cinemas do Estado, tado, pediu socorro e veio bus-
510 aniversário da Indepen- cia. J' com sua Iluminação indireta de' cores -varíadas; dan- car-me assim como

.
Carlos,

dência.
"

O sacríficio foi recompensa- çando na Sociedade Desportivo Bandeirantes ou na 'Müller. Müller já gritava de-
* * * do. Nos anos imediatos, isto é, -Sooíedade Desportiva e Recreativa "23 de Setembro"; longe' afim de me estimular

Era preciso agir. em 1875 e 1876, pessoas das va- jo(a'lldo bolão, ,esporte popular até, êntre-as mulheres para maior pressa: "Seppel,Eram as pessoas seguintes: riadas precedências começa- ou saboreando suculentos churrascos. i"
•• , kum, da, habens . g'raaít, do

Anton Zipperer, sua espôsa Elí- ram a chegar. A� crianças têm no parque do: jardim da cídade Abendroth hange de Dârm'
sabeth e seus filhos Josef, An- 'Com muito esfôrço podemos um recreio e tanto. Sua eonstrução-se'deve ao saudoso. aussa!" (Zé, vem depressa! bri-ton, Therese, Andreas, Carl e anotar vários nomes, o que. 'Cap. Osmar R. -da Silva que �dm�strou ,São ,��I���. ", .garam! o� intesti!lOS, do Abe�Franz, Igriatz e Anna Rohrba- aliás não representa a rel�ão. do �u! por,dúas vezes, n_os'p�1l0d,�<;-i'1-1r�5 a)1.;:p-4,! Fdroth estao de fora!)cher e. filhos Ignatz, Josef e integral: .

f, .�' 26�2-46..:�a\'10:3-,47; vi�dp � falecer, em' 10 de�f.l�arço· , .. ; Chegando na venda, pergun-Anna. Georg Zipperer com seus Frederico Fen:drich Sen.; de"19'47. Ain�a hoje oS�,i1;li1n:icíp.es Iherecordarn ,0 ,ll(_)" ... teta Hirschel o que havia. fei-
filhos, Josef, Georg e Franz. Franz Eckstein, Schadeck, Zs- -me com veneração e respeito. ,'-, -

.

';
_ .' .. .to. ':Em seu lugar respondeu o

Josef Pscheidt. Georg Stüber, choepcke, Kníttel, Jacob 'I'reml Aquí e alí, vimos, amiúde, os mais variados ,�s'p�: .. , '. .rerído: "Isto não seria- nada,
sua espôsa 'Í'herese e fílhos Ro- Senior, Johan Roesle Senior, eímes de hortênsias, fazendo de São Bento d9, ,�ul.. , si.vocês pudessem fazer entrar
sa, Bibiana, acompanhados de Henrique Reusing Sen., Ferrei- "a nossa Petropolis. Notamos nas fislonomias ��l��es os intestinos." Como o [ulgáva-Josef Bayerl, Anton e Therese ra de Lima, Machado, Pscheidt,

.
dos que lá residem um orgulho justificado de s��, ci- mos perdido e pe:risáva�os qu.eDuffeck com os filhos There- Muehlbauer, Lobermeyer, Hue- dade, tão. próspera e acolhedora.

,
. .êle havia de morrer, nao he�l-se, Carl, Franziska, Anna e bl, Beil, Bendlin, Augustin, \ Além da tenaz operosidade qu� desenvolve o �l:��\" tamos em experimentá-lo. Nao'Agnes. Kollross, Christof, Lange, Krue feito. municipal, São Bento do Sul conta com a cü0l;le� . ,conseguimos fazer entrar com,Ao ch8gar em Joinville to- gisch, Brand, Teixeira de Frei- racão d\lma elite que muito trabalha por sí, de��re a os,dedos os intestinos do Aben-'

maram as providências que se tas, Zimmermann, Peikert, Kel qual ,destacamos: ? sr. dr. E(�.uardo Domingos da. �!�- )

droth qúe se achava dei�Stdo,faziam necesSárias e rumaram lenr, Hümmelgen, Bachel, Kir- ,

'

va, íntegro Juiz ,de Direito.; ti sr.rdt. Osmundo. Vlelr:- por-que cada vez que gemIa de!
para a colônia de São Bento, schbauer, Kwitschal, Liebl, Dut:l.w, Promotor Públic,q; o sr. �ntônio TremI, Presl- dôres, êles tornavam a sair.
onde haviam adquirido terras Corrêa, Kamienski, Mtleller, dente da Câmara dos Vereadores; o sr. Alexandre We- Finalmente nos veio a idéiada Sociedade Colonizadora çle Goll, Ehrl, Ranck, Heinrich, ber, Secretál:io da �Í'eféitura; o sr. dr. Pedro R. Co�i- de levant�-lo pelos pés oe mo-
Hamburgo. Esta compra aliás Rueckl, Tschoeke, Gruber, Gas- ' :qese,.ch'efe, da clíp.ica que tem o seu,nome; o sr. JoaQ do que o corpo ficasse deitado.fora feita em troca de servicos sner, Buschinger, Reiser, Linz- ,Pinto da Luz,.fiscal.do"MiQ.istério do Trab�lho; o sr. Assim conseguimos apertar os
que seriam prestados na aber- meyer, Hornick, Strichnitz, ';,Cap.. OsnÍ',Vasconcelos;; os}'. E<1;U,AAdo Virmo�d, fis�al intestinos para dentro do pe-.4'tura de estradas da referida' Schimansky, Kanopka, Onitz- �. 'de Fazenda; os' srs. Luii Bernardo.Olsen, Carlos Z�p-," queno buraco causado pelacompanhia. ky, Karajinsky, Trenawitsch, �. perer, A,ugusto lUimmék, T�9doro �u�chle, Carlos Zlp- ponta da faca. Com agulha eO meio de condução usado Gartz, Ruzanowsky, Grosskopf, '" perer Sobr., Guilherme. $chmalz" Antônio }\aesemo... linha remendei a ferida "artis_-,.até o km. 33 foi a ca't'roça, a Jelinsky, Schapiewsky, Simões, J deI, industriais; dr. Alexandre F. de Oliveira,"Ernesto ticamente" e fiz um apósitq'�quilometragem restante, isto é Fuhrmarin, Malinowsky, Baum ;> J. Diener, .Ary Virmo�d" O�hon T9rres,�Rob�rto �oe-,· I bem como era poss�y�i;' sem',60 km., foram feitos a pé; em Pe�hl, Zacharias de França, ' nig, Afonso':r,r�ml, Er�co Bollmann e sra. d. Bas�lIsse I

observar, na

,pre.'g-sa,
as caute- ,algumas mulas carregadas de Bento, Cubas, Hanusch, Casti-1 C. Ramos :Vlrmo�d, (l�e�?ra do Grupo Escol� Pro- las da asSepsia, o ,que provacestos vinham os .poucos uten- lho,' Hackbarth, Souza, Wor.. ,fess�r O�estes �un}1arae� .

. _ que um charlatão e curandei- ,silios e 'roupas,
.

deI, Baptista, Fleischmann, j1. É rmst�r, la neste fmal, fa�er cUl'losa.observaçao ro com mais sorte do que juízo�A caminhada foi longa e ár- Kahlhofer, Fuerst, Oberhofer, 'i}.' sôbre'a vida econômica de São Bento do Sul: sua 'in-l ! pode conseguir bons resulta-.dua. Aqui chegados foram ins- Denck, Guiese, Hilebrand, V' du.strializ.açã� �orre paralelamen� �o. de�e�vo��imen- do�. Depois �e <trê� dias o cai-talados em um grande barra- Preissler, Richter, :Bruesky, {', to agro-peçuar�o em. todo, o mumclpIo. E, pOIS, um� -xeIro, por mIm tao bem re-cão (rancho feito de "pau ·a Woehl, Pauli, S'chiessl, RObi, honrosa exceçao num paIs que, erradamente, quasl mendado, já poude estar de,pique" localizado na zona em Tascheck, Silva, Crescencio subs�ituiu a pr!IDeira atividade p_elas du� segunda�, novo na loja, onde natural--que hoje se encontra a Farmá- Fragoso, Panne,itz, Weiss, Bin- ocasIOnando o exodo das populaçoes rurais para a CI- mente teve de cuidar de si."cia Bollmann). ner,Gaertner,Wotroba, SimPl, dade e criando sério problema para os governantes. O primeiro entêrro também.Logo que as acomodações SChlagénhaufer, Dums.· Zi�r- O, que se vê �� São B�n�o do. S1;1I, por igual, é � 'foi' descrito por José Zipperer:cessaram, foi iniciado o traba- hut, Henning, 'Baechler, -Sch:-
,

trabalho do operarlO na oflCllla cO�Juga�.s� com o es- '''Teve lagar na estradalho contra a natureza que aqui roeder, Neppel, Buchholz, Pil- fôrço do colono na lavra.;em da terra fertIl. ..
, Wunderwaldt em 1874 e oca-se apresentava com tôda sua tz,' Brey, Sterna:rdt, Gesch- '��s� rit�o progressivo contrib�i ainda.mais para sionou, por a�sim dizer: o meupü:iariça. wentner, SChreiner, Witt, La- que, hOJe maIS do que ontem, acredItemos fIrmemente! emprêgo como ,marcineiro de

/ . Todos, sem exceção, InICIa- benz, Hinz, Spaet, Hlawatsch, _!lo por�r esplen�oroso daque�e recanto do nosso Es- esquifes. Estáv)lmos ocupadosram a luta, cada um na medida Jansch, Ziebarth, SChelin, "ado., celula laborIOsa da PatrIa comum. naquela época com a (abertu-de suas forças, porém, todos lu- Maurer, Rieger, Rehrl, Stoka, ra dos terrenos na picada, notando por um ideal único. Schuehr, Brechtl, I Gsehuehr- carregado da macadamização centro onde aumenta o núme- lugar atual Oxford, quandoOs acidentes se sucediam; hauer, Tuletzky, ;Kraiewsky, da nova estrada, cujo traçado ro de individuas, aumenta, chega:r:.am ás 2 horas da. tardeum dos mais graves foi o de Krainsky, Stiegler, Beumel, já fôra'anteriormente demar- lógicamente, a procura de as senhoras Bendlin e Hackuma senhora de nome Rohrba- WOllner, WOiak'ewicz, Kuias- cada. Entre os novos trabalha- alimentos. Surgiu então a pri- bartlí, da estrada Wundercher. Devido à· gravidade teve· ky, Angewitsch, Pablowsky, dores encontravamMse carpin- meira venda, de propriedade waldt, desesperadas e'Jrlesfeia acidentada que �er carregada Oliveira, Kounts, Gomes da teiros práticos, eficientes na do sr. Henrique Reusing, loca- tas em lágrimas, comunicanpelos homens a Joinville, onde Cruz, Lobo, Abreu, Diringsho- construção de pontes, como: lizada onde hoje em dia se do a morte do colono Bendlin:receberia os cuidados,médicos fen, Beckert. Jacob TremI Senior, Franz encontra o prédio da Prefei- "Não havia ninguém que pu-necessários. Êste aC1;.éscimo de braços, satis- Eckstein, Braun e outros. tura Municipal. desse ajudar a enterrrar o seuIndescritível foi a longa ca- fez o engenheiro E. Douat, en- Como é natural em todo o Erlta vendinha recebia as Cantinua na 5a. págiiw _\

./
/"
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Você tem que transportar cargas pesadas, em

estradas de tôda a espécie, sob qualquer temperatura!
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Você precisa de pneus em que possa confiar ... você
r.'
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precisa dos gigantes Goodyear A K.S. ou All-Weatherl '

Porque êstes pneus foram construídos especialmente
para serviços gerais de .transportes, .qué não

'escolhem tempo nem condições de trabalho.

Procure, nos tamanhos de pneus Gigantes Goodyear,
o pneu mais indicado para suas necessidades.
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II.H.S. '� �UJl QUILOMETRaGEM
Para serviços gerais. Desenho espe
cial que proporciona baixo custo por

quilômetro percorrido e grande re-'

sistência contra cortes e rachaduras.

nU-WEaTHER U.W.T.)
, ,

Para serviços gerais onde é necessá

ria grande tração. Desenho especial
anti-derrapante. Possui grande flt'!'xi:'

•

." �, 1 (" ,','

bílidàde, que evita esforços demasia-
dos da carcaça e reduz o aquecimento. 1
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EAR
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C1A;WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarJII�U�pal

TORAN, A ROUPA BRANQUISSIMA
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Jogam
.

hoie Bocaiuv8, local B· Atlético der' Im�itu�a'
Um autentico presente de Pás- tíco, de Imbítuba, um dos mais zendo as delícias da assistência,

I
O ântermurrícipal de hoje é 1

garão Os quadros do AtlântiCO
coa oferecerá hoje o Bocaiuva fortes filiados da Liga- Tllbaro' I A peleja é aguardada com vi- dedicado ao sr. Tenente - coro- ! e do 11 Gráficos, com inicio àli

ao público esportivo da cidade. nenses de Desportos. vo interesse e entusiasmo pelo neI Paulo W. Vieira da Rosa, 13,3'0 horas.'
"

O clube da' rua que lhe em-] Surgirá, assim, no corrente público ilhéu, devendo o estádio sa. comandante do 140 B. C. e, LOCALIDADES:
presta o nome, medirá forças ano, .o clube da faixa amarela, da Praia de Fóra apanhar um

I
presidente da F1ederação Cata-: Cadeira na pista _ Cr.$ 20,0(J '.

esta tarde, no estádio da F.C. .com um novo conjunto que por número aprecíável de afícíona
I
rínense de Desportos. ,. Arquibancada _ 10,0(}�

D., com a f'orte equipe do Atlé-I certo agradará em cheio, fa- dos do popular esporte bretão. Gomo partida preliminar jo· Geral _ 6,00

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

. A (tempor.ada do BotalolO el Sinta Catariaa
Santa Catarina, onde o. espor- � ciJ;!culos desportivos do fE:stado. Djalma, Tomé, Cabrer:;t, \Jhoco

te do' basquete já conta com F'<ji este o único revés scrrído late e Romeu. A partida. foi SUs"
um número apreciável de eRtu.- pelo aotafogo em Santa Catã-rl� pensa log'o nos primeiros mínu

síastas, razão da sua escolha para n�.
-

\ tos do sesundo tempo, quando O

séde do certame nacional de 51, EM BLUMENAU Bota,fogo "vencia por, 2íÇ a "n:

teve a satisfação de receber no- No dia seguinte, terça-feira, a O quadro carioca jogou assim
vamente a visita do experimen' 1elegação alvi-negra rumou l).Il.- formado: Guilherme, Ardelin,
tado quinteto do Botafogo de Fu ea a cidade de Blumenau, onde Caco, Hermes e. Talea, todos de"
tebol e Regatas, do Rio de Ja- jogOu à noite frente ao combí- monstranldo qualídadea : apre"
neíro , nado local, conseguindo, vencer I

cíáveís e num mesmo plano. Co
r Foram se1s grandes exLhiçõc� pelo escore de 23 a 20 e rehabi-' mo juizes serviram os sre. Érico
do alvi-negro na terra barríga- litando-se da derrota sofrida em Straet2l Júnior e Ponciano Mar-

�rde., as quais agradaram, O Joínvile , ttns. Como preliminar jogaram
que evi"dencia a fama do pode'

.

'EM ITAJA! . quadros do Taubaté e do Lira.
roso "five'; de Guilherme, em Deixando Blumenau, quarta ambos da primeira divisão, ve\l'
bora não contando com o con- feira O Botafogo seguiu' para a, cendo o primeiro pelo escore de

curso de lÍÍvora e Mickey, que cidade de Itaja! onde realizou' 18x16. Os quadrOs: TAUBA

tantos apíauscs mereceram du:; deu 40 compromisso em Santa I.TÉ - Meireles, Heitor, Ciro, Ca"

catarínenses, [quando da pzímeí' Catarina, derrotando o Icara!,! chorro e Carlito. LIltA - Faria,
ra visita do "Glorioso", há dois local, pela quilométrica conta"

'I:
Lima, Oacínha, Júlio e Urbano

anos atraz. gem de 65 a 12.
.

(Coelho). Pedro Opuska e Iran
EM JOINVILE EM FLORIANóPOLIS . Livramento dirIgiram. o prélio.

precedido de três expressivos As exibições do alvi-negro; No préllo de despedida, o ado
triunfos em Ponta Grossa (Pa- nesta Capital" á 5 e 6 do cor I versárío do Clube da '''es,trela
raná), o Botafogo chegou 11 rente, não tiveram. O brilho que' soütãría" foi O selecionado da

Joinvile no dia 1° do corrente, se esperava, devido' às. fortes 1 cidade, formado por Vadico, Sa'
estreando à noite. Foi seu pri chuvas que desabaram quando les, 'Helinho,Aldo, Érico, Jorge
meíro adv�rsário em canchas ca- as \partidas estavam-se tornando. e Kalil, enquanto o aIvi-negro

.

tarínenses o Palmeiras, daque- cada vez mais int-eressantes. A: formava com o mesmo quinteto
ta cidade, sorrindo a vitória ao queima de um fuzivel dos, refle- I do dia anterior. A peleja teve
"cinco" guanabartno, JjÚl con· tores da quadra do Lira Tenis

I
um ótimo transcurso, sendo SUS"

tasem de 47x30. No dia seguin: C)ube, na no.te d'l estréia nes- i pensa nos primeiros minutos da
te o Botafogo realizou' sua se" ta Capital, 'q aando f. pr.rtir1a IS' fase final, quando o escore era

gunda exibição, 'enfrentando, no tava para ser iniciada, foi algo de 23xlO, a ravor do Botafogo.
mesmo local, o selecionado de que dificilmente es[queceremos I O mau tempo cõn8p�rou m�s
Joinvile, formado pOr Buba, O público fÍlcou às escuras, duo uma vez contra essa gr,ande rea

Harnack, Mico, Bolha, Birckolz, rante quase duaE horas. Peios '}ização da Fc_deração Atlética
Wilson, Chino e Walter, valóres motivos acima expostos, as pe'l Catarinense, deixando por ter'
incontestáveis do cestõbol join' lejas não terminaram tendo :l minar outro prélio. Iran Livra
vilense e �ata·rinense. O jogo ca· delegltção botafoguense regrE's" I mento e Ponciano Ma,rtins fo"
raterizou-se pelo ardor e fibra sa.do ao Rio no dia 7, sexta-feifl:>" ram OS "referees", da pugna.
dos elemenitj", em cancha, prin O primeiro adve,rsário do Bo". Durante a sua estada em San'
cipalmente na fase derradeira. tafogo, nesta capital, foi o se' ta Catarina, a delegação do Bo'

quando os joinvilenses trans, lecionado da 'forças armadas i tafogo de Futebol e Regatas re'

formaram uma derrota certa. aqui sedladas, o qual contou I cebeu grandes demonstrações de

numa vitória nítida e bOnita com Dantas, Carpes, Fran, Jú' caTinho do público e figuras
que teve larga repercussão nos lio, Tica, Hélio Sales, Morací, mais Irepresentativas do nosso

esporte. .

P�,!!!t!oUlf�nn�a�!�tD�ha serão contratados O PRICEITO DO 'DIA
mos de destacado procer do RI" gro. Os dois ótimos "players"
gueirense, os ext'remas PatinJ:to voltarão a integrar o "esqua· O oalor favorece () des3nvolvi
e Carioquinha, que tão bem im- drão de aço, no prélio de hoje mento dos micróbios no'.> alimentos
pressionaram no teste frente ao em São Francisco do Sul, quan"
,Flamengo, de Laguna, serão do o Figueirense enfrentará o

.contratados pelo clube alvi-ne" Atlético.

que, por isso, se torna:n p�rigosos
para a saúde. A gelad-eiru conSl'rVa

os a�imentos', impe'!;lldo q;Je êh's
s;e ��traguem. .

Evite q'INJ os ai'iment.o$ fi"
quem estr'àgadús, c:)inprl/lu/o
Oll i'fl,tP1'ovisa.ndo e.m SilO ("lisa

uma _geladeira. - SNES.

U'I1IUDADE DA GELADEIRA

o -Plgueireose' 'joga bDje
São "rdocislJo do" &0,1

1 deverá efetuar hoje à tarde uma

Atendendo"a um convite do partida naquela cidade, enfren
:A.t1ético, de, São Francisco, o 'tando a equipe do campeão da
"onze" principal do Figueirense; Liga Joinvilense de Desportos.

em

TI'mAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

/ ·Nesócio< d� Compensação
procure

GOO�SENS '& elA. LTDA-
Caixa

Grupo 1405

Postal, 730 ,., Ru� México, '41
j{

.. Telefones: 32�9200

Tel�grama: -I R A C E � A ,., Rio de Janeiro

32�9400

o Paola Ramos. esclarece sôbre o
médio Ivan

Em nossa edição de terça-fel- para seu transporte para' Curi..
ra publicamos uma reportagem tíba. Apenas o presidente pau:
sõbre o médio do Paula Ramos, laino chamou-o a esta capital"
Ivan, dizendo, entre outras coí- afim de conhecer a decisão �
sae, ter sido impedido pela díre- craque sõbre se pretendia dei
toría do tricolor de ingressar no xar o trícolor ou continuar nele.
futebol paranaenee, defendendo A resposta definitiva de Ivan
as cores do Ferroviário, ,vice-- não chegou ao, maioral pauíalné,
campeão do viZinho Estado. fH:s· Pretendia. o [ogador mais al�s
cravemos a reportagem baseá- dias de licença, afim de eretuar

dos- nas declarações do jogador uma el®eriencia no Bota(GgD,
.da -geleção..eatarinense, -0. qual 'Se -do-Rio, 'fl.CenI1ll"'e5Sa' que'"'toi-CGI1� -

encontra no Rio de Janeiro des- cedida pelo sr. Luiz Batistoti•.
de terça-feira.

.

Quinta-feira tivemps ocasião
de palestrar com um; dos dirigen"
tes do Paula Ramos sôbre o tão
comentado assunto. Disse o nos"
so entrevistado, que é elemento

Idestacado nos círculos futebo

l1sticos loeaís, lião ser verídtca a

noticia por nós veieuleda, e pe- ,

diu a necessária retificação. A!
diretoria do clube, das três cores,
a cuja frente se encontra ares"

peitavel figura do desportista
Luiz Batístotí, não impediu que I

,-' �-

o excelente médio canhoto in"
gressasse no Ferroviário. Ao

Icontrário, até o auxiliou a rea·
lízar OS testes no clube da terra
dos pinheiros, dando-lhe 20 dias

�e licença e uma ajuda de custo

Valdir de Olivelra
SaDtos

-

o nosso prezado colega d� ím- --

prensa e partículer amigo jor
nalista Waldir de Oliveira sau
tos festejou, na data de ontem,'
o transcurso do seu aniversáriO

\ nataítcío.
Aluga-se ou vende-soe ótima t Inteligente � esforçado, ocu
Casa, Ver __.e tratar com o pando há longo tempo as fun
propríetanía à rua Silva Jar- ções de diretor .esportiVo da "A
dim, 191. Gazeta" e revíeor-cnere da rm--

...... "

prensa Oríclal do Esta�o, Wal,-
dir tem sabido se impor nos ,me�
ios jornalisticos do Estado, onde
conta com granqe numero de

admiradores, os quais não se
furtaram ao prazer de abra�
lo muito cordialmente.
"O Estado Esportivo", emba-

1'31 tard'iamente cumprimenta�.;

TOME . - itfl1ftY�Ge� QT.......... r. IÇN .....

c·àl-Xã's P ft R II "G U a
,). de cimento-amianto

/-

,�\-

',�.�.''ê_ -

..... �-.-.

. ,'�
, ,

BRaSILIT
De 100 a 1000 litros, paro

r_ águo fria 011 Cluen�e

LEVES

INOXIOAVflS

HIGltHicAS

....
-. _.-_.

-

4gente�: Comercio e Transporfes
_ C�, Ramos S/4

Rua João Pinto n. 9 '_ Caixa Postal,"-220 - FLORIANÓPOLIS

i Distribuidores,:
..,

Carlos -Ho'8ucke S. --'A: -Com, -ifl'd;-
• Caixa Postal us. 1 e 2. - Florianópolis.
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RAD,IOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO '

Atende, diàriamente. DO Hospita} de Caridade

Mlédíco e 'Parl.,uo

.. Boepital de Caridade de

rianópolis. .(\ssistente da
Maternidade

Joenças dos órgãos internos, ea�·
clalmente do coração e vuos

Jnençu .da tiroide e demais gtan
dulas internas

mnlca e cirurgia de senhor.. -

Partos
:l'lSlOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
fORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15--às 19 no-
ru.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESID:!NCIA:

Avenida TrompowskJ aJ
Fone manual 78ft

__--..."..""" "_-:.__........_---

�Dr. Roldão Consoni
,

CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOL�STIAS D� S..

. NHORAS - PARTOS
"ormado pela Faculdade d. HodJ-,

tIM da UDiTeraidade de SIo Paulo,
onde foi a..istente por Tiriol &1101 do
SerTiço Cirúrgjc" do Prof. _ Allpi.

CerriIà N... .

Clrursia do estômago e riu Fre.ul&
rei, intestinoa delgado e ,gre..o" ti"'!!-,
de, rine, próstata, beXIga, ,utera,

GTinOl e trompa._ Vancocela, bJdre.
ceie. varize. e herna.. '

Conaulta.:· Da. 3'iI 5 'hanl, I rua

"elipo Schmidt,. 31 (alto. da ea.
Parai,.p}'.' Telef.. 1.598 •

....Idência: Rua E.te"ea Junior, 110;
•

l'eld. M. 764

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinlca exclu.iTamente de aiaIlCU,

Rua Saldanha Marlullo, 10
Teíef011e M. 7J�

Dr. A. Santaela
(Pormado pela l"acuIdade Na,�1o
Dal de' Medicina da· Universidade

do BrasU)
,

IUdtco �r conCurso da Assistlm·
c1a a Pstcopatas do. Distrito

l"eder.al
JIl[-Interno de Hospital Psiqu1i
trico e Man1cOmlo JudiciArio

da Oapital l"ederal
b-Interno da Santa Oasa ,de Mi-'
ser1córdia do Bto de Janeiro
OLtNIOA ItIlDIOA - DOBNQÜ

NERVOSAS
OonsultOr1o: Ed1flcio Am6l1a

"eto - Sala I.
Residência: Rua 4lTRro de Elar

Talho, 70.
·Das 15 U 111 horu
Telefone:

Oonsultõrl0 - Uifkl•
Residência - 1.301.

7

.. '� .

,'I

'I�.�������==��������==��A vista e a· pra'zo L

Enrolamento de motores, dinAmoa • trauaformador-.
IDatalaçio de lu e força. ,

Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhoa el..

tríeos, artigos elétríeoe, etc. ._
Representaoõea diversas, com exclusividade dOI insupel'ivels

reeepteree "SARATOGA", "INDIANA- e ""MERCUByl!•.
A ELETRO·TZ�CA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caiu Poatal_191 - Fone ..

ConlalilsUa

. �Ã"I,�a,o de Cervatho i Dr� Polydoro E. S� Thiago
� DqençU de Cnanccu
Consultorio: RUa Tenente

1Itfe1fa_, 29
Beirério de consultas: 9 às 11

....
Mbados: 14 àff 1'7 hs.

'D,. -Miito��Si,mone Peleir.
.

,>' '�Dic8' Ciruí-�ca .

..

, lIo1estiú . de SeJ;lb�r.1
.

� éU�URGI.A � GERAL
... Serviços d()� Professores Bene
-lItetó MonteQegro e' Piragibe No-
!' guelra" (São Paulo)

\ OoDaUlltas: Das Ü ás t.7- horas
í lbIa 'FernaJido Machado, 10
I

.

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

Dr. Lins Neves
-

( ,lMretor da Maternidade e médico do
,

,Bospitlii de Caridade·
,

�CA DE SENHORAS -:- CI
-.

RURGIA PARTOS
,

':jDJaiDÓl'Itlco, cnntrole;�e. ��iamentQ
_pecilllizadó da gravídês. Distnr
aO. 'da adolescência e da menopau-

,

... Pertubações menstruais, i 'l�1".

ações e tumores do aparelho gení
JaI feminino.
.Operações do utero, ovários, trem
,.., apendice, hérnias, varizes, etc.

'Clrnrgia plástica do períneo (ru
....>
t.SSISTENCIA. AO PARTO E OFF..

RAÇõES OBSTETRICAS '

I
. Doenças glandulares, tiroide, od-
IJIloa, hípopíse, etc.)

-

-lJlmlrbios lIlerv<l808 - Esterilidade
- Regimes.
EonItÍltório R. João Pinto, 7 - T,f;L
IIMl

ReeM. R._ 7 de Setembro - EdU.
lt"'""� e Sou�a - Tel. 848.

. ,Dr" ,Newton d'Avil.
�rPI geral;'_ Doenças de Sen.o-

,
i ru - Pr,oetoJogia
/

'

Eletricidade Médica
, 'Conaullóri'o: Rua Vitor Meirelel n.
• - TeÍefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 lar·

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida} RamOI n�
.. - Telefone 1:422.

Dr..,GuerretlO da Fonséca
Especialista --

Médico Efetivo do Ho.pi�1 d.
, Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA:

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 119

Telefone: 1.560
Consultlls: Pela manhã no HOSDiW
Á tarde: Rua Yisconde de Ouro
Preto n. 2. '\

'Horário: Das 14 ás 1'7 horas.-
-_,._---------

Dr. MárioWendhiusen
o;SbIHa médica de adultoá .. criaa_
llonauJ.tório - Rua Joio Pinto. l'

Telef. M. 7:69,
CclllUlta da. 4 i. 6 ...

a.l4f1lCla: J'e1ipe SduBldt L ...
rrelcL .11 ,

I
Dr. CLAANO a a

GaLLETTI
ADVOGADO

Crime .. cI••1
"OoutltW06o d.· SOOW....

RATURALlzaQO,a
TitulOl Deolarat6l'l0l

Eeerlt61'1. .• Ruldencla
Rua TbCld.DtM el.

IFONE •• 1488
.

Dr. Paulo Fontes
CllDico e aperador

C-Ult6no: Rua �'itor MelreIa, .1.
Telefone: 1.405

Cauultaa <lu 10 " 12 e dai 14 I.
U lira. R�dénc:ia: Rua BI--.

112. - 'Té1efone: 1.6:1O!

Antiguidades
Imagens de barro e madei

ra sendo douradas, compro e

pago altos preços -,

Oratórios, lustros, louças,
móveis' de j'àcararidá;moedas
de ouro e prata. Oastíçaes e

lampeões. Cartas a José CIau
dino da Nóbrega,' S. José, S.
Catarina.

Vou ver e fazer eferta na

própria casa do vendedor.
Máximo sigílor

.....

'NE�Ó�IO ,: üRG�:r�'
.....

"NASH;' modelo 49 com 5;000
, .• 1

kílometros, completamente equi-
pado inclusive roda livre.
É o carro mais' sconomíco do

momento faz 13 ,kilometros com

1 litro de gasolina. :
Aceito propostas, até o dia 25•

Tratar na rua Felipe Bchmtdt
nO. 101.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. A�T()NIO DIB MUSSI
.' Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

FIo-

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento.

.
.

.

.

COLPOSCOPIA � HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO I!ASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua' Trajano, nO i, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas .;_. Dr. MusSi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênria - Ruà Santos Dumont, 8, Apto. 2-
.

.
I

• • • • •• • •••••• - •••••• • ••
'

•• ti

AtUGA�SE
Uma Oása (no centro' da Ci
dade, sita' a 'Praça \, Santos
Dumont, 15. - Tratar com,
Miguel Daux, Edííícío Ipase
andar Térreo

êêêêêê@êêêêêêêªêF
QUER VESTl�·S{ �OM CONFORTe E ELEGAMCIA 7

PROCURE A

Alfaiataria· .Mello
Contahíjísta registado: no Conse

lho Reglonal i!tili1ri'iã1:Jilidade, com
grande prâfJCa. e dispondo do pe
ríodô da manhã, aceita tôda e qual
quer incumbência relativa à profi.s
são ..

Inf'ormações : A. C. telefone 1021,
rua Fernando Machado, 21.

�···�':''''�· ....... :t··�4'\. ••••••••••.

Rua, Felippe Schmidt 48

.
"

r
............... -

.. .. .

CASAS III TERRIIlN08
Possue V. S. cassa ou teirencti Pti'II

vender?
Não encontra rcomprador,
Entregue ao Escritório tmobntlrSe

À. L. Alves.

I ��a. ���'::'. �'. •• • •••••••••••• ei

Camile!, Gr.�ata'l Pilamea
Meia. da. melhorei; pelo. j'me
Dare. precos .6 na C.t\SAdMI8
CELANEA - RuaO. Mafra J

• SÊDE SOC'AL�

po�ro ALEGRE

RuA VOLUNTÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 . 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 688 - TELl;FONE 6640 - TEl..EGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia Geral para StUA Catarina
'

Rua Felipe Schmidf. 22-Sob. .

Caixa Postal, 69 - Tel.:"Ploteçtora" - FLORIANOPOLIS

I
I
I

."

.,. Tr'C1n.porte•. regulares d. COl'g oa dop8rto de

SÃO FRANCISCO DO' SOL para· NOl4 1011
Infol'magõe. como. Agente. I

Florian6polie - Carloa HoepckeS/A - CI- Telefone 1.212 ( End. tele".
São Francisco dQ Sul -Carlos Hoepck!! S/A �CI- Telelo.ne 6 MOOREMACK

_._._.---------_---:._-------�-----

/
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t FlORIAtlOPOLlS - 9 de Abril de 1950

'0 "maior desáslre 'ferroviá'rio Decorrido no
.

. =-:T�mbou sobre nma ponte a comP<?,sJç�Q Níteroí-campos.� Cal
4 f_<w em duzentos o numero de mortos, -. '·N,umerosó:.s cadaveres carre

pelas águas. _;_ Corpos pendentes estta.,ç8,ibados 'pelos ferros.
Rio, 8 (E.) - .Ocorreu ontem, às ramentes dantescas, A maior-lã- dâs-vido as últimas chuvas est

primeiras horas da madrugada, vitímas foi surpreendida em. p'.e.no! !ran'sit.a,veis e, por isso os se

ímpressíonante e pavoroso desas- sono e muitos dos que escapu'ram! das. .ambulancias se processa
tre ferroviário perto de Tanguá, às c.onsequencías

da confusão pro. 'I' dqicil morosida�e. Todavia
no Estado do Rio. Uma ponte ferro' duzida pelo despencar dos carros mas pessoas haviam chega
viária ruiu no momento 'em que no rio pereceram afogados. Os pri I 'I'anguá e ali estavam sendo

, '..
fsobre ela passava um trem de pas- meiros socorros somente- chegaram i cadas,

sageíros. Quase todos os passageiros ao .. local às 9,30 da manhã. I. Alguns. deles dis,seram. que
iam passar fora os dias' santifica. 200 MORT.oS! i momento do desastre alguns
dos da .Páscoa. Os vagões dormito- Rio, 8 (E.) - O desastre ocorreu! geiros o pressentdraríi e . .prec'
rios, engavetados uns aos outros, a uma hora .e meia da madrug-ada I darnente, tentaram pular dos
.despencaram-se das margens do rio de ontem, e isso ainda tornou a -si- I gõe,s� Todos i,ê!es f�caram. impr
para denlro das águas. tuação mais' dramatica, pois flRe'l dos"e

seus corpos perdentes
CENAS 'D.!\'N'liESCA!S BM PLENA quase todos os pasasgeíros' dormi- I

os ferros, oferecem: um espet
TRJEVA amo i pavoroso. ',

...
Rio, 8 (E.) - O desastre de on- Os bombeiros' de' Niteroi segui i COOPOS CARRE([l,A;DOS PE

tem ocorreu com o noturno campis- ram logo que lhe chegou a noticia I AGUAS

-ta, uma composição de passagei- para o local do sinistro e, segundo! Rio, 8 (E.) - Segundo
ros da Leopo rfina Railway que se informações para aqui transmiti.] �ões do sr. Lauro Monteiro, de
dirigia para a cidade de Campos, das, estão continuando no traba ! guá, fiO ter ídos já foram reli

no Estado do Rio. Ao passar sobre lho de retirada dos cadaveres e fe i dos escombros, recebendoos
, I '

o rio Tanguá dos Indios, a ponto ridos.
.

. I ros de urgência. A'.guns deI

aluiu e Os últimos carros,
.

todos Os oa'culos são' os mais pessi-] centram-se em estado desesper
vagões-dor-mitór-ios, precipitaram- mistas falando-se aíé m 200 mor I Numerosos corpqs

'

foram Is
se na; águas. Os restantes tomba' tos! 1;so por-que nadae'menos de I p;l,as á.g�l�S, r�o �ba�'Xo, o,
rarn' à margem da linha. Segu.irarn- quatro carros de passageiros 'estão i

nar a dif'ící l :PI eClsar,. 9 n�J.I�ler
Se em plena treva, cenas verdadeí- completamente cobertos' p e-l as! n:0l'tos e f'er idos. �Ultas vítím

águas do rio e, naturalmente, seus i tão sendo recolhwas:_.. .

Joro. Go�,:tavo NeVAS ocupantes talvez não Lenham con·i Ao que tu?: p_al'ece indicar
,) U seguido sair. desasírj, ocor rido com o ire

Leopoldina, é Q sinistro ferrovi
de maiores proporções já oco

Rio, 8 (E.) - As rodovias de- no Brasil,

Centenário deBlumenuu
Iniciado o serviço de atêrro para a construção de diver

sos pavilhões sítios à rua 7 de Setembro
Blumenau, 8 (R.) - Cumpr-indo naquele local.

a sua promessa para com a Comia I O inicio das obras teve legar já
são 'Central dos Festejos do Cente- nos ultimas dias da semana finda e

nario, o Govêrno elo Estado acaba I elas vêm sendo atacadas vigorosa.
de enviar para Blumenau as maqui·1 mente af'irn de qua fiquem termi

.

,'nas destinadas às obras de atêrro I n.ad,�s com a �ntecedenc�a �ecessa.
'Que deverão ser feitas em terreno' na a construção dos pavilhões..
-stto à rua 1 de Setembro, .af'im de i Para inspecionar os reterídos

nele serem instalados os pavilhões servíços esteve segunda-feira ulti

destinados á Exposição Indus- ma nesta cidade o dr. Leoberto

tl'ia1, e ao Parque de Diversões Leal, digno Secretá-rio da Viação do
que durante os festejos funcionará govêrno do Estado.

Carta do
sr,

Presidenae Dutra
Cirilo Junior

..,._._..w - - - - • -...........,., - - •• - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - • - ,; - - - - - .

-

�-�;Cafe---C-onêe-rio;;------h
Seguiràm sexta-feira para I das pelo público como "O fu·

Blumenau e Joinvile o teatró neral de um rei Nagô" e "Ca�
logo Joracy Camargo, o com- sa de Caboclo". Após o espetá
positor Heckel Tavares e o bai
xo cantante Edson Lopes, que,
naquelas cidades, apresenta
.fão o espetáculo intitulado
"Visitando a família".

.

Estarão, entretanto, de vol
ta a Florianópolis amanhã pe
la tarde e, apresentarão, a pe
didos ao público, terça-feira;
dia 11, às 20,30 horas, no Clu
be 12 de Agôsto, o "Café-Con�
certo", que será apresentado
por .Joracy Camargo, ilustra
do com as canções de HeckeJ
Tavares, executadas num mi·
núsculo piano japonês pelo
autor e interpretadas por
Edson Lopes. Joracy Camargo
nos contará algo de novo sô
bre as suas viagens; HeckeJ culo será prestada uma home·
Tavares e Edson Lopes, além nagem aos integtantes de
de algumas canções novas, rios I

"Visitando a família" e "Café·
brindarão novamente, com aI Concerto".
gumas canções mai� ftplaudi· A entrada será franca.

l

(

Embora já fosse conhecida,
em linhas gerais, a carta diri

gida pelo sr. Presidente da Re

pública ao sr. Cirilo Júnior,
somente agora foi ela divulga
da em seu texto integral, que
é o seguinte:
"PESSOAL - Rio de Janeiro, 31

de' março de 1950. Exmo. sr, dr.
Cirilo Júnior _.M, D. presidente
do Partido Social Democrático -

Prezado amigo dr, Cirilo. Ainda em

referên�ia. às impressões que 'te
mos trocado a respeito do mo

mento politico e da minha suces

'são, quero deixar nas suas mão«

esta carta, em que fixo os meus

pontos de 'vista, com clareza e coe

rência, para que, a qualquer tempo,
fiquem eles documentados.
É certo que, ao »otar-se a Cons:

tituição assenti' em que o período
do atuar; çooerrumte terminasse,
CO�1l0 terminará, em 31 de janeiro
de 1951. Nessas' condições, sempre
discordei inteiramente de quais
quer iniciativas de pro1'rogação ou

restituição de prazo, de emenda
.

constitucional ou otlfra qualquer
medida que aca1'Í'e'te para mim .no'

vos onllS, pa1'a além daqttela daro,
quando transmitirei a qítem de di.
reito a posse do Govêrno.
Ê igualmente certo qu'e·me tenho

manifestado 8ôbre a exfunsão do
acôrdo inter·partidário ao pl'oble'

1-

..

'(lia sucessório, sem exclusão dI/1 par

ticipação de outras organizações
políticas, que desejem colaborar ntl'
ma solução tua-monica para a escoo

lha we um administrador pare: a

Federação.
Embora entenda que o exercício

da Presidência não me priva das

preiroaatioas da cidadania; poden:
do como tal opinar sôbre a minha

sucessão, discuti-la.e mesmo ali.
mentar preferências a respeito, do
nomes para meu sucessor, tennà
mantido até aqui atitude de riqo
rosa cautela no sentido de não to
mar iniciativa em favor de amigo!'
meus e correligionários do Partido
Social Democrático, para uma solu

ção partidária, nem insistir na soo

lução inter-partidária ou extra'

partidária. )

Ouero, assim, reafirmar que ett

tendo cabe ao Partido, Social De.
mocrâtico e cqs demais partidos
dar solução ao problema' da indi

cação ,de candidatos à PreSidência.
e à Vice·presidencia da Republica
Ap1'oveito o lensejo para exte.rnar

quanto sou grato às constantes ma

nifestações do Partido Social De.
'(Iwc1'ático 1'elativamente à minha
pes'soa, confessando·me ainda ni.

miamente agradecido, às suas aten'
çÕ1ês e p1'ovas de apreço, como Pre
sidente do mesmo Partido. Atenta.
mente. (a) EURICO G. DUTRA".

I
I

ao

E de festa o dia de ama

nhã para os que, na im
prensa catarínense, dedi
cam suas atividades. É que
assinala a auspiciosa data
o aniversário natalício do
diretor de redação de "O
Estado", jornalista Gusta
vo Neves, sem favor al

gum uma das mais fulgu-,
rantes penas da atual ge
ração catarinense.

Muito moço ainda come

çou a frequentar as reda

ções de nossos jornais,
indo, a pouco e pouco, dos
mais modestos aos mais
alfos cargos.

.

Jórnalista por vocação,
fácil lhe foi, sem dúvida,

.

atingir a invejável posição
que desfruta hoje entre os

colegas da prestigiosa clas
se.

Aqui na redação, diària
mente, sua pena fecunda
produz primorosos artigos
que .

hónram nossas, colu
nas.

Exercendo o elevado car
go de diretor da SeCJ,'etaria
de Justiça, Educação e

Saúde, Gustavo Neves, por
vezes, tem substituido o ti
tular daquela Secretaria
com o brilhantismo que
lhe é Pl1óprio.
Ao querido companhei

ro, prazerosamente, ante

cipamos as mais sinceras
felicitações.

�====================�,
PA R Á" F E R IDA S,

•

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

\
N'UNC� EXISTIU I GU'J:lL
--�......_------------_"

F R I E I R�A S,
ESPINHAS, (iTe.

/
,
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ESPE'l'A:CULO PAVüROSO!

IQuerem o afastamento de Joliol Cu
. da Comissão de Energia Alômi

da França
PARIS, 8 (V. A.) - Três matutinos pediram, hoje, o

tamento do cientista comunista Frederick Joliot Curie da
reção da Comissão de Energia Atômica da França.

Joliot Curie afirmou, na reunião de ontem do Congr
Nacional do Partido Comunista, que não contribuirá' com
seu conhecimento cientifico para qualquer guerra contra
Russía.

Convidou os amigos Dr .. ·Flnvio. d'Aqui'
r

para o enter'ro e �UI·_, �stá enLre nó: .0 nosso. dis:)i
&l . I aml,go sr, Jr. 1"1avlO d'A,qulllo,

,
.

,,",dou � llizado eng·enJJeiro-a.rquiteto e P

U -ale ! tigioso crítico de arte dó. mat�
Bauru, S. 'PauI,o, 8 (V. A.) - Sui·' carioca "O Jornal".

cidou-se nesta' cidade o sr. Sebas- i O ilustre éonLerrâneo,
tião Magalhães Carvalho. lavrador de no Rio de Janeiro, oilde cxe�
residenié á rda Rodrig.o---.R.o.meiPú, alto carg'o público feder,al, veio
ing'e,rindo for,te dose de f,ormicida. sua terra. no ensejo da S-emana Sa
Antes de falec'er, informou sna es' ta, em vi3iLa a pessoas de sua :f1aIi

'posa
do que fi.zera. Esta, em verda.- lia e amigos.

de ira desespero, ·a.pel.::m para os VI' ".o Estado" 'cumprimenta-o, ,
zinhos, 'um dos quais chamou in- sejando-'.he feliz pe,l'lllanência DI.

I
continent,e o Pronto' Sccorro. ta capital.
Foram baldados, porem, todos os -O-"'!E!!!""--"!!U�U�-------illI. esfo,rços empregados pelo medico S ti. � continua

1 F. Herriel. Pelo que apurou a re- •

d d·portagem. Sebastião MagaLhães Car- enVia0 o ra 10
I valho •. sabado ultimo, em /odas de Wa,shington, 8 (USrrSj - A

amig'os, convidou-os a compa,recer missão d·e Ene'rgia Atômica dos T-

(
a seu enterro, ao que ninguem deu tados -Unido!, contina fornece.
maior importaneia, julgando tratar- isotopos radio-ativós para uso

se de. simples brincadeira. dico e biólogic-o � outras' naç-
São des'Üonhecidos os motivos na medida." das solicitações e d

que leriam determinado o suicídio. disponibilidades.
.

No sábado de aleluia, neca de candidato. O coe

lhinho da :páscoa também não no-lo trouxe. Afirmam
que o Esperado será escolhido por êstes dias. Mas tam-·
'bém pode ser que, nã0 seja, ... A confusão é geral:
acôrdo interpartidário, candidato extrapartidário, in
dicação dos partidos, política dos governadores, golpes
daqui, c�ntra-golpes dalí ... .

Em resumo: teto zero! Visibilidade máXima: dóis
dedos adiante do nariz.

Com essas condições atmosféricas, é' prudente
transferir até os palpites.

���
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