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'A Câmara MunÍ'c�pal, de Itajaí
e a .Cemissãe Permanente- "

I '

A propósito do protesto do d€fputadb Joõo i'�'sé. fabral
A reportagem que ontem publicamos dos t];'lf:balhd� II I�al Comissão

Permanente da Assembléia Legislativa contém ,(fYVili�l1te� cochilo, que

nos apressamos a retificar: segundo aquele notÍciário,' o sr. r!eputado
João José Cabral, protestando contra medidas judiciarias t&madas em.

relação à Câmara·Municipal de Itajaí, tivera o apôio unânime dos

membros presentes. Não houve nenhuma manifestação do apóio ao,

protesto do representante udenista. Nem poderia haver, pois, de aeôr

do com o Regimento, tal protesto foi feito livremente e sob respon-
, _
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A TAL fará hoje seu VÔO' inaugural
a Pirlo Alegre

Transaorte de correspondência

sabilidade exclusivamente pessoal do protestante.
O que houve foi apenas a consignação desse protesto na ata dos

trabalhos, corno ,aliás, é prceito regimental, tendo-se mais registado a

ressalva da atitude da Comissão Permanente, que, em respondendo ii

consulta formulada pela Câmara de Itaiaí, imitára-s� a expicar o proces

so a ser adotado na eleição do presidente da Câmara. .

Do exposto se conclue, pois, que cabe unicamente ao sr. J. J'. Ca

bral a autoria e consequente responsabilidade do referido protesto, corno
também da ressalva com que pretendeu justificá-lo.

Tivemos oportunidade de no- terior .observadas as dísposí- Deste medo, à vista 'do ím-
tíeíar há dias que a emprêsa ções legais em vigor. A "TAL- portante acontecimento, esta
'I:ransportes A é r e o s Ltda. Transporte Aéreos Ltda", por Agência, em nome da Diretoria
(TAL), inauguraria no príncí- si ou por seus prepostos, se da TAL, tem a subida honra de ,... • -

M· t d T·gopio do mês entrante sua, linha. obriga a cumprir e a
_
fazer solicitar sua indicação, para I,-,ODllSS�O JX a o II

para Pôrto Alegre. Esse auspí- cumprir fielmente as dísposí- um representante desse digno No dia de hoje, há um ano, era Experimentação Cuturas Físcalí
cioso fato verificar-se-á, efeti- ções legais, regulamentos ou Matutino, acompanhar-nos na instalada .na Secretaria da Viaç.50, I zadas, Assistência Cooperativa � fi
vamente, hoje constituindo instruções aplicáveis ao servi- viagem inaugural para Pôrto Obras Públil as e Agricultura, a

I
nanceira, Defesa Sanitária, Anna

.acontecímento de relevancía ço postal aéreo e a prestar as Alegre. Comissão :VIia,ta do Trigo. O:-g;�o zenagem e Silagem, Estatistíca da

para o nosso Estado, que assim informações e fornecer os da- Sem mais contando com a fundado e pvesídido pelo titular Produção e Transporte, comérciu,
ficará diretamente ligado, atra- dos que lhe forem requisitados distinta presença do seu digno dessa Pasta, dr. Leoberto Leal, pj 0- e industrialização, foi cada um des
vés desse magnifico serviço, á por este Departamento, ati- representante, aproveitamos o punha-se a coordenar os Serviços tes atributos conferido a um ou

progressista Capital gaúcha. O hentes ao mesmo serviço. (a) ensejo para subscrevemo-nos e Departamentos federais e esta- mais Serviços com assento ,na C.
fato reveste-se de significação MANOEL DA SILVA GASPAR- com alta estima e apreço. duais, relacionados com o trrgo, M. T.
ainda mais relevante sabendo- Diretor Geral, intermo". Fiuza Lima N Irmãos \ ,num rumo definido e comum, com Traçado o programa discutiu-se,
se que 'os aviões da TAL farão, vistas à elaboração de UlTI piano em onze reuniões, o andamento das
de agora em diante, também o Na-O poderõO percorrer conjunto de atividades que premo- providências inicialmente adota-Ias
transporte de correspondencía

..'
.

vesse êxito e sucesso na Campa- e que culminaram nos resultados
postal, podendo-se, pois, dizer E t d U·d nha Nacional do Trigo, lançada pe- magníficos, já amplamente divulga-
que o comércio já póde contar OS S a OS nl os lo Ministério da Agricultura. dos pela Imprensa de todo II

cem esse beneficio de extraor- Washington, 30 (U. P.) � O go- Polônia, 'I'hecoslováquía e Jugos; Divididos em setores as funçôes país.
dínávia expressão e que sem Vêl'110 advertiu os dezoito delega- lávia. Diziam, entre 011 tras coisas, da Comissão: Fomento em ger-al. A Comissão Mista do' Trigo.
dúvida muito virá auxiliar o dos comunistas à recente conferên- essa' notas: além de cumprir fielmente os seus
desenvolvimento mais rápido e ria 'pró-paz, celebrada em Nova "Êste govêrno tem como certo L

-

Iarí objetivos, ,�ontribuiu, eficazmente,eficiente de suas atividades, York, de que seus oistos não os au- que os f'uncionái-ios vísitantes têm evan afiam para o desenvolvimento, da trrti-
Para o vôo inaugural da TAL torizam a assistir à proposta série a intenção de abandonar os E.. sta- bl lt tari

.

,
Pô t AI

. -

O oqueíe cu.
ura ca

ar.lnense,
e e uma ue-

� o: O egre, que sera, como de reuniões em outras cidades do '1' dos Unidos dentro do prazo razoá- monstração de quanto podem os
�, dISSem?S, ho�e, recebeIl2os, país, de vez que foram expedidas vel, depois de cumpridas o prcpó- Berlim, 31 (U, P.) _

11 no-, eSfor.ços conjugados e de Quantodas srs. FIUza Lrm.,a & Irmaos, exolusívamcnte para assis I'·J'. ".]. Con- sito ele S11" \:1',"',','\". \ oÇl. 1 d'd,." , • u' meacão de novo governador e
rea izam as venta es 11I1'l as (� .m

ag.entes nesta Acapltal, da con- 'fel'ência Cultura é-Cient,if'iea Dr'o- ''1iz a aul a, talll.bf�rh, qtu o j-Je- '"
f" d t

.

d
t d 1

< � comandante militar para a A- um .nn e errmna o.
cei u,a a e.�presa um" amav€ Paz' ;\.JllndiaJ� em Nova York. partamento da Justica foi notifi- N t

.. . ..

dt f dOEta' "lemanha, pela R'ussia, veio sus-
'es e prnnerro anrversarro a

convi e a nn e que .

s -

Foram enviadas notas esclarece- cado para que tornasse presentes citar novamente as especula- Comissão Mista do Trigo estão dedo" se faça representar. A esse doras aos embaixadores da Rússia "êstes fatos ,e consideracões" aos - i{" b 'S
·t d se

_

-

çoes de que talvez os sovíétí- para ens, a ecretaria da Viação,respei O nos en ereçou a
-

delegados visitantes, Entre êstes -

Ob P' b
.

.

t t dec mos' C
A

d
�

cos estejam preparando uma
ras li hcas e Agricultura, na

gum e car a que agra e .

oDseque.DCI-as e, conta-se o compositor russo Dmi- d
.

FI
. _

1 '<1 d março "ofensiva de paz" na Alema- peesoa o seu titular efetivo, o dr.
\ orianopo 1S, ._, e tri Shostakovitch.
'e 1949 • nha, incluindo talvez o Ievan- Leoberto Leal, e as demais entída-o. .

um artigo' Pelo visto, a advertência do De- d d- t 't't IIlmo, senhor redator-chefe tamento do bloqueio de Berlim. pessoa o seu Ire or I u ar

"'do )'ornal "O Estado" _ Nesta, parLamento de Estado tem, por fim O radio de Mascou anunciou, des públicas que junto à me:';llU}
impedir a excUl'são IwoJ' etada por t i t tPrezado senhor' Brusque 30 (Do Correspon pouco depois da meia nOI·te, mau ee n represen an es.

.

� ,
-

Lodo o pais, pelos delpgados rus-
Temos o prazer de levar ao dente) - Repercutiu desfavo-

sos, em numero de sete. :\'essa ex-
que o marechal Vassily D_ So-

Ex,eto de VI·la--Lobosconhecimento de V. S. que a ràvelmente neste município, o koloJlsky foi desincumbido dos
cnrsão, falariam ao povo norte-

"Tal-Transportes Aéreos Lim,i- artilro sob o título "Olhos seus deveres de governador� americano, LransmiLindo ,sua men-
tadas", uma organização cata- Azuis", de autoria de Rachel militar e comandante das for- ParI's, �l (U. P.) - O com-sagem de paz. Tem-se cer o que _ o

rinense, cujas atividades em Queiroz, inserido na revista "0"1 ··t' L ça;s sovileticas na Aiemanha, positor brasileiro Heitor Vila-
benefício da coletividade cata- Cruz,eiro", de 19 do corrente

e ,es VIS! anam es a noite Newark,' t d
. ..

� . em �ova Jersey e, mais tarde, visi-
para o?u�a� � pOSyO ,e pnmel- Lobos acaba de dirigir três con-rinense são evidentes, ligando mes, em que aquela escrItora, ta ,'a F'l lélf' B ll' D
ro VIce mlmstro das Forças certos de obras suas em ParI's

"1 l'
-

l' L' '} "
[] rn 'I ae la, a 1m ore, e- A d d U'

-

� ,.

JomvI e, F onanopo IS e aJes descon 1eçendo o proolema (:t-
t' ·t S- L' I' 1\ I

nna as a lllao, Soviética. Um, da orquestra. Dasdeloup,'
com o norte do país, promo- nico-racial do sul do país, fez IO�, ao UIS e �os _ n�e.es., A.crescen�ou que o general Vas- outro, de Orq'uestra Nacional,'vendo, deAste modo, o I'ntercaAm- f

� -

1'" I
"crescentoll que se sobcllalem a sIly Oh k b t t dre erenClas pouco lsongelras as -'. u� .ov, .com a en e a o terceiro, dos Concretos Colon-

bio cultural e comercial dentro pessoas residentes .nos muni- p.l'�l'ro,�'aça_o dos seus vIslos, .a pe-
�uerra �lvll e um dos norn,es ne, talvez as três org'anizações

e fóra dêste Estado, inaugura- cípios de Brusque, Blumenau e L�a,� sera tornada tem consldera-
l�gados � ,batalha de. Stalm- orquestrais de maior importânrá sexta-feira, dia primeiro joinville. Revidando o insulto çao , o que son:,en e um d.os 19
grad.o, vlr� suceder Soko.lov.sky. cia e renome da capital france-do mês entrante, a extensão de da assídua colaboradora d�l úl- delegado; dos pa!ses da Gortllla de Ch k t 1 d t

, A Ferro, fez ate agora. Trata-se de
UI ov e o a ua a �lr�ls ra- sa. Pode-se dizer que êste é um

sua linha ate Porto Alegre, li- tima página de "O 0rl1'1:�iro", dor do Estado.da Turmpa, na caso sem precedentes. VI'la-Lo-d dA t d' Jiri Hronek, da Tchecoslováquia,
gan O es e mo o a

progressls-I o dr. Guilherme Renam�, Fl'e- Alemanha, Onental. Essas no- bos obteve grande eAxI·to
'd d d L" 't 1 CJue pediu para assistir, como ob- t· .;:.,

.

ta CI a e e aJes a capI a sidente da Câmara Municipal, d'
_

lClas foram pUblÍcadas pelos
gaucha. dirigiu à sra. Amélia ,,\i, G. de ser�a ar, a ��n�enç�o de Nova jornai,s de Moscou, sem co- Desapareceram o d·l"Aspiração de todos os cata- Oliveira, presidente ih l<�mpl'ê- ,Yolk,

da OI�al1lZaçao Internacio- mentários e sem destaque ..
rinenses e mórmente do labo- sa "O Cruzeiro", o seguinte te-

nal de JornalIstas.

t d brioso povo de Lajes, que vê as- legrama de ampla difm.ii.o ncs� DECLARAÇÕES DE re or O aoco e
.sim .concretizado velho' deseio ta cidade: ACHESON 6RO 000 dóiseu, ligando Lajes com o sul do E' O P

•

d
·

I Washington,31 (U. P.) - O ti. ares
país, de modo como já o concre- Brusque, 28 - Exma. sra. 81 a crlanea secretário de Estado Dean A- Nova York, 31 (U. P.) --- O
tizou com o norte 'do paí3. Amélia Whitaker Gondin de Nova York, 31 (U. P.) - cheson disse que os principais diretor assistente em um dos
Levamos outrossim ';'J seu Oliveira, presidente de "O Cru- Pastor Paul Buenaventura, ri- problemas alemães serão dis- departamentos do ·'l'.J9.tionlü

conhecimento de que a TAL zeiro" -. Rua do Livl'amm1io co negociante equatoriano, foil cutidos com os ministros do City Bank", Richard tI, 'Crowe,
efetuará, doravante o sHviço 203 _ Rio de Janeiro considerado pai do filho de cin- Exterior da Europa Ocidental, de 41 anos ,está sendo procu
postal aéreo em tono c Terri- Em nome Câmara Verf'ado- co meses de Mira Stefan ex- que aqui lIêm para assinar o rado em 13 estados do p:üs,
tório Nacional, conf)rm� porta- res e habitantes nosso.m'l"icí- estrêia de cinema, por de�isão Pacto do AtLântico Norte. Dis- tendo a polícia am!n�Ll,�" que
ria N° 233 de 24-3.:.49, a qual pio apresento .

veemente!'> pro- do tribunal. Miss Stefan rece- se ele á impr,ensa que essaJs desapareceram 690.000 dólares.
temos o prázer de abaixo trans- testos contra acintosa e infame beu com lágrimas a decisão do conV'ersações .sobre a Alema - do banco de que é funcionário
crever: ,

,. pecha 1ançada atravez dc'ssa tribunal e Buenaventura Ílt::ou nha serão ext�-oficiais. Mas de confiança. Anteriormente,
"O diretor Geral, usando da revista pela escritora RacheI de pálido e tenso, mas nada disse mesmo assim ele espera, tal-- os funcionários do banco ha

faculdade que lhe confére o Queiroz no artigo Olhos tlzuis Depois disse que apelará. O t! i- vez haja progresso quanto aos viam, noticiado um "desfal
art. 2° do Decreto Nr. 22.673 de cujas afirmações não cor.res- bunal ordenou ainda que êle problemas - como a foqnação que" no departamento de' Ma-
28-4-193� e tendo em vista o pondem aos sentimentos, ,1{" pague as custas do processo, fi- do govêrno alemão - que. já nhattan_ Ao mesfo tempo, a

que consta do processo Nr. .. nossa gente, que contribuiu CIJl cando a quantia para ser estí- estão sendo debatidos na Euro- senhora Crowe declarou à po-
13.280-4"9 RESOLVE autorizar grande parcela para a glorio<;a pulada mais tarde. tJ. insisti?:n- pa. lícj.a que seu espôso achava-se

• a sociedade TAL-Transportes ..Fôrça Expedicionária que tau c�a do advogado de Mira, quan- Acheson disse ainda que pre- desaparecido. A última vez que
Aéreos Limitada a transportar alto elevou nossa Pátria na ÚL'

[to
à fortuna de Buen ventuf'l, tende discutir o caso das an- ela o viu foi no domingo, quan

em seUJs aviões objetos de cor-Itima guerra. �audacões. Gui- dissé o da defesa q1[P- se ;,rata tigas colônias da Itálifi. na Áfri- do êle arrumou a bagagem, di
respondência postal dentro do lherme Renaux, presidente da de inverdade o que se diz sót)re ca com alguns dos ministroiS zendo-lhe que ia para o Bufai"
território nacional e para o ex- Câmara de Vereadores. a me!>ma. .. ,visitantes. lo, a negócios.

.
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.' Viacão Aérea
-»

Horário
Se(Junda-feira

'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

"ort.e
"�rça-,I!ira

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

• ,"; '} 11\ 10,40 - Norte
H U�lRO 00 SUL - 12,00 _

"orle
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

"'orte
VARIG - U,.O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba - Paranaguâ
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,.0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

"orte
CRUZEIRO DO' SUL - f5,30

lu)
Sexta-feira

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

18'orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - N(}rte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinlf';Ue

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Ri�.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - ts fifi

"'�
,

�
..

Dom,inao
PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - .H,OO
L l!ANAffi .-- tS,50 Sul. ".1_ �__

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

uteis
Horario das empre
sas rodoviarias

IIlEGUNDA·J'l!lm.4

!lxpr9so SAo ct.tóvlo - IAtrtma
7 horas.
Auto-Via�o ltajai - Jtajaf - li ..

ru �-, ,��

ÉxpTeS80 Bl'u8Qu_ - � �_;.:
Ut b>raL
Expresso Bruequ_ - Noya Trentc

- 16,30 boru.
Aut.o:.Vlação Catarin- - Jom'Y1le

- • horllll.

Auto-ViaçAo Ca� - Cur1Uba

I'- li horas.
RodOTiAr16 Sul·Brull - :Nrto AI�

- 8 boI'as.
Rápido Sul·Brasileira -

.Joinvile-I13 horas.
'

Rápido Sul-Brasileira Curitiba-
6 horas.

!TERCA.FEIRA
Auto-Viação Catarin__

'

- P6I1O AI.
8ft - 6 hora•.

Auto-ViaçA'o C&tarm_ - CurlUba
_ II boras
Auto.ViaçAo Catarln_ - JolD'Y1le
- • horllll.

Aut'b-ViaçAo Cat.v1nelltle - Tlt�O
- 6 horas.
Expresso 810 �Tlo - LquDa -

7 bOIras. IEmprêsa Glóm - LquDa - 'I'"
e 6� horaa.

.

Expre880 BruaQu_ - Bruqu. -
16 horu.

A')tOoViaçao lta'" - lt&jaS - 11 b0-
NS.

.

Rápido Sul·Brasileira - Jolnvlle-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - CUritiba -

6 horas.

BRaços QUE LEVIINTIM lO TONELaDIS !
-

A grande tonelagem dos modernos veículos de

car�a ou transporte coletivo exige dos rostos

de Serviço, Garage e Empresas de Trcnsportes,
instalações adequadas para prestarem serviço
eficiente. Para auxiliá-lo a resolver esse proble-

MATRIZ: Rua das Marrecas, 21 - Rio de Janeiro - End, Telegráfico: "Waynoil"

SUPERESTRUTURAS 'TíPICAS

--r;:::]
.•••.

_J.::::::J ......

li
ql

-'

ma que o preocupa, apresentamos

I!)
QUARTA·FERA

Auto-VIa�o C&tlllrin_
- II horas,
Auto-Vlação ca'�

- II horas.
� Auto-Viação C&tu'�

,_ '6.80 horas. .

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba
6 haras.
Rápido Sul-Brasileira Joinvlle

i 13 horas.

I
Expre880 Slio Cd8to� - IAclm. -

7 horas.
Expreg;.o BrullQueDlM - Bruequ. -

116 horas.
Auto.Viaçllo ltajal - ltaJaf -' li ])o.

I
raso '

Expresso Brusquen.N! - Nova TNlnto
- 16,30 horas.
Rodovlãrla Sul Brac1l - � AIqn

- li boras.
QUINTA·FEIR.A

Auto-Viação Catal'lnen.H'
Alegre - 6 horae,
Autu-Viação Catarmen.H

- 5 horas.
Auto-Viaçlio Catal'b:l.enM

- II horas.'
Auto.Vlação C&tarinellH - Tubalrlo

- a horas.
Áuto-Vlaçllo C'atarlnenlle - �

- 6,30 horas.
Exp"l'esSO São Cr1stoTIio - � -

7 har.as.
Emprêsa Glórla - Lagtma �- • 112

• 7 1/2 horas. �
Expresso BruSQuen. - Bruequtl -

18 horas.
Auto-ViaçllD ltajal - Itajai - 11 ])o.

1'88,
'

Rápido Su'l-Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Zmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecá - Ia
- • horas.

I!IEXTA·FEHUL
RodoT1Aria Sul Brasil - POI'to Ale«n

- :I horas.
Auto·Vlação C&tU-InenH CurlUba

- ã- norae.
Auto-ViaçAo Catar!nenH'- Joln..-u.

- • horas.
Auto·Viação CaUrlnenH - t.acuna

- 6,30 hor-as.
Expresso São OristovAo - � -

7 horas.
Auto·Viação Iltajaf - Itajai - 111 ho

ras.
Expresso Brusquene.

16 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brastleíra

6 horas.

lo[

YlllHUiUl J nas Ht li' 1 tUyftDI}RES

,V'�
ELEVADORES

HIDRÁULICOS
.

Wa)7.Ile

JoIJn11e

Joinvile

Curitiba

SÁBADO
Auto·Viaçao Catarl.nenM - Curitiba

- 5 horas.
Rápido Bul-Brasíleíra

13 horas.
Rápido Sul-Braslleíra - Curitiba -

6 horas.
- • horas.

Auto·Vlaclio Catarlnenee' - JoinT1le.
- 8 horaL
Auto-Viação C&Urlinen.. - Tu:lw.rla

- 6 horas.
ExDrp'SSO SAo CrtstoTI.o - LaI'lUla -

7 horas.
Expreseo BrullQu_ - BrwIqu. _;..

14 horaa.
. AuU'-Vlaclio I'tIIjai - lta;lai - li he
ras.

Expresso, Brusqu_ .,_ NOTa Trento
- 9,30 horaa.
Expresso Glória - Lacuna - • l/I

• 7 1/2 horu.
D0MINGO

Rápido SU'l·BrasileJ.ra - Cu:rltiba -

6 horas.

Joinvlle -

J Equipatn,entos

• Disoositivo de guias para evitar
enjambromento. dos pistões.
.' �".indros e pistões de tubo de aço
Intel IÇO e sem costura.

r obrepcsta de aço e gacheta 10-
mi ada p rc im pe cur a entrada oe

areia e da agua proveniente da la
vagem d c s veículos.

• ' cgor-:J os famosas gcchetos 'Di
viso dp 5= rgento" per» vedação do
oleo, de grande durabilidade, e cuja
e rn c ção e su os tituiç

â

o se pode, no

en1anto, fazer em poucos minutos.

DE 2 PIS1ÔES PARA
10 TONELADAS,
COM OS MAIS
REC .NTES APER·

FEIÇOA'" ENTOS
TÉCNICOS.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

El:>tados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu el)'critório
(Rua Presiden,te Coutinhú n. 22),

.

nos primeiros dias de agõsto, _espe
. rando continuar a merecer as espe·
ciais atençi)es de seus amigos f!

cti'ente&.
Pedro Medeiros, Auxiliar

do Brasil S. A.

----- MACHADO & CIA.-----
Rua Conselheiro Mafra, 54 - Caixa Postal 37

End, Tel.: PRIMUS - Tel. 1658 - FLORIANOPOllS - Sta. Catarina

Ministério do
Trabalho

16a. Delegacia Regwnal

AVISO

APARELHOS PARA SURDEZ
O CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.

Av. Rio Branco, 138 - 130 andar - Rio de Janeiro
Avisa aos interessados que o seu representante sr .

Geraldo von Rhein, estará a disposição dos mesmos, em:
FLORIANÓPOLIS, no Hotel La Porta, de 27 de mar

ço até 3ue abril, atendendo das 15 às 19 horas, onde fará,
gratuitamente, medições audiométricas e demonstração
dos mais modernos aparelhos para surdez TELE X,che
gados recentemente dos Estados Unidos, com os últimos
aperfeiçoamento, inclusive adaptação invisível.

. Os que não puderem visitar o nosso representante,
queiram remeter-nos o COUpOl1 abaixo:

CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.
Av. Rio Branco, 138 - 130 andar - Rio de Janeiro
Queiram remeter-me íntormações sôbre os modernos

aparelhos TELEX.
Nome .

Endereço :... ........•...... . .

A Delegacia Regional do) .Minis
tério do Trabalho, Indústr-ia e Co

mércio, avisa aos srs, empregado
res que a 30 de abril vindouro ex- Ipira o prazo' para ° recolhimento
ao Banco do Brasil, ou ao estabe
lecimento bancário autnrizarlo
BANCO INDúSTRIA E CO:\[.1.tRCIO
DE SANTA CATARINA (INCO), do
IMPóSTO SINDICAL que deva -ser

descontado dos empregados na

cqrrente mês de março, na forma
do que dispõem os arts. 582 e 586,
§ 3° da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Avisa, outrossim, que a partir

de 2 de maio próximo, a Delegacia
Regional exercerá rigorosa fi'scali
zação, inclusive no interior do E'�

Ladn, e os infratores serão punirlos
com a multa de dez até dez mil

(Cr$ 10.000,00) cruzéiros·. (Citada
Consolidação,. art. 598).
Florianópolis, março de 1949.
Raul Pereira Caldas - Delegado

Regional dn Trabalho.

Associacão
, .

Assembléia

C. de Engenheiros,
-

Geral Exlraordinária
la. CONVOCACÃO

De or,dem do sr. Presidente' ficam convocados os srs: engenheiros-
sócios da Associação Catarinense de Engenheiros para a assembléia ge

ral extraordinária a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de Abril pró�imo, na:
sua sede social.

A ordem do dia constará da atitude a ser tomada pela A. G. E. ero'

face da ampliação de carteiras profissiona'is pelo C. R. E. A. neste Estado,

do.Casa Recem
construida '

DE S o cu PA DA
RUA FELIPE lvEVES
6xl0 m;:rt��'ia:.oda eie

BOM NEGOCIO
TRATAR NESTA REDAÇÃO .

.... para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rpdlJ -I
PASTA DENTAL

.

�.rta de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensa��r'�-I
�

.� ROBINSON Informações nesta redação & .

íl{
l

Florianópolis, 25 de Março de 1949.

(as.) JOSÉ AMAURY ARAUJO - 10 Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ecos da
_ segunda reunião

Econômtco-Agricola de
San'i! Catarina

ESCOLAS DE AGRICULTURA
N° 21 - Recomenda a criação na

Secretária da Viação, Obras Públi
cas e Agrícultur a de um órgão fis
calizador do exercícto das prof'is
sões de agrônomo e veter-inário.
N° 140 - Recomenda o estudo

e adaptação das Esc-olas de Agri
cultura, -às normas da lei vigente
sobre o assunto.

.

N° 4/1 - Recomenda a reorgani
zação do ensino vocacional agrí
cola.

.

N° 24 - Recomenda uma cátedra
ambulante de agronomia .

N° 146 - Recomenda que "Dia
da Arvore" seja comemorado com

a execução de um plano .oompleto
de arborização to próprio estabe
lecimento.

ENS1NO AGRíCOLA
BOLSAS DE ESTUDO

ção de rios e pantanoso
- O sr. Secundino Simas, N0 91 __:: Recomenda a subdivisão

funcionário público '!)�se�'1- rfas grandes propriedades impródu-
·'tado; Uvas. N0 "6 - Recomenda a criação de

N° 56 � Recomenda que o Go- uma Secção d.e Divulga�ão junto
- ,a sra. Iracy LOp0S da. Silo I v.emo do Estado atu'alize a legis- à Secretária da Viação, .obrais PÚ-

'va, espôsa do sr. Narbal Sl':'.'a; lação de ter�'as. blicas e, Ag.ricultura.
N° 55 - Recomenda o financia- ·N° 153 - Recomenda.uma racio-

- o menino Hamilton Léo, menta de imigração e recoloniza- nal política econômica para a ex-
filho do sr. Romualdo Pires, ção do Estado. ploração floresta!.
_ O radiotelegrafista Lauro N° 53 -Recomenda a execução OUTROS ASSUNTOS

do cadasLro parcelaria territorial. N0 142 - Recomenda Estudos de,.Américo; .

d to musicista 'Sehqr,tião N° 51 - Recomenda a vm a . e desvio do curso do Rio Canoas co-

. Eleutério da Silva;
.

técnicos. i mo parte do plano de ,eletrif�cação
_ a menina Lia, f:lh.r do! N° 57 - Recomenda a coloniza- do Estado.

":professor José Warke!';
I

ção das terras marginarias as es-' N° 118 - Recomenda a denomi-
lradas federais. nação à Estação Experimental de
N° 52 - Recomenda a -recoloni- Caçad,or. Aprovada com aditivo.

zação das zonas empobrecidas do N0 S/N - Recomenda a inclusão
Estado. de d-ois trabalhos nos anais.
N° 58 - Reco.menda a desobstru- N0 144 - Recomenda o financia-

CãO, dos !'ios Itapocú e Putanga. I menta da produção, transporLe e

�o 125 - Recomenda barragem despesas de .exportação da madeira
do Rio Tubarão. pela CCAI elo Banco do Brasil.
N° 50 - Recomenda a creação da N0 148 - Recomenda a transcri-

carreira de colonizador. ção nos anais da Reunião, do Rela-
N° 54, - Recomenda a creação

. tório. "FInal aa Conferência Lati-
de gTanjas junto as cidades. no-Americana de Florestais.

7�0 S/N - Recomenda um acordo
com a co.missão especial de Faixa

de Fronteiras.
]\� 48 � Recomenda medidas

imigratórias, de colonização e sa

neamento.

Bit!fJI
, ,ANIVERSÁRIOS

Concluindo o relacionamento
das proposições apresentadas no

decurso da Segunda Reunião Eco
nômico-Agrícola de Santa Catarina,
'dall10s a público, hoje, as que se

referem às IV, V, e VI Comissão

Francisco Momm
A data que hoje deflue assi

.nala a passagem do aníversá
:rio natalício do nosso estimado
.conterrâneo, senhor Francisco
.Momm, diligente funcionário Técnicas.

.da Consultõria Jurídica do Es- Cumpre relembrar aqui algumas
tado. particularidades do certame.

Funcionário público dos mais Inaugurado a 13 de março, a

.:zelosos, contando sua fôlha sessão solene de encerramento 1'ea

-quasí trinta anos de produtivos lizou-se no dia 18 �ela manhã: En

.servíços prestados ao Estado, o t�e 13 e 18, o !nstItuto de �duca
n.ataliciante de 'hoje grangeou I

çao de �aJes fOI sede dos mais am

.sempre a melhor estilha dos p!os e hvres debates ,qu� em ques

.seus chefes e companheiros de I toes e assentos econormcos se .ha
trabalho.

'

jam travado em Santa Catarina,

Comemorando também o Não foi o conclave uma reunião

transcurso do 44° aniversário de "diletantes" ou de funcionários

de seu feliz consorcio com a em vilegiatura. As sessões, sempre
-exma. sra. d. Cecília Vieira concorridas e acesas, só eram sus

.Momm, O estimado casal rece- pensas fi hora das refeições e pro

berá por certo, pelo duplo acon- Iongavam-se noite a dentro, até as

.tecímento, inúmeras demons- primeiras horas do dia 'Seguinte.
trações de estima e apreço da Nunca tanta animação e tal êxito

,nossa sociedade e de seus nu- marcou uma iniciativa.
.merosos parentes, às quais pra- O sucesso dos trabalhos, a pres-

·.:zeirosamente nos assocíamos teza na solução dos impasses, o

equacionamento das questões em

Sra. dr. Arniando Simone Lermos reais e claros, são devidos
Pereira em grande parte, as esforço da Me-

A efeméride de hoje a sst :u.'Ja sa Diretoria do cert:ftme.\Sem inter
'<O aniversário natalício da

I
vir nas discussões, a não ser para

e�a. s�a. d. Be�triz Ferro Pe: prestar esclarecimentos ou f�cali
.rerra, digna esposa do sr. III zar pontos obscuros, o sr. Presiden
..Armando Simone Pereira, d.d. te, dr. Leoberto Leal, contribuiu
Secretário da 'Justiça, Edt :a· enormemente para que os assuntos
-çãose Sáúde.

. • fossem discutidos com precisão, oh-
Dama de acrisoladas virtu- jetividade e segurança.

roes" sempre solícita às Ca"11p9.- A relàoão das rec-omendações .en

.nhas de benemerência. impus- deraoada's do Poder Público res

<.;se�à.:;sociedade floríanópolitena sumam vitalidade e interesse de
"pocsua aprimorada íntelígên- rnonstrando em grau elevado, a

Z,cia e, por seu belo coração, ir.I.- pujança da' nossa econômia,. bem
ttivo : porque, hoje, pelo decor- como as suas necessidades e insu
.rer.ríe 'seu natalício, ver-se-á ficiências.

..muíto homenageada pelas nu- O êxito do conclave repousa, por
..rnerosas relações de amizade. conseguinte, 110 teor das sugestões

"O Estado" a cumprimenta; que p::.ra ele' convergiram, de téc
zrespeítosamente, desejando-lhe nicas, de representantes de coope
_perenes felicidades.

'

ralivas e associações rurais, de en

tidades de classe e' de prefeituras.
Estão de parabens, portanto a

Secretária da Viação, Obrás Públi
cas e Agricultura e a seu titular,
o dr. Leoberto Leal.

IV COMISSÃO

Srta. Ruth Maria da Silva
Festejará" hoje, mais uma

:primavera a srta. Ruth Maria
,na Silva.·

Foram apresen tadas, discutidas
e flprovadas as seguintes proposi
ções:

IMIGRAÇ.:W, TERRAS E

COLONIZAÇÃO
N° 119 - Recomenda a_desobstru-

Fazem anos hoje:
- o desembargador Al ...bia

"des Valério Silveira ce Sousa,
.

hoje aposentado e que possui,
nesta cidade, largo círculo de
;amizade;

- a menina Regin9 Maria,
iilha do sr. José G: L.Ca,:'\!alho:
- a sra. Paulina Schmidtz

Wagner, espôsa do sr. Manoel
Wagner.

ENSINO, .AGRíCOLA

"REUNIÕES
A Associação ,Atlética "Bar

�.riga-Verde", prosseguindo com
, -suas noitadas artístico-sociais,
realizou, ante-ontem, às 19 ho
ras, em sua sede, à Avenida
Rercílio Luz n. 211, mais uma

reunião de seus associados.
Fizeram-se ouvir números de

,canto, declamação e mUSIca

que, a todo instante� provoca
vam aplausos da numerosa aso)

sistência presente ao festival.
Sua incansável

.
.diretoria já

está elaborando o programa
parq a próxima quarta-feira.

-

V COMISSÃO
Foram apresentadas, disculida,s

e apl'ovadas as seguintes proposi-
�ões:

Imposto de RendalTribunal de Justiça
A DELEGACIA REGIONAL DO' Julgamentos da última sessão do

IMPOSTO DE RENDA nesta Capital I. Tribunal Pleno
leva ao conhecimento dos contri- Habeas-Corpus n. 1847 da comar
buintes daquele imposto que encer-

ca de Joaçaba, impetrante dr. Hélio
rar-se-à impreterívtlmente, no dia 3i) Fontes e paciente João Maria de
de abril próximo vindouro, o pra- Oliveira. Relator des. EDGAR PE
zo para que sejam apresentadas as DREIRA.
declarações de seus' rendimentos, Decidiu o Tribunal, conhecer do
pessoas físicas 'e [uridicas. pedido e negar a ordem 'impetrada.
Não haverá essa ob\igaç�o p,U'U Habeas-Corpus n. 1848 da cornar-

as pessoas físicas cuja soma de ca de São José, impetrante dr. Pe
seus rendimentos não exceder Cr$ dro de oMura Ferro e paciente José
24.000,00, Damásio da Silva. Relator o sr, des,
Depois daquela data (30 de FERREIRA BAST.oS .

abril), a declaração só será rece- 'Preliminarmente, foi o julga
bida se ainda não tiver sido noti- mento convertido em diligência, a
ficado o contribuinte do inicio do \ 'fim de que o .sr, Inspetor ,de Defesa
processo de lançamento ,�'ex-ofi- Sanitária Animal 'informe sôbré as
cio". alegações do paciente.

Habeas-Corpus n. 1849 da comar

ca de Curitibanos, impetrante dr.
Waldir Ortígarí e paciente João
Manoel Maya. Relator o sr. des.
FLAVW TAVARES.

O Tribuna[ converteu o [ulgamen ..

to em diligência afim de ser a vo

cado o processo que responde (I

paciente para menor estudo da ma

téria.
ZleaàaMnoelbo

Etarão sujeitas à multa de móra
de 100/0, as declarações apresenta
das a partir de 1° de maio deste
ano.

Outrossim, solicita aos interessa
dos, para facilidade dos serviços e

mesmo para sua conveniência, que
não deixem para apresentar suas

declarações no ultimo dia do pra
zo:

O horário da repartição' é di
á

rill
mente das 12 ás 18 horas, exceto

aos sábados que é das 9 ás 12' ho-
.

raso

N° 22 - Recomenda providências
para apr-oveitamento da bolsa de
estudos concedida ao Estado pela
Faculdade de ivIedicina V.eterinária
da Universidade de São Paulo.
N° 131 - Recomenda a formação

de técnicos especializados em as-

suntos agro-pecuár-ios,
'

ENSINO AGR.íCOLA
CLUBES AGRíCOLA q f' t M·· IN° 89 - Recomenda a presença fre el ura �DIClpa

de técnicos nos Clubes Agt ícolas. de FI I- 'ó' I·, informações prestadas pelo sr, (!I'.
ENSINO AGRíCOLA or ao po S Juiz de Direito de Menores julgar

SEMANAS RURALISTAS Re_querimentos despachados I prejudicado o �edido.N° 104 - Recomenda a "Semana Joao Machado Pachco . Junior, Habeas-Corpus n. 1846 da cornar-
da AgricuHura" de Santa Catarina Reinaldo de Brito, Orion Augusto ca de Itajaí, 'impetrante dr. J,)ão'

METEOROLOGIA Platt, Companhia Telofonica Cata- Bayer F�lho e paciente Francis�o
ESTAÇõES METEOROLOGICAS rinense, Heitor Ferrari, Raul To- E. Canziarrí e outros, Relator o SI'.

� N° 120 - Recomenda a aquisição I néra, Mário Pereira Nascimento, odes. NELSON GUIMARÃES.
e distribuição de pequenas

E,'st'l
Odilon Bartolomeu Vieira, Itamar O Tribunal não conheceu do pe-

Meteorológicas.
.

- - dido por não ser caso de habeas-
N° 23 _:_ Recomenda a ampliação Conceição e Maria Santos. corpus e remeteu os autos ao C0n-

do Serviço de Meteorologia. Serviços de Assistência Médico- selho de Justiça para ser distrí-
PRODUÇÃO MINERAL, Social buidos coníô reclamação .

CARVÃO , O S�rv,i'çó Itineránte de Assisten-
.. .Nó 103 - Recomenda medidas ela-Médica nos distritos da Ilha. sob

em beneficio da industr-ia de ex- a direção do abalisado clinico. Dr,
traçã-o de carvão. Ené'as Serrão, vem prestando re-

VI COMISSÃO levantes, serviços à população ne-

Falam apresentad�s, discutida:s cessitada dos distritos, quer pres
e aprovada sas seguintes proposi- tando ass·istência médico-eocíai
ções: quer ainda distribuindo medicamen-
• ASSUNTOS DIVERSOS tos. Assim é que, durante a sema-
REESTRUTURAÇÃO DOS SER-
VIÇOS AGRO-PECUÁRIOS

ESTADUAIS
,

N° 25 - Reúomenda a reorgani
zação do,s quadros de agrônomos' e
veterinários do Estado em bases
atua lizad as.

�o 27 - Recomenda a criação da
Secretária da Agricultura do Es
LaGo.

N7-dZ le .

Habeas-Corpus n: 1845 da comar

ca de Florianópolis, impetrante
Hamilton Jose de Moura Ferro e

paeientes W. E. e outro.- Relator o

sr. des. OSMUNDO NóBImGA.
Decidiu o Tribunal em face daa

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de sêl'l

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei..
çoam dia a dia.
Ag0ra já temos o creme de alfa�

ce "Brilhante" ultra-concen�rad()
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.
Depois de aplicar este creme, ob..

'serve como a sua cutis ganha UIlI

ar de naturalidade, eQ,cantador j
vista.

. A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. Q
Creme de Alface "Brilhante" per
míte á pele respirar, ao mesmQ ,

tempo que evita os panbs, as man�

chas e aspe\'ezas e a ,tendência pa04
ra pigmentação•.
O viço, o brilp.o �.uma pele vi..

va e sadia volta a impel'ar com Q
uso do Creme de Alface "Brilhau..
te". Experimeate-o .

:F; �m' produto dos Laboratóriot
Alvim &: Freitas. S./A.

na pretérita e a em curso, foral1l
visitados os distritos e localidades
seguintes: Cachoeira do Bom Je
sus - 128 consultas; Rio Verme
lho 112. consultas; Canasvieiras
- 78 consultas; Santo. Antônio de
Lisboa e Sambaqui 83 consultas;
Rio Tavafes - 47 consultas; Ra-

PUBr,ICmA'DE

tones - 88 consultas e Vargem Pe
quena - 93 consultas, num total,
portanto, de 629 consultas.

Comunicação
Da Gerência do "Cine RITZ"",

pedem-se a publicação do seguinti!:
Comunicamos aos frequentadores

dos nossos cinemas que, .a, partir
de hoje, os Íngressos supeÍ'iores a

Cr$ 3,00 serão adicionados Cr$ 0.20,
correspondente à TAXA DE ASSIS ..

Tf;NCIA E SEGURANÇA SOCIAL,
de acôrdo com a Legislação Muni-

cipal. I

FpgJis., 1° de Abrii de 1949.
Estabelecimento José Daux S, A.

•.•••..•••••.•..•........... �

Comercial Descobrir60l
nova vi'6mina

São Francisco, 30 (U. P.) -
'frês médicos pesquisadores, drs.

Stefan 'Ansbacher, Harley H. um
Junior e ElizalJeth B. Ramsey, to�

RepreSentações - Consignações dos :de Marion (Indiana), declaram
C/Própria

aos cientistas qu{' partiCipam da
COMÉRCIO POR ATACADO E A 15a Conferéncia Anual ela Sociec!a-

VAREJO de' de Química da América, tel' sido
, .. " , .. ,., " .. '.....

Louças - Vidraria - Artigos de descoberta uma 11(\,\'8. "itamiml. que
aluminio - Artigos Escolares -

taTuará d'esnp�ess{lria a carne Vara
Encontram-se atualmente em uso, Pa,pelaria o homem. A nova "itumina denomi-

em todos Os recantos do mundo,· Generos Alimenticios Industrial;· nada F. P. A., iniciais da expl'es-
centenas de milhares de Motores sados' - Armarinhos em geral são "faLôr proLeinico animal", que
de popa JOHNSON, proporcionando LOJA E ESCRITpRIO - RUA 7 de foi recentemente prOduzida si111.e

aos seus pos,suidores ano após .9.no Setembro, 21 ticamente, vem sendo esperimenta
um SERVIÇO SEGURO. Distribui· Caixa pOStal, 322 - End. Telegrá- da com animais. E' essa vitamina
dores: Comércio & Transportes C fieo "LUFAMA"

i que permite que certos animai"

Ramos S. A. _._ .João Pinto, 9. Fpolis. Sta. Catarina I sejam vegeLarianos.·

Jorge Daux - Diretor

)

LUIZ FARIA & IRMÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

VENOE�S:E por motivo, de, mudança
i Grande área de terreno iii cultivada
., ,

I (Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros, de frente por 1.850 de fundos, incluindo

.............................._ __ 6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta reâazão ou' Escritório l. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathías lha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Relojoaria Progre'iso
\

de ]UGEND &I- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sóml9nt� q'uando recaber.

N. 31 cr$ 100 no N, 9 cr$ 260.00

i
!

\

Deç-dadol' de boüo
ilum4na a aoit,.

BoiNO d. qualidade

Uma maquina toto9l'Gfioa
americana d. toci!

man.jo

r.logioe .ao CIGOmpaQbodoe do. ".peeti9o. OIIl'tificQdoe
, el. Ilaraatia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

I lUCEMO & FILHO
Curitiba - PI'OÇQ Til'adeat.a. 260 - Poraná

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

; ., AÇõES CiVEIS E COMERCIAIS

Praça; 15 de Novembro, 22 - 2° and.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa 'Catarina

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA
I

E'NC,OMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFI,COS

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL -- ENTREGA
RAPIDA

Ouçam diariament», das 9 àsvIJ e das 17 às 22 horas

RaDIO IUB-I' ZYO 9
1530"kilocie1os ondas. médias de 196 mef;ros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Moedas a'ntigas ou modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data pode

valer. até 50 contos L. . Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terá.

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

\ O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

Cr$ 10,00 para cima.

Obra, raríssima e de grande utilidade,

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

�)�)�).c..()......)��)�)..-o�)--.<)....(O
� I
I * li\., .. I... � II Transportes Aéreos Limitada I
!�' I';.; 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Partmaquá - Curitiba

I :- Joinvile - Florianópolis e Lajes, 'o

o
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile •

, Curitiba -- Paranaquá = Scntos e Rió. I�
I A;��i;:AF;;z:íi�;3&- 2irl;i;� i
I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 i
i i
....()�()....o....()�)....�)--.<)....o....()�()....()....()..,

•. ,reune som.,. acabamento ..
solidez••. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega", êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento a longo praz,o!

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
para ,Santa 'Catarina

KNOTrS/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

F1.orian6poHs
...................................

PRECISA-SE
Importante estabelecimento co

mercial necessita de uma moça de,

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

Informações na f,ilial Varig á.

Praça 15 de' Novembro edf. do T:>
LjlI La Parla.

,
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ... .�

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois to,

dos êles, antes de sair da fábrica•

são tratados por um processo espe

ciaI, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contea

os eleitos 'corrosivos da água' salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - JOãOl

Pinto, 9.

CANETA PERDIDA - Foi perdida.
ontem, sem a tampa, uma caneta "Par ..

ker", Júlilor, fIe côr marron, que, sendo<

objeto de valor estimativo, pede-se a

'quem a acou a gentileza de restrtní-Ia

nesta redação, ou ao sr, Artur Beck. DII
"Salão Progresso". Grattüca-se,

Guia doQUARTO PROCURA·SE

Estudante de Direito pro

cura Quarto Mobiliado, com

ou sem refeições, em ambien

te de sossêgo.
Permutam-se referências.

Cartas para ARFON nste

i
I
recoso

Cada guia e' vendido acomnanhado de oro mapa rodoviário
Paraná e Santa Ca-tarina,

Paraná
Publica relação ,dos comerciantes e industriais com seus enne-

Bedacão : Rua Prudente de Moraes, n. 626. - CuM,tibll,
[ornal, I·

I 'DR"RAFA'ÉL�G"éRüz'LiMA1Atenção! !! A tenção! ! !I DR. CARLOS LOUREIRO
1 Em 'suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira- as luxuosas

I ADVOGADOS
limousines do

li Becritôeio: Rua João Pinto
n.O 18 _. Florianópolis

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

Transportes régularea de cargos dopôrto de

SÃO fR4NCISVO DO SUl. para NDVA VORH
,lnfol'magõe. comoa Agente.

.

F1criac6_polis - Cárlos HoepckeS/A - C1- Teletone 1.212 ( Ell!. teleg.
Sso FréllcilCo do Sul-Carlos Hoepcke S/A-C1- Teleloae I) MO·J�<;MACK:

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 -- 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZi "

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



judar a· campanha do Promin, da Estreptomicina e da
Estudante é contribuir 'para o progresso de nossa

Casa' do
terra.

\

o �STAl)f"\-Jexla'felr. I de Abril ae '9&9

�os COH1RA�
DO TRABALHO__�

SI!OI! SOCIAL:

P9�TO AlEGR�
"RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

C"'1<A POSTAL. 683 - TELEFONE 8a"o - TELEGRAMAS: .PROTECT('IJlA'

"Agencia Geral para S18. Catarina
�ua Felipe Scllmldt, 22 - Sob.

1:aixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

Fundado em 1765

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital,

rJaço público que, sábado, 2 de abril ás 17,30 horas, descerá da sua ca

,;pela, na Igreja do Menino Deus, para 'a Catedral Metropolitana, a Ve-

Os EE. UU .. não aceitam a Espanha
no pacto com Franco no govêrno
Oslo, 30 (U. P.) - O .minrstro

I
a poder equi librar sua balança co

das Relações Extero:ires da Noruc- mercial, igllalan�o as importações
ga, Halvard M. Lange, declarou an- com as exportações.
te o Parlamento que os Estudos Sôbre a censura à imprensa, sa

Unidos não tem o propósito de in- Iicntou Franco que, muitos [ornais
cluir a Espanha no Pacto do Atlan- na Espanha s50 editados pelas mes- ,

tico Norte, enquanto o generalis- mas pessoas que estavam à frente

simo Franco continuar no poder, dos mesmos, antes da Guerra Civil.

Lange fez uma extensa exposiçáo Acrescentou que toda a Europa está

sôbre o Pacto.do Atlantico Norte na sofrendo dos efeitos da . cham ...da

sessão noturna do Parlamento, de- guerra fria e que portanto· acha

pois de tumultosa sessão diurna, imperativo certa restrição à im ..

quando os elementos esquerdistas prensa livre. Prevê, contudo, que

lançaram panfletos das galerias tal restrição irá desaparecendo à

públicas, atacando o Pacto. Quatro medida que a Europa .se mohilize.

desses elementos foram pI"eSOS. Quanto a seu sucessor, Fruncc

declarou que sob a atual constitui-

NÃO APENAS INCIDENTES. MAS çãe a Espanha terá um chefe de Es-

ATAQUES tado designado pelo Conselho de

Estado.
'

,

Disse Lange, no curso da sua ora,

ção, que as obrigações de ajuda um

tua contraidas mediante o Tratado
do Atlantico Norte não poderiam
ser invocadas por simples "Incinen,

tes", acrescentando que "apenas
ataques que ameacem a integrtdn
de dos paises membros poderão 1)01'

: seguinte, domingo, ás 16,30 horas, em procissão solene.

em movimento a grande maquina
.neranda Imagem do Senhor Jesus dos Passos, que regressará. no 'dia ria de defesa mutua crlada

'

pvlo
tratado" .

Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a comparecerem a es- Respondendo ás acusações feitas por
deputados comunistas, Lange reite

'.ses atos, devendo apresentar-se no Consistór-io da Irmandade. no sá-
rou que não há clausulas secretas

,'bado, e, na Sacristia da Catedral, no domingo, afim de, revestidos de
I

balandráus e fitas, acompanharem ·as referidas prócissões.
" Outrossim, faço público que, ás' 8 horas de domingo, será resada

':Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na,Catedral, por Sua
:.Eminência D. Jaime, Cardeal Câmara. Todos êsses aios terão a honro

. -sa partíclpação .!lo Exmo. e Reverendissimo D.(.Joãq_uim Dqmingues de

Oliveira, Dignissimo Arcebispo Metropolitano.
Previno aos Irmãos que domingo, das 9 ás 12 horas, achar-me-ui

, 'Com o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da Catedral, para o recebimento

:; de anuidades.

I Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imediato ao da proeis
'.:são (segunda-feira), será íelebrada por Sua Eminência D. Jaime, Car-
-deal Câmara, ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em -ição de

··,graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.

Consistório, em 25 de março de 1949.

LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

i 1 S:C* •

Leia, Dil'u'gue
"Jornal de

,

o

e Assine

Joinvile"
de'

, .

i

mals completo Ornam
Santa

-

flatarin8
................� i .

,ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua,
grande utilidade e ao seu alcance lhe

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

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

. Um veiculo de é oferecido pela

\

\

�irurgia -Clínica -Obstetrícia
Dr.. Antônio Dib Mussi\

Médico efetivo do Hospital de Caridede

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Residência:Consultório:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 horal>

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

"

'I'ratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-ámerrca-
nos. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo, Insufla
ção ventricular na Epilepsia. Psícoterapia. Narcoanalise. Repouso, Regi
me alimentar

no Pacto do Atlantico e assegurou

que a Noruega não corre "o .riscc" ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS

Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos, Pavilhão íso
de se encontrar junto à Espanha

'Iado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem e,A'franquista no Pacto. Foi ai que li

pecializada, Plantão médico permanente à cargo de especialistas,chanceler manifestou que os Esta-
dos Unidos não tem o propósito de Transporte' de doentes.

ELETRICIDADE MÉDICAincluir a Espanha na aliança def'en,

siva, enquanto Franco continuar no

poder.
Criticando a campanha de "paz"

mundial dos comunistas Lange dis
se que os oponentes do Pacto "nâo
têm o direito de se apresentarem
como os unicos que lutam a favor
da paz".

"Ft�1iIf�lR.
Nova York, 30 (U. P.) - Ove·

terano comentarista da National

Broadcasting, H. B. Kaltenborn, in
formou a seus rádio-ouvintes da

llonga
conferência que teve quar

feira ultima com o generalisshuo

Franco, chefe de Estado espanhol.
Declara que nesta entrevista, que

durou 30 minutos, foi a maior que
Franco já concedeu a um jornalis
ta estrangeiro.
A primeira refere-se a se '1 Es

panha pode assinar o pacto do

Atlantico Norte enquanto que a se

gunda diz respeito aos planos que
Franco pretenda pon em execução
para' fazer frente à crise econôn-i
ca no país,
A terceira refere-se a censura a

impreus e a -quarta sôbre quem
substituirá o atual chefe do govêr
no espanhol.
Salientou Franco que a Espanha

ocupa uma estratégica posição na

entrada do Med'íterraneo e que, na

sua opinião, o pacto do Atlantico

por imperiosa necessidade deveria
ser completado corn identico pacto
incluindo os paises do Mediterra-
neo.

-Disse mais que a Espanha está
em melhor posição geográfica d»

que os outros paises para uma te-I
naz resistência aos comunistas.
Em sua resposta à pergunta sô,

bre as dificuldades econômici1.s que

experimenta a Espal1ba, Franco e�

plicoo qoe o país está se privando de
muitas coisas a fim de poder I cn ..

frentar tal crise. Disse ainda que

espera que a Espanha chegue logo I

Plaina
VENDE-SE uma, de 4. faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN.
com transmissões. Ver e tratar na.

'Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 .-

Florianópolis

COMPRADORES PARA CASAS .III

TERRENOS
° Escritório Imobiliário A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas e

terrenos,

Rua Deodoro 35,

CASA MISCELAN-EA dl.tri,·
buidon dot :Rádioe R.:Ca A
Victori V6lYula1 e' DiKo!lt
Rua CODtelbeiro Malrll

FERIDAS. REUMATISMO E
.

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medlaaçao tl1uiliar no tzoatGIlnlaato

da .imã

Doenças nervosas· e mentais
Direção: Prof. Otavio da Silveira

Dr. 'Arnaldo Gilberti
Clinica: Dr. Lacerda Manna

'Dr. Laufran Villanueva

Dr, Severo de Almeida Netto'
CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA

Imoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-«
res do cérebro.

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

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

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - P,ARANÁ.

EMPR1!:SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A, Dr. (LAANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

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

lações - Motore.s - Dinamos
- Bombas � Lustres - Fer
ros de engomar � Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní- 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·
co especialisado. TA P. FABRICAR)'
Loja e critório á rua 15 de Vende-se

Novembro, n. 449 Caixa Postal Maq'.Iinário Cr$ 250.000,00
n. 62 - End. tlegr. - "Empre- Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
sul" Joinvile - Sta. Catarina Situada em Campo Alegre - S. Co
- Brasil. Vende-se tb. só maquinário'
, . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Informações com A. WehrfJuth

Cemila., Gravata., Pilamell Brusque - Santa Càtarina".

Meia. da' . melhorei; pelai. me- . , .

nores preçol 16 Da CASAdMIS Os motores JOHl\{SON Sea Horse

CELANEA _ RUGC. Marr. mente são utilizadas máquinas mo-
•• , •• c , , • • •• •••••••••••• • •••••••

'

dernas em precisão e rapidez., O ..

CATALOGO DE MOEDAS DO são construídos em fábrica moder-
BRASIL. na sob todos os pontos de vista e

Já se encontra a venda com

todos'os preços de moedas de

Ouro, Prata" NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

Crim•• eh••'

Coaatltuição de Soclecla�_
NATURALIZAÇOE�
Tituloa n.oljlrat6riOtl

EIJcrit61'io e Re.id.ncia
Rua Til'ad.ate. 41.
t'ONE •• 1.013

"),, 'soPllZ!lIlP;}ds<l sot.re.rado .rod

engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores 00 ramo. Dís

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos ,S. A. - João Pinte,

CASAS ,E TEJ��ENOS

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Possue V. S, casas (111 terrenos para

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

vender?
Não encontra comprador-v
Entreg1,le ao Escritório

h L, Alves.

Rua Deodoro 35.

Imoblllário

o VAIJE D(i) ITAJAJ
PJ'OclUl'em na 4 !!f�ilf!l� Se ricos quereis .ficar

Oe modo teci! elegal
Fazei hoje um'" inscrtçao
o Credito Mutuo Predia

LIVRA'RIA 43. LIVRARIA
ROSA

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, O GRÊMIO LI RA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20 HORAS REUNIõES NA SEDIE DO URA
..

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

Torneio internos - Terá início
as 9 horas da manhã do próxi
mo domingo, dia 3 de""abril en ,

Aprovado terça-feira pelo tretante, o torneio interino de
congresso Sul Americano de esgrima da sala d'armas da A.

futebol, está assim . organizado A. B. V. Estreantes e veteranos
a tabela do campeonato Sul medirão fôrças para as respec
Americano de futebol.

' I tivas colocações no campeonato
Abril 3-no Rio-Bí-asill X E- estadual que deverá realizar-se

quador. em junho.
Abril 6.,.Em São Paulo,.á noite Tenente Valmor, acadêmico

-Chíle x Bolivia e' Paraguai � de direitos - Irigresson na Fa
COlo{I1bia,., culdade de Direito o tenente da

,

, Abril 10 - No Rio - Paraguai x Polícia Militar, Valmor Borges
- Equador e ,Perú x Colornbia. Em de Aguiar, um dos azes da es

São Paulo-Brasil x Bolivia. gríma catarinense; essa cír-
Abril 13-Em São Paulo, á noite cunstância' bastante promís

-Brasil x Chile ..No Rio, á noí- sora tanto para o setor despor
te - Equador x Uruguai e Para- tivo daquela escola superior,
guai x Perú. como para: o fidalgo e elegante

Abril 17- Em São Paulo- desporto da esgrima, poís a

Brasil x Colombia. No Rio- permanência de um campeão,
Chile x Equador e Urugaui x I como o tenente Valmor, dentre
Bolivia os nossos acadêmicos não será,
Abril 20- No Rio,á noite-E- estamos certos, improdutiva.

quador x Perú ·e Chile x. Colem- Nos campeonatos uníversítá
bia. Em São Paulo, � noite- - fios 'que realizam-se bíenalmen
Uruguai x Paraguai. te a nossa representação está
Abril 24- Em São Paulo-Bo- em condições de conquistar des;

livia x Equador e Colomb ia x tacado lugar em esgrima desde
'Uruguaí.No Río; Brasil x Perú. que � nossos acadêmicos se re

Abril 27-Em São Paulo, á noite solvam a se submeterem à difi
-Perú x Bolivia e Paraguai x cil e árdua aprendizagem do
Chile. No Rio, á noite- Brasil X "nobre desporto das armas".
Uruguai. Sala d' a.rmas da A. A. B. V. -'

Maio 1 - Em São Paulo - Perú Tem decorrido bastante aní-
Chile. mada esta última temporada de
No Rio � Equador x Colombia esgrima, circunstância que

e Paraguai x Bolivia constitue motivos para alimen-
Maio 4 - Em São Paulo, á noite tarmos esperanças de nêste ano

� Golombia x Bobivla e Perú x poderem os catarinenses esgri
Uruguai. mirem .além fronteiras do Esta
Maio 8-No

.

Rio-Uruguai x do. Damos a seguir o resumo do
Chile e Brasil x Paraguai. movimento da sala no mês de

janeiro do corrente ano:

Comparecimen tos
Rui Stockler de. Souza 17
Gilberto Silva 4

1 � '" I Valmor Borges de Aguiar 5
Firmado pelo sr. Tasso Ro- Euclides S. de Almeida 1

drígues da Cruz, alto dirigente Bruno Schlemper . 1
do Ipiranga F. C., de Saco dos Leonel Pereira (Nelito) 3
Limões, recebemos o seguinte Carlos Hugo de Souza 4
ofício: Fernando M. de Souza 8
"Exmo Sr. Redator Esportivo Benito Napi 4

do "O Estado". Manoel Gomes 3
Florianópolis. Américo Silva 4
Em aditamento ao meu ofício Iraci da Silva 2

de 16 de fevereiro do corrente Dirce Noemi de Souza 5
ano à F, C. D., comunicando Geni Silva 4
ter decidido a díretoría-do Ipí- Helena SilVa 4

rangn F. C. patrocinar a vinda Lori .Ballod 2
do São Cristóvão de Futebol e Lení BaUod 2

Regatas, do Rio de Janeiro, ao Nair Daminelli 3
nosso Estado, encaminho-vos Valdéa B. de Aguiar 4
cópia de uma declaração for- Valda B� de Aguiar 4
necida pela . delegação daquele Ivete Gevaerd 2
clube, afim de derimír dúvidas Iris Campos 13
futuras. Iron 3
Agradecendo a V. S. o apoio João J. de Souza 16

que vindes de dar tão exponta- Ale Rosa 6
neamente ao Ipiranga por oca- Ronnie Fitzgerald 11
sião dos jogos aqui realizados Valmir B. de Aguiar 3
nos dias 19 e 20 do corrente, Valcir B. de Aguiar 2
apqio este que muito contribuiu Alceu San' Thiago 10
para o êxito da excursão, subs-j Total de comparecimentos 9,00 - ABEHTURA - Bom dia
crevo-me cordialmente ' . 150 para você ...

Tas5'0 Rodrigues da Cruz, no 9,30 - Variedades em gravaç3rs
impedime�to do sr. presidente. BABY COBIÇADO PELO -0,00 - Arco-Iris musical

Damos abaixo a cópia da de-, PALMEIRAS 10,15 - Ethel Smith em sólo de

claração fornecida pelO São . Divulga um orgão de Curitiba órgão
Cristóvão: !que o ponta direita n. 1 do Pa- 10,30 - Musicas hrasileiras em

"Florianópolis, 23 de março raná, Baby, pertencente ao Co- gravações
de 1949. DECLARAÇÃO.' Con- ritiba F. C" e&tá sendo cobiçado 10,55 - Informativo Guarujá
forme contrato firmado entre o pelo Palmeiras, de" São Paulo. 11,00 - INTERVALO;
São Cri&tóvão de Futebol e Re- __ 13,00 - Oferec'imentos musicais
gatas e o Ipiranga F"tr.bol Clu- O CORITIBA IRA A PORTO Hi,OO - INTERVALO;
be, o único patrocin� dor da ex- ALEGRE 17,00 - Em tempo de valsa
cursão do São Cristóvão ao E'3- Curitiba, 30 (V. A.) . - No pro - 17,30 - Carlos Gardel
tado de Santa Catarina é o Ipi- ximo mês de maio, o Coritiba F.117·,45 - Carta S�nóraranga Futebol Clube, do qual é C., .desta Capital, excursionará 18,00 - Aye-Mana
representante do Sr. presidente a Porto Alegre, onde efetuará 18,05 - Teatro Singer
O 51', Tasso ROdrigues da Cruz. duas partidas frente ao Renner 18,30 _ Momento Esportivo
(a)Antônio Tomaz, pela Del. do (; ao Cruzeiro, sendo êste o pro- 19,00 - BOA NOITE ENCEmL\-
São Cristóvão F. C. motor da temporada. MENTO,

8$po�te$
................................. 4! •••••••• : •••••••••• 4J.: ...

A TABELA DO CAMPEO-'
NATO SUL AMERICANO DE

FUTEBOL

ESGRIMA

o IPIRANGA É O PATROCINA
DOR DA TEMPORADA SAO

CRISTóVÃO

cianer, que se processa perante

E'M S
SOCIEDADE CARNAVALESCA

êste Juizo e cartório 00 escrivão CIM A "FILHOS DO PLANETA"
que êsl.e subscreve, que atendendo A V I S O
ao que lhe Io irequerido por Clau- HITZ, hoje ás 7,30 horas Comunico aos senhores Membros
dio Caramurú de Campos, procu- George Raft - Lynn Bari - Vir- da Diretoria, eleitos por aclamação,
rador do arrolante Ignácio Lucia- ginia Huston

,. .

que a posse nos cargos respectivos
ner, 'e tendo em vista ao mais que N O T U RNO' será dada no dia 3 de abril (do-
dos autos consta, por despacho pro- Na escuridão na no_te aquela mingo próximo), ás 9,30 horas, noferido aos 2'3-3-194'9, autorizou a" musica dava a impre..são de uma Clube 12 de Agosto.
venda, em hasta pública, dos bens despedida... e repentmamente a Outrossim, na mesma reumao
abaixo descritos, com suas respec- musica cessou ... UIia extranho ruis- serão discutidos, com as Diretorias.
Uvas avaliações, que serão levados tério passou a envolver ao seu au- de Trabalhos e de Galpão, assun
a público pregão de venda e arre- tor e as suas lindas mulheres flue tos que dizem- respeito ás dernons
matacão, a quem mais der e maior I êle conhecia tão intimamente. . . trações públicas da Sociedade para
lanço oferecer, acima das respec- . No programa: Cinelandia Jornal 00 Sábado de Aleluia.
tívàs avaliações, pelo porteiro dos - Nacional Florianópolis, 30 de março de.
auditórios, Alexandre Corrêa de Preços: Cr$ 3,20 e 5,00 HH9. I

Melo Filho, ou quem suas vezes Ii- Censura até 14 anos.
zer, no dia 26 de abril p. vindouro,

". . : .

às 10 horas, no local em que se rea- ROXY, hoje ás 7,30 horas
lizam as vendas em hasta pública, Joan Caufield _ Claude Bains __

determinada", por êste Juizo, à por- Hurd Hattifield _ Constance Be
ta do edifício da Prefeitura Munici- nette
paI. Descrição e avaliação dos bens SEM SOMBRA DE SUSPEITA
que serão levados ii praça: "L Um

terreno, sito no lugar "Ponta Fi

na", disuito de Nova Trento, com

99 metros de frente e 1.540 ditos

. Juizo de Direito da
Comarca de, Tijuc�s

---'0---

Edital de praça com o prazo
de vinte dias

O Doutor Belisário Ramos da
Costa, Juiz de Direito da Comarca
de Tijucas, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz" saber aos que o presen te
edital virem ou dele conhecimento
tiverem, expedido nos autos de
arrolamento dos bens, que rica
rarn por falecimento de Luiz Lu
ciauer e sim. Bárbara Tomasi Lu-

Canhões dorados de
«instinto elp.trônicon
WASHINGTON, 30 (U.P.) - As

forças armadas norte-americanas.

No programa: O Esporte em )Iar·
cha
Censura até Cr$ 4,20 3,20
Censura até 14 anos.

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

IMPEHIAL, hoje ás 730, hOoI':.I5
Ronald Colman - Marlene Die

h�ch - Edward Arnold
KISMET

(Destino)
Um filme fascinante com o mais

belo conto das mil e uma noites.
No programa: A Marcha da Vida

- Nacional
"

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
Censura até 14 anos.

ODEON, hoje não haverá sessões

cinematográficas

FILMES DA SEMANA

Domingo
FOGUEIRA DE PAIXÃO

Breve
AMA SECA POR ACASO

contam com canhões anti-aéreos eSuspeita em cada cena Mistério
anti-vtanks" dotados de "Instinto

em cada momento

de fundos - com a área de ... , ..

152.l160 metros quadrados - ta
zerido frentes ao. Norte, no Rio do

Braço, fundos ao Sul, no Traves
são das terras de 'I'ijucas ; extre
ma a Leste em j erras de Tzidoro

Beratl.ie, ao Oeste em Let-ras de
Bruno Marchíori, no valor de

o-s 2,950,00. 2. Uma pequena casa

de madeira, em máu 'estado, velha,
no mesmo terreno, no valor de

Cr$ 300,00 . .E para que chegue ao

conhecimento do�_inter,essados e

ninguém possa alegar ignorancia,
mandou expedir o presente edital,
que será afixado na sede dêste

Juizo, no lugar do costume, e, por

cópia, publicado uma (1) vês no

jornal "O Estado", de Florianó

polis, na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Tijucas, aos

vinte e quatro dias do mês de mar

ço do ano de mil novecentos e qua
renta e nove. Eu, (a) Gercy dos

Anjos, Escrivão, o datilografei,
conf.eri e subscrevi. (a) Belisário,
Ramos da Cosia, Juiz de Direito,
Está oonforme 00 original, sôbre

.

6
qual me reporto edou fé,
Data supra,

Quando algu6m. tal_ ......

Ihe1ro da íllUltl1LQfl.o a.-oima,�

lhe. em o,ml1,vel gesto. QlD aâIioe cio
excelente aperitivo K 1'0'1'. lomalll-.
... v. Si&.. de a.crescentar. ao�
ao... gsntilem:ESTE.É T..4J1-
BFí'1'O I1EU APEI1ITIVO

I'I1EDILETlJ!

eletrômíco", O qual evita que os

mesmos façam fôgo sôbre "tanks '

ou aviões "amigos".
Isso foi comprovado em uma ,.le

pendência de defesa nesta capital,
depios que Leighton ePedles. dire
tor- de produção de aparelhos ele
trônicos da Junta Nacional de Itc
cursos para a Defesa, aludiu bre
vemente a um novo mecanismo
'para contrôle de fogo em uma l'e

.união da Associação do Pessoal
das Fôrças Armadas.

O mecanismo para contrôI€ de
fogo, em sua nova forma. c" um

segrêdo militar, porém presume
se que se trata de uma modifica
ção do sistema de radar conheci
do pelo nome de "Identificação _

Amigo óu inimigo ?", usado na se

gunda guerra mundial para facili
tar a identificação de aparelhos
amigos. Durante a passada �l1er
ra, em moito casos, as baterias
aliadas derrubaram aviões "ami
gos"

.

por equivoco. Finalmente

conseguiu-se desenvolver o sistema
de radar mencionado para irnpe
dir a repetição de tais' acidentes.
Mediante êsse sistema, os aviões
amigos, ao se aproximarem, refIe-'
tiam na tela do radar das bate
'das anti-aéreas ou de outros aviões
certo sinal peculiar de identifica
ção, e assim os artilheiros sus

pendiam o fogo.
Mediante o novo "instintOo ele

trônico"., o func'ionamentOo do ..sis.
tema referido é autOomático. Isto

é, os artilheiro's, segundo a infor

mação de um funcionário miHtar,
"podem estar a postos todo e aI):

baterias anti-aéreas OlI anti·tank;;"
não farão fogo c,Oontra aviões ami

gos.
Presume-se que para isso os.

aviões ou "tanks" amigos fc.ram

equipados com um aparelho e<.pe
eial de rádio que transmite o si
nal peculiar. Quar.odo êsse sinal

chega ao equipamento eletrônico<
rias baterias, o mec..nismo de fogo
das mesmas fica automáticar.llm
te fecharIo".

o Escrivão: Gercy elos Anjos

lfDlili :i�(�' I
'I. Ui'!Pf;o[)(/ro DA .rf10rfA.IIf/)..CtJlr. E UtiU/J()$
!� ITAJA. _

Rádio Guaruiá
'l'\

PROqRAMA PARA HOJE

CASA

Compra-se uma de preferên-

!. eia com funrlf) para o mar. J
Informações nesta redaC'''' t

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIOTERAPIA
AIOS X
NTôNIO MODESTO

• i5<m ente, no Hospital de Caridade
• • •

br. Alvaro de Cirvalho

1 Doenças de Criaeças
Consultorio: RUa Tenente

bilveira, 29
Horário de consultar: 9 ás 11

lls.
Sábados: 14 ás 17 rs,

Dr. Milton Simone
Pereíra

C,'inica Cirurgba
Molestias de Senloras .

CIRURGIA GERAL
V08 Serviços das Prof�:sores Bene

dicto Montenegro e Rragíbe No

gueira (São Hulé;')
Oonsultas : Das 14 á 17 horas

RUIi 'Fernando Macado, 10

DR. POLYDORO ER
THIAGO

Dr. Guerreiro da
Fonseca

1
}

I Carros para o interior do Estado I

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
Ü"UVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

a conceituadao horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima � Irmãos, é '. seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a. feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas I
QUER VESTlR·SE COM CONFORTe· E ELEGAHCIA'

A

Mello
PROCURE

I11faiatana .:

Rua Felippe Schmidt 48

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal; 16S - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, ·que está Iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são: •

SULFAGUANIDINA: Tubos de H) e vidros de 100 comprimidos de
e,60 g.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10
lOú cm3.

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

cmâ e frascos de

20 emS e frascosCirurgia geral - Doenças de Senho
de 100 cm3.

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

n.

DE S

Médico e parte.
00 Hospital de Caríds de Flo

rianópolis. Assisten da
.

MaternidadlDoenças dos órgãos in os, es oe

cialmente do coraçã vasos

Doenças da tiróide e 'is gían
duIas internas

CHDlca e cirurgia de ora'!-

Partos 1FISIOTERAPIA - ELE'ROCAR-
DIOGRAFIA - METAl.ISMO

BASAL
HORffiIO DE CONSULl:

"Pela manhã das 10,

- - Consultas: As 11,30 horas e à tar-.

DR. LINS N�ES de das 15 horas em diante
Drretor da Maternidadte médico do

, I Residência: Rua Vidal Ramos n.
Hospital de Carrlade

CLINICA DE

SENHfAS
- CI-

65 - Telefone 1.422.

RURGIA PA OS , Clínica Médica e Cirúrgica do
Lhagnóstico, controle- tratamento

DR. AUJOR LUZ
p-.,pecializado da grav�ês. Distur- Médico,Operador-Parteiro
bios da

ad.O.leSCêDCia r'
a menopau- Doenças internas de Adultos e

'A4l. Pertubações men ruais, ia�l,\. Crianças
mações e tumores do arelho geni- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
tal feminino. , Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do utero, ários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
. pas, apendice,

hérnia1arizes,
etc.

_ Plllmée8�" Estomago =- Ftgado
-arUi gia ptásfíca -Qg anneo

-

(ru- Tratamentô da Tuberculose
turas) R.aios X - Eletrocardiografia
ASSISTENCIA AO P O E Or"E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTe\UCAS
.

Tribunai) Roa Santos Dumont, n. 8.

(}oenças glandulares, roide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

rios, hipopise, etc.) __ Fone 841. PLORIANéPOLIS
iJ'hlturbios nervosos ---'<sterililiade

- Regimes.
Cons�ltório R. João Pi

,
7 - Tel,

1.461
Resid. R. 7 de Sete O - Edil.

Cruz e Souza - Tel, 8

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307

\

Dr. Roldão ConsoDI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL�STIAS DE SI!;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vârio. anal do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio
Correia Neto

CirurRia do estômago e vias circ.ul�·
res intestinos delgado e grosso, tum·

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
O.ári08 e trompas. VancoceIe, bidre

ceie, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 á. 5 horas, , rua

Pelipe Schmidt, 21 (.rItos da ,CaP
Paraiso). Telef. L 598

Reoidência: Rua Esteves J amor, 170;
Telef. M. 764

Dl. PailIo Foste.
Clínico e operador

eonlultório: Rua Vitor Meirelea, 26.

Tele'one: L405
Conoultao das 10 ás 12 e dai 14 li

15 hr8. Residência: Rua Blumenn,
22. '_ Telefone: 1.620

Dr. M. S. Canlcull
Cliniea exclusivamente de criancat

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 733

frascos

Dos dois 'últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínima necessarro
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Terner�na (Buco-Vacina contra
diarréia. infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

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

Pelo �;··.Jllla de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
(lerá diretamente a todos os pedídos.jle seus produtos, quando -não en

contradôs na localidade de residência do solicitante.

Brvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira ..

. Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociec1ad••
e .erviço. corel:atOll. em geral.

� Organizaçõ.. contabeill.
Regilltro. e marca•• diapondo,
no Rio, de corr..pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Da. 8 ã. 12 horae I

Tel.fQJ:le 1494

, R�presentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM ::>ÃO P.A:ULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM..

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDR-O NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

....

horas
Á tarde das 15 ás llbr.as"
�"CÕNSUL1'6RIO
Rua Vitor Meireles 18

Fone manual 1.7,1
RESIDENCIA:

Avenida Trompows:fl2
Fone manual 7(

11

Dr. Mário WeDdltl�
. Inica médica de adulto.. :a.
Don" 'rltórto _ Rua João Pin 6

Telef. M. 769
Consulta da. 4 á. 6 hor

...idência: Felipe Scbmidt
Telef. 812

· ..
'

. .. � . .. . .

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia
-DR. A. SANTAELA inicial de Cr$ Ib.oo apenas.
(pormado pela Faculdade xacío- Participação ,aos lacros
nal de Med:f�n�r�:Il)unlversldade __._ - - -,.-.:. _-M ....,. -.-.- -.__ a- - .

Médico por concurso da AssistêI\- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
ela

_

a Pslc1e�:;al do Distrito
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim 'de completarmos

Ex-interno de Hospital Pstquiá- quanto antes, o nosso Cadastro Social.
trlco e Manicômio JudlclSlrlo

da Capital Federal Nome...... . _...... ..••..• . .

Ex-Interno da Santa Casa de W· .

EtC· '1 D Nserlcórdla do Rio de Janeiro Rua.... . . . . .. . . .. .. . s. IVl ••••• � ••• ••• •• •• asco .

OLíNICA �ICA - DOENÇAS Mãe . . • . • • .. •... ••.....• •..•.•.. ••••••••••• • . . .. . .

NERVOSAS -

f
•

oonsultnrto: Edifício Amélia Pai . .. .. .. .. •..... ••.• • ....•..•.......... A ultima creaçao em re· Cl-
Neto'- Sala3.'

Emprego 011 Cargo............ aererüe é (.) Guaraná KNOTResidência: Rua Alvaro de oar- 5

nlho, 70. Cargo do, Pai (mãe) ,. EM GARRAFAS GRANDES
Das 15 às 18 horas

P f
.

d t
'

Telefone: Observo _..... ...•.•••.. ......•• re erln O-O as a

������I!O :::. t::g:: . .. . . . . . . . .. ..
. - acompanhando a moda .

\
<,

Bom binóculo
Grande visão

Visão maior e mais perfeita
que a de l!Im bom binóculo

alcança quem tem sólida
inatrução.

Bens livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Florianópolil
.............

Muitas felicidades pelo n.acl•••
to de seu filhinho 1 "-

Mas, nio esqueça, que o melb••

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CUDrrO
MUTUO PREDIAL.

..........................
•

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: Caixa Postal 55.

:e... Q

Dafilógra·fa
diplomada

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALlZADA1
Nossos concertos. são ,

,

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO. 25 (Frenta ao Tesouro

do Estado)

SENHORITA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o MOMENTO

Quem, mais que a criança, mere
ce maior cuidado, maior atenção?
Dizem êles que as crianças r.;�,

cam as paredes e sujam tôda a casa.

Até certo ponto a afirmativa é ver-

dadeira, mas gente grande, quando
não tem a devida educação, estra

ga muito mais. As criançinhas. pe-
lo menos, não escrevem nas pare
des o ról da roupa; não anotam a

divida ao padeiro, ao verdureiso e

nem tão pouco assentam números
de telefones ou enderêços de pes
sôas conhecidas.
As crianças, também, são incapa

zes de arrastar um móvel pesado e

com isso sulcar profundamente o as

soalho, ou de furar as paredes com
pregos, etc.

Meditem, senhores dêste gênero
de aúncios e vejam quão igóbll é
-Iificultar ainda mais a vida de um

casal com filhos. Atravessamos,
presentemente, um período crltico,
onde 'impera o câmbio negro, a de ..

sonestitlade e a ganância.
Atravessamos, também, um per íc,

do o-nde os vencimentos de um che
fe de familia mal dão para a 2.1i.
mentação da mesma.

Tudo isso, mais a dificuldade de
se conseguir uma casa, torna a vi
da quasi que insurportável.
Sejam mais humanos, senhores'
Si os casais se obstiveram d� fi

lhos, quem nos substituirá no tra
balho, futuramente?

Si os casais se abstiverem de
filhos, onde iremos buscar gente
para povoar êste nosso imenso ter
ritório?
Si os casais se abstiverem de fi

lhos, onde buscarmos homens para

as. nossas' fôrças armadas, que for.
mam o baluarte da nossa soberania
perante as demais nações do Mun
do?

I

Favorecer casais com filhos, se-

nhores, é trabalhar em silêncio pe
la grandeza da nossa Pátria!
Negar teto ás crianc'inhas é ne-

gar a existência de Deus!
'

iFestividades
de Passos
Em nossa edição de amanhã, sá·

bado, daremos aos nossos leitores,
circustanciada reportagem das hs

tividades de Passos a terem lugar

o «Tabu»Contra
o preconceito contra os jovens se

passado do que no presente, graças a D

perigosos da nossa politica administra

O horror aos trinta anos constitu

porta fechada para todos os. valores •

nesta Capital sábado e domingo p\ (1_ truir. E infelizmente, bem poucos Estaã

sa, psicose, entregando aos moços car

rência da causa pública.
Santa Catarina,. entretanto, sempre

Sob os auspícios do CENTHO Estas considerações chegam-me ao orren da pena ::I l.i''',

CATARIENSE DE ESTUDOS E I>E_ de um relatório oficial do Estado, em q se registram em )
FESA DO PETRóLEO, será, insta- não em palavras as atividades do meu arçgo J. D. Ferreira Li;
lado, dentro de breves dias, UIIl

Curso de Noções de Direito Cons- mente, à f�ente da Secretaria da Fazenda

titucional, cujas aulas serão minis- Ferreira Lima no conceito dos horens públicos, princr
tradas pelo Dr. José do Patrocínio dos antigos, não poderia ser senão um hodesto aspirante a

Gallotti, integro Juiz de �ireito da
I
posto de principio de carreira. Nem s�uer ao ernprêgo de

Segunda Vara desta Capital. ,'imposto do consumo poderia aspirar, PQ; o seu ar de adole
O Curso será gratuito e Iuncio- I ' .... , . .

o seu corpo enxuto de universitário senm ímeditamente 3}nará à noite, em local a ser opor ..

tnnamente designado. como pouco recomendáveis à gravidade ds zelos fiscais.
Os interessados poderão assinar Mas, em Santa Catarina, Ferreira lma com todo o seu

a� list.�s de ma�ricula exist.eO'�te� ���t I es�or:�ivo de jovem bem nascido, ton�ou �r inteiro nas mãos
LIvrar 13 Moder na. e na Cigart aria principal do Estado. E o .resultado ai ests nos numeros que te:
do Café Rio Branco.. .

bre a minha mesa de trabalho. Como ilquer velho experm.

na dificil ciência de enriquecer a arca pnlíca, êle está Iogran
só administrador ás maravihas a sua Secrraría, como cercou-se i
da uma equipe preciosa d� colabor�d�res,entre os quais deslace

infatigável Roberto Lacerda, que, em mléria 'de estatistica, es

revelando uma das belas realidades do Bisil contemporâneo.
Com o programa abaixo, a 01'- Em escrevendo essas linhas, rendo un; homenagem ao meu

questra Sinfônica da Sociedade ,de Aderbal Ramos, que fiel ás oportunidade que no meu Estado
Cultura Musical, desta cidade, brm-

pre foram dadas aos jovens de talento, jantou a sua adminisldará o público florianopolitano, na

noite de hoje.
Este, programa, organizado com

esmero, apresentará, além de óti
mas peças orquestrais, números le
ves de canto.

PH.OGRAMA

Os opera rIOS da Fábrica de Jtcn-
2a parte

das e Bordados Hoépcke S. A., aS,
J. B. Werkerlin _ Maman dites-

sinaram a seguinte declaração
4 enviada 'ao Presidente do Conscl 110

de Defesa da Paz e da Cultura:Osman S. Freire _ Ay, Ay, Ay --

Hoepcke S. A., declaramos que não

podemos emprestar a nossa solida
riedade a nenhuma campauha de
carater politico, quer se entenda
com o Petróleo ou a Defesa dá
Cultura, cujos .objetivos são e.nu

pletamente estranhos aos interes
ses cl'f:>s trabalhadores, defendidos

que estão pelos sindicatos e as leis
trabalhistas brasileiras. Floriu-ió
polis, 30 de março de 1949. aa) I{.),
salina .T•.da Conceição, Irma Lniz,
Flora Pinho, Argentina Olga N.Dfra,
Helena Dobes, Glória Vieira, Maria
Pereira, Carolina Botelho, Estefâ·
nía 'FortLlnata dos Anjos, Neci Lo

pes, Zulmira Cipriano, Olga Car

doso, Lenir Nunes, Maria de Lour
des Silva, Dilma Silva, Maria Iso-

Prévisão do Tempo, até 14 horas lina Jadrocitz, Alda V' 'ira, J)j.rce
do dia 1°: Líbia Freitas; Alba e Andrade,
Tempo: Instável agravando-se ,Zulma Costa, Otilia Julia Azeve:io.

com chuvas e trovoadas; Daltina Couto, Irene Costa Camí ..

.Temperatura: Elevada; nha, Linaura Siqueira, Asteria GOII_
Ventos: Do quadrante Norte, cnm çalv�s, Rodolfo Barbato, ôilda G',J]}-

rajadas frescas; ·1' nandes:
Reciné Beltrani, Zilá Gt,n-

�rel1lperaturas: Extremasde heje: çalves, Nadir
-

Garcez,' João Livra-
Máxima 28,8 minima 24,2. \ n�ento, Secerina Bruchado, Alher-

Curso' Oratuíto �8
Noções de Direito
CODstitOC1oDilI

o concêrto de hoje,
DO «!Ivaro de
Carvalho»

la' parte
A. Luigini _ Ballet Egípcio
a) Alegre non troppo
b) Alegrette
c) Andante sestenuto
d) Andante espressivo

ximos, as quais, dados os prepara-

O mal·s ,·gnóbl·1 dos
tivos a que se tem entregue a Mesa

Administrativa da Irmandade do
• Senhor Jesus dos Passos e Hospital

auuDcios de Caridade, na pessôa de seu ilus-
Não deixa de impressionar o Areão Júnior tre e dinâmico, Provedor, des. Me-

fato de, nestes últimos tempos, É de se lamentar que ainda cxis- deiros Filho, promete exceder
ressurtírem no país, íntempes- ta gente capaz de fazer publicar o brilhantismo ás festividades
tivos movimentos de aparente seguinte anúncio: "Aluga-se casa anos anteriores.
móvel cívico ou patriótico. A somente a casal sem filhos".
sucessão de tais campanhas, Anúncios dêste tipo, na verdade,
que tomam de assalto as colu- são verdadeiros atentados à d(�;lli
nas dos jornais, assomam às dade humana.
tribunas populares, penetram
no Parlamento e agitam a opi
nião pública, tem causado es

tranheza e, consequentemente,
convida ao estudo do fenômeno
as pessoas mais advertidas em

face de tantas incompreensões
nos espíritos.

'

Daí, a versão corrente e, sem
dúvida, predominante na gran
de maioria de opiniões, de que
êsses movimentos dissimulam,

_ sob o verde-amarelo da super
fície, o vermelho de certas ten
dências ideológicas, avêssas às
diretrizes políticas que adota
mos no país ...
Convenhamos em que,)a

agora, � impossível, diante de
várias razões evidentes nos

pormenores dos acontecimen
tos, negar-se a grande e mesmo

acentuada parcela de extremis
mo, não só nos métodos da
propaganda daquelas organiza
zões, como nas convicções de
claradas de muitos dos elemen
tos que se associam e tomam
papél saliente naqueles movi
mentos.

Essas considerações nos são
sugeridas por fatos ocorridos,
ainda há poucos dias, por oca
sião de eleger-se, na Capital da
República, a diretoria duma
sociedade de letras: a Associa
ção Brasileira de Escritores.
Sabido que se trata duma en

tidade de profissionais das le
tras, a muita gente sucedeu
suspeitar, desde logo, pelo in
terêsse que o pleito estava des
pertando, que haveria uma in
tenção muito. especial na cir
cunstância de o grupo conhe
cido de intelectuais comunistas
fazer questão fechada de
ocupar os postos-chaves da so
ciedade.
De simples presunção, o caso

passou a concretizar-se no tu
multo em meio do qual foi fi
nalmente constituida a nova
diretoria da A. B. D. E; que
tem sido mesmo tema de uma NOITES TROPICAIS _ Dias 3 e 4
série de artigos do sr. Carlos de Abri! ...

Lacerda, o qual não hesita em Bai-raquinhas, música, alegria
afirmar os objetivos esquerdís- LOCAL _. Pateo do Instituto Bra
tas de algumas manobras que sil-Estados Unidos,
precederam e rondaram o pleí- ra de Escritores apareceu uma

to... ' 'moção de protesto contra os
.Amda bem que,. des�oberta Estados Unidos, por haver f�sse

em temp.o a conspIr.açao, .

se- país impedido a.entrada de lim
gundo .dIZ aquele. )Ornal.Ista, pintor brasileiro qu,e-pretendiaos assoc�ados an�I-comumstas tomar parte, não num certame
consegu�ra� eleger e,le;ffientos artístico, mas no ... CongressQde c.?nvlCço�� democratIcas. da Paz ...
Nao aludmamos a questões Dessa forma, é impos�ívelde tal ordem se elas não se deixar de abundar nos motivos

prestassem a uma advertência com que justificam sua prununca fóra de propósito, quan- dência, nunca demasiada, osdo se nos solicita o concurso a que guardam reserva à cêrc:'t
causas sem razões bem defini- dos intuitos pacifistas, nacinnadas' e não raro projeções de listas ou simplesmente classisidéias vindas de fora da órbita tas de certas campanhas quenacional dos nossos interêsses. vêm sendo suscitadas nestesUma sociedade de escritores, l'!ltimos,·tempos. no BrasiL
sem dúvida, tem uma razão de
ser na necessidade de defes::.t
da classe contra a qual incidem'
:muitas injustiças soc,iais, Acon
tece, porém, que ,se ao invés. de
cingir-se a propugnar direit::>s
da classe ela consente em que
o prestígio de seu :�Lome veriha
a ser emprestado � uma cansa

estranha, haverá alg'o eFado
a dentro de sua ':m;'anjzacão.
No caso da Associação BrasÜei-

mei _ canto

Srta. Marta Mansur

canto

Srta. Sucen Mansur
Paele Testi _ La Serenata

canto em dueto
Srta. Nazira e Sucen Mansur
Braga - Serenata _ canto
Srta. Nazira Mausur
G. Hardelet _ Bocause _ canto
Srta. Nazira Mansur
Carlos Gomes _ "A Polaca" _

canto
Srta. Nazira Mansnr.

3a parte
C. Prisco _ canção
A. W. Katelbey _ Num Jardim de

um Templo Chines

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

NUNC� EXISTIU IGUl=1l

l

fica em meio a eSsa prevenção nacional

cidos. ISSQ talvez porque lego após a p

em Ilá foi quase imberbe, mas com a missãc

dos saudoso Lauro Müller. É possível que !i;�'

terra, o "tabú" da juventude.
A verdade é que na antiga Provi t II �", ...ga-verde " n] se:

levou a sério o fato de um cidadão t ou não cabelos bramara
tomar nas mãos as rédeas do govêrno. se fizermos um balaresse
orientação, veremos que nós, catarine les, só tivemos a lud:ol'
ela, tanto no passado, como no presente

sôbre as responsabilidades dos moços de iteligência e de cnltl!\
Santa Catarina. E entre esses moços estáFerreira Lima, hoje .iI.
vitorioso no conceito de todos quantos olhn para a sua carreira ;"��ros vidros do partidarismo, mas apenas cona mirada fixa nos -Iestr

da terra da grande Anita.

(Da. "Gazeta de Noticias", do

. LEXANDB.E KONDEi1

\'R' .ue 23-3-1949).

CAMINHOS CERTO!
tina ntos, Juracy da Conceis:1}.
Lou s Santos, Amélia Silva,
nest ,Coleta Silva, Franci

Mar'
Rosa, Helena Coelho, c

me e Andrade, Eloá Pichin
Vic Damasco, Nair Melo, FI"

CiSlcorreia
de Melo, Leonor

me' , Laudelina Silva Santos, i
da eira, Guilherme Vieir!:', .

ne uto Costa, Jria, Nilza S:
Ro 'na Costa, ,Carlila P. Pi,

\
Ma de Lourdes Costa, Durví
no anoel Machado, lraci ArmaI (;
dío iomar Vieira, Maria do Cal I

mo \gueiredo, Corína Rabek'
.Cu dia Pôrto e Osmarina Silva.r

"Nós abaixo assinados, oper àrios
da Fábrica de Rendas e Bordados

FRANCISCO CAMARA;
NETO

Advogado
EsCitório: Rua Felipe Schimi
21 sobrado) (Alto d� casa

"

Piso") I

f'R encia: Rua Alvaro dei

Florianópol

PASTA DENTAL r
ROBINSON

••• 00 ••• , •••••••• 0 •••• 00_1

,

O as� esgotados,
Of estoques

uenos Aires, 31 (U. P.

Osestóques de café estão q_,
se sgotados na Argentina ... (

cí 1110s chegados ao con i'ç
d 'e prodúto calculam q\ l' /

:

'mos são suficientes tÍl
1

IDfs um mês, apenaR. EsS1, )

t cão se deve ao fr..to de <1 j '.

d de princípios de setemv -

dC1a,no passado, !" Arge�l� ,f
llf) importa uma únira S2,('"

,

c é ein virtude da faltí'l

I>j)eetivas perrr.lssoes. \

'PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A Si
ESPINHAS, ETC,
---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


