
WASRJ:'lGTON,ll (V. A.) - Num Projetando as defesas norte-ame
ambiente solene, oaracteiizado pe- rícanas no coração da Europa, o

]9S, habites díplomaticos, as doze tratado obriga a todas as nações
nações do Pacto do Atlantico deci- .signatar-ias, a tomarem 'm.egi,d'as
dirarn, esta tarde, enfr.entar qual- para resistir ao ataque a (l�t�à')'qlLer
quer agressão russa com um siste- uma delas. l'orn�r-se-á e;t�,y'efel;i.v�
ma defensivo unido. Depois de sómenle depois

_

de ratiHsadQi'1f�"-
ouvirem o presidente 'I'ruman de- los Estados Un-Idos e Pe-]á}:i"

.

a

clarar que o pacto era "um grito ções que o apoiaram. �f:&J
de alto con tra a agressão ", os chan- te ou s�ja. Canadá, :Iri.

i J,
celeres das doze nações começaram França, Bélgioa, Holanda e Luxem!.:,:
assinar o ocurnento, um a um, co- burgo.

'

"',.

locando assim, em nome dos seus WASHINGTON, 4 (V. A.) - Mui

.paises, a sua rubrica nesse histori- to antes do inicio das cerímonías

co documento de 1.040 "palavras, da assinatura do Pacto do Atlanti

Antes da assinatura, eles proclama- co Norte, no audit�rium do Depar
ram que o documento tinha exclu- tamenta Governamental; mais de

Isivamente os proposítos de paz e 1.300 pessoas já enchiam literal-
O papa celebrou -ante-ontem, na de segurança. Uma aglomeração de mente a grande sala. Entre os pre-

. Per GEORG'P. DEXTER Basilica de 'São Pedro, missa osne- ente o t a haí d d'1 - J' 1.500 pessoas, incluindo os 'repre- s s c n av -se o em aixa OI' a
V .

'

cial "para expiar os cr-imes dos 'ini· .sentantes das na".ões e as autnrida- Suécia, Eric Bohernan. Seu paísEm novembro de 1946, durante portancia são julgadas por í.rihu- Y

migas de Deus" .- os comunistas. des de Washington, enchia o recin- foi o uníco do bloco escandinavo
uma reunião do Conselho de Minis- nais especiais. Cêrca de 30.00" pessoas assL:'sl!·f'.<lln -

d
.

v to do auditoria gover-namental. Os que nao a erru ao Pacto do Atlan-
tros do Exterior dos Quatro Gran- Esses trihunaís especiais cons- ,

à missa, que o Sumo Pontífice decí- representantes da Russía e do hlo- tico. Na 'parte mais elevada do au
des, houve séria discussão entre o' tituem um capitulo impressionan- diu celebrar no dia 12 de fevereiro, i co sovietico não assist.irarn às ce- ditorium estava 'O loeal reservado
Ministro inglês Bevin e o Ministro te do me-canismo de 'Opressão so-

pouco 'depois de' o cardeal 1'[in(i�- rimonias, não tendo solicitado os para os fotografas e cinematogra-soviej ico Molotov, sobre à. manei- vieLico. Entre eles, os de maior ,

zenty, primaz da Hungria, ter sido convites para as mesmas. Ias. Segundo os dados oficias, o
ra pela qual se deveriam escolher importancia são os militares (cór-

.
. senteciado à pena de prisão pC!'- O presidente Truman falou' de- total de público que assistiu a ce-

os juizes para o Estado Livre de tcs marciais) que, não limitam
, pétua pela Côrte Hungara, que o pois dos chanceleres visitantes e rimonia, pelo radio e pela televí-

Triesle. Quando Bevin exp licou I suas jurisdições apenas às ques- condenou por crime de traição. do secretario de Estado, sr. Dean são, superou todos os recordes an-
que os juizes, na Inglaterra, eram tões concernentes ao pessoal das

. Prelados bem informados disse- d cheson. O ministro das Relacões teriores. Uma banda da marinha'
nomeados pelo governo, Molotov forças ar-madas, Em -193i, quando " ,

, r,am que a missa especial de expia- Exter-iores da Belgica, sr. Paul executou numerosas peças musicais
reprovou esse processo, afirmando foram abolidos os

í

er i-ive is tribu-
ção foi a prnneira de sua espécle Henri Spaak, foi o primeiro .a ru- antes do inicio da solenidade. As

que, na União Sovietica, todos os nais da OGPU (Policia Politica,
celebrada. na vetusta hasilica. hricar a alíança. Seguiram-se os

'

15 horas principiaram a chegar os
'Postos da magistratura eram eleti- hoje integrada no �vlVD - Minis- .

. Poucos minutos antes o papa ce- demais países, na seguinte ordem chanceleres, lendq à frente o sr,
vos". terio do Tnterior), os trihunais

lebrara a missa da pajxão dos do- alfahetica : Canada, Dinamarca, Ernest Bevin, da Inglaterra. O
Posteriormente, para que a de- militares começaram a extender ......

mingas, comemorando o 50° aniver- França, Itália, Islandia, Luxernbur- chanceler britanico entrou sorri-
claração de Molotov não ficasse' seu campo de ação aos processos '

sário de seu sacerdócio, completa- go, Holanda, Noruega, Portugal, dente no recinto e cumprimentou
sem apoio pelo menos relativo, a civis acusados de traição, espiona- I ' �

lo sábado. Reino Unido e Estados Unidos. alegremente QS seus conhecidos.
União Soviética começou a prepa- gem -OH outros crimes considera-

Imediatamente atrás de cada mi-
rar eleições populares para varies dos graves. Desde então, a divu l-

.

milhares de juizes de .seus tr ibu- gação de f'a'lsos rumores, a revela
nais inferiores. Contudo, essas vie- ção de segredos de estado e a de

ram a ser as primeiras eleições po- serr ão elo Irahalh o nas indusl rias

pulares de juizes; realizadas nos I d� defesa passaram à cornpcten
trinta anos ele l'egime comLlnista ci'a de.'-Scs tribunais.
na Russia. .'\Iras, alem dos militares, ontros

As palavras de Molotov, ao que trihLlnais especiais foram cdados

'Parece, Livei'am a intenção de con- como, p'0lr exemplo, os que se en

fllndir os estadist'as �o ocidente. càrregam de julg'ar os casos rela
As leis isovieLicas usam a expressão cionados -com o transporl e' fel'rQ
Tussa izbirat'sya (.ser eleiLo) não só viari,o e maritimo. No inicio da

com r,eferencia às eleições popula- segunda geanele guerra, ess('s Iri

ros como 'Lambem às "eleições" feí� rJtlpai'� li'YeJ'alJ1 ol'gani<ll'lção 'em ha
tas pelo '�oviel. dos Delegados do ses m-iliÍ.al'es que aLé' h.oje TJerdu
Pl'oletoriado - versão comunista ramo

dos conselhos m\lnicipais... :vIas Em -194.11, os "campos de traba
esse ullimo tipo de eleições indir.e- lhos cOl'recionais", na Russia, ,re-

tas seria mais propriamente defi- ceberam seus sistemas jlldiciarios O novo s.alo' ri"o Inl'01- 0nidd pela palavra nomeação. particulares, com os chamados ...
Iniciei minlla vida como adv-o- Tribunais Especiais' de Campos RIO, 5 (V. A.) - O sr: Costa Miranda, 'direlor do Serviço de

'gado, ,em meu pais, e, embora d,e- Correcionais. Esses T,riJiunais, só J'
•

. êstaListica da PreYidencia do '1'ra1bal110, de,'era, fazer entrega a-,:na-
pois tenha me dedicado à carreira admitem recursos para (J Supremo nllã ao minisLro Honório Monteiro dos questionários dos empregados,
diplomatica e, lWllicil)almenLe, ao Tribunal da URSS. jreferentes a 'ixação elo novo salario minimo. Já foram entl'e·gues ao

jornalismo, nunca perdi o gosto Mas, de tOc!0S O,g tribllnais so- minisLro 08. questionarias ,dos empr.egadores. 'São element.os que i�'ão
pelas coisas do Direito. De modo vietic�s, talvês � mais te.l'l'�;el se- 5erv'ir às comissões de salario? minimos para fixação dbs novos ni
.que, em toelas as terras por onde Ja a ConferencIa EspecIal, 01'- veis de salal'i,os em todo o país.
viajei, fiz sempre muitas obsel'va- g'ão semi-judiciario do MVD, com

.

i,lões sobre suas leis .e suas org-al1i- capacidade para jUlgar quálquer I jmi dp tipo usado nos outro,s pai
zacões judiciarias. A discussão ,en- pessoa, numa especie ele 1;rocesso ses (inclusive na Russia tZ-al'isLa)
ire Bevin e Molotov me levaram administrativo, com penas de ba- permite a illtel'f'erencia de indivi

a rebuscar, em meu arquivo p3:r- nimento, exilio ou prisão por cin- duas Lotalmente leigos em mat�ria
licular, 'algumas memorias e ano- co anos, para os individuos consi- juridica no jdlgamento de seus sc-

tações qlle muito podem esclarecer derados "socialmente perig'osos", melhantes.

essa questão de eleições e de jui- mesmo qua,ndo não Lenham trans- Os Juizes Populares, n'a pnião
2es Ida União Sovieti-ca. gredido ne11um dispositivo ela lei Sovietie-w, têm geralmente pouquis-
Em -19!17, assisti, �m !Vroscou, à penal. sima instrução. Na Ucrania, uma

chamada eleiç,ão do Supremo '1.'ri- A jurisdiç'ão dos Tribunais Po- das mais amplas regiões da Rusúa,
bunalq'30vietico pelo Sovi,et Supre- pulares, alem de limitada pela exis- do.is terços deles sofrem falta abso
mo. Justamente me causou espan- Lencia de todos os tribunais espe- luta de educação juridica, segunL
to, naquela epoca, o faia de não ciais, ainda � restringida p,elo fa- do li no PravcZa Ucraniano de 25

ler ha_v�.cJo uma .simples palavra de 1-0 das côrl-es mais altas terem tam- de setembl',o .de 1948. E num 1'.ecor

debate sobre o merito pessoal de bem juriselição em certos tipos de te que guardei do !zvesi'iya de 16

nenhum elos 67 juizes ou dos 25 as- processos civis relat.ivos a organi- de llo"embl'o de 19116, doze dos
sessores publicas indicados, len- zações publicas ou governa-men- quarenta e dois juizes popular.es
do ,sido todos eles t;Lllanimemente tais, embora a prínci'pal função de Kostroma Üiblast têm apenas
"'dei lo's ". dessas côrles seja a revisão dos instl'uç'ão elemental'. Outro fato

:Em realidade, essas 'eleições de pr,oc.essos enviados pe1-08 tribunais digno ele nota é q_ue 960/0 dos jui
juizes sovieticos não são mais do inf.el'iores. 'zes populares ,da Ucrania são

que simp1.es ratificações' das listas São conhecidas as palavr'a,s de membros do Partido ou da Juven

de candida:tüs !a!presentaDas pelo Lenine sobre a intenção sovietica tuele Com,unistas.
Ministe-rio da Justiça, como se po- de elispensar, logo que po�sivel, Gma das coisas que mai.s me im
de v·er na Sotsialísticheskaya Za- qllalquer especi'3 ,de sistema judi- pressionaram nos juizes sovi,eticos
konnost (Justiça Socialista) de no- ciario na URSS: "Precisamos a- com que pude conversar algumas
vembro de 1947, pg. 25. gir, nós mesmos, como juizes. o.s \'E'ses l'oi 'a completa indiferença
A pezae da Constituição Sovie- cidadãos devem participar, por tur- que devotavam a SL1:1S funções ,de

ticJ. de 1936 determinm' eleições nos, dos triblll1ais e ela adminis- magistrados. Não pareciam se sel1-

populares Pllra os juizes e ussesso- LI'ação do pais'"
,

til' em nada honeados com a esco'

l'es publicas dos 'Tribunais Popu- O unlco traço da doutrina ])01- lha de seus nomes para os tribu
]ar,es (as mais 'baixas unielades elo chevista original qlle ainda 80b1'e- nais, Mais tarde, encontrei a expli
sistema judicial sovietico), a exe- vive nos Lribunais so'vidicos é a cação exaLa pal'a o fato. Os .i Llizes
cução dessa medida foí repetida-' pres.ença (Te doi.s assessores publi- sO\'Íeticos, de qnalquer cla'sse, po
menLe adiada até o fim de 1948. cos que lrl1l assente ao lado

dOS!
dem ser de�Lituiclos de seus pO.3-

De resLo, os TribunaIS Populares jllizes pop111ares e exercem ig'ual tos, a qualCJuer momento, geral
têm competencia muito limitada! mfJllencia nas decisões 'tomadas., mente pelo mesmo grL1po .

quy os

e a maioria das Cjuestões de im-. Este curioso modo de subsLitulr o' escolheu. Como até agora todos os
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A soviéticc
As «eleições») dos JU,izes soviéticos
realidade Missa especial cele

brada por Pio XII .

Cidade do Vaticano, 5 (U. P.) -

',\,..

nistro do Exterior vinha o embai
xador do país, vestido com os tra

jes formais. Trinta segundos de

.poís 'das 15 horas, o secretário de
Estado, Dean Acheson, subiu à pla
tafol'ma e iniciou o seu discurso
de saudação àos chanceleres euro

penso Achesou lel.\ a sua oração
pausada e distintamente. Ao ter
minar a ,assistência aplaudiu bre
vemente. A ,segui,r ocuparam a tri
Jmna os ministros da Bélgica e os

outros cbanceleres europeus, se

gldndo a, ordem alfap.ética.
Washington, .ti (V. A.) - O chan

CeleI' Paul Hpnri Spaak, da Bélg'i�
ca,' foi o primeiro a assinar o Pac
Lo elo AtlanLico Norte. O represen
tante cana'dense foi o segundo, obe
decendo a ordem alJ'abética. A ce

l'irno11ia d.e assinatura levou preci
SaI11ente doi.s minutos para cada
país. O' secretário de Estado, Dean

,
Aclle,son, foi o ultImo a opôr a as

sinatura no documento.
. Lester B. Pierson, secretário do
Exterior do Canadá, e o embaixa-
dor Hume Wrong assinaram em

Intraosl·gento nome do seu país: A Dinamarca.

U foi repf'esentada pelo chanceler

contra a Espanha Gustav R3smussen e pelo embai-
'-.

MÉXICO, 5 (U.P.) _ O Mi-
xador He�rie Kaufmann. A �,rança

.

t" d R 1
-

E t'
por RobeI t Schuman e HenrI Bon-

lllS eno a. e açoes x enores, t A I'" d' t .

.

M'
.

t
ne . .llian la eve como repre-

a�unClOut.tqude °d e�lCo manhe- sentantes o m'inistro Bjorni Bene
ra sua: IIu e e nao reconh �- dict.son, e o ministro Thor Tho1's.
ce� O a uaI fAgoverdno ,e3pan o, A TIália foi representada pelo mi-
seja qua or a eCIsao que a, C I

'

ONU d t
lllstro ar os Sforza e Alberto

A ah� ar'I .

t
TarcNiani. Portug'al por José Ca-

C ance ana acrescen ou . ,..

b· d P d'II N
eIra de MaLta e rheotolJlo Perel-

que O em alxa or a 1 a e�vo , . " . " ,.

R 1 N· h f d d'I
I a. A Inglaten a por EI nest Bevm

e au onega, C e es a e e- . .

- .

A bI'"
e 811' OlIver Franks. Os Estados

gaçao meXIcana a ssem ela. Unidos foi o ultimo país a assinar
Geral das Nações Unidas, têm

o tratado. Enquanto Acheson apuinstruções "a respeito do assun-
to"..

nha a· sua firma ao documento, o

presidente Truman e o vice-pee
sidente Barkley trocaram um aper
to de mã0.

«Não transigir 1 »

Segundo um vespertino carioca, será esse o titulo
duma Pastoral do Cardeal Dom Jaime Câmara.

RTO, (V. A.) - O vespel'Lino '''Correio da Noite", orgão católico
,:'dian 1 a" o seguinLe:

"Estamos devidamente informados de que o cardeal Don Jaime
Camara lançará uma carta pastoral dentro de 15 dias. O tilulo desse'

impoHant-e >cjocumenlo será "Não transigir".
Podemos adiallLa�' que é um alerta ao:, catolicos sobre as mano

i_J'as C'(\lllLl�cisi.as, p;1l'a,'qne.es,je.� não lellllUlTI daCjn,�h�s' que segi)em
Cristo, éolaboI'ação alguma, 11.em' mesmo quando se disfai'cem sob
tiLulol'\ impressionavei§, como falltnres do' CongTessb da Paz, pds
suas -manobl'a,s tendem unicamente a fins incofessave,is",

,juizes regulares têm sido nomea

dos por orgãos governamentais, a

menor decisão por elas tomad'l
em desacordo corp' a vontade ofi
cial ,pode resultar em demissão do

cargo. E o 'melhor é não desagra,dar ROMA, 5 (V. A.) - A policia es-

o Governo. \
tá vigiando a Embaixada dos Es-

Mas ainda no caso de se realiza- tados UnIdos, nas imediações du

l:em, de agora em deante, eleições centro da cidade, a fim de evitar

populares para .escolha de jllize� qualquer perturbação provocada
a situação em pouco ou nada se por po.ssiveis represálias á assina

modificará, porque tudo, na Uni- tura ,do Pacto do Atlantico, e11':r

ão Sovietica, pode ser consíderado Washington. Os com unistas ltali a-'

crime contra revolucionaria, cu- nos opõem-s'e violenLamente ao

ji:\s penas são muito pesadas, E pacto. Nas sédes das Embaixadas

nenlJllm ,juiz quel'('t'á conlraria1' ele diversas outras nações sig-naLa
os cles(',jo.'l elos onipotentps 8en110- rias fül'am colocados tambem al-

r.cs sovielicos. . gnns carabinieri.

Guardada a Embai
xada dos EH. UU.

•
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Viacão Aérea
"'Ho r'âr io
Se(Junda-feira

J'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13JIi�

"orte

13,55

11i,30

uter-

90,00
45,00
25,00
9,00
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JolrnY1le

BELlEMA
para Eczematide Infantil
"?omada não gordurosa, antíssé
tira, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postal 687, Rio.

Arvores 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 Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Dib Mu�si

SEGUNDA-FEIRÁ

ExpreB80 SAo ClIn.ovto - 1A�
7 horas.
Auto-Viação ltaja! - JtaJai - 1. bo-

ra.. ·1

EXp!'e,,1lO B:ru8Qu_ - a-u.QU6 -

UI 'boru:
Exp.resso Bru&quena. - NOTa Trentc

- 16,30 hor....
Auto-Viação Cr.tarlnen.M - Jo1nvU.

- • horas.
.

!..A.uto-Viaçlo Catarlnen.J4 - eunUba
- 15 horas. .

Rodovlérla 8ul·BnaU - l'erto Altere
- 3' horas,
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido �ul·B,asileira

6 horas.

Assccíaçào (.; .. de Engenheiros
Assembléia Geral Extraord_inária

la. CONVOCAÇAO
Presidente ficam convocados os srs. engenheirosDe ordem do sr.

JolJl1'1le
sua sede social.

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Consultório: . Residência:

�ua Tiradentes, 9
"

Hotel La Poria
Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«

Representações' .

FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorius, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis.
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL�TRO" TÉCNICA

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

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGA\DO
Crim•• eív.l

COlutituição d. Soel.da i••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. DaolarClt6rio.

• >

TERCA-FElRÃ
Auto-VlaçAo Catar1neIlN - P6rtO Al. sócios da Associação Catarinense de Engenheiros para a assembléia gc

gre _. 6 hora•.
Auto-Viação Cat.ar1n.uH Curitibll ral extraordinária a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de Abril próximo, na

- IS h'ors,s
Auto-VlaçAo Oatar1nen.H
- • hor...

Au�-VlaçAo Catarlnen.. TnbM"lo A ordem do dia constará da atitude a ser tomada pela A. r:. E. em
- 6 horas. ., .

Expresso Slo Cr1Jr+.óvlo - J:..a6uD.a

-I
face da ampliação de carteiras profissionais pelo C. R. E. A. neste Estado,

7 noras.
.

Emprêsa Gl6T1a - lACU!1a - '114 do. .
.

e ��pr::;'U·Bru.squ_ Bnulqu.

-I' Florianópolis, 25 de Março de 1949.
18 horaa.

U R UA'-ito-Vlação Itaja! - ltajU - 18 ho- (as.) JOS� AMA RY A A JO - 10 Secretário
eas.

Rápido Sul·Brasileira ;oinvile
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira Curitiba

6 horas.

Joinvile

Curitiba

QUARTA-lI'JIlIU.
.Auto-V!ação catarlnenH

- IS horas.
Auto-Viação , Cata.r1n_

-- fi horas.

Auto-Vlação Catar!nen.. Laguna

Curitiba

Joinvile

Orlstovao - La�•.-

- Bnulque

Rodoviária Sul Brull - PGrto .Alq;re
- li bcras.

Jomvlle

-

P6rtO

Jcínvíle

Curitiba

Curitiba

�ÚA VOLUNTÁRIOS DA PÀTRIA N.� 69 . t .• ANO ...."

CMXA l'O�l ...�, ��� • rELEFO"� 68*0 _ THEGR ... "..o.S, .,."OfECTOR ....

Agencia Geral para S:Catarina
�ua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»'

FLORIANOPOLIS

CASAS E TERRENOS

Possue v. s. casas ou terrenos para
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

·A. L. Alves.

Rua Deodoro 35·,

Imobiliário

- Auto·Vlação CaUrlnenH - t.aa'uDa
- 6,30 horas.

j
Expresso São cnstovlo - lA«tma -

7 horas.
Auto-Viação ltaJai - ltalú - 1. ho

ras.

Expresso Brusquen.s. - :BrwIQue -

16 horas.
Rápido Buã-Brasíletra Joinvile

13 horas,
Rápido Sul-Brasfleíra -. Curitiba

.() horas.
SÁBADO

Auto-Vla.ção CatarlneJLH - Cuntliba
- 5 horas,
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Su1·Brasilewa

6 horas.
- II horas.

Auto·Viacão Catarmense
- IS horaL
Auto-VlaçAo Caotarlrnen..

- 6 horas.
Exor'lS90 SAo OristovAo - L&11U1a �

7 hOO's,s. ,

Expreseo Brusquen.H - Bru.tQu.
H horas.
Aute,Viação ltaja! - Itala! - 1. ho.

raso
.

Expres·so Brusquen.. - Nova Trento
- 9,30 b6r!IB.
Expresso Glória - Lacuna - • 1/2

• 7 1/2 hor...
DOMiNGO

Rápido Su-J·Brasileira - Curitiba _

6 horas.

Dr .. Antônio

'OMueus da
Asma Dissolvido
Ropida·menfe

A vista e

Os ataiques desesperadores e viol�n
t0B da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Ein
3 minutos, Mendaco, nova fórmula

médica, cornt:ça a circular no sangue,
dominando rapidamente 08 ataques.
Dêsde o primeiro dia. começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. T'udo o Que Be faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas deMendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
Tápida mesmo qua se trate de casos

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
�nto óxito que se oferece com a garantia
de dar ao paeiente respirh.ção livre e fácil

rapidãmente e completo alívio do sofri
mento da asma· em poucos dias. Peça
Mendaco, boje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é fi sua maior

proteção,'

Mendaeo A�a!�m�m
-

Casa Recem
construida
DE S o c UPA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6x10 metros, toda de

material,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Joinvile

Curitiba

Jo1n.T11e.

QUINTA-FEm..A.
Auto-Viação Catarm.eJUII'

Alegre - 6 horas,
A u to-ViaçAo CatarmeILH

- IS horas.
Aut<rViaçAo Ca·tall'!.nenH

- ti horas.

Auto·Vh1ção catarinenH
- 6 horas.
Áuto-Viação C'atarinen.. - r.a.una

- 6,30 horas.
EX2resso São CrLstOTlo - � -

7 hocas,
Elnprêsa Glórl4 - Lagwna � .... 1/2

• 7 1/2 horas.
. Es:presso BrusquellJla - BrulQu. -

1. horas.
Auto-Viaç!o ltaJaI - Itaja! - 18 )lo.

ru

Rápido Sul-Brasíleíra
13 horas.

_ Rápido Sul-Brastleíra
6 horas.
'&IIlPida Sul Oeste Ltda - XapecO - ..

rerça-feirtl V,;�:;
.

- • horas.

"T'AL" _ 8,00 _ Joínvílle
-, 8EXTA-FEm..A

A RodoTiArla Sul Bra.sU - POrto Aletrn
- 3 horas.
Aut.<rVJ.ação Cr.tarlnenH

- ISJhoras.
Auto-VlaçAo Ca�

- • horas.

Curitiba - Paranaguâ
- Santos e RIo.

l'.\i'i\tR - 10,qO - Nol'II
_:I\UtJ!:LRO DO ·SUL - 12.00

110m
VARIG - 12,30 - Sul

I

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13�00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1-1.00

Morte
VARIG - H,�O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba - Para»aguá
-

I

Santos e Rio.
PANAIR - 10,�0 - Norte
PANAIR - i3,5.0 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL

trorte
CRUZEIRO DO SUL

�I
Sexta-feit'a

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

lIorte
PANAIR - 10,40 - Nort�
VARIG - 11,40 - Norte Cid Rochil Amaral
PANAIR - 13,50 - Sul ENGENHEIRO CIVIL

Sábado Aviso aos srs., interessados que.
"TAL" - 8 00 J",

- OInl'"II1i!' tendo regressado de sua -via.iem aos
Curitiba - Paranaguá E&tados Unidos da América do Nor.
- Santos e Rio. .

te e paise'l visinhos, o Dr. Cid Ro.
VARIG - 12,30 - Sul cha Amaral reabrirá seu e&.critório
.ORUzEIRO DO SUL - 13.51» (Rua Presidente Coutinho n. 22},

"orle nos primeiros dias de agôsto, espe-
Domingo rando continuar a merecer as espe.

PANAIR - fO,qO - Norte ciais atençnes de seus amigos e

/ CRUZEIRO DO sm:.. - .11,00 cliente�.

1 J;lANAIR - 13,50 Sul. u_-_,__;

Escritório Técnico

Pedro Medeiros, Auxiliar

M:IDlslério do;
Trabalho).

16a. Delegacia Regwnal

AVISO
A Delegacia Regional do Minis-

tério do Trabalho, Indústria e Co->

mércio, avisa aos srs, emp:'egado·-·
res que a 30 de abril vindouro ex-,

pira' o prazo para o recnlhimento
ao Banco do Brasil, ou ao estabe-

•

lecimenlo bancário autorizado
BANCO JNDúSTRJA E Cü�IÉHCIO>
DE SANTA CATAHINA (INCO), do
lMPóSTO SINDICAL que deve ser

descontado dos empregados DO- I

coerente mês de março, na forma.
do que dispõem os arts. 582 e 586,..
§ 30 da Consolidação das Leis do>
Tl'abalho.

Avisa, outrossim, que a partn
ele 2 de maio próximo, a Delegacia,
Regional exercerá rigorosa fiseaU-· .

zação, inclusive no interior do E�-·

tudo, e os infratores serão punidos;
com a multa de dez até dez mm

(Cr$ 10.000,00) oruzeíros. (CitadaJ
Consolidação, art. 598).
Florianópolis, março de 1949.
Raul Pereira /küdas - Delegado

Regional do Trabalho.

Os motores JOHNSON Sea H01'5E>'

mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. p'i>
são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e·

·I)S 'sopRzHl'lpadsa sot.re.iado JOd"{:
engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do. ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

---0'---

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS
O Escrit6rio Imobiliário A. L: Alves,.

sempre tem compradores para casas Ee'

terrenos.
Rua Deo.íoro 35.

o VALE D� ITA.1..U
Proeurem Da .�.fjl.

Progre880,
.

LIVRARIA 43, LIVB.ARI..&
ROSA

'FÁBR·ICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqui,nário Cr$ ?50.000,oo
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S.
Vende-se tb. só maquinário
informações com A. Wehmut�

Brusque - Santa Catarina".

Se ricos quereis ficar
De modo faeil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

EMPR:mSA SUL BRASILEIR.&'
DE ELETRICIDADE S. Pi:.

- 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 - Motores - Dinamos·
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - LampadaS"
- Ventiladores - Serviço de'
instalações por pessoal técni-·
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de"

Novembro, ll. 449 Caixa Postai'
n. 62 - End. tlegr. - "·Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarinw'.
- Brasil.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hepresentações

COMÉRCIO POR ATAC�O E A VAREJO

Consignações - CjPrópría

Segund� .reumao

ügrícold

..... -

econonnco-
de Lejes

Eclipse total da

ANIVERSÁRIOS:
SR. DWNíSlO DAMTANI'

Na noite de 12 para 13 do' éorrente, haverá um eclipse
lua, visível no Sul do país, e cuja gr-andeza é cerca de 1,432
o cliametro da lua para unidade.

As cii-eunstancias do eclipse serão as seguíntes :

LoLaI da.
tornando

Inumeros, foram os trabalhos e' a sugestão do Dr. Seára, em ref'e
as proposições apresentadas ao PIe_I l-ência ao telegrama. ao qual er.i

nário da Segunda Heunião EC0n'), contrário, que poderia fazê-lo. pois
ruir-o-Agricola de Santa Catai .na, que, nesse caso; vencido Iuzra
levada à efeito na prospera cidade questão fechada para o que o seu

ele Lajes, cujo conclave se reve stiu nome Jôsse citado, como autor da
de real importancia na indicsçãc de proposição, para a qual, agradecia
sugestões que, bem de perto dizr-rn a paternidade, pois que assumia i n
dos �,nterê,sses da nossa lavoura, teira responsabilidade da sua autu
pecuária e industria dos derivados de, da qual, jamais recuaria, de-vez
as quais, na sua quasi totalidade que, foi educado na escola que en

foram aprovadas, após acalorados sina a manter e não a fugir das
debates, destacando-se.muitas delas, responsabilidades, arcando com as

por espressivas manifestações . �(l �uas consequências, com Regula
plenário, dadas a sua importanciu, rnentos ou sem eles, afirmando,
ligadas, como estão, aos nossos in- ai rida, categoricamente, à mêsa o ao

terêsses c à nossa econômia. plenário, que, nesse particular, o

Dai a razão da publicação da que estava defendendo, era, pri-
proposição n. 125, da autoria do sr. rneiro que tudo, mais catartne nse
Thiago Vieira de Castro, atual De- que brasileiro, que, ali def'endiu os

legado da Nona Região da Cornissào interesses, em jogo, do seu Estaríi
Executiva dos Produtos de Mandio- natal, o qual, desejava, vê-lo, cada
ra. A referida proposição, que abui- mais vez mais prospero na sua "raa
xo transcrevemos, pelo assunto de deza e respeitado na sua emancipa
tapi.tal ímportancia de Cfu.e se r.e- I ç,.ão .econom�ca, por isso e, ra contr','t-Cavalheiro largamente relacio- -

vestiu, merece ser bem dlVulgtl,üa.; no a sugestao apresentada pelo Dr.
"nado e estimado nesta capital será, '

Após a sua leaitura, J,'ustificaçã,o e,' o Seára. Uma democrata salva de paI-I'·1)or certo, muito cumprimentado -

parecer da 1 Cormssao Técnica, mas abafou as ultimas palavras rio --------------------pela auspiciosa efeméride. IDR. OTTO FEURSCHUTTE
feito pelo sr. dr. Armando Ferreira orador, que, por esse motivo foi

v, , st d L
.' Lima, ilustre relator dos trabalhos, mUi,to felicitado. e, sem favor algum, considerado co;

e passar nes a a a mais um
f" ids d

.

t PR:anive,rsÚio natalíc'io o sr. dr. Ot-
que �OI OUVI a com gran e.lU l'rc�- OPOSIÇÃO N.' 105, da autoria mo o SEGUNDO produtor de man-

• Feursch tt I itá
.

I
se, nao logrou entrar em díscussuo do sr. Thiago Vieira de Castro, apre- dioca no País; considerando que,

'�o .r eursc u e, lumanI ano e a-. _

'

.

'I, li I f' lt Li id L
e nem fOI posta em votação, em VIS- sentada à la Comissão Técnica ,fa é o nosso Estado, um dos maiores

na izac o acu .a IVO resi en e em

"T b
- ta da calorosa salva de palmas ,com Segunda Reunião Eccnômico-Agr-i- contribuintes para a manutenção

li ara0.
I
,.

d I' b
'

-

SRTA. IVAL'DA SILVA �ue ? p enarro e e It� a rec� eu. cola de Santa Catarina, realizada da Comissão Executiva dos 'Produ-

Grandemente filitada na data Em VIrtude dessa unannne e Sl!W1- na Cidade de Lajes. tos de Mandioca, orgão antarquico

, de hoje, quando deflui o seu ani-
ficati va manifestação da casa, foi RECOMENDA, a transferência da do Ministério da Agricultura, sedia-

.

I' S a mesma aprovada, sem debates. 9a Delegacia Reaional da COI11,iss"o da 11a Capital da Repuhlica ; consi-versár-lo nata iCIO, será a. rta 1- 'J �
-

+valda Silva, fino ornamento da Sôhre o assunto, que tão bem fôra Executiva dos Produtos de Mandio- derando que, embora, por interrné-

nossa sociedade e filha do nosso
acolhido e, à vista da aclamação ca, sediada em Florianópolis, cnpi- dio da 9a Delegacia, dessa autnr

disti-nto conterrâneo Sr. Aristides dada à proposição, cujo motivo, de tal do Estado, para a administra- quia, sediada em Florianópolis, des-

_ .Jordão da' Silva. relevancia e oportuno, dizem res- ção estadual, nos moldes da sua de a sua instalação até o presente
SR. ALBERTO MATOS peito aos interessados da econônría atual legislação, pela fórmula .uais momento, isto é, desde fins de

Festeja seu aniversário hoJe, o do Estado, pediu a palavra o ilus· prática que a Secretari; da Viaçãc, 1945 até Fevereiro de 1949, tenha

jovem Alberto Matos, grandemen- tre agronôl1lo, I�r. Cesar Seára, 2° Obras Publicas e Agricultura jlH- transitádo - "Guias de Recolhi

te estimado entre uós. Cumprimen- secretário ,da mêsa qUt\, presidia os gar conveniente. me.nto·', ao Banco do Brasil, Ilrl)Ye-
tamo-lo efusivamente. trabalho�. Começou 5.S., por sali- PROPOSIÇÃO. A Comissão Exe· niente da taxa de arrecadação, nllm

SR. CASIMIRO JOSÉ GRAMS enÚu' a coragem e a franqueza de cutiva dos Produtos de Mandioca, total de Cr' 3.800,000,00; conside-

Aniversaria hoje ° sr. Casimiro atitude do proponente, bem :':(JU}O orgão autártico do Ministério da rando que, nenhuma assistênci:l,
J'osé Grams, competente o�I'ador a sincel'idade demonstrada IIG� Agricultura, foi creada pelo Decrc- ajuda ou estimulo foi prestado à

úinemahográfico dos Cines Coroa- termos da sua brilhante ,Íustil'ic:a- to-Lei, n. 5.531, de 28 de Mai,) de lavoura mandioqueira e sua indll�-

, dos. çào, dai, julgar acertado e prnpu- 1943, co mo objetivo de: tria, tão promissora, que Se desen,-

Seus amigos, por êsse molivo, I) nha ao plenário a oportunidade de a) - Estabelecer um estudo sis- vol ve, à sua pl'ópria custa, pela
'-homenagearã.o. se passar um telegrama ao sr. Mi- temático das zonas onde, se cnlUva abnegação c trabalho são e constru-

Fazem anos, hojes nistro da Agricultura, sôbre f) as- a mandioca, considerando área ti vo dos seus la vradores.e indu")-

,

_ a sra. Celina Siqueira de Sou- sunlo, em cujo despacho não fôs- plantada, média de produção, In:)- triais; considerando que, por dilfl

-oza, espõ'sa d'õ sr. capitão João Cân� Se declinado o nome do sr. Thk1,go rios de transformar e prodntos oh- ciência ªdministrativa, de partE> do

, .cio de Souza Siqueira. Vieira de Castro, autor da r�fel'ida tidos, orgão dirigente e cóntrolador des-
__ a srla. Wanda Merizio, resi- proposição, e111 virtude de ser o b).- eapacidade de consum(. e sa autarquia, cujos serviços, já 0.1'-

<CIente em Bl'llsque,' mesmo senhor, funcionário fed0ral, outros dados necessários ao contrô- ganizados, )10 setor estadlla1, i par-I '

_ a sra. Sofia Berka. , que, ,de certo modo,' ainda qUe com le de sua produção, til' de principios de 1948, entraram
_ a sra. Sílvia Ulissea Baião. a razão, estaria sugeito ás malhas �) - tomar as medidas neeCSSll- em fl?I1CO colapso, por falta - de
_ sra. Ilca Sampai-o Cardoso de elas exigências do Regu1amento dos rias ao amparo, transporte e co- meios de snbstência, tmnsforman-

Almeida. Funcionários Publicos, propondo, mercialização do� produtos derivu- do-a, de orgão de amparo e inei':n-
- srta. Mal'ia de Lourdes SLrau- ainda, que a Comissão Execnti vu, dos, tivo, em simp1es orgão arrecnd.u-

, .eh. I daquele conclave, assumisse a res- d) - cobrar lima taxa de 20/.., só- dor, em beneficio ostensivo à Olllras
- a menina Maria de Lourdes ponsabilidade da atitude, desassom- bre o v.alor da venda da mand'oca unidades da Federação, cujo Y<ll.)l'

Prates, filhinha do sr. Alvaro Pra- brarla do proponente� na salvagr,ar- e seus derivados, arrecadá-la e dela nesse particular, nem de pe1:to se

'tes, residente' em 1mbituba. ela de, eventuais prejuizos ao<; seus elispôr para ocorrei' ás despesas aproxima à importanc�a que o nc:s-

- oQ jovem Antônio Vito]' de interesses, na qualidade de fupcio- das operações de crédito realizadas so Estado. representa na bal::mça
Melo Lu'bi. nário publico, como o era. à constituição de fundos necessá-I econômica brasi�eira; considerilndo
- o sr. Alvaro Ramos da Silva Antes, porém, que o plcnúri<' se rios à agricultura e industria rl� que, em virtude desse in,iustifil:<:vel

-

Flores, funcionário do Tesouro Es- manifestasse sôbre a sugestão apre- mandioca e à manutenção dos tra- descaso em que se e'ncontram os

'tadl1al. ,entada pelo dr. Cesar Seára, levan. balhos da própria Comissão, et.-;, serviçus afetos à proteção da in-

'Festeja, hoje, seu aniversárle
� natalício o nosso prezado conter
.ráneo sr. Dionísio Damiani, da in
dústria e 'do comércio.

Entrada da lua na penumbra:
Entrada da lua na sombra: ..

.Corneço do eclipse total: .

Meio do eclipse total: ,.

Fim do eclipse total: .. .' .. , ..

Saida da lua da sombra: ....

Às homenagens justas que lhe
forem prestadas, nós nos associa-
�1l1 os.

SIt. LUiZ SANCHES BEZERRA DA
TRINDADE

Saida da' lua da penumbra: ..

.

dia 12 às 22 h. 31 m. 6.

dia 12 as 23 h. 27 m. 7.
dia 13 às O h. 28 m. O.

dia 13 às 1 h. 10 m. 9.
dia 13 às :l h. 53 m. 8.
dia 131is 2 h. 54 m. 1.

dia 13 às 3 h. '50 m. 3.

--------,-----,_,----'-----

Louças - Yidraria. .:._ Artiaos de aluminio � Artigos ESCOlaj'6S -

Papelaria
'

Generos Aiimesüicios Lnd.strialisodos - Armarinhos em çera!
.

LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7. ele Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfíco "LUF'AMà".

Florianópolis - Santa Catarina

Faz a110S hoje o sr. Luiz Bezerra
<da Trindade, antigo servidor do
magistéiio público, com invejável
folha de sreviços prestados à ins

:lruç,ão pública da nossa terra.
SR. M,Á...RIO NOCETI

Luiz Faria

Transcorre hoje .Q aniversár-io
'natalício do nsso distinto conter
,râneo sr. Mário Nocetti, super-in
i tendente técnico da firma Carlos

,.

Hoepcke S.A. - Comércio e' Indús-
tria, ardoroso cor.religionár-io do
PSD e fundador da Federação de
'Vele e Motor de Santa Catarina.

J

)r

CÂMARA
tou-se o sr. Thiago Vieira de Cas- e) - organizar cooperativas pa-

tro, que, com a palavra, comovido,

I
ra o financiamento aos agriculto

agradeceu 'o, pronhnciamento da I'es e industriais da mandioca, etc.

Casa, dado à sua proposição, di zen- elc.

do ser contrário à· sugestão, argl1- Nestas eOlúli-ções, e outras Inais

menta,da pelo ilustre agronol1lo Dr. qUe se julgar conveniente, propôe

Seára, pois q�e, se o telegrama que o Estado de Santa Catari'1a, por
fôs�,e passado ao sr. Ministro' úh intermédio da Secretaria ih Via

Agricultura, Dr. Daniel de Carva- ção, Obras Publica"s e Agricultura,
1110, sôbre o assunto, este seria lllll- promova os necessários entendimcn

'CATALOGO DE MOEDAS DO til e redundaria em tempo perdido, tos junto ao sr. Ministro da 'Agr; ..

BRASIL pois que, tantos outros telegrarn2s, cultura, no sentido de transferh pa-
Já se encontra a venda com que se ,prendem ao assunto, ji h- ra a administração estadual, os ser_

- todos os preços de \ moedas de ram passados aquela autoridade; viços afétos à 9a Delegacia Reg:o·
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze. nãll_.)ogrando, resposta' alguma, in- nal dos Produtos de Mandioca, Sl'-

Preço 20,00 em todas as livra- c111sive um, também ao mesmo "1'. diada em Florianópolis, na salva-
- rias da cidade. �lassado, pe1a Assembléia Leglsla- guarda da assistência e ])rote<;;10,

Pelo correio Cr$ 25.00. tiva do Estado, que teve a 111cSrlla mais direta e mais constnItiva uos

dllstria e da lavoul'il l1laJHlioqne,i"a
em Santa Catarina, por parte do

orgão didgente e controlador da
Comissão Executiva !ias Produtos
de Mandioca, que falhou, por (")1\1·

pleto, ás suas altas finalidades, acar_
reta, como vem 'acarretando, el1l)r
mes prejuízos, ,incalculaveis, à nos

sa ecoqomia e à exp.ansão, sempre
crescente da ,lavoura e da industria,
sugando o suôr dos contribllil!tcs
catarinenses, sem lhes dar .a m('110r

assistcncia e o devido amparo; eon_

siderando que a referida Comis�ão,
pela confusão administrativa em

que se embrenhou e pelo descon

trôle, jú se acha, práticalllente I'X

tinta, pois que os fllncionário� aLl

xiliares dessa Autarquia, que' ser
YÍam na Delegacia de Flori:1I10po
lis, já foram aproveitados em ou

tras repartições; considerando q!ie,

em vista dessa situação, e, em se

tratando de um assunto de int�res"0

geral, com melhor, mais arnTlla e

eficirnte a�sist('ncía ao nosso ln-

FRANCI�CO
NETO

Advogado
_ Escritório: Rua Felipe Schi:rpidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O

� Paraiso")
Resrdencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

�R.

Florianópolis

....
inter<)ssrs ria lavoura manclioquC',!
ra, industrialização dos seus in11!TIe

ros der\vados e maior incentivo à

sua cl'rscente expa I1são.

n::STIFICAÇ,;;;'O. Considerandcl que
o Estado de Sta. Catarina, pela sua

posição geo-economica, a par de

l1!�1a situ'lção invejacla e prrvi]c-

�orte, bem como, di versos outros,
também passados ao poder S'JPI'I'1l10
da Hepublica, os quais, Sist�l'láti
C'amente da\'am respostas evasi \'as l'

protelatórias e sem nenhuma _sGIll
ção para o aflil'lvo problema, ,dni a

"8z30 de ser, fra!lC:-li1wnte contrilrio
a() ti :aoo despacho tclegrúfico. qlle
G,�,da resoll't'ria. Disse, ainda, o ora_

dor que, se a'mêsa concordasse com

Plaina
,

VENDE-SE uma, de 4 faces, com.

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

Cia. Fiorestal de Santa Catarina. no
Estrei"o, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 --

Florianópolis
giada, pelo seu clima lncompal'ÚYl'l, vradol', estimulando-lhe as CliU

exuberante fertilidade do seu súlo, gias creadoras, fomentando 3. nos-

s. Irmõo

sa produção e dando o ampare que

,merece, o Govêrno do Estado, se.n

perca de tempo, deve promover os

necessários entendimentos que .iul
gar oportunos, por intermédio das
atividades construtivas e patr ioü
cas iniciativas, através o dinamis
mo creador do ilustre Dr. Secretá
rio da Viação, Obras Publicas e

Agricultura, que,' com raro brilho
e inteligência, vem dando aos ser

viços afétos a sua pasta, um cnnho
de trabalho, honesto e eficiente;
considerando que, em fim, o nosso

,Estado, só tem a lucrar, efetivando
a presente sugestão, pois que são
il1calculaveis a·:; vantagens de or

dem eco!{ômica-, advindas' na cnn

cretização desta proposta, cujo uni
co obletivo, não é �JUtro senão a

grandesa e a pl'Osperidade eC"lln

mica de Santa Catarina, em mar·

cha, triunfal ao seu risonho futuro.
Sala das Sessões da Segunda Heu

niã'o Econômico-Agric6la de Santa
Catarina, em Lajes, 14 de Março de
1949. (assinado) Thiago Vieira de
Castro.
PARECER DA la COMISSÃO. A'

presente proposição, visa uma as

sistência mais direta e mais efie-ien
te à lavoura dessa euforbiácea. A

p;ópria justificação do proponen
te, por si só e pela sua clareza. fo
plllisam, a sItuação atual d�
produção dessa planta de alto. va

lor econômico em Santa Catarina. '

Somos pe.Ja aprovação integral <i<t

prelente proposição, em virtude da
relevancía do assunto, recomendan
do à mesma à Comissão Executiva
a necessidade de submetê-la ao

orgão competente. (As.) Francis
co, Bertagnoli Junior, PresiQ_ente
da Sub-Comissão Relator, José Ro._
clrigues de Oliveira, Secretário da
Sub-Comissão, Afonso Maria Car..
doso da Veiga, Presidente, Djalma
Burigo Faraco, Secretário.

A-'RMsia contra
LONDRES,-5 (U. P.) - O "Fo_

reign Office" recebeu, das mãos
do embaixada russo. a seguinte
nota:
O govêrno sovietico considera

nece&'sário informar aos gover
nos da Gã-Betanha Estados U
nidos e França que considera
as alterações, efetuadas pelos
g,overnos da Grã-Bretanha,
França e Estados Unidos, como

ilegais e violadoras da decla
ração fiôbre a posição. da Ale
manha".
Assinala a nota que, em vir

tude dessa última declaração,
assinada em 5 de junho de 1945,
pell'>. União So.viética, Grã-Bre
tanha, França, e EE. UU. as

fronteiras alemãs só poderiam
ser modificadas mediante mna

decisão con}unta.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADU-Quarta· e!r;r, Ó �e AbrU "Ut 1949
.. _ .. o-cc . r;;r--- ··C··-T·�·,.��

iQe in.� 10__$' ,�,�:
Da Fábrica co consumidor. -- 6raude estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & ·Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 Fpolis.

Aceita-"iI r..presentonte no i n te io' do Estudo. Cartas para

;
Caixa .Postal 139 - Florion6polis I----------�--------------------------�--------------�--

Y S
...

1 R·d I t
· O 'l'ESOURO p",ra quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

1 Viaja eSI e no n erlor certa de 10'/. ao ano com .recebimeato de iuros mensais.
.

••• te t���n�:U�e ���o a�IOl.�� Irüorzaeçõe« n,esta redação �
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a UJlI

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. t eurso de alfabetização no Grupo
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$.20,00. Pelo I Escolar São José, na Escola Indu..

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General! tr ial de Florianópolis ou na Gate.
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. .

rlral Met·l'tmolitau&.

Industria de Maquinas Agricolas
Nàrdini Ltda.

A maior e mais aperfel(oada Fabrica de

Maquinas
.

Agricolas, Tornos, Teares e

Artigos, de Cutelarias
Fabrica 'em Americana - Estado de São Paulo I

rQQPPQSQlltan tQS Q.xe!usiV'os papa o 6stado
.

(I\-' bôntô �atapina

Industria Comercio e Seguros Knol S. fi.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

,
.

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT

CIAliD

,

•

"S F. c f" �\() C" ......... : ,

PCF(il"C) �\LL::;�ê
=--=�-.:---��

RUA VOLUNTÁRiO" DA PÁTF�IA N.o 63 . 1." ANDAR

.... "., POSTAL, 5(.3 _ TELEFONE C' ,,'\ • TELEGRAMAS: »PRO·'ECT"'�A"

AgenCia Geral para 8ta. Catarina
�ua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 � Tel "Pretactnre" - FLORIANO'P6LIS '"

...,.",.._................_.............""'_........-�-......:-..........._-.,. -_---_-...--.-.-_-_---_-_-..-...._-_-_-.............,...,

COMPANHIA "AUANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço ,de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .. ,.,. ..�.... Cr$
Receita Cr$
Ativo........ . Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

� Responsabilidades Cr$
Diretores:

80.900.60(j,30
5t978.401.755,97

67.Ü53,245.30
142.176.60�,So,

98.687.816,Jo;
76.736.401.306,20

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

......·_·_-.........•........_-.·_·_-.·_·.·.-.·_-.·._.-_·.·.-_-__w�-.-..-of".-.- - .........-..-.-..-.

BOM NEGOCIQ

._ -

Leia, Divulgue e Assine

"Jornal. de Joinvile"
,

o mais completo Orgam de
Sauta Catarina

�-------------------------=------ ....----

Ct-lEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia' para tr snspor't- de suas mercsd, i9.
, Agentes ·em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

elA WETZELI INDUSTRIAL-JOINVILLE
,TORNA A 1- OUPA BRANQUISSIMA

(Marc,')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, O GR�MIO LI RA REALIZARÁ, TOrrAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20 HORAS REUNIõES NA SEDE DO LIRA

��Reiojoaria Progre'iSO
de'JUGEND (}P FILHO

COMPRE SEU REr:OGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBCL�O POSTAL

�Faça Deu pe d i d o por carta ou telegrama e pague
só rnen r e q'uando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 23000

Qaspertador de bol.o
ilumina a noite

Sui••o da qualidade

Urna maquina [otografica
americana d. foci!

;tr.anejo
.

No�ao. ralogioa ll<io a'oompa nhado. d'oa relpectivoa oertific :loCO.
oe garantia.

�EÇAM·N03 CATALOGOS .0 ENVIAMOS GRAr:iS
JUCEND & FILHO

Curi tiha - Praça 'I'iro.dent... 260 - Pc r .l.ná

\

.$ ..........
• • ••
• •

: DR. :
• •

::: A. DAMASCENO 'DA SILVA :
.. .

':I ADVOGADa :
.. .
.. .
,. AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS •
•• •
"e \ •.

.:: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
.. .
4 •

;:1 (Edifício Pérola) :
•• •

• Fones: 1.324 e 1.388 I
! Florianópolis - Santa Catarina I
4 •

::. .=

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS'
_�DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
RÁPIDA

Ouçam diariamente, das 9 às\l13 e das 17 às 22 horas

RBDIO IUBI' ZYO 9
1530 ki locielos ondas médias de .196 metros

TUBARÃO -- S: CATARINA

ontem. sem a tampa, uma caneta: "Par

ker", Júnior, fle cõr marrou, que, sendo
, objeto de valor I estimativo, pede-se a

I
F�orianópolis - nesta redação ou E�crilo�io 1. de A L. A�ves.·

quem a aeou a gentileza de restitui·1li.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. nesta redação, OU ao sr, Artur Beck....
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. "Salão Progresso". Grattftca-se .

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

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

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriameute na loteria sem comprar bilhetes.

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

Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima e de grande utilidade.
À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PHEÇO: c-s 20,00

YENDE-_S� por m,otivo _e _.m.u;d_a�ç.a
Grande área de terreno jà cultivad'a

(Distante cerca de seis quílometros 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:

Publica relação dos comerciantes .e mdustr iaía com seus enne

reços.
Cada guia e vendido acoinnanhado de um mapa rortovtarto

°araná e Santa-Catarina,
Rerlacãn: Rua Prudente de Moraes. n. 1}2t1. - Cürit.iha

dO

;orm:1. I

DR. RA��À·É·L'f:·ê��Z·L�MÁIAtenção·! !.('._'A tenção! ! !
DR. CARLOS LOUREIRO I Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas

DA LUZ ;limousines do

ADVOGADOS
I Escritório: Rua João Pinto

n.o 18 _. Florianópolis
.

QUARTO 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

Guia do

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA' rOBR
Informaçõe. cornos Agente.

F1crisD6po I! - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En t. teleg.
f po FrancÍlco d o �ul - Car'los Hcepcke �IA - � { - T·l�h, '! 'i .1\11)) � � \,{ \C í(

)
.

Diàriamente entre: u!il:,,"� __ ....:L
FLORIANÓPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

'l CüRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÔRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ ",:�----------- ._-' _._._._._---�-_._-_.._--_ .. _.__ ._.- .._'"...._-_._.-_._ ..... " .... _ .. __._---_ ....

• .. reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta 'entrega ... êste rnaravi
lhoso piano pode ser-seu hoje
mesmo, através do plano de
'pagamento a longo prazo!

.

...

ScllwartzmaUD
REPRESENTANTE

Se n ta
'

Ceterins:

S/A
para

KNOT
Cx. 134 - Tel. KNOT

Floriscnàpolie

PRECISA-SE
Importante estabeleoimento co

mercial necessita de uma moça de
mais de 17 anos que tenha noções
de conLabilidade e dactilografia
para o serviço de caixa.

Informações na filial Varig li
Praça 15 de Novembro edf. do To
tel La Portá.

As águas do mar não constituem.
perigo para' a conservação dos -Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to

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

cial, idealizado e executado para
proteger as partes metálicas contra

os, ef'eítoa.corrcsívos da.água salga- .,

da. Dístríbuídores Comércio -t

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

CANFJ'.rA PERDIDA - Foi perdida.

. _._

PEi"r'atná

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ajudar
.

a campanha. do . Promin,
Estudante é contribuir para

da Estreptomicina. e da
o progresso de nossa

Casa du
terra.

Tt!���!� ��A�,�,t���·CREDITO MUTUO PREDIAL
zados 'pela Câmara

'

Criminal, em
'I

Florianópolis, 2 de Abril de 1949 ,

sessão de 10 ele ahril de 19!19. RESULTADO DO 210 SORTEIO DO PLANO "'B", REALIZADO NO DIA
..................................................... 4 _ •.

I DESFORROU-SE. O UBIRATAN, x 3 _ 9 x 3 _ 11 x 3 _ 11 x 5 _

Apelação criminal na 7.846 da 30 DE MARÇO DE 1949
comarca

I
de Blumcnau, em que é CADERNETA N. 10.697

:VENCENDO O CARAVANA DO AR 17 x 7 - 13 x 7 - 13 x 9 - 13 x 11
apelante Egon Eberl e apelada a Premio maior em mercadorias no valor de Cr$ 6·900,00

POR 29x20
I -,

15 x 11 - 15 x 13 - 15 x il5 - OR..:!.Justiça. RelaLor o sr, des. FER- APR.OXIMAÇõES SUPERIORES
- APROXIMAÇõES INFERI..,.,..

. Hi x 15 - 16 x 17 - 17 x 17 - 19 t�
d ($O esporte. da bola ao ces�o �m x 17 _ 19 x 19 _ 21 x 19 _ 23 x 19

REIRA BASTOS, decidindo a Cã- Em mercadorias no valor de C$r Em mercadorias no valor . e . r

Santa C�tarIna, graças ao
,_dlUa�lt�- _ 24 x 19 _ 26 x 19 _ 26 x 20 _

mara Criminal dar, em parte, 1.000,00 cada uma 500,00 cada uma

mo reah�ador da Federação Atléti-
27 x 20 _ 29 x 20.

provimento à apelação, para ex- CADERNETA N. 10.698 CADERNETA N. 10.696

ca Catarinense e dos clubes que se
O U·bi 14 I I'

cluir da senten�a tão sómente, a pe- CADERNETA N. 34.094 CADERNETA N" 34.092
, íratan teve ances rvres, CADERNETA N 30 730, entregam à sua .prática, está SI:.'de-' na acessória. CADERNETA N. 30.732 . .

dos quais acertou 5 e o Canavana do
senvolvendo com incrivel rapídês. "'Recurso cr-iminal n? 5.354 da CADERNETA N. 15.567 CAD�RNETA N, 15.565

Ar 3, acertando 2. 2 3Não foi em vão que a prestigio- • comarca de Blumenau, em que é CADERNETA N. 24.285 CADERNETA N. 24. 8

sa entidad.e da rua João Pinto trou-
Os artilheiros foram: Aurélio recorrente o dr. Juiz de Direito e AVISO: O próximo sorteio realizar-se-à no dia 4 de Maio

,
•

Canit I
.

t tos f (13), Érico (11), Erasmo (7), \'a- recorrido Bruno Albano de Souza. O resultado acima é do sorteio do mês de Março, extraído dos cinco-
xe a nossa api a quin e os ramo-

di (6) H T (6) S f'im •

sos como o Botafogo de Futebol e: ciCO (1) eMla , (l)era
nu !/'.)' Relator o sr. eles.·HERCíLTO ME-' primeiros prêmios da úttima extração da Loteria Federal, realizada no

'Regatas, do Rio, a Sociedade Es-: arpes e arcos. DEIROS. dia 30 de Março de 1949.
Os quadros jogaram assim Iorrna- N d

.

t
.

portiva Floresta e o B. B. C., de ega o provimento ao recurso, Flor-innópolis, 2 de Abril de 1949.
dos: f'São Paulo. Muito lucramos, tam- para con rrrnar a decisão recorrida VISTO: Hélio Milton Pereir-a - Inspetor Aux. de C. de Sorteio
Ubiratan - Vadico e Eddie ; decí 'I'

•

bem, com a nossa presença no . .

. que ecir lU com acerto absolvendo P. P. J. MOREIRA & ,CIA.

Campeonato Brasileiro de Basque- �r�sll1o (depois BIcudo. e Mar,l:o:», o recorr'ido da acusação que lhe Domingos Fer-nandes de Aquino - Superintendente Geral

t b 1 dí t'd t t
Erlco e Camargo (depois Seraílm '. foi intentada, nor militar em. seu i

e o, ispu a o recen emen e emI' •.
to

São Salvador da Bahia. Lá, na "boa .

Caravana do A� - Carpes c Hó- favor a justificativa da legttirna de- -----.----

terra", conseguiram os catarinenses
lio ; Moraci (depois Walter e CrJIl- fesa própria ..

fazer valer classe e fibra com a
rado), Aurélio e Gouvea (depois ;\'[0_ Apelação criminal n. 7.807 da

qual derrotamos os pernambuca-
raci). '

comarca de, Caçador, em que é a-

nos por 37 x 30.
Como juizes serviram os srs. AI- pelanle Galdina Alves e apelada a

C ti
.

f t
do João Nunes e Ubirajara e COlHO Justiça. Relalor o SI". des. Ferreir-a

ompe Ir com os mais ar es pa-'. .'
.

f
. t t

. '1 apontador e cronometnsta o sr'. Os- Bastos.
�a maior aper eIço�men o eCI�i('O

valdõMeira. .

este o lema que vem adotando a f ,A Câmara Criminal, deu' em par-

F Ac· I
A data da terceira e decisiva par- te, provimento à apelação, para

'No' setor do basquete temos con-
lida da "melhor de três" será mar- reduziJ· a pena que f.oi imposta ao

'id
. cada oportunamente. apelante a cinco anos de reclusão.

segui o maiores progressos que em,;
.

qualquer outra modalidade de es- HOJE NO TEATRO A. DE CAR- Apelação cvirninal n. 7.810 ela

porte. VALHO: BOX E; CATCH-AS-CA-
comarca de São Francisco, em que
é apelante a Justiça c apelado Er-

Ante-ontem a quadra do Lira '.:'e- TCH-CAN
nest Marcelino Furtado. Relator o

nis Clube foi teatro de uma movi- Promovido pela Associação
mentada peleja de bola ao cesto, Box Amador, será realizado na

em que se defrontaram os "f'ives" noite de hoje com inicio ás 19,30
do Ubiratan e do Caravana do AI', horas, no Teatro Alvaro de Car.,

em disputa da segunda partida da valho, grandioso espetáculo de

série de - três pela pOSSe do, titulo box e catch-as-catch-can com

de campeão do Torneio Municipal. a apresentação' de várias. lutas

Dois' gigantes estiveram empe- entre adeptos do pugilismo e do

nhados .numa luta de rara movi- "vaI€) tudo", inclusive Nasci-
_ comarca de Itajai, em que é apelan-

mentação. Vencido no. cotejo ini· mento, ex-campeão da Armada. t Ie Gil rerto Braga e apelada a Jus-
cial da série, o clube de Rubens A titulo de animação, f.oi tíça. Relator o S1' .des, Hercilio Me-

Lange entrou na cancha com gran- acrecentando ao programa um deiros.
de disposição. para a desforra. O interessante show musical em Foi reduzida a pena imposta ao

"team" da Base Aérea, sem poder que se farão ouvir, entre ou- apelante para sete m�cs e quinze
contar com o concurso de Dadas tros, Dião, Los Três Caballeros dias de detenção, relificada a me

que se encontrava com o braço e a aplaudídíssíma Orquestra dida ele segurança para llm_...!lno de

engessado eu: virtude de um aciríen- Juvenil.
- liberdade vigiada e a taxa .judiciá-

te, nãü pareceu o mesmo potente Os ingressos já estão á venda ria para Cr$ 20,00.
esquadrão que havia quebrado a com os integrante5' da Associa- A'pelação Cl'iminal n. 7.829 da

invenci�ilidade do Ubiratan. ção Box Amador, ao preço único comarca ([o Biguaçu, .em que é a�
O "team" alvi-azul encontr..mda de cinco cruzeiros. pelante o Padre RodoHo Machado

o adversário num dia feliz fez o CAMPEONATO SUL AME-R"ici- e apt>lada 11 .Jusliça, Relator o 'Sr.

que podea e embora drrotado che- NO DE FUTEBOL eles. Hef'cilio iVIc'dciros.
gou por vezes a fazer perigar a vi
tória do antagonista como demons
tra a marcha da contagém que' in
serimos mais abaixo.

O Ubiratan venceu com a autori
dade de um legitimo campeão, exi
bindo um "train" vistoso, rá
pi,do e produtivo,'muito se asseme

lhando o seu sistema de ,iogo áo u�i
lizado com sucesso pelo Flol"esta.
No empolgante prélio aprescnl,l-

.. ram-se quatro dos sete cestinhas

que competiram no certame m,do
nal: Vadieo, Eddie, Aurélio e Hélio.
Todos agradaram, principalnH'nte
Vadico que esteve soberbo, secun

dado, na equipe do Ubiratan por
Eddie, "f:rico, Erasmo e Marcos. No
bando vencido sobressaiu-se Au.ré
lio, sem duvida alguma um elemcu·
to de grandes qualidades; H,�llí,.
embora constantemente vigiado por
Eddie, esforçou-se bastante; Carpes
convincente e lVIoraci superior <lOS

restantes.
O escore registrado f '1 r' (' ?!) "-

.

20, favorávC'l 'ao Ubir'�,.,�n. '"ro pri
meiro tempo a contagem era (Ie 13
x 11. ainda a favor do quadro (Ie
Vadico.

.

Foi o s(·guinte o movimento do
marCf1rlor: Ubiratan - 2 x O -:- 2
X ')

- 4 x 2 - 6 x 2 -. 7 x 2 _ I

sr, des, Ferreira 'Bastos.
Dado 'provimento à apelação, pa

ra anular o julgamen!o, a fim de

que o réu seja submetido a novo

por ser a 'decisão ahsolu tória ma

nifestamente contrária a prova
dos autos.

Apelação criminal n. 7.801

Ã Eâmal'a Cl'imínal den provi
mento à apelação, para reformar a

scn�ença e absolver o apelante da

acusação que �he foi intentada.
Antes do julgamento usou da pa

lavra o sr. advogado Osvaldo .B,l
cão Viana, que ele fendeu os inte

resses d,o seu c011stiLuinte.

Dando andamento ao Campeo
nato Sul. Americano de Futebol,
inaugurado domingo último, se
rão efetuados esta noite, no Es
tadio Municipal do Pacaembú,
em São Paulo, os 5'eguintes en

contros: Chile x Bolívia e Pa
raguai x Colombia.

Rádio Guarujá'C:AMPEONATOS REGIONAIS
DE CICLISMO

·Conforme o calendário des-

portivo da Federação Atlética JPRCGRAMA
PARA HOJE

Catarinense, está marcada para .9,00 - ABERTURA - Bom

o próximo dia 10 de Maio nesta dIa para voc�.. .

Capi,tal e em várias cidade do I _9,30 - Vanedades em grava-

interior do E5tado, a realização çoes
.'

dos Campeonatos Regionais de I
10,00 - Arco,I1'1s muslCal

CicIimo devendo o certame má- 10,15 - ArtIe Shaw e sua

ximo d� Estado .ser realizádo iorquestra. . .

em Outubro na cidade de ,Join- .10,30
- MU51cas braslleIras em

ville.
. gravações

10,55 - Informativo Guarujá
O FLUMINENSE QUER BRAN- 11,00 - ENCERRAMENTO.

DÁOSINHO 13,00 - Oferecimentos musi-

Inform� um orgão paulista leaisque o Fluminense deseja com- 16,00 � ENCERRAMENTO.
prar o passe do centro médio 17,00 - Em tempo de valsa

Brandãosinho, da Portuguesa 17,30 - Irmãs Castro

Santista, tendo para tanto ofe- 17,45 - Carta Sonóra
l'ecido o médio direito Indio e 18,00 - Ave Maria
mais 450 mil cruzeiros pelo con- 18,u5 - Teatro Singer

. , .

curso do excelente "pivot" colo- J � �o - Momento E&portivo
red. ') 19,00 - ENCERRAMEN-TO.

,- ..

•

ELCIRA MELO DOS SANTOS

anuncia aos parentes e amigos de seus pais, Elcy dos Santos e

Carmen Melo dos Santos, seu nascimento, ocorrido dia 31 de

março findo, na Maternidade "Carlos Corrêa", nesta CapitaL

d.a

p
H
W
Z
C
.p,1
F
p

C<)MPANHIA
·INTERNACIONAL

• DE
CAPJTALT7:ACÃO

Amortizavão de Março
No sorteio H'81izl:l<io em 31 de
Março de' 19�9 toram sortea- I

. da.. '101 l!!'glliLt�" C< mbinaçõ e-j

E
M
L
N
l
B
W
I

Z
B
S
Y
T
y
W
K

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

PASTI\. D.ENTAL,
RO�INSON'

,
Escritório à Rua Conse-;
lheÍro Mafra 122. - Nesta. i
InspetorIas e agencias nas I'principais cidades do

Estado
-

i
I

I SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata-

� 1.0 �
.

àtertte q ualq uer» irre

gula.lrÍdade na entre,a
de seus ior ruies,

Clube Recrativo
4migos da Onca
Recebemos e agradecemos a

seguinte comunicação do c. R.
A. O.
Senhor Diretor:
Tenho a honra de levar

vosso conhecimento que, em

Assembleià Geral Ordinária de

26 do corrente foi eleita, e se
rá empossada a nova Diretoria
::leste Clube, em 2 de Abril p.
vindouro, a qual regerá no pe-

! riodo de 1949 - 1950 .

! Está assim constituida a Di
retoria:

CINEMAS
RITZCINE

'

I H oje ás 5 e. 7,30 horas. -:-

,
.J·oel Mcürea - Gail Russell

,.
MEDO QUE DOMINA

Que extranha fascinação exercia

I sobre ela aquele homem que não

lhe ínsp irava confiança? ...

Das sombras do passado, surgiu
um poder desconhecido que a man

Un tia em terror constante ....

Censura: - Impropl'io até 14 ano�.
.

No programa: -

Fôrç:a Aérea Brasileira ,em "S. Pau
lo - nacional

OC\.:lpac;,ões inusitadas - short cal.

CIl\"E ODEON

Heje não haverá sessão cinema

lografiea.
C�E IMPERl!�L

Hoje ás 7,30 ho).'as. -

Joan Geawford - Van HeClín

FOnUELRA DE PAIXÃO
O iml)re;sionante cjrama de uma.

mulher despresada _ ... lIfIerguIha
do no I'tindo da alma daquela mll

Ihe1' havia um exlranho segrediJ
que dominava sua exisLencia .. -

fRAQUEZAS EM GERAL
VI��HO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

--".�-....

Presciente: João Alfredo Cam-

pos
Vice-presidente: Dinorá Fla

vi.ano Vieira
10 Secretá,rio: Carlos Ange-

� Fedrigo I

20 Secretário: Décio Lago
10 Tesoureiro: Wilton Bitten

ao court
20 Tesoureiro: Urbano Salles

Aproveitando a oportunidade
para agradecer a colaboração
qUE. este jornal nos vem pres

tando, apresento as minhas eS

·cusas.

Cordialmente pelo C. R. A. O ..

Carlos Angelo Fedrigo
10 Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIOTERAPIA
� RAIOS X

DR ANTôNIO ,MODEStO
Atende, diãriamente, no Hospital de Caridade

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relati�amen-n,
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá, grandes estoques, atendeu-

Consultas: As 11,30 horas e à tar- do, entretanto, a qualquer pedido dentro. do prazo .u1inimo necessarro

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos cóm abso-

Residência: Rúa Vidal Ramos n.
luta garantia de atividade máxima.

65 - Telefone 1.422. 'Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, cornos 'I'erner ina (Buco-Vacina contra
Clínica Médica e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

DR. AUJOR LUZ Bouba Aviár ia, Vacina Contra a Peste Suína, etc.................•

Médico�Operador-Parteiro Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre 'as doenças
Doenças internas de- Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente. respondidas pelo Departa-

Crianças , nento de Veterinária.
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

Vias Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante •

- PUlmóe's ?L�Estomago�""'Pfgado
Tratamentõ ; d� Tuberculose

Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone 841. FLORIAN6POLIS

Dr. Alva,'o de Carvalho
Doenças de Crianças

Oonsultorío: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereíra

•
Ciinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
iDos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Gonsultas : Das 14 ás 17 horas

• RUli Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médice do

Hospital de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
.Diagnóstico controle' 'e tratamento
up.ecializado da gravidês, Distur

bi�s da adolescência e da menopau

N.) Pertubações menstruais, il�l,\.
mações e tumores do aparelho -geui
UI feminino.
Operações do utero, ovários, trem
.pas, apendice,' hérnias, varizes, etc,

.. Cirurgia plâsticà 'do pe;i�o (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tíroíde, ová
I';<os, hipopise, etc.)
Í'tshlrbios lIlervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Besíd. R. 7 de Setembro - EdU.

Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiJ.'o
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )e· I
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Ctnles e cirurgia de senhoras -

, Partos
FISIOTERAPIA - ELEÇTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTA�: -

"Pela manhã das 10,30 ''b- 1:1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
"/;"�'- CÔNSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski fl2
Fone manual 766

Dr. Mário Wendha'UO
CIDÍca médica de adulto. e cnanÇh
Oonsultório - Rua João Pinto. 16

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

Iite.idência: Felipe Schmidt IL n.
Telef. 812

Clínico e operador
Con.ultório: Rua Vitor Meirele.. 26.

, Telefone: 1.405
Con.ulta. das 10 ás 12 e da. 14 li

15 hrs. Residência: Rua .Blum_,
22. - Telefone: 1.620

-Dr. M. S. CanJa'"
Clinica exclusivamente de eriançu

Rua Saldanha Marinho, 10 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Telefone M, 733

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia-

DR�Ã. SANTAELA Inicial de Cr$ 1\1,00 apenas.
,.

(Formado pela Faculdade Nac1o· Participação n08 lucros
nal de Med��n�r�:tl)unIVeI'Sidade V'.....-.-J"••J"_...-_•••_.......-.-...._-.....,.•..-..........-.-.*'_-.-....-.-.-.-._.,..,.__....... .-.........__...
Médico por concurso da Assistên· Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
ela a PsiC�e�::al do Distrito

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
!!:x·lnterno dr Hospital Psíquíâ- quanto antes, o nosso Cadastro Social.trtco e MimicOmio Judiciario

da Capital Federal Nome. . . . .. . '........ ...•••. ........• .. .

!!:x;!�J;;J�glad�o&�i�a cfeas;ag:lr:;C' Rua Est. Civil D. Nasc. . , .

OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS i Mãe
NI!."RVOSAS

Consult!5rlo: Edifício Amélia Pai
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de

"alho, 70.
Das 15 ás 18 horas

Telefone:
Oonsultório - L208.
Residência - L305,

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros
.

para o interior do Estado
.:

··Or. Lindolfo 4.6.
Pereira

AdvoQ!ftdo�Co'ntabjJista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de aociedade.
e .ervicoa corebtoa. em geral.

I Org�nizaçõea contahera.
Regiatro. e marcaa. di..pondo,
no Ri o, de corr..pondente,
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Doa 8 à. 12 hora.,

Tal.foDe 1494

I

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

'

O'UVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de

-

Ouro
Preto n. 2 .

Horár-io: Das 14 ás 17 horas.

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

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307

o horário dos carros de que é agente, nesta capital,

I
firma Fiuza Lima & Irmãos, é a seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - s-, e 68• feiras

a conceituada

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

••••••• e". •• � •• e

Bom binóculo
Grande visão

Visão maior e meis' perfeita
que a de 'Um bom binóculo

alcança quem tem sólida
inatrução,

Bons livros, sobre todo. o.

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FI lrianópolie
••••••••••••• e •••••••••••• 411

Muitas fel.cidades pelo nasel•••
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melb••

presente para o seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta

-

do CR2DITQ
MUTUO PREDIAL.

Dr. Roldão COMoDl
CTRURGIA GERAL -- ALTA
RURGA - MOL:I':STlAS DE

NHORAS - PARTOS
Formado peja Faculdade de Medi·

e'na da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por váriol anal do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

. \ Corrêia Neto. .

CirurJ!ia do estomago e VIa! ctn:ula·
res intestinos delgado e grosso, tíroí

o de, rins, próstata, bexiga, útero,
o.ários e trompas. Varicocele, bidro-

·cele, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 á. 5 boras, , rua

Felipe Schmidt, 21 (alto. da ea..
Paraiso). Telef, L 598

Residência: Rua Esteves JllniO!'. 170;
Telef. M. 764

Dr. Paalo Foate.

I
QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAMCIA 7

A

Mello

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

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

i i
• Datilógrafa: .

I diplomada
•
•
•

-:
•
•

:
•
•
.......................�

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira,

Caixa Postal 55.

SEU RElOGIO. PRECISA DE
REVISAO?

.

NOSSÀ OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidos .100%·
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO' 25 (Frente ao tesouro

,

. do Estadoj
.

• ••••••••• i • .. . . .. . .

SENHORITA!
A ulrime creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM. GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o
acompanhando

está
li moda.

I "A CJ ...lb.... Idb.loo.. II 0::;••0

f1' villllta CU:'lt�1I d.e

..............................I � � ·5.'BDF� mD� wsm=R·��gpmmppmTWauwM*''PSC"

PROCURE

. Bffaiataria
RU8 Relippr' Schrmdt 48

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

fem 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 llJ e vidros de 100 comprimidos de

e,50 g. \.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de

lOú cm3.

SORO AN11I-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

de 100 cm3.

LOJA
.

DAS CnSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU
ClONAIS

CI· MANTEM
SE-

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E 'INGLESAS PARA HGMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE bE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ET,C.

Tudo pelo menor preço da praça
.

Fa�a uma vi.sita à nossa Casa e 'verifique.

nossos preços e artigos
II C A P I T A L 'A R II

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

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

PEDRO NUNES

•.•.• !'. . . . . . .

car- Emprego ou Cargo . .....••......,....
. .

Cargo .do Pai (mãe) ,

.

Observo
'

.

Fabrioante e distribuidora. do,. af<'rnódo. .. ';0>$"·

facções -DISTINTA- • RIVET. POlnue \)fl', �ror'.
de eortimonto d. oase.n'lir'Cllt\� d",c-o<1p.. br.lJ\'"

bone e baratolll, olqodõ$•• m(a,lj)� .. (!!"�I;:n:l", ... t"

para alfuict.ei OUI!I �ec6bé dir.tc.me:nta> �(U

Snrih Oon:'C!!N-'hu::t", .,)0 \nt8l'tOll' no ••ntido d� JhlS> Í<ut;>retT. "H"'"

F'l�,.i('l1!H"O( Hill, -- Fl LIAIS sm Blur.oenou • �ail!ll!i
·A CAPITAL- ahama D ·at"li'<Qfto do.
efetuorom .UQQ'I aomprr III' MATRIZ oro

f

I
I
I
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�:E��!;����!:��: Semana Santa na· Catedral
dos dom (l�tl- j1 ílS DevI,daJ.nente autorizados, faze- com ao tocante cerimônia da ítf�

ui] UlI mos público que nos (lias 10 a 17 da da Cruz. f

Rio, (A. N.) _ Foi ontem no- cio corrente serão celebradas na I . "�s 18 h\. - Ofício de Tl'evas

tícíado que o Departamento Na-' C�L:dl'al ,Metropolitana, as cerimo-] em seguida Procissão do Ente1'1'

Florlan6pons, 5 ele ADril de '949
cíonal de Imigração havia pro-

nias da. i-lemàn.a Santa, obedecendo

1
como de costume, indo o esquit,

_____---------�-------------' videnciado no sentido de virem ao s.eglllnle progr.ama., :::ll1a Exoia Revma sob o pálio e o

para o Brasn. de varios países, ,DIa 10 -- Dominao de Na.mos -: hedecendo ao i í.inerário segu iní,

O M,OMENTO Papagil'1"0 de !:;4 anos
europeus, l1loÇaS e senhoras es-

AS 10 hs, d.a manh�, Benção de n«. Praça 15 de Novembro, ruas Feli
li pecializadas em serviços do- mos, �}or Sua ExcI,a Revma 01 :-il'. pe Schnüdt, AI\'al'O de Carvaü,

LUS ANGELES, 5 (U.P.) _ mésticos. Acrescenta a informa- Arcebispo Metropolitano. A distrí- Conselheiro :.\Ilafra Praca 15 r

O zêlo serôdio da senhora Ra- Polly de Rolli, um papagaio de ção que com isso se procura-
huição será f'e'ita jielos Irmãos do J.oão Pinto, Tl'ave�sa R=tcliff' 1'\1

quel de Queiroz pelo problema
54 anos de idade, foi contempla- va atenuar a crise de Úaba- SS. Secramento A seguir procissão 'I'ir-adentes, Praça 15, e Cat�dl'�

da nacionalização do Vale do
do no testamento deixado por lhadores dessa natureza. Mais: em tomo, e por dentro elo templo. Terminada a procissão havei-á

Jtajaí só O explica o intuito de
seu falecido dono, George A. já se assentava at' que a men-

Ao terminal' a procissão :VIissa So- Sermão da Soledade de Nossa S

atrair para a pessôa da roman- Mott, ,?ue m?rr�u a.29 de jane!-: salídade que .lhes seria paga
Iene e canto da Paixão. Às 19 hs. nhora dentrov da Igreja. '

e

cista as atenções dos círculos
roo Q de cUJu.s .

deIXOU 300 do- era .40� cr.u�eIro.s m.ensais e que
Via .Sacra. Dia 16 - Sábado de AIleLluia

políticos. Vem tarde a escritora,
lares ao p�'pa,9aIO e algumas re- a dlstnb�llç�o ricaría a cargo DJ� 1.3 - Qua'l'la-feim Santa - As 5,30 da manhã, Bênção do Ci

para alistar-se nas hostes dos

I
com�ndaçoes. .

. .

da Associação das Donas de Confls.so�s durante o dia (o que se rio Novo e da Fonte Batismal. Du

que, já há muito anos; se D�z Mo�t que deseja que o di- Casa; em virtude de entendi- poderá í'azer desde os dias prece- rante a bênção do Círio Novo serã

aperceberam da gravidade do
nheíro seja �ntregue a uma p�s- mento daquele departamento dentes) e para o que haverá na recitadas as Profecios e será, Can

caso dos chamados quistos ra_! soa que q�eIra ser b�a para :le com o presidente deSSa entída-
Cal e:ll'al, número suficiente de Lado o Exultei de notável belez

ciais em �anta Catarina. Ao I' (o p�pagaI�). Advertíu que "ele de, senhora Nini Miranda.
1 COllI essl<:.re,s, em preparação da e signif'ícação litúrgica. As 9 h

que parece,' d. Raquel de Quei-
as .vez.es belisca quando a gente. Sobre o assunto, ouvido pe- 1�mlun ra durante o tempo e perio- Missa Poritifical co 1 os cântico

roz, entregue inteiramente à
vai all,menta-Io, mas, P?r outro la reportagem de "A Noite", o

ra �-se de um �Tande ,e muito de Alleluia c Magnificat no fim d

ficção literária, deixou-se es- lado, e bom. companheI�o" sabe sr. Viriato Saboia, diretor do
louvável a-Lo de piedade, (Aliás os Missa.

quecer de tomar o seu lugar de falar, assobIar- e cantar. Departamento Nacíonal de Imi- fieis sabem da lei da confissão e Dia 17 - Domingo da Bessurre;

combatente audaz, ao lado de rar o desenvolvimento índus- gração, declarou: "Ha eviden- com.nhão durante o tempo e perí- ção - às 4,30 da madrugada, pr'

q�antos, peh, imprensa e pela trial do Vale do Itajaí.
te exagero no quê se divulgou.

cio pascal.) Às 18 11s. Ofício de t7'e- são com o SS. Sacramento, com

tnbun,a, �as cátedras e nas pra- E é só o que, de conhecimen- Primeiramente, êste Departa- »as,
.. ril�clo o qual continuarão as toque festivo dos sinos à saida

ças públicas, .na escola E; na to próprio, refere a escritora. mento apenas procurou ouvir a conll�o�s.. . à entrada da mesma, apenas algun

caserna, realízaram obra. de Tudo o mais visa corroborar �s�ociação a que .alude a no-I, D,la 11 - Qnt1�la PeÍ'l'1.I �allla -I se?'undos de cada vez. Ás 10 h

que, jáAagora, .se p�de orgulhar por exaustivas transcrições, (�bcla sobre a coveniencia da I AS ti 118. ela manha Comunluio Gemi Missa com. Assistência Pontifica

O desvelo nacíonalísta da, con- que ela tão levianamente avan- medida em estudo, relativa-
em que tornarão parte lo das as Tr-I Sermão da Ressui're iç ão. Pl.lblica

sagrada escritora patricia. .. ' , ça em poucas linhas do seu lon- mente ao assunto. Na verdade
mandados e Associações religiosas Cão das indulgências e Bênçt o Pa

Num artigo de várias colunas go artigo. ,examinámos a possibilidade de: da Capital. Os demais fi�is, ql:al- i pal. As 19 hs. Coroação da lmaqe:

do suplemento literário do Díá- Mas, quais as fontes a que
em cada leVa de imigrantes, fl- I q�lel'. ql.:C soja a calegol'la. social, l ele Nossa Senlcora, e Sermão alsí

rio de �otíci�s,. do Rio, edição recorre d. Raquel de Q.ueL:ú? gurarem dez por cento de

mO-I
sao Ills1strnlemente convIdados a

I
vo pejo Cura da Catedral.

de dommgo ul�Imo, a senhora I;?ara sustentar de pé as suas ças e senhoras que se dedicas-
tomaI' ,parle ncssa brlis�ima pal'a-: Para tÇldos e ca'da um dêslcs alo

Raquel de QueIroz volta ao as- afirmações? Vài ela buscar ê:_;;- sem a serviços domesticos.
fia ele J e e p�edade cl'lstas, depois em que se comemot'am os princi

sunto :para desal�ntador9.mente se amparo numa publicaçào de Assim, entre cada 800 emi- c1a� .Assoclaçoes. pais mistérios de nossa Redenção

anunCiar que, tendo ar..?ado autor, aliás ",insuspeito, qUA é grantes, viriam 80 daquela es-
AS 8,30 hs. Miss,a �Jontific:ll in- são convidadas, mesmo indepen

por Blumenau, Brusque, RIO do ilustre oficial do Exército _ o pecialidade, a exemplo do que
Lel'calada pelos behss�mos e Impo- dente de conviLe especial, as mere

TestJ e Jo}nvile, verificou (e is- capitão Rui de Alenc.ar Nogt.;ei-· fez o Canadá ao admitir 'emi- �enles alas da �(�CTaçao dos Santos Lissimas Autoridades civis e, mili

SO
.

no me.s passa�o), que "o ra, o qual, servindo no 320 BC., grantes com tais �ptidõ!fs. Mas oleoso e Exposlcao ,do SS. Secra- i tares, Colégios e Institutos Calóli

qUIStO racIal alemao em Santa estacionado em Blumenau t')- a verdade é que o Conselho
mento e seguirá a desnudação dos

I
cos e os Fieis em ger.u!.

Cat�r�n.a é uJ?1.f��o doloroso e mou parte ativa na camp�1ha Nacional de Emigração enten-
Altares. A,S _1�, hs. Oficios de_T7':v(ls I Florianóp�lis: 1° de abl'il de 194

de dIfICII remedIO . de nacionalização. COI,lsidere- deu de trazer de preferencia
a que seSL:Jla a locante cellmon�a I De C0l11lSSaO de Sua Excia Rev

�emos a certeza de que, se remos, todavia, não fóra de tecnicos, principalmente os que
do Lava-pes, Goroada, pelo sennao' ma

a�sIm. pode p�nsar li escri�ol'a, propósito, que a tese da senho- se con&agrarem á 'agricultura.
do Mandato,. que sera proferIdo Cônego Frede1'ico Hobold - Pró

nao VIU as COIsas com obtetivi- ra Raquel de Queiroz implica, Q1!anto, pois, á versão de que P?r Sua EXCla .R,evma o 81'. �<\rce- Vigá7'ío Geral, P. Dr. Itamo7' Lu.i

dade, ou, pelo menos, nao as desde logo, o conceito da frus- já estaria a caminho do Brasil bISPO MetropolItano, Fal'-se-a clu- da Costa - Cu,Ta da Catel1'1'al, Jo

observ_?u com atenção. Ainda tração daquela memorável cam- a primeira remessa de empre-
J'ante o dia: Adoração do SS. Sa- sé Renato de Sou.za - Pr'ovedor d

que n_ao lh_e pretendamos opôr panha, de cujo êxito, no entan- gadaS' domesticas. não procede, cr�amento n_o Santo Sepulcro; na Irmanidtide do SS. Sacro .. . ....

a declaraçao de conhecido so- to, daremos testemunhos váli- sendo, pOJ,'tanto, em consequen-
ol.dem da ltsla oportnnamente all-, '

?iólogo brasileiro que percorreu dos. O livro se intitula "Nacio- ca, tambem infundada a noti- xad� na �orta da Cate�ral. ,'SERVI?? DE METEOR<?LO�
l&:ualmente aquela região há nalização do Vale 'do Itajaí" e cia de que os respetivos sala- ,DIa 1� - Se:ta-(eua Santa -I �revIç�o do tempo, ate 14

cerca de .dez anos _ e que evi- lamentamos desconhecê-lo a rios teriam sido fixados em 400
A.S 9.h.s. da manha J:1zss,sa .elo� -P7'es- ras do dIa 6

.

dentemente não se detivera a despeito do interêsse que �em- cruzeiros e de que dist'b' _ san/.zftcados eom asslstencla de I Tempo em geral Instavel, co

observa:' com a visão sociológica pre ,tivemos pelo problema e ção das. servidoras ;eria
rI Ul_ Sua Excia He\'ma, Canto da Paixão chuvas

de que -e ca�az como o demons- por tudo quanto a êste se re .. fiada á Associação das D���S Se7'1não com�Jno1'(llivo da. Paixão I Temperatura, - Estavel

tram os seus notáveis estudos fira. ele Casa com a qual n' h
e Morte de NO,\sO,Senh07', p01' Sua Ventos - De Sul a �éste

bl'
' . en um � . ,. 'd d .�

pu Icad�s em livros co�sagra- Permitimo-nos, porêm, infe- entendimento houve nes sen-
EXCla Re\'ma o Sr. ArcebIspo Me- mo era os ,

dos _ sirva-nos, todavIa, de rir, da circunstância de o au- tido a não ser a simPle:e con- tl·o�olilallo. Durante a Missa Ado-I �emperaturaS" extremas- d

exemplo de quanto é suscetível tor por sua vez valer-se duma sulta a que já aludi. raçao ela Cruz.
. I hOJe:, '

1 d� engano � apressada c�mclu- publicação do Departamento
. Das 14 às 15 11s. Hora Sania Maxima 23,1 minima 16,8

sao a respeIto de um fenomeno Estadual de Estatística (a de Encontram-se atualmente em use> '

apressadamente .entrevisto nu- n. 14) que o problema da nacio- em todos os recantos do munlo. Refinaria de ptlroleo com capaci
ma parada fortu�ta ou num pa- nalização, tal como o focaliza e

centenas de milhares de Motúre�

norama e� desfIle ... O emi- aprecia O· digno militar, é re- de'popa JOHNSON, proporcionando d d 45- 'II b
·

d'l'"
nent,e .socIOlo�o escrevia, num constituição do que ocorria há aos seus possuidores ano após !ino a e pé!ra, •mi arrlS larl0
prefacIO �agIsttal a tantos ou- cêrca de dez anos, quando se um SERVIÇO SEGURO. Distribui- Rio, 5 (A.N.P.) - Confia {)

ge-,
t:roleo, em que se chegará amanhO

tros �espeIt_?s, que era perfeita processou o movimento de na- dores: Comércio &' Transportes C. Deral João Carlos' Barreto, presi- á uma cOl-:.clusão definitiva sobr '

a ,asslmIlaçao do. elemento alie- cionalização do ensin0, em- Ramos S. A. - João Pinto.9. dente dn Conselho Nacional do Pe-
'

a concorrencia para a conslruçã

��gena pe�o naCIOnal nas colô- preendido pelo· govêrno Nerêu ,;;:--=------.::-:--------------------� duma g.rande refinaria ele pelr01eo,

m,a� catarmenses. Exagêro, sem Ramos, e o da repressão ao ex- Deixou a direflão de Publ-I "·Idade da Panal-r com capacidade para cerca de 45

duvI�a, ao tempo emA que fôra pansionismo desnac�onaliza- � U • mil banis diarios, em local a ser

publl?ado. �as, exagero maior dor, contra o qual nem só o Go-
Após cru.ase vinte anos como funcionário da PANAIH do Brasil,' ainda decidido. "

e mu�to maIS clamoroso, é o da, vêrno do Estado, mas também
acaba de deixar o cargo de chefe do Serviço de Public'idade dessa 01'

se�hora Raqu_el de Queiroz, o Exércitb, desfechou intensa e
ganização nacional de transportes aéreos o sr. Paulo Einhorn, que foi

c�J,as observaçoe� pes�oais são. eficiente campanha. � criador do serviço do qual vem' de se afastar a fim de dedica!'-se a

alIas, bast�nte mdecIsas para O assunto trazido a debate
lIlteresses particulares.

�;g�e��!�I.���çõ�� ���i��a �;� �:������i��C�i���sV���o; f��= C:-o-n-g-r--es-s-o--C=-a-'-a-r-,·-n-e-n-s-e--p-e-I-a--P-a-z-de extratos duma publlcaçao so- mentano, no decorrer do qual
"

bre � assu:?to. ,

. ,

veremos se as_ observações de, Hoje (6 de abril), às 20 horas, na sede da CRUZ VERMELHA o-

i
C m. efeIt?,.� escntor� patn- d., Raquel estao ou não lasti- ex-clube Germânia - à rua Tenente Silveira n. 69, realizar-se-à o 10

C a, cUJa opmI�o ,se aflx1a el?1 �avelJ?�nte retarda€las, por Congresso Estadual pela Defesa da, Paz e da Cultura.

menos.�eym terço de seu ::tftl- mexpllcavel alheiamento da es- CONVIDA-SE O POVO.
go idOlS terços �ompo'3tos de ci- critora ao movimento que em- ....

�R��) ��:�.��irm'!: dea����� fg;gc��;�:;�:"����� t�':n";� ;��'AVrÇf7)�
depOlm.ento . sob::e o problema útil, a necessidade de uma crU-I O Serviço de Luz e Força avisa que, hoje dia 6, serão racionadas
da nacIOnallzaçao ,em. () nosso zada nacionalizadora. em Santa I as zonas seguintes: Coqueiros, São José, Palhoça, Bi!waçu e' Saco dos

E�tado. De seu, propnamente, Catarina. ' ! Limões.
�

so encontramos a curiosa refe
rência à alcunha de "iúi1er;m"
com que os nativos de l1'lor\ul;:J
polis e de Itajaí aludiriam ao

e�emento teuto ... Generaliza
çao desenfreada, como se vê.
Mais: diz que "o falado prO!)'l'ES-

d ",
n

so a zona so se deve à fert.ili-
dade da terra. .. A e<;ta, é de
crer-se, também atribuiria as

f apreciáveis atividades indus
,

triais d� região, mas d. Raquel
,

nao o dIZ, por esquecer óu igno-

...

O primeiro estudo elas propostas
apresentadas pOl' cerca d e oito fir
mas cocorrentes, foi feita pelo
Con�r1ho em reunião plenaria, rea·
lisada sexta feira ulLima.

I •

Ag propostas foram então am-

plamente debatidas não se Lendo
enll'etanto cheg'ado a uma soluçã()
definitiva. Em consequencia, con

VOCOIl o presidente do Conselho u-

Peça
: com J.

.
I Coelho

catalogo, nesta praça,
Costa à Rua Jerônimo
nO 2 ,�.;!

ma spssãü .extraordinaria para ama�

n11[, afim de se continuarem os de
bates. Falando à "O Globo" o gene
ral' Joãü Carlos Banelo disse que
conlia em que nessa reunião, já
que debatidos eslão os pontos
mais" importanLes da questão che

gará a uma conchlsão definiliva

podendo então finalmente, ,ser a

nunciada lJ fii'ma à qual 'será en

ü'eg-u8 a cOllstruçlio da refinaria.

PLANTANDO DA

Tem V. S� pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


