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WashÍntogn, 3 (lJ. P.) - Os E$'-, tr�s 'e,\tão localizados em Par is,

tados Unidos rejeitaram qualquer ê:Qmo';"rf�osta a itniiI segunda H�en
conferência ele "paz" com _a R.ll�sja sageRJ"'ilô"; jornaJi�!r- norte-amcrrca-
que exclua as outras naçoes (hr'e- no. ,�. ",_".,., .

p'
tamente interessadas. Esta foi a res- "'·FERGUNTA':E r'RESPOSTA
posta do secretário Deam A'�'b.e,;:" Lo!'i'tl'í:es, ª' (U, ,;P,) - É o seguinte
son ao novo convite extra-oficial o· texto da: 1:1'0: mensagens entre

do premier Stalin para uma con- Kingsbnry'SI', �,gerente europeu
ferência com o pr�sldente Tru- do International-News Service, e ,o
man, na União Soviética, na 'I'che- generalíssimo Stalin, premier da

colosvaquia ou na Polônia. _A Ca- União Soviética:
sa Branca deixou claro que a po- , A mensagem de Smith: "Genera

'sição de Truman permanece. inal- "Iissimo Joseph Stalin. Palácio do

tei'adã,\ isto é,? presidente se Kremlin. Mosca?. Excelência:. O
===

avistara coru Stalin se o Iidcr so- representante oficial da Casa Bra ica

I H.' 10.454 viético quiser vir a êste pais, porém' (Charles G. Ross) declar?u hoje que
não 'tem nenhuma intenção de lr ao o presidente Truman terra o prazer

���������������������������������������������� ex�riorpara encontrá�o. Ac��on de confurenciar com Vo�a Exa-

ii I P
·

á d
discutiu o assunto longamente du- Iência em Washington. Estaria V.

insu am, O' pOVO, a emão
,

erOD .,Ir luce er. a rante uma entrevista coletiva, sa- Excia. preparado para viajar até

lientando; 1) Os Estados lLI;Jd8S Washington, com êste objetivo?' Em

têací ·d t'
'

SI mesmo não discutirão com a Rússia cu caso contrário, estaria preparado
as p.o eDetas oel en ais

Buenos ,'I'1'e's,.3 (U. 1).)
qualquer outro pais, Íosoladall1'iate para conferenciar com o preside!lte

� C>. Os qualquer assunto que -interêsse tàm- Truman? Com profundo respeito,
BERLIM, 3 (U. ,P.) - O Conselho Popular Alemão, que é líderes do Partido Pe.ronista vol- bém as outras nações; 2) Truman Kingsbury Smith, gerente' europeu

patrocinado pelos russos, concitou o povo alemão a. realizar taram 'atrás de sua decisão de on- não está interessado em realizar ne- do International News Service".
nhuma entrevista c�)ln , S�,alin pa�a A rçsposta de Stalin: "Em respos-

demonstrações em massa contra a política de ocupação dos tem e resolveram, agora, que a fazer uma declaração de paz, pOIS ta ao vosso telegrama de 1° Jc Ie-

aliados. O Conselho publicou um manifesto que equivale a um Constituição de 1853 deverá ser os Estados Unidos já se comprometê- vereiro. agradeço ao presidente Tru
emendada de modo a permhir que ram a manter a paz na Carta da O. man pelo convite para ir a Washing-

brado de revolta. O manifesto em apreço declara que, será dado
P SI' N. U. tcn. Visitar Washington sernm-e fai

o presidente eron suceda a � ,

a estas demonstrações todo o apôío da "poderosa União So- CONVITE DE STAU:-.r o meu desejo, conforme manifestei

víétíca ___: por palavras e ações". A conclamação dos comunis-
mesmo.

Paris, 3 (U. P.) - O primeiro mi- ao presidente Roosevelt, em Yalta,
-

A Constituição em vigor, e cuja nistro Stalin convidou hoje o ]JI'C- o ao presidente Truman, em Potsdam
tas visa principalmente demonstrações nas cidades, fábricas e alteração está sendo discutida, es- sidente 'Truman para conferenciar Lamento que, no presente, eu esteio
minas. típula que o presidente cessante só com êle, na Russía, Polonia ou r che- inmossibili.tado de realizar este meu

poderá exercer novo mandato sei oi colosvaquia, dizendo que seu estado- desejo, uma vez que os médicos se

do saúde impede de satisfazer seú- rf'f'IlSam vigorosamente o me per
meses depois de encerrado o pri- velho "desejo de visitar a Washing- mitir fazer qualquer viagem longa.
meiro. A 1'1 de novembro, Perun ton". esnecialmente aérea ou maritirna.
disse aos líderes de seu partido que A declaração do líder rL1SSG foi "O govêrno da União Soviética
essa oposição deve, ser eliminada feita em telegrama dirigido esta ma- receheria com satisfação a visita do

na nova Constituição, par:t per-
nhã ao International News Service, nresidente Truman a êste pais Po-
a agência de noticias por meio da deria ser organizada uma eonfr-rên

mítír a reeleição do presidenle, qual Stalin declarou, há quatro dias cia em Moscou; Leningrado. Kali-
mas afirmou que êle próprio que estava disposto a tratar sôhre o ningrado, Odessa ou Yalta, de acôr
não tem a intenção de aceitar' um "pacto da paz" com o presidente do com a escolha ,tio presidente,
novo mandato. Ontem à noite, po- Truman. caso isto não lhe fôsse [ncoverri-

d P L· d P
. Esta noite, a rádio de Moscou ente. Caso, no entanto. estas pro-"rém, os líderes o ar I o ,eronIS-, c

transmitiu ao mundo inteiro I) df- nostas encontrassem objeções do
ta anunciaram que o "bl-oco pero- seja expresso por Stalin de se en- nresirlente, noderia ser realizada a
nista" da Assembléia Constituinte trevistar com o presidente Truman, r-eunião na Polônia ou na Teher-os
- dispondo ele maioria nela - ha- em Moscou, Leningrado, Kalini- lovaouia. de acôrdo com o deveio
viam resolvido deixar inalterado grado, Odessa ou Yalta, ou, "á es- do nresidente Truman. Respeitosa
êsse texto dos constituintes de colha do pr-esidente Truman", na mente, Stalin, 2 de fevereívo de

Polônia, Tchecolosvaquia. HI49".
'1853. Em seu telegrama, e pela pr-rnei- -------------::---
Essa decisão foi anunciada pelo ra vez, Stalin menciona, pess 331 c I el TraD"J·o'rdAsr, JlIie! Esquia, presidente do Blo- publicamente, a preocupação dt' seu sra e �,

""

co PeronisLa da Assembléia, e mais médico por seu ,estado rle saúde,

o·,a reconhec·ldosEste telegrama foi dirigido '1 Ki 11-
tarde confiJ.'mada por outros mem-

gsbury Smith, gerente-geral, na Eu-
bras dêsse bloco, tendo sido publi" ropa, 'do INS, cujos escritório,; cen- «da JDr�»cada nos jornais de hoje, inclllSi 'e J'7 "

na maior parte elos jornais g'over-
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Os russos
contra

LINHA SOVIÉTICA

'BERLIM, 3 (U. P.) _:_ O chamado Conselho Popular Ale
mão, reconhecido apenas na zona soviética mas que tem ambi

ções de estender sua influência até a zona ocidental germâni
ca, lançou um manifesto que segue de perto a linha política
de Moscou, de oposição ao estabelecimento do govêrno federal

na Alemanha ocidental e denunciando o Estatuto do Controle

de Ruhr e o Estatuto de Ocupação ocidental, que está prestes a

ser elaborado. Êste último pretende substituir o Tratado- de
paz com a Alemanha.

O Conselho comunista acusa as potências ocidentais de,
'Sob a liderança dos Estados Unidos estarem dividindo perma
nentemente a Alemanha e procurando transformar a Alema
nha ocidental num "arsenal", segundo os dispositivos do Esta
tuto do Ruhr. Acusa também o ocidente de estar espalhando
"uma desabrida e anti-democrática propaganda contra a União
Soviética", com a qua� põe em perigo a própria paz. O ma

nifesto foi 'lançado p�lo jornal do Exército soviético aqui. Ao

mesmo tempo, tôda a imprensa controlada pelos russos atacam

a prisão de Max Reinan, lider comunista da Alemanha oci

dental, que foi preso pelos inglêses pôr tentar insultar o povo
alemão contra os que cooperam com os aliados'. O veredictum

�entenciando Reinam a três meses de prisão foi denunciado

como "escandaloso" e "vergonhoso". A imprensa comunista

.afirma que o mesmo só servirá para
,r fortalecer a resistência

germânica contra colollizaçãer anglo-americana da Alemanha

ocidental" .

Simultaneamente, anubciam os russos, em grande alarde,
que vão embarcaI;" 5�.000 toneladas de gorduras e cereais para

,a Alemanha ocidental, êste ano. Isto'representará um terço dos

gêneros de consumo importados pelos inglêses e norte-ameri

eanos na zona ocidental, durante os primeiros dez dias de ja
n�iro. A imprensa soviétiC"à. admitiu formalmente que' as pro
metidas rações não foram cumpridas na zona russa, no ano

passado, mas expressou a esperança de que as importações em

1949 remediarão esta situação.

OONVJTE
A Diretoria do Clube "12 .de Agôsto" tem o grato

prazer de convidar seus associado!:! e às Associações
Culturais para a conferência da talentosa conterrânea,
professora MarIa Olímpia da Silveira, a se realizar

hoje, às 20 horas, em sua sede social e sôbre o tema:

"O interêsse pelas ciências dos homens".

Deslocados de guerra
para o Brasil

,

S. Paulo, 3. (A.. �.) - Segtdu
para StuttgarL, o inspétor de imi

gração Rui de Carvalho, que inLe

grarão a Comissão de Seleção de
Deslocados de Guerra para o Bra
sil nas zonas americana e francesa
de ocupação na Alemanha.
.

'

l,
.

Nunca houve om
senhorio como êste

Ledanort, l'{ew Hampshire, 3 (U.
P). _ O s,enhorio Daniel H. Brow

.(Ieclaro}.l-se pronto a conceder um

:abatimento de vinte e -cinco por

cento dos alugueis, a qua·lquer 'dos
seus inquilinos, s-ob .certas condi

ções. Escreveu aos seus cinquenta
:e' nov,e inquilinos o seguinte:
"Qualquer inquilino' que se ,encon-

trar em sii�ação financeira' real- O Brasl·1 rafloo'heflerámente dificil sem ser por culpa VU U

,sua tal como, por exemplo, por ter

perdido o emprêgo, ter -caido do-
� .ente ou outra emergên.cia seme

lhante, é -convidado a discutir ' o

.easo comigo. Se o seu caso for o de ve o novo governo paraguaio.
um'a emergência involuntária e 110-

·nesta, eu lhe concederei fJm aba- ta que o mesmo faria no tocante dQ
timent-o de 25 por cenlo dos -iIL1- gás, à eletricidade e dos outr-os

gueis, todas as .semanas". Acresc,e_n- . servi_ços incl\1Ídos no aluguel.

Rio, 3 (A. N.) _:_ Uma fonte alta
mente çolocada no Ministério das

Relações Exteriores informou ho

je que o Brasil reconhecrá em bre-'

nistas.

Apesar de lI1t:l(ji�poh5m, aOJmeio,
dia de hoje lUll ,1)ürl,a.-H}7. Mo co

ronel Doming'O Mel'r.anj,e, presiden
te da Assembléia c Governador da

AI musica;. brasileira
nos EE. lllk

, Washington, 1 (U. P.) - O

presidentê Truman' concedeu
o reco;nbecimento "de· jure"
aos govêrnos de Israel e da

Providence, Rhode Island, 3 (U. Tranjordânia.P.) - A Osql..lestra SinfônÍci;t. de
A Casa Branca expediu co

Boston, regida por um jovem maes-
municados separados sôbre o

tro brasileiro, e tendo como solista
reconhecimento "de jure" de

um violinista brasileiro, executou
cada govêrno, o que significa

com enorme êxito, ouLem à noito, d b
.

que haverá troca e em aIxa-
nesta cidade, em primeira audi(l.o dores com os dois países. James
nos Estados Unidos, uma magllífi- "

tMacDonald, atual repres�n an-
ca pe·ça musical moderna, de u l"l

te especial em Israel, sera pro-
compo,sitor 'brasileiro. O reg��rJté b

.

vàvelmente O primeiro em aI-

flrise I foi Eleazar de Carvalho; o sol s,ta, xador dos Estados Unidos em
U Oscar Borg'erth; e a peça 'lxel'ura-

Tel-Aviv. O reconhecimento "de
da, a '·Fantasia de Movimentos

jure" signi.fica que o gov�rnoMistos", de Heitor Vllla L(':�of.
é reconheCIdo como o governo

llEPLETO O TE(\.TRO legal daquele país. O govêrn.oO Teair.o Metropolitarià--...estava israelita já tinha o recon�ec�
repleto, e o pUbli_CQ. aplaudia em menta "de fato"', o que sIgnl..
prolongadas ovaçoes o regent.e, o i fica o reconhecimento de que
solista e a orquestra pela �p.r�- é um 'govêrno que funciona ..

sentação que deram da dIÍlCll O comunicado sôbre Israel,
composição de Villa-Lobos. Eleazar diz: "A 24 de outubro de 1948,
de Carvalho, regente 'sem partitu- O presidente Truman declarou
ra e sem batuta, soube dar à exe-

que, quando fôsse eleito um
cução ó tom forte e convill'cente govêrno parlamentar em Is
que era necessário. rael, seria concedido imediata�
DIFICULDADES DIABóLICAS mente o reconhecimento "de
A "FanLasia de Movimentos jure". As eleições para êsse go-

Mistos", apresenta dificuldades vêrno' foram realizadalSl à 151
diabólicas tanto para o' violino- de janeiro. Os votos ja! foram
solista como para os vários naipes apurados e êst� govê.rl!0 rece.
da orquesLra, pr�cipalmente no 1° beu cOlIlunicaçao OfICial dos
Movimento, em que bá estranh06 resultados. O govêlno dos Es..
inLerva),os e pausas, com o volume tados Unidos, portanto, tem o

orquestral em ".crescendo" con,,-
prazer de conceder o reconhe

tante, em grande,s massas sonoras, cimento "de jure" ao govêrno "

até que de repente tudo para comél de Israel, a partir desta data".
se Uilguém tivesse pisado ao meS'TI:J

'

O comunicado sôbre a Trans..

tempo todos os depais de um gran- jordânia declara: "b�s�e há)
de órgão. algum tempo, tem eXIstido re-

o 2° Movimento segue um rit, lações amistosas, entr� o. ,go
mo vagoroso, quase de pre,glli(:�" vêrno dos Estados UnIdos e o

com o p;redomínio quase c.ompleto, govêrno da T,ransjordânia. Coe-
Londres, 3 (U. P.) - A polícia de um ar de monotonia tropical, a rentemente com o seu sentí

declarou que o funcionário da par de um oolorido 'sonoro, alegre menta de amizade, o govêr1).o
Embaixada �ussa que se atirou do 'e vivaz. Esse movimento parece dos Estados Unidos apoíou o

3° andar de-. um hospital, sexta- ter sido o que mais agradou aos pedido de admissão da, Trans
feira,'cometeu o Slllicídio, em canse- presente's; Tudo muda no Tercei- jordânia na ONU. Agora, o go
q'uência ,de um desequilibrio meTI- 1'0 Movimento, que fascina o ou- vêrno dos Estados Unidos re

tal. O funcionário AnaLoly Kapil- vinte com a alteração Gonstante: 'solveu conceder o reconheci
kin se ·restabelecia de uma opera- dos ritmos e c·om uma. terrivel mento "de jure'" ao govêrno da

ção d'e apendicite. velocidade exigida dos executantes. Tnlnsjordânia".

prÔ�íncia de Buenos Aires, figura
de destaque do Partido, disse que

êste votará pela alteração anterior
mente suge'rida, de modo a ser

permilida a reeleioão.
,

A Argentina, ,em
Buenos Aires, 3, (U. P.) - A Ar

g'enUna, a braços com a sua segun

da crise financeira num espaço de

oito meses, começou a pôr os seus

negócios em ordem. O Conselho

Economico Nacional suspendeu OD

temo as transferencias financeiras

e importações, dando ao governo

oportunidade de rl'fsludar o em

prego de suas divisas disponíveis
no estrangeiro. O Conselho, que foi
há pouco reorganizada, é dirigido
agora pelo ministro do Tesouro;
llamon Cereijo. Algumas fontes

acreditam que as transferencias
financeiras permanecerão em ponto
morto pelo menos durante uma se

mana 0U 10 c1ia'tl, mas outros acham

que a' situação perdurará por uma

quinzena. O ouro e os divisas ar

g'enúnas no estrangeiro foram re

duzidas erri quase um milhão de

dólares, desde dezembro de 19-46.

Suicidio de um 100-
cionario soviético
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 � Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
fiorte

utets
Borarió das empre..

sas rodoviarias

Expresso BAo Otstóvlo - �
7 horas.
Auto-Vlaçlo Iuja! - ltaJat _ 11 JIIo.

rui.

�B80 BruaqUe.nH - :&ru.qu. -
18 bora.. '

Expresso Brusqu_ _ NOYa Trento
_ 16,30 boras. ,

A.uro.Vlação Catarlnen.e - JoJn�
- • horas.
Auto-V!açIo Catllrl.nenle - CUrltib&

_ & horas.
Rod6viãrla 8ul-BruU - !'&rto Ãl�.

_ 3 horas.
'

Rapido Sul-BrasUelro _ Joln-nt. -
ii I! e H horas.

TERCA-F'EJiRA
Auto-V.lação CatarineJUIe _ P6rto Ãl.

gre - 6 horas.
Auto-V'iaçA'o CatarlllenM - CUrlUbI

- I! noras
Auto·V�.lo Cata.r1nen.. _ JolDY1lt

..... horas.

Auto·Vlação Cat&r1nenN - T1)bUlo
_ 6 horas.
Expresso BAo CrIF.óvlo _ Lquna -

7 horas.
Emprêsa Glória - LqUIla - 736-

e 6% horBJ.
Expresso BrusqutmM - BrwIqu. -

16 horas .

.A ,\to-Viação ltajal - lta,Ja1 _ li ho
ras.

Rãpido Sul BrasUe1l'o - JoIalvn. - a
I! e 14 horas.

QUARTA·FElU
Auto-Vla91o CatarlnenN

_' I) horas.
Auto·Vlação CatU'1n_

..:... I horas.
Au-to-Vlação Catllr1neue LAguna

._ 6,30 horas.

o,.,
Rápido Sul BrasUelro _ Jol!1v1l. _ la '

I,; 5 e 14 horas.

!
Expresso SAo Cristo....o _ Lacuna -

7 horas.

I'
ExpreSllO Brusquense - BrwIQu. -

16 horas.
Auto-Vlaçâo ttajar - ltajaJ _ 111 no

.. raso

} I Expresso Brusquense -" Nov. Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária. S�l Brasil _ POrto ÃlegI"e

-

- li boras.
. QUINTA·FEIRA

Auto-Viação Catar,IneIlM'
Alegre - 6 noras.
Au-to-Vlação Catarinen.se

- 5 horas, .

Au:tG-ViaçAo Cata!'inenH
- I horas.

Auto.Vi&çll.o Catarlnense _' Tubarlo
- 8 horas.
Auto·VlaçAQ C'atar1neue - Laguna

- 6,30 horas.
EXP.resso Slío CrlstovAo _ Laguna -

7 horas.
Emprêsa Gló!'ia _ Laguna - • 1/2

• 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense _ Brusqu. -

18 heras.
Auto-Viação ltaja! - ltajaJ - UI no

l'U.

Rãpldo SUl Brasileiro _ Jo1nvU. _ ..
IJ, e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda _ Xapecó _ II

- • horas.
!

POrto

cWltiba

Joinv1le

CUritiba

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural .

Economico Financeiro"-

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.'
CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

•

I

Gosta DE FAZER

�,.�

PÃO EM CASA?

Não passe sem pão. porquanto o pão é um

alimento indispensável. E, se gosta de fazer

pão em casa, nunc . .A ':i.5pense o Fel mente Sêco

Fleischmann ... Porque:: lima garanua de qua

lidade no volume. na aparência, na textura da

massa' e no sabor. E Iernbre-se : agora êste /

famoso produto pode dispensar a re

frigeração, bastando guardá-lo em lugar
sêco e fresco. Veja a receita nos di

zeres da Iatinha.

Produto da Standard Bra�ds of Brazil, Ine. -

FERMENTO SÊCO

FLEISCHMBNN

ftéro-Clube de S,anta. Catarina,
.__ ._---_._----- ------

Aviso 'aos interessados
Cumprindo instruçõe.s do Excelentissimo Senhor Ministro da Aero

náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente

ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa
mente proíbido

..

embarque ou desembarque de passageiros, em aero

r:aves que exploram ° "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que
por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

São José.
..

Asterõide Arantes, Presidente.
lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOZE o E.AGOSTO
:"PROGRAMA PARA O MIÊS DE FE,VERJiJIROSÁBADO DIA 1�. FESTA DOS UNIVERSITÁRIOS, INTITULADA "BLUE NlGHT". S.'iBAnO.
,DIA 19. �OIRÉE CARNAVALESCA, COM INí-CIO ÀS 22 HORAS. DIA 26 SÁBAnO. BAJI,E DE CARNAVAL. DIA 27 DOMINGO •. HAlLE
DE, CARNAVAL. DIA 28 2a FEIRA. SOIUl�EINFAN'l'IL, COll'! INíCIO ÀS 16 HORAS. DIA 10 BAILE, DE CARNAVAL,. - OS BAU;ES D'E·

CARNAVAL TERÃO INíCIO ÀS 22 HOTtA,S

ANlVEH.�ARIOS: '

D., ALICE DA cosrx 'VAZ.
A população do Eslreito c arre

".dares se enche ele alegria no dia de

hoje, pois assinala mais um aniver
.sário natalício ele sua bemfeitora:

. 'Sra. d. Alice da Costa Vaz" dama de
excelsas virtudes cristãs sempre
'pronta a fazer o bem a lôdas as

-er iaturas necessitadas daquele sub
.,distrilo. _

A i lustr.e senhora que ocupa lo

,·gar ele honra no diretórío do P. S.
":o. de Florianópolis, com seu iuegá
'vel prestígio eleitoral, muito vem

,<contribuindo para as sucessivas Yi
:tórias do partido.

Às manifestações de sírnpátia e

.apreço que receberá hoje, nos asso

cíamos, respeitosamente.
SRTA. CAR:VIE..\' RIBEIRO

MOELLMANN
Faz anos hoje, a encantadora e

.gentil senhorita Carmen Ribeiro

.Moellmann, ornamento da nossa' so
,�iedaele e dileta filha do sr. dr. Jo
'sé da Costa Moe llmaun, engenheiro
.civil.

DR. 'ARNOLDO CúNEO
Transcorre nesta data o aniver

sário natalício do nosso distinto
coestaduano sr. dr. Arno ldo Cúneo,

, ,1i}ompetente cirurgião d�ntista e

figura de destaque nos meios náu
ticos.
CORIGUASI AT.:STRlCILIANO
Comemora hoje mais uma efe

méride natalícia o inteligente ga
roto Coriguasi Auslrlciliano da
Costa Nela, aplicado aluno do Gru

po Modêlo "Dias Velho e filho do

'sub-tenente do Exército Nacional

.sr, Andrelinc Natividade da Costa,
servíndo, atuàlmente, no 32° B. C.,
e de sua exma. esposa d. Anta L-uz

da Costa.
"O Estado" se associa 11 alegr-Ia

, do lar do feliz casal.
, .

SR. OSVALDO' LIGOCKI
Aniversaria-se hoje o nosso pre

zado amigo e destacado despor tis-
'la sr. Osvaldo Ligooki. IMENINA ANA ,

A encaní.adora menina Ana; fí
Ihinha do se. João Kotzias e de sua

. espôsa d. Catarina G. Kotz.ias, faz

anos hoje.
SR. ORESTES PALADINO

Deflue nesta data o aniversário
natalício do sr. Orestes Paladino,
operoso agente da "Aliança do Lar

Ltda." e dedicado empregado da

casa "A Expo-sição".
BERFORT ARAUJO

Decorre hoje mais um aniversá

rio natalício dei inteligente menino

Belf'ort, querida filhinho do nosso

distinto conterr-âneo major dr. Jo

sé Rosário Araujo e de sua exma.

espôsa d. Dora dei Vale Araujo.
D.·AMItLIA LEBARBE'NCHON
'I'ransoorre hoje o aniversário

natalício da exma. sra, d. Amélia

Lebarbenchon; digna espôsa do

nosso prezado amigo sr. Otávio
, Lebarbenclion, operoso e competen
te Inspetor-Rcg'ional da "Equítat:-
va"_

Às inequívocas demonstrações
, de simpá tia que receberá' h oje de
inúmeras relações e ami'lades, no�

associamos, com prazer.
SRA. EDUARDO VIRMOND
Vê passar hoje mais um ani"cr

sário a exma. sra. d. Herondin;l
PôrLo Virmond, dig'na consorte do

nosso distinto .conterrâoe-o sr. Edt>
ardo Virmond, zeloso Fiscal de

Fazenda, COJ1';l. exercício no l)1'llli

cípio de Orleans.
A illlstr,e dama que, por mll;!"s

NO PALCO

Apresentação de um elos maiores

cantores Sul-Americanos!
R O L A N,D O

O Galã da Cancão Portenha ...

uma voz senj.imental que emociona

pela sua ternura contagiante!
Literal Clá=sico ROLANDO O interprete das gran-

'

Série 8, número 21957 Cr$ 30.000,00 Cr$ 25.000;90 des gravações "CONTINENTAL",
Milhar de ,qualquer série Cr$ 2.500,00 Cr$ 1.2r,0,,�o. tais como: UNOPERCAL-LA CUM-
Centena

,

Cr$ 600,00 Cr$ 300.(l0 PARSITA - ADEUS MUCHACHOS
Inversão do milhar Cr$ 200,00 Cr$ .10�.oo _ ADroS PAMPA MIA - SONHAR
Inversão da Centena Cr$ 60,00 Cr$ �(!.oo E NADA MAIS, e muitas outras de

ADAPTADO AO DECRETO N. 7.930 igual sucesso!eami••• , Gr."alta., raiam.
C 40000 C <- I')oono MA 10\ O E1 Série 8, número i 2.957 . . . . . . . . . . . . . . . . r$ . ,00 r.� _." ,00 )/0 PROGRA: .!'\.: I-

- ",spor-Meia. da' melhore'i pe.ol me

CASA� •• Ie -Milhar de qualquer série Cr$ 5.000,00 Cr$ 2.50üe,no te em Marcha Nac.
notei preço! 16 Da "'...

CO)R C "IZ ( Centena : Cr$ 1.200,00 Cr$ 600,co PREÇO: Cr$ 6,00 (úNI .

_CE
__L.__�_N.,E,A, - ua • 'V.La 'ra

C $ 2000 C II; 1 000 ° 1 Ó· té 14 anos_:..:L - , Milhar na ordem inversa .......•...... r . ,00 r", . I ,o mpr pno a e

PASTA DENTAL RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

'ROBINSON 1° Prêmio, 22.957
26.978
5.649

4° Prêmio , . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. 29.055

4.098

82.957 Milhar do 1° prêmio e final do 2° Cr'S 60.000,1)()
NãC' .terá indisgestão 96.978 Milhar do 2° prêmio e final do 3° Cr$ 50.00!!,co

55.649 Milhar do 3° prêmio e final do 4° Cr$ 40.0(1),00
92.957 Milhar do 1° prêmio e final do 3° Cr$ 30.000,00
56.978 Milhar do 2° prêmio e final do 4° ' Cr$

.

25.0flO.oo
8�.649 Milhar do 3° prêmio e final do 5° :... Cr$ 20.000.00
52.957 Milhar do 1° prêmio e final do 4° .' Cr$ 15.0í,O,0,)
86.978 Milhar do' 2° prêmio e final do 5° Cr$ 10.0"0,0:)
82.957 Milhar do 1° prêmio e final do 5°

'

Cr$ 10'.000,00
75.q_49 Milhar do 30 prêmio e final do 1° : Cr$ 10.0CO,oo

Cada inversã'o da dezena de milhar da direita para a esquerda, ,las
combInações do "TIPO EXTRA" ,está premiada com o valor de Cr$
5.000,00.

OBSERVAÇAO: - O próximo sorteio realizar-se-à no dia :> de

março de 1949, pela Loteria Federal do Brasi( de conformidade ('(Im

o Decreto-Lei 7.930, de 3 de setembro de 1945.
Rio de Jane'iro, 29 de janeiro de 1949. - VISTO Eduardo F. Lobo.

diretor-tesoureiro. - O. Peçanha, d·iretor-ge-rente. - Visto -'- AleKlll10
reil'os.

dre da Paz, fiscal federal.À encantadora· Alda Neusa e a
Convidamos os senhores con_templados, que estejam com os seus ti-

seus prog'eni�ores, os pal'aben5 Sill tul�s em dia, a virem à nossa séde .para receberem seus prêmios, de acôr
ceras de "O Estat'fõ".

do com o nosso Regulamento.FAZEM ANOS HOJE:

I, RádiO Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

. /

SOCIEDADE RADIO GUARUJA
LTDA.

RESENHA DE PROGRAMAS
DO DIA 4 DE FEVEREIRO DE

1949

9,00 - ABERTURA - Bom di�
para voce ...

9,30 _ Arco Iris musical

9,45 - Lecuona Cuban Boys
10,00 - Músicas brasileiras em

gravações
10,30 MUZAK

11,00 _ Intormatívo Guaruj.á
11;05 - Linda Batista
11,15 - Carlos Gardel

11,30 - Brinde musical das'
Tintas Ipiranga

1>1,35 _ Variedades em grava-

ções
12,00 Oferecimentos musí-

cais

12,30 - Audição de Rolando

14,00 _ INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Músicas deliciosas

17,00' - Informativo Guarujá
17,05 _ Jeannete Mac Donald

17,15 - Orlando Silva

17,30' - Um programa para
voce ...

18,00 - Ave Maria'

18,05- _ Carta Sonóra

18,15 - Harry James

orq.
18,30 - Teatro Binger "

19,00 - Momento Esportivo
19,30 _ Noticiario da Agencia

Nacional

20,00 Brinde musical das

tintas Ipiranga ,

20,05'- Grandes Momentos Mu-

e sua

sícads

20,15
20,30

Brasil.

21,00
21,30
21,45
22,00
22,05
22,15
22,30
23,00

menta.

- Nilo Sergio
- Músicas populares do

- Música Portenha
- Elvira Rios
-

.

Solos instrumentais
- Informativo Guarujá
- Ela e Ele
- Chucho Martinez

- Ultimas melodias
- Bôa noite - Encerra-

sua inteligência e dedicação. será.

por certo, hoje, muito felicitada

por suas inúmeras relações.
"O Estado" a; cumprtment ,1, res

peitosamente ..

SRTA ALDÂ NED� BARREj�OS
Comemora mais um ano de feli"

existência a gentilíss�ma �eahol>i·
'nha Alda Neusa Barreiros, dill>�a
filha do no.S80 estimado con�.?rrâ,

neo e admirado homel1íl de ietras
Prol'. -Barreiros Filho, SecretJ rio
do Govêrno do Estado ,e de sua

exma. espôsa d. Altamira F. B:u'

- a exma .sra. Virgínia Silveil':;.
- a srta. Neusa Bouzon.

anos, -í'ez parle do magist0l'!') ca-' - a exma. sra. Maria Lobat0 �'i
tarinehse, onde se destac'9L1 por Concílio.

Roxy - Hoje às 7,30 hora.s
- Uma história de amôr

que jamais será esquecida!
.

Jennifer (BERNADETE) JO�

rito privilegiados aproveitando, nes e Joseph Cotten - em'

pois, a oportunidade para o lrome- UM AMOR EM CADA VIDA

nagear. 1) - Cine Jornal - Nac,
'"

Os que labutam neste .jornal, que

I
2) - O Pato Sonolento -.

já o tiveram como dir-etor
_ por Desenho.

muitos anos, oump rimentam-no Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.
afetuosamente. I .. �'���'. 1.4..���s".... '

....

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

Jornalista AlUno Flores

Para a imprensa catarí nense, a

data de hoje é auspiciosamcnte
festejada: assinala o natalício

elo jornalista Altino Flores.
Homem de letras, escritor desta

cado, polemista, muitos são os que
lhe admiram a inl.eligéucia e espí-

ALIANCA DO' LAR LTDA.
AVENIDA mo BRANCO, 91 - 5° ANDAR

Carta Patente n. 113 - Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do soteia realizado, no dia 29 de janeiro de 1019, pela Lo

teria Feúeral do Brasil, de acôrdo com o artigo 9 cio Dcc-e.to .. Lei 7.930,
de 3 de setembr o de 1945, revigorado pelo de n. R.953, de 26 (te janeiro .lo

ano p. p., conforme eircular número 2 da Diretoria de Rendas Internas,
de 8 de janeiro de 1946.. .

PLANO FEDERAL DO BRASIL - X Y Z e PLANO ALIANÇA
.

Especial Popular
2.957 Prêmio maior Cr$ 10.000,00 Cr8 5.000,(,0
957 Cente-na .:

'

Cr$ 1.200,00 Crs (-\{)O,oo
Milhar Invertido ,......... Cr$ 300,00 Cr$ 2(\(1,00

,

PLANO ALIANÇA

Encontram-se atualmente em use'

'I
aos seus possuidores ano após ano,

em todos os recantos do mundo, um SERVIÇO SEGURO. Distribui
centenas de milhares de Motores -doves: Comércio & Transportes C.
de popa JOHNSON, proporcionando Ramos S. Ao - João Pinto, 9.

CINEMAS
Ritz - Hoje às 7,30 horas

Colossal "Reentrée"
- O filme dos "9 oscars"!
- Sincero, dramático e hu-

mano, é o melhor entre os me

lhores filme que Hollywood já
produziu:

' ,

Fredric March - Myrna Loy
- Dana Andrews e Teresa.

Wright - em:

OS MELHORES ANOS J)E
NOSSA VIDA

'

- Um espetáculo incompa
rável e de grandiosidade ilimi
tada!

No Programa:
'1) - A Marcha da Vide,

Nac.
2) - Noticiário Universal

._- .1ornal.
Precos: Cr$ 4,80 e 3,00.
"Irnp. 14 anos".

Ás 7 lhhs. - Colossal Programa
de 'I'éla e Palco:

NA l'ÉLA
Uma histor-ia agradabi lissima e

encantadora!
LONGE DOS OLHOS

CO:\1:
.

Robert DONAT, Deborah
KERR.

A •••••••••••••••••••••••• ',0 •••
'

Às 7 % hs - Sessão Popular.
Emocão ... Torcidas e Comedias,

num fÚm 100% diferente!
A CAiPIRADA SE DIVERTE

COM: Ken KURTIS, Jeff DON·

NELL.
Lutas!

Sensações!
NO PROGRAMA: 1°) Cinelandia

Jornal Nac. - 2°) - M-otoristas

Desconjuntados.
Comédia 3 Patetas

PREÇO: Cr$ 3,00 (úNICO).
Impróprio até H anos.

RITZ - Amanhã:
PERVERTIDA

"Rigorosamente proibido até
18 anos".
• ••••••••••• 0,0

.

ODEON e RITZ - Domingo:
Van JíJhnson e June Any�

son·- em:'

A ILHA ENCANTADA
..............

iÚTZ .:_:__ ODEON - ROXY e

IMPERIAL - 3a feira:
� Em todos os, cinemas da

cáj:>ital, para que todos possam
assistir:
Maureen OfHara e .Cornell

Wild - em:

TU VOLTARAS, QUERIDA!
(Tecnicolol')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Sexta ·telr. 4 ele FevereIro efI. <'9"9

..........................
••
•

: Datilógrafa:
II diplomada
1:-. Offrete seus serviços.
• Cartas a Maria Inês
• Ferreira.

M, I J\ V I S O I
•

I' Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de ...

Fógos fundada por seu saudoso ,pai JOÃO BATISTA DE .NEM SE DISCUTE I

I AGUIAR, situada no distrito de Saco das Limões, avisa a sua J,;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
r MIMI, ainda mais agora que está distribuindodistinta freguesia que está aparelhado. para atender com

como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU-
o prestesa qualquer encomenda. '. MINIO.

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em •.............. , "

.���� c���e��ões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
. Escritório TécnicoI Cid Rocha Amaral

Ouçam

inõiõe, lôo,f eiió7 àSg2hO,.. t ��{ff��I���:���i��
1530 kilocielos ondas

..
médias de 196 metros

I
dia Amaral reabrirá seu escrttóríc

TUBARÃO L S. CATARINA· (Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe-

-----------___,.------------------ I rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes.

C 1-1 E R· t:..

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria'

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

Relojoaria Progre'iSO
de ]UGEND &> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE.
�EEMBOLbO POSTAL

Faça seu pe dido por carta ou telegroma e pogue
sómente, quando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

Despertador de bolae
ilumina a noite

SUilillO de qualidade

Uma maquina fotografica
!

americona- de focil
manejo

• Noeloll relogioll lcio aoompCl nhadol
.....doli relpectivol c�rtificadol

oe garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba • Proi;;a TiradeDt.. '260 - Paraná

-_-.:w..
- ..._,._w.."",._........,.._....-_......_-J"_- .-_-_......._- -.-.....,...._-_-_-.-_-_-.,._....._-..-.....,.,.,......,..,

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 _. Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORrES
Cifras do Balanço -de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
_ Responsabildades . -: '....... Cr$
Receita Cr$
Ativo .•..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.G03,�0
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio l\1as8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

I
'

.....
- ••_-_..- ••_- -.-_- -.-_-.- -_-_..-_-.-.-•••-_-.-_-,.-----_---.-.---_-----.---_---_- -.r

LIVRARIA 'ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

.

ACEITA ENC_OMENDAS
DE' SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO o IMPECÁVEL ENTREGA
.

RÁPIDA

DATILOGRAFIA
(orrespondencl J
Comerciai

Confere
Diploma �

OIRECAo:
. Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (ARV"LHO. 65

BOM NEGOCIO
.para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.

In[orn1ações nesta redação

Caixa Postal 55.

A Eletro Técnica

() VALE D0 ITAJAJ
Proeurem na A.gf.�la

Progre81ro,
LIVRARIA 43, .LIVR.ARIA:

ROSA

V. Sa., já escolheu o presen- ra rotativos (únicos em Flo
te de NM.tal para. sua Senhora rlanópolís) , enceradeiras, rá
ou filh� Que tal' uma das ul- dias gran'des e pequenos,· fer
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua

I
fogareiros e mais uma infini

Tenente Silveisa?
.

dade de artigos elétricos, tu-
, Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen-
e-pudins, abajours de cabecei- te baixos. .

Pedro Medeiros, Auxiliar
· . . . . . . . . .. ..

.

o TESOURO .

- Da instooção está ao aloaD.M
de todos. Dá esse tesoueo ao teQ
amigo analfabeto, levando-o a uni
curso de alfabetização no GrupeJ
Escolar São José, na Bseole Indus,
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metr{)Ilolitana.
.. . . .. .. .

........................ � .... ·0" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....

FERIDIS.S, REUMATISMO '=
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicaçéio auxiliar no trotamento

da .ifUu

Comissão Executíva dos (fro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins. levo ao conhecimento dos senhores ínte-es

sados que, d'oravante a séde desta ga Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948.
THIAGO VIEIRA DE CASTRO � Delegado Regional

F.ARMACIA ESPERANÇA
110 ".l'm.eê.tf� :NILO LAU8
B.I. e ••&B1l1 ..ri • ... prefet14a

�- ..cI.aab ••r....lru - B•.__.iUu< - "$I"VI

..na. - ArU... •• krr.aeha.
� • uata ....."la••• r.e.ibl!rte IIlUftt_

SENHORITA!
A ultima creeção em refri
gerante é o Guaraná KNOT

\EM
GARRAFAS GRANDES.
Prelerindo-o está

acompanhando a moda.

Transportes tregulares de corgas dopôrto de

SÃO PRANCISCO 00 SUL para NOVA 'ORI
lnformagõe. comos Agente.

F1orien6poli!l - Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( EIl i. t eteg ,

São Franci.co do Sul -:- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone,6 W)3 � � '4 AC lt

,Casas Pré-Fabricadas I
Desde CR$ 300,00 a CR$ .500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Teleqr-ama REI�· ISGN Plorianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Pomada Mau Zaa Ibc dar, o aliTio de.ejado,
combatendo as dôre. e .,. pruridoe. desconges
tionando lU dilatações. Graçu is .ubstanciu
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula. a Pomada :Mau Zan previae u
infecções e o�to de oatros males .mil
da mais graves, decolTcutea do hemorroides.
A veDda em todas as FaRDarias em bisnaga
com c:áDuJa çspecial para facilitar a .-cão.

(u.�De JY�"

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

, teços.
,

Cada guia e vendido aco-nnanhado de um mapa rodoviário do
r Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de .Moraes, n. 626. - Curitiba.

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, linhos, brins, etc. precisa-Se representante.

'Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
DEPARTAMENTO EM SANTA CATARINA

Curso Para o Comércio Hoteleiro e, Similares
CURSO GRATUITO

Coqueiros Praia Clube I DR. RAFAEL ;. CRUZ LIMA

DR. CARLOS LOUREIRO

AVISO ADVÕGADOS
AVISO

De ordem do sr. Presidente dêste Clube, baixo o presente
aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Conselho
Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de proprie
dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00, (cinco mil cruzeiros) a

partir da quota de n. 260 e, outrossim, dá-se conhecimento

que foi instituida a categoria de sócio contribuinte, mediante
o pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa-
gamento da mensalidade de Cr$ 20,00.

.

Coqueiros, 31 de janeiro de 1949.
Raulino Horn' Ferro, Secretário.

Se essa sua dôr de cabeça e indisposi
ção para o trabalho são devidas à pri
são de ventre, tome PILULAS DE
BRISTOL, Que facilitam a eliminação
de todas as substâncias acumuladas em

seu organismo, pelo aumento da secre

ção biliar e desenvolvimento normal
das funções do intestino.

PILULAS DE BRISTOL
vegetais e açucaradas

Quarto na Praia

Escritório: Rua João Pinto
n.O !__8__-_·_F_�C!.r_!_anópo1is

Mantenha em bom estado o seu fígadlt!
POIS e ele o orgão controlador de toda
sua saúde, eliminador das toxinas dis-
trlbuidor; da bilis.

•

As PILULAS DE REUTER para o figa
do. vem sendo usadas há muitos anos
para manter o seu fígado em "perfeito
estado, As PILULAS DE REUTER M(J
preparadas à base de produtos veg:etai.
de reconhecida eficácia.

Torno público que o Departamento Regiônal do Serviço Nacional
"de Aprendizagem Comercial, instalará, em o próximo dia 5 do cor

rente ás 15 horas, um curso pratico preparatório que dará conheci
.

mentos necessários à matricula em um curso especializado para gur
eons, cosính eiIos e crrpeí ros ..

Poderão ser inscritos as pessoas que exercem ou pretendem exer

, cer atividades no comércio hoteleiro e similares,
A duração do curso é de 3, a 4 meses e 'as aulas funcionarão á!: se- • • • .. • •• • .

gundas, quartas e sexta-feiras, com horário diurno e noturno.
As matriculas poderão ser feitas na séde deste Departamento Re- A ::,uRTE

·gional, à rua .Arcipreste Paiva n. 5 - Sobrado, das 9 ás 12 e das 14 ás I está batendo _á sua porta; prefira o cafe MI·

--17 horas. MI, que esta distribuindo, como presente

FLAVIO' FERR ARI D' . G
aos consumidores. f;,.,;,,;me< RATERIAS DE

< '., rl.. - 11 etor eral ,I
i Ar,UMINlO.: .J_, .... ti _�"'.

.'ijii!,l":!fim'!!!!,·,
'

IUItal

Casal sem filhos procura
quarto com pensão na praia.
Cartas para esta redação ende

reçada a c.. M, P.

ASSOCIÇÃO BRASILEIRA DE

ESCRITORES - SECÇÃO DE

SANTA CATARINA
De ordem do sr. Presidente con

voco os sócios da A. B. D. E., Sec

ção de anta Catarina, para uma As

sembléia Gerá! extraordinária, a

realizar-se dia li de fevereiro, sex

ta-feira, ás 19,30 horas, na Bibli

oLéca do Clube XII de Agôsto, afim
de deliberarem sôbre a seguinte

IOrdem do Dia:

a) Eleição para o preenchimen
to da vaga do membro renuncian
te do Conselho Fiscal.

b) Votação do ante-projeto de
Regimento.

I Florianópolis, 29 de janeiro de

194.9.
Fúlvio Luiz Vieira - Secretário.

Vende-se
uma sala de jantar e 1 grupo estou
fado.1 Motivo Id'e viajem. Tratar à
Rua Conselheiro Souza França n.

22- �ou telefonar para 1.3'!t.

Ã Y.ENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS
Inter-Continental

Ao tomar aperitivo I
Peça Bitter

Aguia puro
o Aperitivo completo

DR-:-SAÜLO RAMOS

Avisa a mudança de seu COi�.

sultório e residência, para a

Rua Trajano 41. TelefQue

1.009.
COllwlta das 10 ás 12 e rias

16.30 ás 19 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO, NO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUYA, EiJl CONTINUA'ÇÃO AO CA.MPEONATO· ESTAnUAL DE FUTEBOL, ESTARÃO EIU AÇÃO AS VA
LENTES EQUIPES DQ PAULA RAMOS E' no PALlVfEIRAS, CAll1PEÕES DA CAPITAL F DE BLUMENAU, RESPECTIVAJIENTE

Direção de PEDRO. PAULO MACHADO

TONGUINHA EXTREARA
CONTRA O BOTAFOGO

São Paulo, 3 (V.A.) - A gran:',
de atração do prélío de domin

go no Pacaembú entre Botafo

go e Corinthians será a extréia

no quadro paulista do "pivot"
gaucho Tonguinha, vindo do

Grêmio Porto Alegrense.

o VASCO INAUGURARA O ES
TADIO DE LIMA'

Noticias chegadas do Rio di
zem que, após a .temporada que
está realizando no México,a e

quipe d oVasco da Gama deverá
realizar dois jogos no Perú, inau,
.gurando o estádio de Lima.

A. D.' FLORESTA
ESTA NOITE, NA CANICHA ILUlllINADA DO LIRA TENIS CLUBE, A ESTRÉIA no FAMOSO'hF.IVE" VICE-CAMPEÃO PAULISTA, ENFRJn\
TA'NDO O CAltIPEONATO CATARINENSE - MASSINET E ALEXANDRE, DA SELEÇÃO OLíllIPICA BRASILEIRA, AS ATRAÇõES. UE

HOJE \

Dois jogadores do Selecionado BRASIL 75 x Inglaterra - 11

Brasileiro BRASIL 57 x Canadá (Vice
Que a equipe de basquetebol campeão .do mundo) - 35

do FLORESTA, de São Paulo, é BRASIL 47 x Italia 31
uma da maiores e melhores do Ai estão alguns dos resultados

Brasil, duvida não ha nenhuma que, ao correr da pena, nos sur

da parte daqueles que conhecem giu à memoria.
o basquetebol brasileiro. Poderiamos citar, ainda, as vi-
A0S que entretanto, apreciam tórías contraa Tcheco-slovaquia

o basquetebol como o jogo de e o México.

maior sensação tendo-se em vis- E qual era a equipe do Brasil �

ta que nos Estados Unidos ele Qual essa sensacionalequípe que.
conta com milhões de afícíona., venceu tão sensacionalmente os

dos, vamos aqui citar um fato melhores quadros do munda

um que é conhecido de todos os dando as maiores glorias ao Bra-

'brasileiros: .A representação de sil ?
,

basquetebol do Brasil nas Olim- Respondemos que era constí;

piadas de Londres. Ejs ai alguns �uida por Massinet, '. Alexandre
dos resultados, nos jogos prelí- Rui, Alfredos e Algodão,
minares: E quem são Massínet e Ale-

.

I BRASIL 45 x Hungria (cam- xandre ?

peã da Europa) - 41 Nada mais, nada menos, que
BRASIL 36 x-Uruguaí (Cam- dois dos grandes jogadores que

peão sul americano) - 32 O FLORESTA trará na sua equi
pe na temporada que vai iniciar

hoje, nesta capital.
E além de Massinet e Alexan

dre, dois jogadores de classe in

discutiveis, pois são olímpicos,
teremos mas tres, ou seja os res

tantes, que acabam de ser con

vocados pela Federação Paulista.
de Basquetebol para integrarem
o selecionado Paulista no proxí.,
mo campeonato Brasileiro.

Assim, o FLORESTA que logo.
teremos, será, nada mais, nada

menos, que o PROPRIO SELE
CIONADO PAULISTA DE BAS

'QUETEBOL DO ANO D.E 1949.
É essa equipe formidavel que.

a F A C apresentará hoje ao pú
blico catarinense.

TEMPORADA DE BASQUETE
BOL, DA ASSOCIAÇÃO DES

PORTIVA FLORESTA DE SÃO

I PAULO
Dia 4 _ 14 Horas - Recepção

• no Trapiche da Alfandega. 18
horas - ,visita ao Prefeito Mu

nicipal - 21 horas - Partida de

basquetebol com o Ubiratan E.
Clube. ,

Dia 5 - 20 horas - Partida de
za dos esportes sob sua tutela, .hoje á tarde, viajando sob a che-

basquetebol com o Taubaté E.
rornecendo ao publico maiores fia dó presidente do clube, Dr.

Clube. _ 22 horas _ Soirée no
e mais seIlsacionais espetáculos Paulo Eduardo Stemprtliewski. Lira Tenis Clube em homena ..

esportivos. A temporada que o No aeroporto da base Aérea a .

gem á embaixada.
Botafogo de Futebol .

e Regatas delegação paulista será recebida
Dia 6 _ 9 horas _ Passeio pela

realizou em nossa Capital no por uma comissão de. recepção. cidade. Contacto com cronistas
ano passado marcou uma gran- A noite o quadro bandeirante

tará sua extréía, enfrentando o
desportivos - 16 horas - Futebol

de vitória para a nossa querida �

entre Paula Ramos E. Clube f
eclética, vitória essa que perdu- "five" do Ubiratan, campeão do

Palmeiras de Blumenau. _ 21
rara na memória dos catarmen., Est�do.

_ .. horas _ Partida de basquetebol . . . ...

ses. Amanha sera a vez do Tauba-
entre A. :!:;. Floresta e Carava- Costureiraté enfrentar .0 possante esqua-: do Ar E. Clube. '

O prélio de hoje c1rão da Paulíceía, cabendo ao
Dia 7 _ Viagem a S. Francis- Possuidora de grande prática"

Os florestinos deverão chegar' Caravana do Ar encerrar a tem-
co. aceita tôdas as encomendas

porada domingo. Todos os jogos t de : t_.................................... ••••••••••••
serão efetuados na quadra do' Dia 8 - 21 horas - Par ida e que se apresen arem.

basquetebol com o Cruzeiro de Roupas de crianças e senha-
Lira Tenis Clube.

S. Francisco: raso

TREZE'DE
'

MAIO"'"; IMPRENSA Dia 9 _ Viagem de regresso a Preços módicos.
OFICIAL

,.

S. Paulo RUa Duarte Schutel n. 56

EXTRÉLA HOJE O FLORESTA 1
Logo mais, á noite, na quadra

do Lira -Tenis Clube, local dos
maiores encontros de voleibol e,

basquetebol já disputados em

Santa Catarina, assistiremos a

extréia do famoso "five" da As

sociação Desportívá Floresta, vi
ce-campeão paulista de Basque-'
te� do ano passado.

'

Trata-se de uma das mais ca

tegorízadas falanges do Brasil,
possuidora de um cartel bem

vasto de explêndidos louros.
São integrantes do Floresta

.experímentados ases mundial
mente famosos, como Massinet,
e Alexandre que elevaram as co

res nacionais nas Olimpiadas de

Londres, conquistando vitórias

que bem patenteiam a grande
classe dos representantes olírnpí.,
cos do Brasil nessa salutar mo
dalidade esportiva que é o eesto

boI.
Massinet e Alexandre pelas

suas magnificas perfomances na

terra de John BulI receberam

por parte dos mais credenciados

comentaristas e técnicos espor
tivos do mundo as mais elogo
sas referências .

Sem a presença de Massinet e

Alexandre, a equipe brasileira
de bola ao cesto não teria escri

to, na historia do basquetebol,
tão belas páginas de pujança,
inteligência e técnica, que tanto
enaltecem os nacionais' no pa
norama universal .

Para a apresentação de 'Ale
xandre e Massinet e as reve

lações mais promissoras do bàs
quetebol nacional: Silvio, Bra-

,

sil, Amãncio, Tieppo, De Russi e

Pedroca, não poupou esforços a

nossa benemérita Federação A
tlética Catarinense, que, assim,
'dá um atestado firme do quan
to vem pugnando pela grande-

I

o quinteto de bola ao cesto do Caravana do Ar E. C. que enfrentar-á o Floresta, na
noite de domingo, encerrando a temporada do famoso "tive" pauttsta nesta Capital.
Vemos, da esquerda para a direita: em pé: Car-pes e Dantas; Agachados - Adone,
Aurelio e Hélio, sendo este último presidente do clube (la Base Aérea de Florianópolis

FEDERkÇ,ÃO ATLÉTICA CA:TARINENISE
NOTA OFICIAL

'

TEMPORADA INTERESTADUAL DE BASQUETEBOL _ ASSOCIA

çÃO DESPORTIVA FLORESTA DE SÃO PAULO
Comissão de recepção

Dr. Osmar Cunha - Dr. Osvaldo Bulcão Viana - Coronel Lara IU
bas _ Solon Vieira - Hélio Sales _ Dr. Raul Schaffer '_ Tenente Alber-

,

to Santos _ Lima Fajardo _ Dr. João Bonassis - Eugênio Müller -

Rubens Lange _ Pedro Paulo Machado _ Aribaldo Povoas _ Dib Che
rem - Ciro Marques Nunes _ Waldir Santos - Hélio Milton Perei
ra _ Moacyr Schutel _ João Kuehne _ João Frainer _ Nirefs ;:a
viaras _ Osmar Meira ---'- Bento Alvaro Gonçalves.

Delegados da F. A. C. junto à embaixada
Capitão Mauricio Spalding - Engenheiro Heitor Ferrari - José

Gusmão Andrade _ Dr. Paulo Schadeimantel _ Tenente' Euclides si
mões _ Capitão Nelson Carpes _ Osvaldo Me'ira - Dr. Nivio Andrade
_; Dr. João Bonassis _ Waldir Grisar-d.

1° Partida _ A. D. Floresta x Ubiratan Esporte Clube
Horário _ 20 horas _ Juizes _ Dr. Paulo S�hdeimantel e Nazarc

no Simas - Delegado da F. A. C. - Dr. Heitor Ferrari _ Apontador
_ José Gusmão Andrade _ Cronometristas - Hélio Sales e Osvaldo
Meira

I
�

2° Partida - A. D. Floresta x Taubaté Esporte Clube
Horário - 20 horas _ Juízes - Hélio Sales e Aldo Nunes _ Dele

.gado da F. A, C. Dr. Nivio Andrade _ Apontador _ Dr. Heitor Fer-rari
- Cronometristas - José Gusmão Andrade e Dr. Paulo Schadernantel.

3° Partida - A. D. Floresta x Caravana do Ar Esporte Clube
Horário 20 horas - Juizes - Nazareno Simas e Érico Stratz .Tor.

- Delegado da F. A. C. José Gusmão de Andrade - Apontador _ O�
valdo Meira - Cronometristas Dr. Heitor' Ferrari e Cap. Mauricio Spal
-ding,

As preliminares serão realisadas ás, -18,45 horas
Florianópolis, 10 de Fevereiro de 1949.

Osmar Cunha, presidente

Como parte das comemora

ções do 15° aníversárío da Im

prensa Oficial' do E�tado, de
frontar-se-ão amanhã, com íní
cio ás 15 horas, na praça de des

portos da Vila Operária de Saco
dos Limões, os aguerridos esqua
drões do Imprensa Oficial Es

porte Clube e do Treze de Maio
F, C., em disputa da taça "Jor
nalista Batista Pereira.

A equipe do Imprensa Oficial

seguirá em condução especial,
estando' convocados os seguin
tes jogadores a comparecerem
ás 14,30 horas: Lelo, Rui, Iolan ,

do, Luiz, Botelho, Pedro Paulo,
Natalino, Rodrigues, Edlon, Mil
ton, Oscar, Orlando, Walmor,
Acácio e Ernani.

UBIRATAN E. C.

CAMPEõES SUL AMARICANOS
OS CICLITAS URUG'uAIOS
Domingo último foi encerrado

em Santiago do Chile o Campeo
nato Sul Americano de Ciclismo

cuja classificação foi esta:
10 lugar _ Uruguai; 20 lugar -

Argentina; 30 lugar - Perú ; 40

lugar - Chile e em 5° e último

lugar - Brasil.

Associacão Catarineose db Engenheiros
AVISO

De ordem do sr. presidente comunico que se encontra à.

disposição dos srs. sócios; e que deverá ser procurada com ur

gência pelos interessados, a cópia da carta-convite à concur

rência aberta pela EMPRESUL para ampliação dos seus ser

viços.
José Amaury Araújo, 10 secretário.

Academia de Santade Comérciu
Catarina

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
CURSOS: - Comercial Básico e Técnico de Contabilidade,

MATRíCULAS: _:_ de 10 a 28 de Fevereiro.

INÍCIO DAS ÀULAS: - 10 de Março.
.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

INSCRIÇÃO: - De 10 a 20 de Fevereiro.

INíCIO: - 23 de Fevereiro.
EXAMES DE ADMISSÃO

INSCRIÇÃO: - De 10 a ·20 de Fevereiro.
INÍCIO: - 23 de Fevereiro.

INFORMAÇÕES: Avenida Hercílio Luz" 47, das 17 'à�

19 horas. I
..

'"

l
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Carros para o interior do EstadolBom biD�culo .-
o horário doa carros de que é agente, nesta capital, a conceituada • 8runde VI sao

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente - Curitiba - ,6 horas

RÁ;'iDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
'

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

�
, 16 hpras

--r 14 horas

16,30 horas

Dr. Milton Simone
Pereira

, Dr. 8oerreiro da
Fonseca,

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM
-

CONFORTO E UEGANClj 7
Clinica Cirurgica

'Molestias de Senhoras
A.

Mello
PROCURE

AIJaiataria
Especial'ista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade ,

OUVIDOS - NARIZ e GAR.
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
çonsultas: Pela rpanhã no Hospitai
A tarde: Rua VIsconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

CI.RURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
ãieto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 'lO

Rua P'elippe Schmidt 48

Vete"inariosProdutos Visão maior e mais perfeita
que a de um bom bin6culo

alcança quem tem s6lida
inatrução,

Bons livros,. sobre todea os

essuntoe :

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florian6polil

, DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- .e tratamento
tipecializado da gravidês. Dístur
bios da adolescência e da menopau
A. Pertubações menstruais, i.:l�'\'
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:";E-

RAÇõES üBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiróide, ová
rios, hípopise, etc.)
�.tsturbios lIlervosos _ EsterHidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 _ Tel,
1.461

"

Besíd. R. 7 de' Setembro _ Edif,
Cruz e Souza - Tel. 846.

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: ,

SULF�GUANIl)INA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

Clinica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médic,?-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças'
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
Doenças de Senhoras - Partos _

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletr,ocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tríbunaâ) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIANóPOUS

e,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10

10(1 cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

........
_

. . . . . ..

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO, CREOSOTADO
"S I L ,V E I R A "

cm3 e frascos de

20 cm3 e frascos
de 100 cm3.

VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de fi cm3 'e de 10 cm3 e frascos
de 100 cm3. •

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relativamen
te curtos, o Instituto Pin�eiros não manterá grandes estoques, atendeu
dCJ, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Dr. Roldão COMoDi Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra
RURG�HOR�O�Sj,r::TtsE SE- diarréia infecciosa dos, bezerros), StillS,tstrol, e ainda, Vacina Contra a

Formado pela Faculdade ée Medi· Boub Aviár! V· C t P t S' ttina da Universidade de São Paulo,
a Ia Ia, ,aClna on ra a es e uma, e c. .. . '

onde foi assistente por vários ano· tio Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doençasServiço Cirúrgico do Prof. AUpio

I d
..

d
.

ti
-

ld
. ,

Corrêía Neto., os alllmals ornes lCOS, serao prontamente respondi as pelo Departa-
Cirur,gta �o estamago e vIas clrcul�· nento de Veterinária.
res, intestinos delgado e grosso, ttr01.,de, rins, próstata, bexiga, utero, Pelo sistema de'reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
ovários e trompas. Varicocele, hídro- ,. .

-cele, varizes e hernas. dera diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu

Con�ulta': D�s 3 ás 5 horas, i rua contrados na localidade de residência do solicitanteFelipe Schmidt.> 21 (altos da Casa •

Paraiso) , Tele�. 1.598
Resid�ncia: Rua Esteves Junior, 170';

Telef. M. 764

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade .na entrega
de seus [orneee.

Re present.ações
ou- Pracista
Oferece-se para Laguna e Stil do

Estado, ofertas com detalhes IA
Caixa' Postal nO. 109

Laguna _ Sta. Catarina

DR. 'rOLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partetre
Hospital de Caridade de
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do Flo-

Doenças dos órgãos internos, es oe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clintca e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPIA _ ELECTROCAR
DIQGRAFIA _ METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIl)ENCIA:
'

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Afvores
-'

frutíferas Pra-eis-Ias
------------�-------�

Dr. Paulo Fonte.
. Clinico e operador
Conlultório: Rua Vitor Meireles, 2!i.

Telefone: 1.405
Con.ultas das 10 ás 12 e daI 14 ,.
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Escritório reêêm organíaado,
precisa de "pracistas", para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 11,

Arvores Frutfferas enxertadas e plantas ornamentats nas

melhores- qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flo-ri e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá'- Estado de Santa
Peçam cata lago gratuitamente.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exc1us'ivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73:J

Catarina.
'

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

• do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a :E'slcopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital Pslqulã
trlco e Manicômio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de lIC·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNlCA �DICA - DOEN:ÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto -'- Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

yalho, 70.
Das 15 ,is 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

CASA MISCELANEA diltri·
buidcra dOI :Rádiol R.:C. A
Victor i Válvulal e Dilcoli
Rua Conselheiro 'MairaCoqueiroi Praia

A VI 50
Clube

.................................... " ./

Muitas felicidades pelo nasdmea:
to de seu filhinho!
Mas: não esqueça, que o melhol

presente para 8 seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CMDITQ
MUTUO P�EDIAL.

O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas. /

II C A P I T A L A R II
DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia gerrl -- Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Âs 11,30 horas e à tar- •

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vídal' Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

................ '.. .. .. .. .. .

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

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

Inicial de Cr$ Iu.oo apenas.
Participação nos Ineree

pessoais, conce-

Artigos de uso

doméstico
Dr. Mário Wendhaue.

Cllnica médica de adultos' e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

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

Re.idência: Felipe Schmidt 1iI. JII.
Telef. 812

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 dp. No.

vembro n. 22 - 20 andar.VENDE-SE por motivo de mudança
Grande 'área de terreno ià cultivada

V.;.H._-_._-.-...."..-.-.-_-..-.-.-.-_-_-_........._-_-_-.....-_-_-_-_-.-_w_·_-_-.-.-.-.-.-_-.-••'_-_ .w• .,.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros Rua Est. Civil D. Nasc .

Area de 142 metr0s de frente por 1.850 de fundos, incluindo Mãe .

6 casas de madeira e uma de material. I Pai . . . . .. . . . . .. ..,... •... • ..

TRATAR: I Emprego ou Cargo ........•..... _ .

Florianópolis - nesta redação ou Escritório L. de A L. Alves.
I
Cargo do Pai (mãe) � (Barreiros - com o propri�tá�io Mathias Iha.

.

. Observo •. :, • . . . . . .. ...•. • . • .. •..• • . .. •. •

iBlumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. I .. '., .

I

Fabricante •. dÜitribuidOl'ell da. afarnada. con
f.cça•• -DISTINTA- • RIVET. PO••Utl um gron.
d••ortlm.nto d. oOllemira.. riscacto.. b:l'in ..

bana • barato., a1oodõelJ'i mor,in•• owiom ..nto.

para alfáict... Que recebe dhIlil1orne:nt. dos
Snr.. Com.ralillat." do intoriol' no •• :ntido à. ih .. fCUiI.r .. rr, ·sm.,.

FloricllllblPoU•• - FtLIAIS om B1urrienau • Lajell.
..--------------------------------------...------------....--............-------------_....---------------

ahama' a at ..ltcao do.

t "" ..hç <'I)r'tt•., d • .af"''''I.1'''''.m Bua. oomprolll; MATRIZ em

A Coa0 -li CAPITAL-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ o C�iI� aceita o ole-INa Câmar�reClmeoto de '

ELEITAS AS COMISSõES RE-

Tromao GIMENTAIS PARA A PRESEN-
TE LEGISLATURA

S ti d Chile, 3 (U P.,) _.
Os trabalhos da sessão de

an lago o
I' ante-ontem' foram i,inresididosO Chile foi a pr-imcíri nação a :l-'

aceitar oficialmente o oferecimento pelo sr. Batista pereii-a e secre

feito 1)01' 'I'ruman em seu discurso taríados pelos srs. Jairo Callado
fato auspicioso que assinala para "

de posse "para extender os benef'i- e Osni Ortiga.a terra blumenauense uma fase de
lídCI'OS do adiantamento cientif'ico e Apurada a ata, foi I a a ma-

equilíbrio político, de concórdia,
it' '

d do progresso 'índustríal dos Esta- téria do expediente, reíto o quede traballio e de reatação as suas
, As grandes manifestações de jú- -

d dos Unidos aos países e zonas pou- procedeu-se a eleição das Co-
belas tradições na comunluio e .

bilo com que o nobre povo de Blu-
sentimentos da esmagadora maio- co desenvclvidas", fomentando as- missões Regimentais, as quais

'lnenau testeia o retôrno daquela ri- sim �, economia dessas zonas e paí- ficaram assim constitudos:ria "as Catarinenses, cu
,

TUIca e operosa comuna à normalidade' ses González Videla, em courerén- COMISSÃO DE CONSTI -

política e administrativa diz' bem , cia com os diretores dos jornáis e'l çÃO LEGISLAÇÃO E JUST�CA
de quanto foi ,impopular a atitu-de

Permita- se-nos, a' proposito. do agências noticiosas
. 'estrangeiras, Ar.marido. Va�erio de, ASSIS.-

de 'alguns elementos divorciados, acontecimento a que acima nos 're- declarou o seguinte: "O Chi'le eS-1 Presidente _ Jairo Callado - VI-
já se vê, dos inierêsses da coleii-

ferimos, acentuar que ele represen- tá pronto a participar da ação in-I'or Fontes
,

"

v idade, blumenauense. Circunstân- d'
.

f' terlla'cl'on'al' anunciada por Truman, COMISSÃO DE FINANÇAS,ta, de certo mo o, o primetro e et-
cias que, bem sabiamos, não as-

to da frustração de um sistema de para conseguir "paz", abundancia ORÇAMENTO E CONT�S
'seguravam solidez a uma situaçõo oposição que não escolhe armas e liberdade". O presidente Videla Guido Bott - Presidente'-
'de emergência aue ali se instaliira,

nem processos. Caluniar, agredir, disse que o Chile, a partir de hoje; Osni Ortíga r- Osvaldo 1'4acha
teriam de ceder, afinal, à evidên-

insultar e difamar não significam oferecia: 1° - abir as portas aos

I
do

I

- Gercino Silva _ Roberto
cia de tantos exemplos que .estauam. construir para a coletividade e capitais norte-americanos para se-'da Luz Co�ta.indicando ao 1nunic'ípio de Blusne-

muito menos formal' uma conciên- rem investigadas' em industriais, COMISSAO DE EDUCAÇÃO
nat,t a sua tradicional e inconies-

cia pública esclarecida. fábricas etc., nas mesmas bases dos SAUDE E ASSISTENCIA, SO-
tavel posição, no concérto das co-

,
, capitais chilenos, sem estabelecer CIAL

'In'unas que integram a mais ponde- discriminações de qualquer classe; Armando Valerio de Assis -

rável corrente pobitica do Estado.. 'H'"
'

d 20 - afirmar aos ínvesíonistas es- Presidente - Artur Pereira ou-
Havendo constituido, sempre, um

'

'Ole no passa o trangeiros a segurança de que os, veira - Gercino Silva
centro de constante solicitude das" � lucros que os seus capitais obtive- COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS
administrações estaduais nestes úl- 4 DE FEVEREIRO Tem 'no Chile poderão deixar o PUBLICAS E' URBANISMO
-timos quatorze ãnos, Blusnenau. não A data de noie recorda ...nes pais, com divisas oficiais, depois Osvaldo Machado .: Presiden-
tinha a incompatibilizor os seus in. oues LL de pagos os respectivos impostos; te _ Jairo Callado _ Vitor Fon
t1rêsses com o situacionismo poli- -_ em 1.684, uma carta régía 30 _ negociar com os Estados Uni- tes
tico-admintstratioo do Estado ne- dirigida ao Governador da Ca- .do sum acôido para evitar que ------,.--------
nliuma razão ponderosa. Ali,is, pitania do Rio de Janeiro, Du- publique o ,tributo. dos capitais I I 110mesmo no decurso destes dois anos arte Teixeira Chaves, ordena- norte-americanos empregados ,no la eceu aos aoos i
de sua administroção uâenista pro- va a remessa ao Governador de Ch\le; 110 _ -uceitar o oferecimento
vas exuberonies daquela ininter- Angola de 60 casacas estofadas �os conhecimentos técnicos norte
rompida solicitude dos poderes es- de algodão, identicas as usadas americanos e tôda a olasse de aju
taduais têm 'sido prodigalizadas

[pelQ,
s ndssos sertanejos de São da oferecida por Truman no seu

numa assisténeia ituiormida õs as- Paulo; , '

, discurso de 20 de janeiro aos povos
pirações do seu culto povo e aos _ em' 1.725, realizou-se a úl-: livres de todo o mundo para a p1'O
interésses do proqressista municí- .tíma sessão da Academia Bra- dução de mais alimentos, .mais rou

pio.
•

i sileira dos Esquecidos, primeira pas e mais materiais para constru-
Ainda a�ora, consta do 01'çrn:nen- l'sociedade literária criada no (.\ão de residêndas e de maios 'enér

to da República, corno se pode ver Brasil em 7 de Março de 1.724; gia para reduzir o pêso dos seus
'pelas publicações que fizemos, nes- _ em 1.826, o Presidente da trabalhos; 50 - manter, como até ,Passa-se o contrato de exce
tes -tíltimos dias, das verbas' aplica- Província de São Pedro do Rio agora tem mantido, o reg-ime demo- lente casa, com garage, a quem
veis em Santa Catarina, longa série Grande do Sul transmitiu à Ca., crático estável, 'o unico que pode indenizar as benfeitorias feitas
de consignações convergindo para mara de Porto -Alegre o mani- oferecer garantia ao capital priva
Blusnenau, .afim. de auxiliar-lhe as festo de guerra 'do Governo do -do noj'te-americano, .G_onzalez; ex

instituições hospitalares, os 'estabe� Brasil contra o Governo das plicod que os beneflClOS senam:
lecimenfos educacionais, as óbras Províncias do Rio da Prata; 10 _ os capitais estrangeiros pro
ptÍúlícas, e (antas Out1'OS serviços _ em 1.906,' faleceu o Gene- porcjenariam moeda -coúenie'; 20
de alcance. gel'al. O S7·. Nerêu Ra- ral Julião Augusto da Serra -Mm esta ultima ,seriam financia
mos, que, quando à frente da admi- Martins, nascido no Maranhão dos os gastos do Ch.t1.e para reali
nistr'ação catal'inense, tanto esti- em 9 de Julho de 1.848. Praça zar as 0w'as necessárias; 30 :- dis
llwlâra, por tantos meios, a prospe- de 16 de' Fevereiro- de 1857, to- por de divisas para novas importa
ridade últtrrtenauense, não lhe fal- mou parte n'a Campanha do ções indispensáveis à continúidade,
tau na hora em que, mesmo sob ad- Uruguai, salientando-se em do esfôrço industrial chileno. Dr. POLIDORO S. THIAGO
minislmção filiada a 'l::orrente po- Pai,ssandú; na guerra do Para- Ausente ate princij:>ios de
lítiCa diversa da sua, precis{; se guai, salientando-se em-..Estabe- A «of,ar,ta de:paz»tornava atender ainda ao povo' da lecimento Itororõ Lomas Va- _ ti
rica e adiantada comuna. Também lentinas, :peribebu'i e Avahy, "A Stall·o

.
.

o governo do S1'. Aderbal Ramos da sendo promovido a Tenente por U1i
Silva tudo fez por Bloumenau, pro- bravura' nomeada comandan-

! WASHINGTON, 2 (U.P.)
'.pot'cionando-lhe obra$. estadttais de te da 5�. Brigada da 2a. Coluna A Cása Branca reiterou hoje
'VllltO e assistindo-lhe às popula- Expedicionár,ia no interior da que o presidente Truman não
ções dUigentes e progres�istas. '. I Bahia; tomou parte no assalto recebeu nenhuma comunicaç.ão
Nunca se compreenderza, pozs, a Canudos, sendo ferido. Era oficial de Moscou a respeito da

que o município de Blumenau se

[cavaleiro
das Ordem da Rosa ultima "oferta de paz"; feita

conservasse por muito terr:po em do

C,ruzeiro,
-Cristo e São B�nt� pelO "premier" Stalin. para so

situação discordante do ?'ttmo da de Aviz Medalha do Mérito Mi- lucionar as divergencias da
quase' totalidade dos demais, agui- litar e 'Geral da Campanha do "guerra fria", entre o Oriente
lhoado por despeito de al?uns. pou- Paraguai;. .

e o Ocidente. Igualmente o De-
eos elementos ql1e lhe nao znter-. André Nilo Tadasco ,partamento de Estado até o pre·

sente momento não está de pos
se de nenhum documento es

crito expondo a disposição de
Stalin em 'negociar um acordo,
por meio de conversações dire
tas com o presidente Truman,
sol;> determinadas condições. A
atitude do governo norte-ame-�
ricano, de a'cordo com o da 'In
glaterra, áparentemente: é a de
não conceder reconhecimento
diplomático, ao questionário
respondido por Stalin, mas dei
xando caminho livre para
qualquer proposta oficial da
Russia.

'

)
\

�lorl.n6polh, 4 ele �evereiro de 1949

g. MOMENTO

I

porto Alegre, 2 (A.N.) - No
Asilo Padre Cacique, onde há

tempo se achava recolhida, fa
Ieceu com 110 anos de Idade, a

veneranda senhora Carlota
Braga.

M .- tjjf

U,hlClpa

'C A'S A

na mesma.
Tratar à Rua Felippe SChmidt,
22, sobrado

Precisa-se de uma boa cozi
nheira. Ordenado mensal de 250
cruzeiros. A rua Duarte, Schu

tel, 22

março.

COMISSÃO DE AGRICUL'f1JRA,..�
INDUSTRIA E COMERCIO
Guido Bott - Presidente - Jo�,

sé Ribeiro - Manuel Donato,
da Luz' ,

REDAÇÃO DE LEIS

Armando Valerío de Assis __

Presidente - Jairo Cal.ladn t;

João otaúdíno da Rosa

Declaradas eleitas essas Co.
missões, foram os trabalhos en

cerrados e outra sessão convo

cada para o dia seguinte, á,

mesma hora.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14 ho..

ras do dia 4.

Tempo bom.

Temperatura EstaveL
Ventos _ do quadrantre nor_.

te, frescos. ,

Temperaturas - extremas dê' í <
hoje:
Maxima 27,8 mínima 21,7.

Iate Clube
Do prestigioso "Iate Clube de

Florianópolis" recebemos gentit..
convite para a ansiosamente a

guardada soirée carnavaíesca..
que terá lugar em sua sede so

cial, no próximo dia 6, com

inicio ás 20 'horas. Gratos.

Ôra, meu amigo! .... "

faça como eu,., 56 uso PEITORAL DE.
ANACAHUITA COMPÔSTO DE KEM"�
pois ajuda o espectorc;>ção e tem",

um sabor agradável. PEITORAL DE:
ANACAHUITA CO),\P,Ô5TO DE KEMP., __

rEITORAL
DE

A"H'U A H U I TA"
COMPÔSTO DE KEMP..

em 2 tamanhos

Adquira o

vidro mai-or
que rende mais '

Clube Doze
A conferência, hoje, da prof. Maria Olimpia da Silveira
,Conforme temos noticiado, realiza-se hoje, às 20 horas, a.

anunciada e esperada conferência da Profa. Maria Olímpia da...,

Silveira, sôbre o palpitante tema: O interêsse pelas :ciências dos ,;

homens.
Para essa reunião de inteligência, são

sos círculos estudantis e culturais.
convidados os no's-'

pretavam, absolutamente, as aspi-
1'ações, nem lhe correspondiam às

·1'ealidades regionais. Basta referir
as sinuosidades da política que, até

ágora o dominava para �e1' o fla
grante das incertezas do seu desti
no e dos desvios da sua evolução
administrativa.

'

Já agora, porêm, 7'eintegI'Q-se
Blumenau nos quadros em que de
vêra ter sempre estado, mas de que
se afastou evidentemente por efei-
'to de transitório império da intri
ga e da má-fé.
E o seu g1'ande povo tem motivos

paJ'a o -regosijo com que celébr� ,o

Er.f VISITA
Tivemos ontem a grata Sàtis

fação de receber' a visita do
exmo. sr. dr. Adão Bernardes,
integrÇ> Juiz de Direi�o da Co
marca <;le Ro do Sul. Em com

panhia do ilustre magistrado
visitaram-nos os srs. Aimoré
Roussenq digno Secretário da
Prefeitura riosulense e Luiz San
tos SChe, ficaI de armas do mu

nicipio. Gratos pela' honrosa
distinção.

TOl\lICO ,C�PILAR
'P,OR Ext�âNCí'A

COMTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

.fIELOS f DEMAIS
I

AFECCOES DO
'

COURO CABElUDO.

FRECHANDO••• 'J',

, Do Rio, viajando para Blumenau, ilustre procer
udenista veio presidir ao pÍeito que deveria assegu
rar ao sr. Antônio Cândido Figueiredo o,livre exercício,
da Prefe,itura daquêle rico e próspero município. Tu
do estava ensaiado para a cena., O, Rrefeito Busch�
ausente, fora coagido a entregar- a uns ,pçmcos de"

raivosos a sua renúncia, sem data., Também um ve

r,eador udenista, com a faca nos,peitos; assinára sua

, renúncia, Era só suqir o pano, . ,- e a comédia diver

tiria alguns' insensatos, à custa, do' sacrifício dos sa:- '

grados interêsses blumenauenses:c Nà__hora "oportuna"
entretanto, a alma de Blumenau,repeliu,os fariseus.

Acima da politicagem sem escr.úpulos- e dós ,proces- '

sos gestapianos de anular �.vontade'popular,'''os ver

dadeiros blumenauenses_, amparados' pelo "DIreito.
ergueram o progress,o da comuna; integrada na Demo- '

cracia e na :comunhão da vida catarinense.

o viajante ilustre, ao lado do câíididó 'ex-futu

ro-prefeito, choram a glória'" perdida. E, na- gruta-,
Azul, em 'Blumenau, todo mundo festeja a vitória d?'
Povo saboreando suculentos' pratos de camarão com: '

, ' -

palmito.
,

"

".,'.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


