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firme '. ·�iitude
dos ·Ef. UU.

Washington, 4 m. P.) � O pre
sidente 'I'ruman afirmou que os Es
tados Unidos não estabelecerão
negnciações de "paz" com a União
Soviéticà .. fora do organismo das
Nações Unidas. Truman fez sta

declaração durante sua entrevista
coletiva com os jornalistas. Nesta
ocasião o presidente ianque foi
bombardeado por uma série de per
guntas sobre a recente proposta do
primeiro ministro Stalin para um

encontrn dos dois estadistas em um

(J local atrás da Cortina de- Ferro.
Inicialmente 'I'ruman assegurou
que o ponto de vista do governo
americano foi expresso fielmente,
'ontem, pelo Secretario de Estado
Dean Acheson. Acheson informou

,que os Estados Unidos não nego
ciarão isoladamente com a Russia
'sobre materias que dízesn respei
to a todas as nações ocidentais.

Um dos jornalistas indagou de
Truman se os Estados Unidos, jun
tamente 00m seus aliados ociden
tais, estariam dispostos a iniciar
entendimentos com a União Sovie
t.ica f'ora dos orgãos das Nações
Unidas, tendo o presidente respon
dido com um rotundo não, Harry
.Truman ressaltou, porém, mais uma

vez que 00 primeiro ministro Rtalin
será benvindo nos Estados Unidos,
se aceita o convile fe-ito 11a varias
meses. Infórmou mesmo que a sra.

Truman já tomou as providencias
necessarías para receber o líder
russo na Casa Branca.

NÃO SERA ABALADA A UNIDADE
OCIDENTAL

Washington, 4 (U. P.) - Os Es
tados Unidos notificaram ao mun

do que não permitiriam uma "ma

nohra de paz" soviética no sentido
de abalar a crescente unidade das

potencias ocidentais não-comunis
tas. Considera-se de real significa
ção nos meios dipJ.omaticos de

Washington a declaração de Ache
son rejeitando a recente declara

ção de Stalin sobre sua disposição
de um, encontro 00m Truman num

local mutuamente aceitavel.

A SAUDE DE STALIN

Moscou, 4 (U. P.) - A. declara
ção feita por Stalin, ontem, de que
'seus médicos não lhe permitir-iam
realizar uma viagem longa, foi a

:primeira n{)ticia dada 'pela impren
sa, desde alguns anos, direta ou in

diretamente, sobre a saúde do g'o
vernante soviético. Recorda-se, a

propósito, que Harry Hopkins, já
falecido, afirmara certa vez que
Stalin lhe dissera estar vivendo
so,b rig'oJ'oosas prescrições médicas.
A opinião unanime aquí é que

qualquer tendencia do estrangeiro,
:a propósito disto, é concluir que
Stalin está enfermo ou em condi

cões de saúde muito precarias para
,realizar qualquer viagem alem da
cortina de ferro.

o 15· aniversário· da� Imprensà
Oficial 'do Estado

na lista João Batista Pereira, cuja capa,
cidade de trabalho e cuja llustração têm

produzido o milagre de tão surpreendeu
te evolução daquele departamento.
Ao tempo de sua criação, a Imprensa'

Oficial começou a editar o "Diário Ofi
cial do Estado" e as suas ofícmas, ainda
de reduz idísstrna possibilidade, atendiam
1 pequenos serviços de impressão, desti
nados as repartições públicas. Os quinze
anos transcorridos até agora marcam a

mais admirável expansão que se poderia
assinalar a uma organízacão no seu gê
nero, sendo verdadeiramente modelares,
guardada a relatividade dos recursos de

que dispõe, as suas instalações, que com

preendem muitas das especializações grá
ficas.
Na data em que, portanto, festejam o

15° aniversário da Imprensa Oficial, os
, seus funcionários de tõdas as categorias

e secções fazem um ato de justiça ines
tando ao seu ilustre Diretor, sr. jorna
lista Batista Pereira, uma expressiva ho

menagem. corno parte de um programa
comemorativo.

"O Estado" cumpr imenta, por sua vez,
na pessoa do prezado confrade sr, Batis

ta Pereira, a Imprensa Oficial do Estado.
O programa organizado para Os feste

jos comemorativos do 150 aniversário da

Imprensa Oficial é o seguinte:
As 8 horas - Missa em ação de graças

na Catedral Metropolita·na.
As 9 horas - Cumprimentos dos f'un

cloriártos e operár íos ao Diretor da I. O.

E, Homenagem da JOC com entronização
do Crucifixo.

Ao transcurso do 150 aniversário da

Imprensa Oficial do Estado, os funcioná
rios dêsse modelar departamento públi
co promoveram expressivas· celebrações
comemorativas, para hoje,

O fato, porém, pela sua significação
nos círculos administrativos e, mesmo

nos meios sociais do Estado, escapa às

delimitações de um acontecimento de

repercussão circunscrita ao ãrnblto ofi- Às 10 horas ........_ Se . ..;:sãfl crnematográríca
ci�l para assumir, de públ íco, e especial- no Cine "Rí tz " (A Prpfef.sora se díver-
mente na imprensa catarinense, feição de te).

1

auspicioso evento, motivo de justo rego- I As 15 horas - Partida de futebol, 110

síjo. ..' I
Saco dos Limões, entre as equipes do

A Imprensa Oficial do Estado de San- Imprensa' Oficial F. C. e do E. C. 13 de

ta çatarina,' criada em fevereiro de 1944, Maio. A condução sairá da I. O. E.. as

deve a sua organtzação e todo o seu ad- 14,30 horas.

mirável desenvolvimento ao dinamismo As 21 horas - Soirée dansante no

realizador .e à visão administrativa do "Democrata Clube", gentilmente cedido

nosso distinto e culto confrade, sr. jor- pela sua diretoria.

Monumento a
Boi Barbosa

A IMPRENSA RUSSA N�TICI!
-,,_ Apresentaram

Moscou, 4 (U. P.) -A lmprensa segundo as quais Truman e Ache-

d
..

e o rádio divulgam com destaque son -conferenciaram durant'e qlla- cre enClillS
a declaraçiI!tJ feita ontem Pelo se-

I

renta minutos; sobre a declaração Buenos Aires, 4 (U. P..) - O
cretÚio de Estado dos Estados de 'Stalin de que não via ,objeções embaixa:dor brasileiro, general
Unidos �obl'e a declaração de Stalin a um encontro seu com o presiden- 'Milton de Freitas Almeida, e o em

quanto à pO!isibilidade de um en- te norte-americano. Mais uma vez baixador francês, Guillaume Geor
contra Truman-Stalin. Ao mesmo o Pravda" ,dedicou bastante espa- ge Picot, apresentaram credenciais
tempo, ,os jornais russos publicam ço ao assunto, noticiando a re- ao presidente Perón em curta ce

despachos 'de Paris, que, por sua percussão obtida �o estrangeiro I rimônia realizada no Palácio do

vez, citam notícias de Washington por aquela declaraçao de SlalIn. Govêrno.
--

assistência técníce-rodovíáría aos,

municípios dentro ele uma forma

que sirva. ao espírito do decreto
n. 8.163, de 15 de' dezembro de

1945, e da lei n. 302, de fevereiro
de 1947, que estabelecem que, da
renda aufireda pelo Fundo Rodo

viário, 40 por cento destinam-se ao

D. N. E. R. e 60 por cento aos de

partamentos estaduais -de Estradas
de Roda.gem, dos quais, doze pOI"
cento cabem aos órgãos rodoviá
rios dos municípios.

O sr. Clóvis Pestana abriu a ses

são e, depois, em b�eves palavras.
agradeceu a presença do governa
dor paraibano e a colaboração do

Congresso Nacional, ali representa
do por grande número de seus

membros. A seguir falou o sr. Gu
mercindo Penteado.

Reúnem-se OS técnicos rodoviários
de todos os Estados

4plicaçã� da cota de 12°10 do fundo
Rodoviário pelOS municipios

l' Espanha na ONU
Washington, 4 (D. P.) - Ele

mentos chegados ao Departamento
de Estado declararam que, possi
velmente, os Estados Unidos apoi
arão um moviment.o nas Nações
Unidas destinado a terminar com

o parcial isolamento diplomático
do regimé de Franco.O oficial de

imprensa, Michael MacDermont
disse aos jornalistas que "a politi
ca nor-te-americana continua a

mesma e pode ser interpretada à.
luz de uma entrevista concedida
pelo ex-Secretário de Estado, ge
neral George Marshall, em outu

bro do ano passado". Marshall nes
sa ocasião manifestou que não acre

ditava na eficácia das medidas
adotadas pela ONU conlra a Espa
nha. Derrnott informou, ainda, que
não deseja fazer nenhum pronun
ciamenlo sobre a atitude que será
tornada pelos Est.ados Unidos, no

caso de ser propost-o o término
das restrições diplomáticas.
A questão espanhola foi i-caber

ta! em virtude da alteração da po
liLica britanica em relação a Fran
co. Telegramas procedentes de Lon
dres indicam que 'Ü "Foreign Of
J'ice " informou à Câmara dos Co
muns' que a Inglaterra está pronta
a apoiar um movimento destiÍJado'
a restabelecer os embaixadores em

Madrid. Os embaixadores foram re

tirados de Madrid em 1946, cum

prindo uma disposição das, Nações
Unidas, que tinha o fito de fazer

pressão sobre o regime do general
Franco. A medida, porém, não pro
duziu os resultados esperados e

agora, com o interesse das poten
cias ocidentais na assinatura de
um Pacto de Defesa, é perfeitamen
te possivel que a decisão de 1946'

seja revogada, a fim de conseguir
as simpatias do governo espanhol.

Florianópolis'

,Icusadade crueldade Firme o 'pêso
"outra a� serpentes Buenos Aires, 4. ru. P.) - Foi
\J" desmentida oficialmente a notícia
NOVA IORK, (U.P.) - Ca- de que o govêrno da Argentina

theríne Boy Petrillo, encanta- abriga o propósito de desvalorizar
dora de serpentes e dançarina 'Ü pêso. Ü secretário das Finanças Buenos Aires, 4 (U. P.) - A_ Ar-

de cabarés de 27 anos de ida aentina - defrontando-se agora
,.

-

declarou a jornalistas que "a aná- � "

d hot d Iib d d com a
-

sua segunda crise financeira,

e, goza oJe e I er a e gra- lise conjunta das circunstâncias . •

L U em OIto meses - começou a :901' em
ças a fiança de 1.500 dólares atuais não aconselham a modifica- ordem a sua economia caseira.
que prestou, porém sob a condi- ção dos tipos de câmbio para com- Ontem, o Conselho Econornico

ção de apresentar-se perante os pradores e vendedores que regem
Nacional suspendeu todas as transa

tribunais de justiça correspon- I
o mercado oficial. ções financeiras e importações. pa-

ra dar ao govêrno a oportunidadedentes, para se ver processar pe- Em consequência carecem de de proceder à revis'ão cuidadosa das
la acusação de crueldade para fundamento as versões difundidas disponibiljdades que há em diví
com seus anímaízínhos. no país e no exte-rior sôbre a imi- sas estrangeiras. O Conselho, re-

Seus
/

acusadores dizem que nente alteração dos mesmos". centemente reorganizado, acha-se

Catherine, antes de apresentar agora sob I
a direção do prr.prío

seu ato de encantamento. de VI·tÓ· d
..

t
ministro das Finanças, sr. Ramon

ria O mlDIS ro Gereijos.
serpentes, imobiliza ambos 0& Algnmas fontes acreditam que
extremos da bóca de uma enor- PARIS, 4 (U.P.) - O primei- todas as transferências ,financeiras

me piton com dois pedaços de ro""ministro Henri Queuille con- ficarão pa'ralizadas por oit') ou dez

esparadrapo; .'. seguiu mais uma vitoria parla- dias pelo menos, mas outras acl,am
. que essa paralizaçã'o durar:í pelomentar sobre os comunIstas e

menos duas semanas.

degaulistas. A Assembleia Fran_ \
Desde 31 de dezembro de 194,5 as

cesa aprovou um voto de confi- reservas al'gcntinas em ouro c' em
ança' ao gabinete, no caso pre- n�oe.das. �strangeiras tivera�1__ lIma

sente cóncedido á pessoa do mi- dlpunmçao de quase um blhao de

Rio, 4 (U. P.) - O presidente da .

t d J t· d
'

M
. doIares.

nlS ro a us Iça An re ane Em alguns circulas bancários pre-lVepública assinou decreto, regu- .

t'
�

que tem sido vlOlentamen e cn_ sume-se que o Conselho, ([IH'. está
lamentando a execução da Lei 279, ticado tanto pelos comunistas preparando uma nova regul:unenta
de 10 de setembro de 1948, que dis-

como pelos adeptos de De Gaul- ção sôbre a movi�entaç.ão .de (Ji�i-
pôs sôbre a const.rução do monu- l�.

sas para exportaçao e l1uportaça'O,
menLo a Rui Barbosa. adotará um certo sistema .ie prio

r'idades, com maiores facilidades
para compras essenciais e p:ll'll o

Serviço Público, e com todas as res

trições para a importação rle arti
gos de luxo e não ess,enciai'i. Admi
te-se também que a ação d.o Consp
lho poderá ser a precursora de
um plano de Reaiustamento (lO Peso
quanto a seu valor cambial, cor,,')
se espera desde 0'10 dia deste aDn.

O ministro Cereijo já chegnll a dI
zer, há temuos, quI" êsse ],f'aj'l�ta
mento 0'0 valor cambial do npso p"a

esnerado para qua]queI" l1lo]l1('nfo,
mas o govêrno mais tarde fe? dr-

Rio, 4 (A, N.) - Sob a presidên
cia do ministro da Viação, reuni
ram-se, ontem, ·no salão de recep

ção daquela Secretária de Estado,
os diretores 'dos diversos departa
mentos estaduais de Estradas de

Rodagem, o presidente do Conselho
Rodoviário Nacional, sr. Gumercin
do Penteado; o diretor do Planeja
mento Rodoviário, recém-nomeado,
professor Maurício Joppert da Sil

va, e o diretor do Departamento Na
cional de Estradas de Roriagem, SI'.

Salu rni no Braga. 'I'ambérn estive-
ram presentes o governador da

Paraíba e muitos membros das
duas casas do Legislativo federal.

O fim da reunião, a primeira de
uma série que se realizará em dias

conseculivos,é o de, atendendo a

dísposítívo"constitucional, prestar

Terremeto
Shangai, 4 (U. P.) .- Informa-se

que um tremor de terra abalou
Foochow, na costa da China, às
111 horas de ontem, quarta-feira.
Não f-oram anunciados danos.

cular a informação de que êsse
plano de reajustamento havia si(l.o
restituido ao Departamento do Te.
souro" para novos estuC.o'i· por
parte de perit.o� financeiros dês
se organismo.

Os negócios da Bolsa de Titulos,
ôlltem, fecharam fracos, ill::lS nO$
circulas comerciais e financeiros
nj:io se atribue êss·e fato à Sl1spcns
são das importações. Um comerci
ante disse que, dentrtl de '!JOe'COS
dias, haverá uma reação vi'bl no'

comércio, :porque o cancelamen'to
das importações aumentará o Jl!E'l'

cada para os artigos de. proc!Uç'ão
nacional.

_

No "cambio negro" regi�trt,tl .. se

uma reação imediata: - o dolar,
Que antes est:'J,.va sendo çonhdo a

9.{30 pesos. caiu trinta ponto;;, dizen
do os f'amp'islas que essa quedr_ ;-tin
da será maior visto uue, com a SlõS

nensão das 'importações, a prOClh'a
de dólares de_verá diminuir.

A's medidas 8rgeDti�
Das e os escoceses
Edinburgh, Es�ola, 4 (D. P.) -

Os criadores de gado escoceses pedi-
13 J!zupuf assmnai anb aaIllV 13 W13J

Argentina a suspender o seu em

bargo de importações, Imposto re

centemente. A Sociedade de .'\I;Í'i
cultura da Escócia telegraf'ou ao

primeiro mmistro expressando o

receio de que aquela proibição ve

nha impedir a compra, pela'Argen
tina, de touros de "pedigrée" na

venda anual da Escocia, a efetuar-se
dentro de algumas semanas. Lernon,
secretário da sociedade, declarou
que o telegrama manifesta o dese
jo de que o govêrrio inglês se diri
ja ao govêrno argentino antes da
abertura das famosas exposíções
que se real'izarão breve em Perth.
Adiantou Lemon que os C0I111Jrado
res argentinos sempre f'stivel<'lm
entre os melhores, nas expoxiçõcs
escocesas que se realizam todos os

anos, bastando dizer que suas aqui ..

sições representam um quinto das
vendas totais. Miss Gertrude Me
Hardy, secretária da Sociedade
Shorthorn, declarou que não teve
conhecimento ainda de nenhum can
celamento de acomodações reserva
das para os compradores argenti
nos que se presume já estejam, nes
te momento, a caminho da Escosia.
O telegrama dirigido a Attlee mani
f\:sta a "grande preocupação" dos
criadores de gado sôbre decisão ar

gentina.

ORDEM NA ECONOMIA INTERNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lnforma�ões uteí« O boráriod.e!rabalbo Coqueiros
-

, .

_'__J_�_ D�� r�AP�)rll���O�do sôbre
' Progr.ma para os festejos carnavalescos

...

_Õ
..

T&TÊTSTAÕÕ
..·..'

Horario. das empre- �i�::iO��b��astr:b:���rq:::s l"�����
sas rodovl-artas r�is, o Presi�ente da Repúhlica as-

SInOU o seguinte decreto:
mais originais.

- "Arf. 10 _:_ O horário do tra .J
. _ ,.

• -

I Movimentado ]'Sô de Mamão, - ÁS 14 horas, inicio da tarde dansante-

balho. das repart.Içoes p.ub.hcas e au-
carnavalesca com prêmios para .quern se apresentar mais orlginaln-ente

Exprl!llllO 810 O:I&tóvao - lAc'Iiu f d f d d
7 horas.

' ta,:qUIas e erars ser� ixa o e
fantaziado. _ Bélissimas prendas para senhoritas. Atenção: pede-se aos-.

Auto-Vlaçlo IUja! Iujal 11 JIo. acordo com as necessidades do ser- .. .

ruo
- -

SOClOS se apresentarem Iantaziados.
EJlpresIlO BruIIQu_ - :aru.qu. - viço, observadas as peculiaridades Domingo, dia 13. continuação. dos festejos carnavalescos patrocina-.

le hora&. inerentes a cada uma e a conveni-
Ilxpl'esso Brul!qu_ - Non Trento dos pelo diário "A Gazeta".

,-.A����:-- Catarlal_ ência da Admírristração. Páu de sebo com prêmio para quem conseguir atingir o tope do-
- JoIA'rile Art. 20 _ Qualquer que seja (l

- • boras.
. _ . mastro (100,00). .

_ .A:�� Catarln_ - Curitiba horário da re'p�rt.Içao �u au�a�'qUI�, ./ Quebra-potes com magnificas surprezas. Mata galo' com prôrniosr
R9dovikla 8IJ:l..Bru1l - !'tlrto Alecre os servidores CIVIS estao sujeitos :1_ para quem conseguir malar o bicho.

- �p��asSut.BraIllleIro _ Jom't1à _

-escala ou regime de trabalho, <iu.e Desfiles de blocos carnavalescos em barcos veleiros ornamentados,
ii ti e 14 boras. fôr estabelecido, observado o h-

com intensissima batalha de coníétís e serpentinas.,TERÇA-FEmA .

I I d h
.Auto-v.laçAo CatarineIllle - P6r1o .AI. mite semana e mensa e • oras, ÁS 14 horas, tarde dansante, que será aberta com uma alegre "Po�.

gn -. 6 hora.a. fixado neste decreto.
�utó-ViaçA'o Catar1n� -

I Curlttbl lonése a fantasia".
�A�t!Jvt!.�J10 Catartn__ JoI!w1Je

Art. 3° - Os ocupantes de cargo
. Domingo, dia 20 Batuque carnavalesco a partir d�s 14 horas, se-·,

- • boras. em comissão, de chefia ou direção, guido de extraordinárias surpresas para o povo e' para os sócios de;
Auto·Vlação Cat.ariII.e:nJM - TrJbado devem dedicar, na conformidade do

simpático Coqueiros Praia Clube. Para melhor comodidade do') ba;'_.
_ ��:-:. 810 Crlr..ó.,lo _ Lquna _

art 22 da Lei n. 284; de 28 de outu- nhistas haverá ônibus especiais. '

7 horae, bro de 1936, todo o seu tempo ás
Emprêaa Glória - IAcuDa - 1� ,

\
e 6lA. horH. respectivas repartiçôes.,
Expresso Brusqu_ - :aru.que -

Art. 40 _ Os servidores, a que (�s-
16 horas.
Á'\to-Vlaçlo ltaJIif - ltaja! - 11 ho

ras.

Rápld� Sul Bra81let!'o - JomYUe - a.
5 • 14 horas, ,

QUA..RTA-rmR.A
9,00 Âuto-ViaçAo Catarin_

0,;>0 _ ti boras.

o! ,Auto-Vlação Cata1'm-

.;
_ II horas.

I,. Auto-Viação Catu'men..
... - 6,30 bcras.

?, Rápido Sul BraBUeIro - Jolal.,g. - li
.; li e 14 boraa.
• Expresso São Ort&to"'o - Lac1mII -
} 7 horas.

-"1'
ExpreSllO BrusqueIlM - Bru8Qu. -

116
horas.

Anúncioalllediante contráto, �ut(l.VlaçAo ltaJal - rUja! - 18 ho-
ras.

Expresso Brusquense � Nova Trento
I - 16,30 horas.
1 Rodoviária Sul Brasil - P6rto Ale8n
,

- a horas..
QUINTA·FEIRA

Auto-VlacAo
.

Catlll"m.en.H'
ÃlegTe - 6 horas.
Auto-Viação CatarmelLH
'- 15 homo

Autl>-ViaçAo CatarlD.enJte
- II horas.

Auto.VI&ção Catarmense - Tubario
- 6 horas.
Auto-Viação C'a.tarlDeIlR - Laguna

- 6,30 horas.
,

Exp_resso São Cr1stoYIo - � -

7 horas, •

Emprêsa Glórla - Laguna - II 1/2
• 7 1/2 horas.
Exp!-esso Brusquense - Brusque -

UI horas.
Auto-Viação ltaJa! - IUja! - 111 )]O.

nuI.
Rál]>ldo Sul Brasileiro - JoInTUe - li

II e 14 horas.
'

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ..
- • boras.

SEXTA·FEmA
RodoTlárlll, Sul Brasil - POrto Alesn § 10 - A igual regime ficam su"

-:-A�t�-�l!.:ÇAo C&tarlDenae CUritiba jeitos todos os diaristas, e pe�soál
- Ii� horas. de obras, os carteiros, serventes,
Auto-Vlação Catarlal_·_ JoInTll.

- II boras. 'continuas, porteiros e os que desem-

Auto·Viação CaltarmenN - � 'penharem funções similares.
- S,30 h<tras. •

l .

Expresso São Ol'1stovIÕ LaguiJ,a - r ;./§ 20 - o regime de trabalho do
7 �����VlaçãO Itajaf _ ItajaJ _ 111 he.- lfessoal da Guarda Civil, do Depar-
ras, tamento Federal de Segurança P.í-
Expresso Brusqu�8. Bruw.lue

16 horas. I blica, obedecerá ao disposto na lei
Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1le -

n. 268, de 28 de. fevereiro de 1048.àa 5 e 14 boras.
SABAD(' Art. 70 - Serão revistas tôdas as
CatartnenN - Cm1Uoba

escalas de trabalho, para o fim de

se aju�tarem ,ás disposições deste

Decreto, devendo as novas escalas
ser pllbli�adas no Boletim de Pes
soal ou no Diário Oficial
Art. 8° - Para o mesmo fin:, se

rão também revistos todos os des

pachos, int,erpretações e pareceres

anteriores, referentes ,à. trabalho
dos servidores federais.
Art. 9° - Os servidores federais

ficam obr.igados a permanecer no

local do tl'abalho durante tol! o

periodo de ex,pecliente, ressalvac}o
o afastamento para merenda.
Art. 10 - Este Decreto entnlra

ém vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se aos disposi

ções em contrário".
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Na Capital

Ano _ Cr$
Semestre �..... Cr$
Trimestre .. , " Cr$
Mês

, Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre .,...... Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Os originais, mesmo não

publicados, não serão'
q; devolvidos.

l�=�
Viàção Aérea

Horário
Segunda-feira '

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - :1.0,40 - Norte
PANAIR - :1.3,50 - Sul.
CRUZEIRO DO SUL - ,f3,55

"orte
Terça-feira

t \ i'\:\LR - 10,40 - Norle
,)HUt:EIRO DO SUL - :1.2,00 _

"orle
yARIG _. 12,30 - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

I,

Quarta-feira
PANAIR -. iO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - :1.1,00

"orte
VARIG - :I.t,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 -, Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13.55

Iforte
CRUZEIRO DO SUL - Ui,aO

lul
Se:da-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Jiorte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG -;- 11,-i0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - :1.2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL' - ia,51i

"arte

D(l'mingo,
PANAIR ..L iO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
.PANAIR - 13,50 Sul.

Praia

Domingo, dia 6, grandioso banho a Fantasia a partir das' 9 horas"
(haverá ônibus especial). Batalha de conféti e serpentinas, desfiles de

banhos e blocos carnavalescos.' Prêmios para os blocos e Iantazias- I

rL';ia, Divulgue
rrJornal 'de

o

ILe Assine

Joinviler�
tejam sujeitos encargos de natureza

burocrática, fiscal, técnica, artisti

ca ou de tipo similar, ficam ohri

gados à prestação de 33 (trinta c

três) horas semanais de trabalho,
com direito, exceto aos sábados, !l

meia hora para merenda, vedado

expressamente o afastamento para
almôço.
Art. 50 - O pessoal decente dos

estabelecimentos federais de ensi

no, na forma do disposto no art. 30

do decreto-lei n. 2.895, de 21 de de-

JolnvU.

çompleto Orgam
Catarina

demais
Santa 'i\�

''(t
� -

4ssociacão
'-

üataríaease dt Engenbe'iro&,
AVISO

zembro de 1940, é obrigado à pres

taçâo de d;zoito horas somente de

trabalhos, as quais serão emprega

das proferencialmente em aulas.

Parágrafo único - Sõmente quan

do o número de horas de aulas não viços.
José Amaury Araújo, 1° secretário..

eunUoba

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-·-JolnT1l.

atingir o limite fixado neste ai ligo,
poder.vo ser computados outros lra

balhos escolares, relacionados com

as atribuições do prqfessor.
Art. 60 - Os servidores que: exe- LOJA DAS CASEMIRftS

cutam encargos de natureza inuns

trial, agrícola, marítima, braçal ou

tipo siJiJilar, inclusive as de vigi.
lância, sã'o obrigados a 200 (dn::pn
tos) ll()ras mensais de trabalho ..

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU \' VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA--·
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS_,
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE. DE ROUPAS FEITAS':

r

.

PARA HOMENS·
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tuüo' pelo m,eDor preço dá praça
Faça orna visita à nessa Casa e veriliqD�':

nossos preços e artigosAuto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JolIlTile _

às 5 e ]9 horu.
- II boras. '

Auto-ViacAo Catarmense - JolDTlle.
- e boru.
Auto·Vlação Ca,tarlraen.. _ Tubarlo

- 6 boras.
ExDr�sso São CriBtoTIo _ Lagw!& _

7 hora.s.
.

EJq>reseo BrusquénH - Bnaque _

14 boras.
Autc·vlação ItajU ;- Itaja! - la ho-

ra,s.

ExpresllO BrusquetloH - NOTa Trento
- 9,30 horll8.

,

Expresso Glória - � - • l/I
e 7 1/2 hOl'u,

Academia· de Comérciu de 'Santa
, J'

,Catarina
I

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
CURSOS: - Comercial Básico e Técnico de Contabilidade�;
MATRíCULAS: - de 1° a 28 de Fevereiro.

I�ÍCIO DAS AULAS: - 1° de Março.
EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

INSCRIÇÃO: - De 1° a 20 de ,Fevereiro.
INÍCIO: - 23 de Fevereiro.

\

EXAMES DE ADMISSÃOI Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
,

\
Crime e cf"el

CODlltltulção de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarat6rlo.

\

,Ellcrit6rio e Re.idencia
Rua .Tiradente. 47.

�ONE .�. 1.68

INSCRIÇÃO: - De 1° a 20 de Fevereiro.

INÍCIO: - 23 d� Fevereiro.

INFORMAçõES: Avenida Hercílio Luz, 47, das 17' às·:

19 horas.
I

..

r-

..............
1 _

...

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

-ADVOGADOS

CURSO DEMADUREZA
I

A DIVULGACÃO
Revisia do Paraná para à Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro '/Publicidade mensal. - Assinaturas e Anú;;";;io-;:-

CAIXA POSTAL,577. - CURITIBA
, ,

o CURSO DE HUMANIDADES n1l1'dbU-se para Avenida Hercílio Luz:'
N. 20 sobrado Altos do Albergue N0turno.

MATRíCULA par,a 1949: Desde 2'4, de Janeiro, das 18 ás 20 horas.
na nova sede.

INFORMAÇõES com o Prof. 'osé Warken, Diretor, no período da."
manhã.

INíCIO das aulas ,em Fevereiro .

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 -- Florianópolis

.......... .

Quarto na Praia ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e'

profícua'
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer,ecido pela'

onda da ZYH - 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

__�t_

Casal sem filhos procura
quârto com 'ainsão na praia.
Cartas para esta redação ende
reçada a C. M. P.

- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do, Jornal "Sul' dó Estado"

,

, \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o RSTADO-Sébado 6 a .. �ev�reiro ele 1949 3

LIRA TENIS CLUBE DIA 5 DE FEVEREiRO, SÁBADO GRANDIOSA SOIRÊE CARNAVALESE-A - DENOMINADA "NOITE CARIOCA" COM
A COLÁBORAÇÃO . DO CONJUNTO EMBAIXADA DA ALEGRIA - DULCE CLÊA DANÇANDO RUMBAS E BOLEROS - OSMARINA MONGUlLHOT,
"A RAINHA DO SAMBA" - TRIO VOCAUSTAS"IRMAS JACINtO" - 'O PEQUENO OTHELO (TIBBIU) - DILSA DUTRA, A CONSAGRADA IN
TERPRETE DA ORQUESTRA JUVENIL É A f:SCOLA DE SAMBA DA COLINA - AI VEM A i\1ARINHA. DESFILE DAS CANDIDATAS AO CONCUR·
;SO DA "RAINHA DOS ESPORTES" - MÚSICM; - D�NÇAS - ALEGRIA - MUITA - MUITA ALEGRIA. COMPAREÇAM. FANTASIADOS,
:MESMO COM FANTASIAS... DO "OUTRO CARNAVAL"... - RESERVAS DE MESAS NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA í- DE
FEVEREIRO. NOTA: AS MESAS SOMENTE SERÃO RESERVADAS MEDIANTE A APRESENT�ÇÃO DO TALÃO DO MÊS DE FEVEREIRO

.

Rádio Guarujá AGRADECIMENTO GINEMAS

D. BENTA DOS SANTOS PETER

cais
14,00 - INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa
16,30 _ Cine Revista do Ar

16,45 -Posta Restante
17,00 Informativo Guarujá
17,05 Minha visita

17,30 _ Juventude Estudantil
Catolica

18,00 - Ave Maria.
I 18,05 Variedades

18,30 - O Esperanto em mar-

cha

18,45
19,00
19,30

É um dever de gratidão vir de público, em meu nome particular- ODEuN. hoje ás 7,3U horas
mente, e no de minha mulher e filhos, declarar e agradecer os cuida- OS MELHORES ANOS DE NOSSA
dos que a mim me foram voluntáriamentc dispensados .pelo humanitá- VIDA9,000 - ABERTURA - Bom dia rio médico cirurgião, Dr. Milton Simone Pereira, muito embora seja COM: Fredie March _ Myrna Loy,

para voce... eu um simples onerário.
_ Dana Andrews - Teresa Wright

9,30 - Arco Iris musical Há mais de 15 anos que vinha sofrendo de pertinais e marfirisan- O celebre filme dos "9 Oscar"
9,45 - Gregorio Barios te enfermidadc do estomago, privando-me trabalhar e coriqurstar o pão No programa: 1° A Marcha da

para meus filhos emulher. - Quis Deus, na sua infin'ita misericórdia Vida _ Nacional. 20 A Voz do Mun-10,00 - Musicas brasileiras em que no decorrer de meus desanimadores dias viesse a conhecer do+s do _ Atualidades.gravações homens dotados de co�ação verd.adeiramente nobre e humanos, que são Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
10,30 _ MUZAK os se,:hores Osny .OrtIga � RaLlhn.o _Ferro, .cujos ,:omes guardarei sem-l Censura até 14 anos .

11,00 _ Informativo Guarujá prc VIVO com a minha maLOI' gratidâo e reconhecimento, porque foram

11,05' _ Frank Sinatra e!es quem me aux�liaram c iI1�ica_ra_1l1 o caminho a seguir, �luel�l pro-
..

iMPÉiúAi' hoj� 'ã� '4 'e' 7':iÔ 'l�����
vIden,cIaraI�l "lI.ma. lista �e contribuições" para atender a rnedicaçâo que

I Sessõ�s Populares'11,15 - Zaccarias e sua orq. se rue tor.na,:a mdIspensa_vel. .' _. ._ .. 10 Um "Iar-west" diferente ue
11,30 _ Brinde musical das Ho�pltaJ!zad? que fui .na "Ca�a de Saude §ao Sebastião, sofri a m-

1'0 orciona momentos de torcidas
Tintas Ipírangj, tcrvr-nçáo cirurgica de sena e perrgosa operaçao de uma uiccrn que me p Pt d·

.

I
. ,

"inh� 1�1art'irisa�l(�O e consum�ndo a .vida desde .os m�us 2? _ anos: .. âaâ� ros e mcornparave cormci-

11,35 Variedades em gra- f, o� �neu med�co. o Dr
',�llton �Imone Pereir-a, crrur-grao cuia perrcia A CAIPIRADA SE DIVERTEvações operutorra os propnos médicos diretores daquele estabelecimento de . .

12,00 Oferecimentos musí- saúde tiveram a oportunidade' de constatar. Hoje, decorridos 40 dias de COM: Ken
.

Kurtis - Jeff pt)nneU
n:inh<). alta, sinto-me per.fe�tam�nt� restabelecido e r�di?almentc �urado, �;Itas: .: R,ISOS ..

:. Sensa�o�s:.::
dispcst« ao trabalho cotidiano, remando, graças ao exrco operatór-io do -:

Mais dOIS eletrizantes episódíos
Dr. Simone Pereira, a maior alegria no seio de minha modesta família. de.

. E é porisso, que, de público, venho agradecer ao humanttár io médico Dr .

Milton Simone Pereira, desejando-lhe sempre as, melhores felicidades
pessoais seguidas das mais gratas compensações a sua fnmllb, tornando
esses meus agradecimentos estensivos as bondosas e carinhosas enfermei
ras da Casa de Saúde São Sebastião e a sua soberba Dirutoria

Waldemar 'Homero Calé, Operário encanador, casado, com 37
anos ele idade, residente em Coqueiros,

.

PROGRAMA PARA HOJE

ANNIVERSÁRIOS:
SR. DANÚBIO MELLO

Festeja hoje seu aniversário na

··lalíci-o o. nosso distinto conterrà
:neo sr. Danúblio Mello, alto fun
.cionár io . do Banco do Distrito Fe

. .deral S. A. e pessoa destacada do.
'.110SS0 mundo social.

Integrante, há anos, da .dh.eto
Tia do Lira Tenis Clube, onde tem
'tido projetada atuação, quer pelo
seu 'devotado trabalho, quer pelos
'seus hábitos cavalheirescos, o nosso

prezado amigo se fez credor da
, sírnpátta e da admiração de todos
.os que o conhecem, fazendo jús,
pois, às mnltlplas homenagens que
.seus amigos lhe prestarão pelo d e

- cUl'S o de tão auspiciosa .data.
"O Estado") que ° conta como

.arnigo sincero, o cumpr-imenta, de,
.. sejando-llle perenes felícidades.

'Santos Peter, espôsa do nosso dis
tinto coestaduano sr. Afonso Peter,
ativo funcionário da firma Carlos
.Hoepck e S. A. - Comércio e ln
-dústria.

SRA. ZILDA STEI:-iER

A data de hoje recorda-nos

O HOMEM DE FERRO
COM: John Hart
12/13° Episódios
2° Gargalhadas a granel, na

melhor comédia de todos os tem
pos:
SORTE DE CABO DE ESQUA_DRA
COM: Bob (Maluco) Hope e Do

rothy Lamour ,

Desopilante. '. Incrível... .

4° Continuação do seriado das
mil e uma emoções:'

O ENIGMA DAS TORRES
COM: Larry Thompson

que:
1518' 50000 tfBI. N7;8° Episódios C- em. ,com . mara- o programa: ilendia Jornal -

vedis de salário foi nomeado por tlM POTENCIAL EXTRAORDINÁRIO Nacional

.patente real, passada em Vala- DE VITAMINAS Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
.

1 d . • .. Censura até 10 anos.mUSIca as dolid, Sebastian Caboto como
. . . . . . . . . . . . .. . .

Piloto-mór de Espanha, em su- num vidro de ÓLEO DE FíGADO RITZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas
bstituição a João Diaz' de Solis DE BACALHAU de Lanrnan Um conflito de sentimentos 'que
em 1.667, um decreto regio de.- e Kemp. Há mais de meio século estremece as fibras do coração

- Xavier Cugat e sua t
. . vem sendo usado, de preferência A impressionante história de mm!:erminou que os CrImInOSOS 'pu- a qualquer outro, para nutrir. e mulher amada por dois ho-nens

nídos com a pena de degredo, fortificar () organismo de: unidos por urna extranha amizade,"
- Em ritmo de ,carn'aval fossem remetidos para o Mara- - crianças em cres- PERVERTIDA
-

'.
Informativo Guaruj á nhão e Para', afim de povoarem' cimento. COM: Ramon Armengod - Emí-

i - crianças débeis
- André Kostelanetz e aquelas Capitanias e nelas ser- t.

- convalescentes e lia Guiu - José Luiz Jimenez
sua orq. pessoas fracas em (De "A Virgem Morena")virem como Soldados; � geraL e apresentando:22,15 - Perter Kreuder em so-

- em 1.775, o Marechal Anto., ;, ÓLEO Amalia Aguiar "

lo de piano nio Carlos Furtado de Mendon- DE FíGADO A fascinante Bailarina Mexicana
22,30 - Ultimas melodias ça Chegou a Desterro, por fel' DE BACALHÁU com suas dansas quentes e sensuais
23,00 - Boa noite - ENCER- sido nomeado comandante em DE LANMAN E KEMP No programa: 1° Noticias da Se-

RAMENTO mana - Nacional. 2° Fox Ai.rplan. chefe das 'forças existentes na

� News 30 x 6 - Atualidades.
. ... . .. . .. . .

Iiha de Santa Catarina; � Preços: Cr$ 4,,80 e 3,09
- em 1.811 o Príricípe-regen- Rigorosamente proibido até lS.

Dr. POLIDORO S. THIAGO te, 'depois D. JoãoVI, pai' carta- anos.

Ausente ate principios de regia, concedeu permissão para
lnter-Continentat .

'ROXY,' i��J'�' á�'4'�' 7,'3'0' ·h�r:�s··
.

a Fundação na Bahia do primei- barcara no R�d�' Janeiro em 1 S.essões Colosso
ro

.

estabelecimento tipografico de Fevereiro do mesmo ano; 1° Uma verdad-eira tempestade
que houve na então Capital do

.

- em 1.882, o ilustre catari- de riso.
,

Brasil; nense, então Tenente-coronel 90 m'inutos de gostosas e ininter�
. . ruptas gargalhadas-'-- em 1.855, reorganizou-se o de EngenheIros dr. Fran�Isco SORTE DE CABO DE ESQUADRA

Conservatorio de Musica da Cor- Carlos da Luz, recebeu o titulo I COM: Bobe Hope (Mais Maluco do
te, sob a direçãó de Francisco de Conselheiro. Veiu a falecer ,que. nunca). e Dor?thy Lamour
Manoel da Silva; no posto de· Marechal' I

RIr ... Rir ... RIr ...

em 1.856, faleceu o General - em 1.895 assir{ado pelo. .

2° Continuação do espetacular se-
,

. nado
Antero José Ferreira de }3rito, Presidente dos Estados. Unidos O ENIGMA DAS TORRES
Barão de Mramandai, que foi da América, Grover Cleveland, COM: Larry Thompson
um dos Presidentes da provin-lo laudo arbitral na questão de 7/8 Episódios
cia de Santa Catarina. Nascera fronteiras pendente entre.o Bra- Lutas e Gargalhadas, num "wes-

I tern " diferente:
natalíci_o J:oje, o i�teligente menino

I
- a srta. Neusa Lopes de Almei- em 11 de Janeiro de 1787 r:a sil e a Republica Arg:ntina, f?i A CAIPIRADA SE DIVERTE

Ivan VIlaln, querido fIlho do 'Sr. da. Capitania de São Pedro do RIO nosso Patrono o Barao do RIO -COM: Ken Kurtis - Jedcl Dor-
Borato Vilain e de sua exma. espô- - o sr. Rodolfo Ribeiro Gomes.

I Grande; Branco; nell
sa d. Maria Silva Vilain. - o sr. Henrique Loureiro FIlho, - em 1.869, chegou a Monte- - em 1.906, faleceu o dr. Ina- Torcidas ...

SRA. AGENOR 'ALVES . funcionário do Telégrafo Nacional. vidéu em missão especial ao Rio cio da Cunha GaIvão, que fora ,.40 Mais. dois episódios do seusa-

d t M I M I I '
.

d P
. .

d St
clOnaI senado:

Faz anos hoje a exma. sra. .
- a sr a. anoe a. ance os. da Prata, o Conselheiro Jos�

I
PreSIdente a rOVmCIa e a. O HOMEM DE. FERRO

Lucí Gainete Alves, digna espôsa - a srta. Cetra RIlla. I Maria da SilVa Paranhos, depois Catarina. I zCOM: John Hart
.do nosso distinto coestaduano sr. - a sra. Aurea Garcia.

I Barão do Rio Branco, que em- André Nilo Tadasco 12/13° Episódios .

. Agenór Alves, dedicado fllncionário .
No programa: Cine .TornaI - Na-

E VIAJANTE II cional .

.
do gabinete do Govêrno do <sta- AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A Preços: Cr8 4.00 e 3,00-do. Sr. Tibiriçá Botto Guimarães Censura até 10 anos.

Vi�"�d:;�;:;::� C��iitI��:,;::: ����:ã;�s��:��:j�l�i!!��� �-i 'I):t11-1�laIii f!1 � 3\�ii����RÃ� ����I��
Alcino Caldeira, comemora' nesta Ministério da Agricultura e Che

. dala mab um aniversário natalício. fe do Serviço de Economia Ru-
í'al naquela cidade.

SHA. EULÁLIA SCHLE'MPER O ilustre visitante que, com

Decorre hoje'mais um a!1Íversá- proficiencia, dirige seu serviço
rio nalalício da exma. sra. d. Eu-I goza de geral estima naquela
1ália ::icltlemper, digna consortc do região 'catarinense, onde se im-
110SS0 estimado conterrâneo sr. 1 pôs á .admiração dos circulos
Arlur Schlemper, do comércio c1es- funcional e social, por sua inte
ta praça. Dotada de nobres senti- ligencia e acentuado cavalhei
mentos cristãüs, a benquista dama rismo.
será a1l'0 de demonstração de sim- "O Estado" formula-lhe vo

pátia c apreço pelo decurso de tão tos de feliz estada nesta capi-
grato acontecimento.' tal.

praça.
SR. ÊNIO CALLADO FLORRf1

Hoje no passado·Decorre hoje o aniversário nata
-JIcio da exma. sra. d. Benta cios

- Aracy de Almeida
- Momento Esportivo
_ Noticiario da. Agencia

Faz anos hoje a distinta senhora
d. Zilda Steinel', digna espôsa do
.sr. José Steiner, do comércio desta

Nacional

20,00 - Brinde
tintas Ipiranga
20,05 - Musicas do novo Mun

do

20,15
A efeméride de hoje assiuala o

aniversário naLalício do' nosso pr-e
-zado amigo sr. Enio Callado Flo
res, funcionário da conceituada
-f'irrna "l\Iacbado & Cia.".

ZILMA-LÉA

orq,
20,30
22,00
22,05

Aniversaria-se nesta dala a g·a-.
"lante menina Zi lnía-Léa, dileta Ii
lha do nosso distinto conterrâneo

\ .sr. Romualdo Pires, competente
funcionar!o da firma Carlos Hoe

pcke S. A. - Comércio e Indústria
.� de sua exma.' espôsa d. Eulalina
Pires.

SR. MODESTO ROLDÃO DOS
SA�"OS março.

A daLa de hoje é grata aos ami- SRA. DORVALT�A TEIXEIRA

;gos e parentes do sr. Modeslü Rol- :Faz anos hoje a cxma. sra. d.

"dão dos Santos, pois assinala mais Dorvalina Teixeira, yillVa do s.au
um sell aniversário. doso conterrâl�eo sr. Delfina 'rci-

Funcionário público zeloso e xeira.

competente, muito benquisto na FA,zEM ANOS HOJE:

,classe, o distinLo aniversariante se-I - a srla . .Elian Dirce torrêa, fi
rá, por cerlo, cumprimentada hoje

I
lha do sr. André Corrêa.

pelos seus inúmeros amig'os. ) - a sra. Hilda DuLra dos Anjos,
IVAN-VILAIN I espôSa do sr. Manoel dos Anjos,

CompleLa mais \. um aniversário proprietário do Salão Minerva.

(O REGULADOR VIEIRA)

METEOROLOGIAA mulher evita dor'es:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Previsão do tempo, até 14 ho
ras do dia 5
Tempo bom. passando a ins

tavel sujeito a chuvas e trovoa
das
Temperatura - estavel
Ventos - Rondarão para o

quadrante su1, com rajadas fres_

Em'prega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe

riódicas das senhoras. É calmante e re-

gulador dessas funções.
.

FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve

ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se -em

toda parte.
cas

I Temperáturas extremas de

hoje: Maxima 29,3 minima 23,0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Sábado :5 ,Oa Fevereiro, ele '9& 9

Mr, I
I Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

I
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
distinta freguesia que está aparelhado para atender com

; prestesa qualquer encomenda.
I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em
Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e ga�an:ia �ara transporte de suas mercadoria' V. Sa., já escolheu o

preseI?--,
r� r?tat.ivos (únicos �m FI?-Agentes em Elcrianéporis CARLOS HOEPCKE S. A 'te de Natal para sua Senhora ríanópolís) enceradeiras ra-.

I' "

ou filha? Que tal uma das ul- dios 'grandes e pequenos, ter-

Ra lo·Mil !.. P 'timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
..,' Jvarla ,rogrer;5o na "f.. Eletro-Técnica", a

rualJOgareirOs
e mais uma infini-

d� ]UGEND 8f> FILHO Tenente SilveiJá?
,

dade de artigos elétricos, tu-
• y • Fôrmas elétricas para bolos do a pr·eços excepcionalmen-

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO D�
,

e pudins, abajours de cabecei- te baixos.
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

,I

1

N. 31.cr$ 100.00 N. �,cr$ 260.00

Despertador de boI.o
ilumina a noite

Suino de qualidade

Uma maquina fotoqrafica
americana de focil

manejo

•

No,.ol relogiol .ão aoompa ahadol dOI re.pectivo. certificado.
oe garantia.

PEÇAM-NOS CATA,LOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Prcça Tiradeat•• , 260 - Paraná
- ••••_..- ..-.-_-.-_-........._-.-.-•••-_._-.-_,.........-_-_-_-_-_-.-..--:_-.-••_-.-.-.-.-_-_-.-.-_ ....."'If:.a-__

•

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

INC�NDIOS E TRA�SPORT'ES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
.Besponsabfldades ,...... Cr$
Receita Cr$
Ativo '.... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.6b3,go
98.687.816,30

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.

....

�·····.-.--···.--·-··rÍvRARIA·-·-·ROsÂ-·-·-.-·-·-·-·-.-·-·-.-.-..
(RUA DEO�ORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
_'.'_ - . RÁPIDA

DATILOGRAFIA
Correspondenel a
(omerelal,

.

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

OIREÇAol
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

,BOM NEG.OeIO
para quem possue de Cr$ 10.0'00,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.,.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação

'.

, I

..........................
•

I Datilógrafa
, ':' diplomada•
•
•
•
•
•
•
•

I.. Caixa Postal 55.
.

: �

t;m minha casa só se bebe o delicioso CAF�
MIMI •• ainda ruais agora que está distribuindo
como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·

MINIO.

AVISO

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreirá.

NEM SE' DISCUTE I

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha �lIíaral reabrirá seu escrítórío
(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,
Pedro, Med�iro8. Auxiliar

.

o VALE DCi) ITAJ..u
Proeurem na A8'ê.4Bla

PrOgre8l1o,
LIVRARIA 43, I...IVRARlI;,

ROSA

Ouçam diariamente, das 9 àsV13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUOA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

A Eletro 'Técnica
· . . . . .. . . . . . . ...................•

o TESOURO
Da ins.trução está ao aloallM

de todos. Dá 68&e tesouro &0 tetf
llanigo an.alf�to, levando-o a ..
eurso de alfàbetlZacão no uruio'll
Escolar São José, na .Escola IDdoa
trial de Flol'iánópoliB ou na cate
dral Metrovolitana.

--------------------------------------.------------ I

Comissão Executiva dos flro-
dutos de Mandioca

Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores inte+es

sados que, d'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à

rua Anita Garibaldi, 85, para onde se �ransferiu.
Florianópolis, dezembro de 1948.

,

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

!te •••••••••••••••••• t. • • • • • • • • • ....

FERIDAS. REUMATISMO <:
PLACAS SIFILITICAS

\ Elixir de Nogueira
M.dicaçã.o auxiliar no tratamento

da .ifUi..

F'ARMAÇIA' ESPERANÇA SENHORITA! .

A uIrima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT

i EM GARRAFAS GRANDES

I Preferindo-o está
acompanhando' a moda.

II.,. alai "ri Il na prGlf.rt4•
� ..d.,aat r.....tru - B...."üiae - r,.�

� - A:rtilt.. •• "erroU""
� ,. uata .....nb...... r.mbdrte 10""_

•

.'

Trà.nsportes, regulores de corgos dopôl'to oe

SÃO FRANCISVO DO SUL para, NOVA VORI
Informações comos Agent••

P"ori.nópo'llIr' - Carlos HoepckeS/A - Cl- Teletone �.212 ( Eni. c eleg .

São Francisco do $ul -Carlos Hoepcke SIA -CI.- Telelone 6 'dOO �� '4.\Cft

•

Casas Pré-fabricadas I
,

Desde CR$ 300,00 a CR$ '500;00 o

metro quadrado
Consulte·.lO$ sem compromisso'

Reinisch SIn - Roa João Pinto,· 44
'Teh:�grama RErf' ISC�·�. F"olrt;an õpoUs

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOZE D E AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE FEiVERliJUI0SÁBADO DIA 12. FESTA DOS UNIVERSITÁRIOS, INTITULADA "BLUE NIGHT". S..\.BAnO.
DIA 19. SOIRÉE CARNAVALESCA, COM INí-CIO ÀS 22 HORAS. DIA 26 SÁBADO. BAII,E DE CARNAVAL. DIA 27 DOllIlNGO. BAILE
DE CARNAVAL. DIA, 28 2a FEIRA. SOIH:f�EINFANTIL, COM INíCIO �S 16 HORAS.' DIA 10 BAILE DE CARNAVAL • .,....... OS BAIIJES DE

, CARNAVAL ,TERÃO INiCIO ÀS 22 HORA�
, i

aéro�CIObe de Santa Catanna
, A'viso aos fnreressedos '

. ?umprllldo instruções do Excelentissimo Senho�' Ministro da Aero
.rnáutica, em vIrtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corr-ente
.ano, do se�h_or �,dministrador do Aeroporto esta Capital, fica expressamente pro íhido embarque ou desembarque de passageiros, em aero

Jr.ave� que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou Clandestino, que
v�r ven,tura venham utilizar o aeródromo desta entidade situado em
::Sao Jose.

'

Asteróide Arantes, Presidente,
...-.-·...···----···'!"'---.---.......--..-..-.,._·....,.---·.--........-.-;.-...·_w.-_-_.._.,.....__.......-_ ..e•• .,.

-A u lo Rápido

Desejam fugir
da Russia

BLVl\fENAU - FLORIANóPOLIS

bO:\tnCíLIO A DOMICi .ro

Blumenau: parte fi horas

Chega: 9,30 hora;

Florianópolis: parte 11l hor.is

Chega: ,19,30 hOl".15

Preço: Cr$ 100,00

Paris, (U. P,) - Victor Krav-

chenko, o autor de "Eu escolhi a

Liberdade", falando na âudíênc.a
de justiça no processo que está ruo

verrdo 'co�tra "Le� Lettres Frun

çaíses ", declarou que milhões de

pessoas desejariam �ugir da Russia
como êle o fez,

(
Kravchenko disse que, meSI11C as

testemunhas de defesa trazidas da
Bussia "pensam como eu penso ",
mas não se atrevem a dizê-lo "por
que deixaram seus reféns na L, H.
S, S.".
- Eu; porém, jamais abandona

rei minha luta contra o regime so

viético. Quero proclamar para to
do o mundo os perigos dêss� regi·
me.

,� E mais tarde, depois de outras

passagens de audiências, Kravchen
ko acrescentou:

- Peço aos juizes que reconhe

çam ter havido difamação e provo
cações contra mim, e que tornem

públicos os nomes dos meus dctru-
tores e daqueles que os inspiraram
A missào de meus adversários __ o a

de difamar - foi determinada j�e
lo "Kremlin".
Kravchenko está acionando "Les

Lettros Fraraçaises" - um órgào
pró-comunista - por, causa de :lois
{ar-tigos dessa !publicação e pv.le

�

Transportes Aer'eos Bandeirantes Ltda.
'

.'
Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - RlO de

Janeiro

AGÊNCIAS
BllUMENAü: - Rua 15 de Novernbro.Bõô - FOI�e:'lA55,

FLORIANóPOLIS: (Agência Glória) - Praça 15 de Novembro, 24
Fone: 1.431

'

End. Tel. - AUTO RÁPIDO
RESERVE SUA PASSAGEM COM ANTECEDÊNCIA

Viagens aéreas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
,

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados as 8 ho-

ras, com escalas em:Itajaí - São' Francisco do Sul - P�ra·
nazuá _ Santos - Parati e Rio (as escalas de oananeía e

Ig�pe são facultativas). .'

Agentes em Florianópolis: Z. L. Stemer & Cia,

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

Telefone 1402. - End. 'I'el.: "Steiner".

-G·uI�ã··_.---·aõ---·_.···Pai:ã-na�
"

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enue-
ll'8COS.

Cada guia é vendido aoo-noanhado de um mapa rodoviário
!Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curí tína.

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.

.Coqueiros .Praia Clube
.

.

•

AVISO
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 propríe
-dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a

.jiartír da quota de n. 260 e, outrossim, dá-se conhecimento
que foi instituida a categoria de sócio contribuinte, mediante
·0 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 feno, Secretário.

-

---'--,-------------------

REGISTROS DE DIPLOMAS
.

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre: ou ofi
eíal,

BUREAU UNIVERSITARIO
,

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -
to andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

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

qF,SP()STAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
I

v.
-

S. viaja 1 Reside. no ,

Interior·
v. S. viaja? Reside no Interior? Adqmra um Catalogo de Moeda!!

Antigas do Brasil e enriqueça depres5!l',. ,\) O P 1
Peça em, qualquer livraria de �lonan?pohs. Gt1�t� CI:$ �O,O. e o

Correio Cr$ 25,00; 'pedidos. a �ose, ClaudulO da Nóbrega. Rua General

Bittencourt, 91, sob - Flonanopobs.

MOEDAS ·ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

Ouro e Prata �mforme preço marcado em meu Catalogo.

As moedas de níquel de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

_, .

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA

I DE ELETRICIDADE S. A.
- EMPRESüL

�erviços 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 - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por' pessoal técni
co especialisado.

Loja-e critórío á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

Dr. Lindolfo 4.6.
Per'eira

I

Advo.,do-éontabilista
Civel �-, Comercia1

Constituições de .ociedade.
e serviço. corelllto., em gerai.
�Org(:mizaçõe. contabei•.

Regi.tro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
Eu:rit6rio: Rua Aivaro de

Carvalho n, 43,
Da. 8 às 12 hora••

Tele{ORe 1494

está batendo á sua porta; prefi,'a o cafe MI·

MI. que está distribui�do. como I presente'
aos consumidores, finíssimas 'BATERIAS DE;

ALUMINlO.

LIma indenização de um mil hão de

francos. Nesses artigos, Kravcheu
ko e seu li vro foram rudemente :11:1·

cados, e o Diretor da publicação,
Claude Mor-gan, assumiu plena res

ponsabil idades elos mesmos, negan-
do-se a declarar que os escreveu.

de
OS NbNIE� DAS CiDADES RUSS.\S
Paris, (U. P.' -- A maior par-

te de sessão de hoje elo julgamento
do processo movido pelo escritor
russo Kravchenko contra a revista

comunista "Les Lettres Françai
ses" foi tomada por um diálogo en

tre o deputado comunista e ex-Mi
nistro do Ar Fernand Grenicr e

Kravchenko.

Gr'criier declarou que, na pagina
70 ela edição francesa do Iivro rle
Kravchenko "Escolhi a liberdade"
havia um trecho dizendo que [< ci
dacle de Ashkhabad mudara seu

nomfi para. Statinabad. A defesa

apresentou um mapa da União Su

viética e afirmou que -Ashkhabad

jamais mudara de nome" Ao ser

exibido o mapa e convidado Krav
chenko a apontai' as duas localida

des, Kravchenko empurrou o ma

pa, dizendo: .. Isso não quer dizer
nada . Os nomes das cidades S!)Vh�-

ASSOCIÇAO BRASILEIRA DE

ESCRITOItES '- §ECÇÃO 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 Gerál extraordinária, a

realizar-se dia 4 de fevereiro, sex

ta-feira, ás 19,30.11ora's, na Bibli

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

a) Eleição para o preenchimen
to da vaga do membro renuncían

te do Conselho Fiscal.

b) Votação do ante-projeto de

Regimento.
Florianópolis, 29 de janeiro de

1949.
Fúlvio Luiz Vieha - Secretário,

••••••••••••••• 1 ••

Costureira'
Possuidora de grande prática,

aceita tôdas as encomendas

que se apresentarem,
Roupas de crianças e senho

raso

Preços módicos,

RUa Duarte Schutel n. 56
............................

CASA
Passa-se o contrato de exce..

lente casa, com garage, a quem
indenizar as benfeitorias feitas
na mesma.

Tratar à Rua Felippe schmtdt,
22, sobrado

ticas estão sempre sendo
dos".
Um choque dramático entre 0S

PASTA DENTAL
ROBINSON

dois homens ocorreu quando Gre
nier citou lima frase do livro so-

bre o poderio industrial

SOViétiCÚ'1
"

-

rleclarando ser o mesmo "incoerente sôbre o fascismo como um milagre
e insnficiente". de Stalin!"
Disse Grenier que; fato do Voltando o seu 'lugar, Kravcuen-

Exército Viermel1lO ter vencido a ko' gritou: "Não, senhores! Não f';li
luta contra Hitler somente com cin- um milagre de Stalin! Foi 111ll mi
co por' cento ele ajuda aliada em lagre do povo russo!"
equipamentos provava que o pode- O advogado Nordmann lan�:ou
rio industr:i,al era ·"coerente e efll:i- um protesto pelo fato, da testenlU
ente", nha, ex-ministro do govêrno fran-
Kravchenlw gdtou: '�)Men'tirosl)! cês, ter sido insultado de "rnPllti

Traidor"! Voce apresenta a vitória roso e traidor".

Cozinheira
Precisa-se de uma boa cozi

nheira, Ordenado mensal de 250
cruzeiros, A rua Duarte Schu
tel, 22

A ;,,-,RTE

aa4iO$ IRIle__e· 4?4?aco'�
Da 'fábrica ao consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselhéiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NICACIO, o técnico e perigoso eomandan

te do ataque paulaíno

De suma ímportancia será o

prélio de amanhã no estádio da

F. C. D. entre os "teams" aguer
rtdos do Paula Ramos e do Pal

meiras, campeões desta capital

e de Blumenau, respectivamente, cia já vista em praças desporti- pela primeira vez.

em disputa de mais uma rodada vas catarinenses. Palmeiras e Paula Ramos de-
do Campeonato Estadual de Fu- Os "periquitos" do Vale do Jta- verão oferecer ao público um es '

tebol de 1948. ja'í virão em busca de um grande petáculo descomunal, repleto de
Domingo último tivemos o co- triunfo que vingue a derrota lhes atrativo, que naturalmente fa

tejo América x Paula Ramos que foi imposta pelo Paula Ramos no rão assistencia permanecer em

rendeu vinte mil cruzeiros, ba- primeiro turno. "suspense".
tendo o record de bilheteria em 0& paulainos, por outro lado, Os quadros, salvo modificações
jogos intermunicipais. Conside- estão desejosos de uma grande serão os seguintes:
rando-se que o Palmeiras gosa rehabilitação. Duas derrotas su- Paula Ramos - Tonico, Chines
de maior prestígio no soccer cessivas, sofridas frente ao Ipí- e Nenem; Cazuza, Chocolate e

ilhéu, contando já com uma ranga, em Canoinhas, e América Ivan; Benteví, Carioni, Nicácio,
grande legião de fans .flortano- aqui mesmo, tiraram do esqua- Fornerolli e Mandico.
politanos ainda recordados das drão de Fornerolli o honroso Palmeiras _ Oscar, Antoninho
brilhantes perfomances do clu- posto de lider do vitorioso certa, e Schramm;; Osni, Augusto e

be de 'I'eixeírrnha na temporada me. Adalberto; Meireles, Teixeirinha
do ano passado quando aqui es- A vitória será de grande síg- Juarez, Marzinho e Sadinha.
teve várias vezes sem sofrer uma nificação para ambas as equipes O árbitro da peleja será o sr.
única derrota, é de se prever que que ainda não tiveram o príví- Newton Monguilhott, um dos
o embate de amanhã reunindo légio de conqustar titulo máxí- mais completos do Estado. o craque TEJXEIRINHA, que amanhá

tricolores e alvi _ verdés irá ba., mo do Estado. Dos quatro clu- Os .íngressos estão sendo ven- far,í as delícias da assistência, integranda-
o time do Palmeiras, de Blumenau

ter o record de domingo último, bes disyutantes, apenas o Amé- dídos pelos preços seguintes:
levando' ao velho "stadium" da I rica,' foi campeão do Estado, e Cadeira _ Cr$ 30,00
rua Bocaiuva a maior assistên-'� isso se deu ano passado alias I Arquibancadas - Cr$ 15,00 .

Em ação am�,,(hã, no estádio da. FCD, os potentes esquadrões do Paula Ramos

e Palmeiras, em .disputa do cetro máximo do Estado.

..

Geral - 10,00 e militares farda
elos e crianças _ Cr$ 5,00.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Perante uma enorme assítên
cia que lotou completamente as

dependência da praça de bas

quete do Lira Tenis Clube, o fa
moso quinteto, da Associação
Desportiva Floresta, de São Pau-

,

lo fez ontem sua vitoriosa extré
ia. nesta Capital enfrentando a

entusiastica equipe campeão ca

tarinense de bola ao cesto.
Os assistentes deliciaram-se

Jogará em S. Francisco
Segundà-feira, em obedíencía

'ao programa, o Floresta reina
.á para a cidade de São �ran-
cisco do Sul, onde efetuará sua

ricio Spalding e delegado da F.I ultima exibicão em Santa Ca
A. C. o sr. José Gusmão de An-I tarina, tendo' contendor o forte
drade. ' 'quinteto do Cruzeiro do Sul.

Paula Romos x Palmeiras

Hoje, na cancha do Lira Tenis CLube, a segunda exíbição do vice-campeão paulista
de basqueteboL-Amanhã a despêdida frente ao Caratxma do Ar.-Jogará

em São Fmncisco do SuL

com as jogadas maravilhosas dos dois renomados camponentes da
visitantes que deixaram ótima I seleção nacional nas Olimpiadas
impressão, bem merecendo o lar- l,de Londres foram as duas gran
go conceito que desfrutam no des atrações da noitada de on

panorama cestobolistico brasi- tem, conseguindo ambos desem
leiro, Massinet e Alexandre, os penho magistral e digno dos

mais calorosos encômios. . Inegavelmente. o Palmeiras de
Blumenau é das equipes cata

rínenses, uma das que melhor
eferencia desfrutam, entre o pú
blico esportivo desta .capítal.
O florianopolitano já aprendeu

a entusiasmar-se com as defesas
eletrizantes de um Oscar, com as

rebatidas firmes de um Juca,
com as jogadas classicas de um

Teixeirinha, ou com os "tiros"

impressionantes de um Sadinha.
Muito desses plaiers chegam

a suplantar em prestígio o 'car
taz que gozam em nossa capital
craks, como: Ademir, Orlando,
Heleno, etc, etc.
E isso é perfeitamente justifi

cável, em virtude das boas per
formances que estes [ogadores
sempre proporcionaram ao pú
blico esportivo da metrópole bar
riga - verde. Teiexeirinha, por

Amanhã: Floresta x Caravana exemplo, é considerado por nos-
so público como dos mais com-

Amanhã, domingo, Floresta pletos atacantes do sul do país.
fará sua exibição de despedida Só a presença deste renomado

desta Capital, enfrentando o "player" servirá para levar ao

-CONJUNTO DO IMPRElNSA O,FICIAL E. C" CAMPEÃO CLASSISTA CATARINENSE

I
forte conjunto do Caravana do estádio da F. C. D. uma enorme
Ar que se encontra treinadissi- assístencía, ávida sempre de de-

Em comemoração á passagem, e do Imprensa
_

Oficial E. C., mo e em condições de oferecer Iícíar-se com as jogadas do con

nesta data, do 15° aniversário campeão classista de Santa Ca- forte resistência ao categoríza- sagrado "crack".
da Imprensa Oficial do Estado, tarina, em disputa de uma ri- do "five" da Paulicéia. Por isto tudo quanto dissemos

deverão preliar hoje, áa tarde, quíssíma taça oferecida pelo sr. A, peleja será dirigida pelos linhas acimas, espera-se que o

no estádio 'tio Ipíranga, sito na jornalista Batista Pereira. O ell- srs. Nazareno Simas e Érico estádio da rua Bocaiuva, apanhe
Vila Operária de Saco dos Li- contro, que promete ser dos straetz Junior, funcionando co- amanhã uma \assistencia forrní

mões, ,os quadros do Treze de mais empolgantes, será dirigido mo apontador o sr. Oswaldo MeL dável, que temos certeza, será
Maio um dos mais categoriza- pelo consumado arbitro Nevton ra, cronometristas os srs. dr.' premiada com uma exibição de
dos da varzea florianopolitana, Monguílhct. Heitor Ferrari e Capitão, Mau- I gala por parte de ambas as equL

Contra o Treze de Maio jogará boje
o campeão classista

)

HOje, contra o Taubaté

Hoje, á tarde, com inicio ás 17

horas, os florestinos voltarão á
cancha do clube da colina para.
nos oferecer mais um grande es

petáculo de técnica cestobolis
tíca. O adversário do grêmio
paulista será o Taubaté que con

.ta com uma rapaziada bem a

destrada e disposta a bem alto
elevar o nome de Santa Cata
rina no cenário esportivo bra-
sileiro.
Servirão como J urzes os srs.

Hélio Sales e Aldo Nunes; apon
tador nr.. Heitor Ferrari; :cro
nometristas José Gusmão de
Andrade e Dr Paulo Otto Schei
c1emaritel e delegado da F.A.C.
c dr. Nívío Andrade.

,;

peso Esta peleja deverá emocio
nar, e será decisiva para a sorte
no certame estadual, dos dois

quadros. Quem perder dará seu

adeus definitivo ao campeonato,
a menos que o América perca em

Canoinhas para o Ipiranga, mo
dificando, desta forma, o pano
rama do certame. Que Palmeiras
e Paula Ramos saibam domingo,
como equipe conceituadas que
são, disputar uma pugna 100%
eletrizante, onde impere acima
de tudo, a boa educação espor
tiva que muitas vezes desaparece
dos nossos campos para dar lu

gar á demonstrações pouco cor

tezes que estragam uma partida.
Acreditamos no cavalheirismo
da rapaziada palrrieírense.
Já nos deram provas cabais de

que recebem a derrotá com ele
vado espirito desportivo. Não du
vidamos das boas normas dos.

componentes do esquadrão pau
laino. Entretanto, é preciso que
aquele jogo violento desneces
sário, empregado no prélio con

tra o América, não volte à baila,
para que lá fora não fique o qua
dro da Praia de Fora, com cartaz
de pouca desportividade. Não
serão atitudes impensadas de al

guns players tricolores, que ar

ruinarão o bom prestigio que go.,
za por direito e/por justiça o

quadro de Liberato. Aguardamos
a luta de amanhã.

Escreveu: Jorge onerem:

,
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Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras.

CIRURGIA GERAL
]1)08'Serviços d0S Professores' Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10'

DR. LINS NEVES'
Diretor da Maternidade e médico do

Hosnital de Caridade
CUNICk DE SENHORAS - CI-

RURGIA I;'ARTQS
Diagnóstico, eontroleoe- tratamento
1!I!'ipecializadd da .gravídês, Distur
bios da adolessêncía e da menopau

'

... Pertubações menstruais" �:l�'\
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino,
Operações do utero, ovários, trem
ItU, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol-'E-

RAÇõES OBSTÊTRICAS
Doenças gland,alares, tiroide, ová
rios, hipopíse, etc.)
�iBturbios lIlervosos - Esterrliríade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7-- Tel,

-

1.461
' -

Resid, R. 7 de Setembro - Edif,
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI D'E S
TIÍlAGO

Médico e parteU-Q
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

.Doenças dos.iórgãos internos, es oe
,

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
duIas internas

Clínica e cirurgia de' senhoras -

Partos '

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 's 1:.1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDÊNCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirul;gia geral -- Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28' - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas, em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

85 - Telefone 1.422.

, Dr. 8uerreiro da,
Fonseca

Clinica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
.

Médico-Operador_Parteiro
Doenças internas de Adultos e

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

Vias Urinári�s - Rins - Coração
r: Pulmões - Estomago - Fígado

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

__ Fone 841. PLORIANéPOLIS,

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

Colllultório: Rua Vitor Meirele.. 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 6.
I! hrs.' Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianc;al

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

DR. A. SANTAELA
(P'ormadó pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universid_ade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital Psiqulã
,

trico e Manicômio JudiciArio
da Capital Federal

Ex·interno da Santa Casa de 11(1.
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA 7-' DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
consuítzrrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de oar

\'alho� 70.
Das 15 6s 18 horas

Telefone:
oonsuttórto - '1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Mírio WeneDtalÍle.
Cllnica médica de adultos, e crianw
Consultório - Rua Joáo Pinto, 16

Telef•• M. 769.
Consulta das 4 ii 6 hor••

Itetidência: Felipe Schmidt :il.' JS.
Telef. 812

Carros para O' interior do Estado IBom bl�ulo . -'
o horário dos carros de que é 'agente, nesta capital, a conceituada 6runde VISaO,

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

RÁ�IDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

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

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - a8• e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas

Espec'ialista
Médico - Efetivo de Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR.

GANTA
,TTat�mento e Operações I'Residência: Felipe Schmidt 99,

Telefone: 1,560' ----------------------- ------

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

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos" que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINÁ: Tubos de 1Q e vidros de 100 comprimidos, de

e,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

'10u cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: 'ampolas de 20 cm3.
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.
'Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro
ao preparo dos mesmos ,que, assim, serão 'sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Dr. Roldão COMeDI Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra
RURGA - MOLll:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra *

_

Formado pela .Faculdade !-e Medl� Bouba Aviária Vacina Contra a Peste Suína etc
",na da Universidade de Sao Paulo,' , " • •• •• • •••••••••• '

onde. foi a.ss!ste.ute por vârioa snno �o Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Serviço Cirúrg ico do Prof. Allplo

I d
..

d êsti
- .

.

.'
Corrêia NetQ.. os ammais ornes lCOS, serao prontamente respondidas pelo Departa-

Cirurgia �o estomago e VIas cIrc.ul�. nento de Veterinária.
res, intestínos delgado e grosso, tir01",de! rins, próstata, bexiga, ute�o. Pelo sistema de .mbôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
evãríos e trompas, Varicocele, hidro- ,. , . . _

ceIe, varizes e hernas, dera diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando nao en
Consultas: Das 3 às' 5 horas, • rua t d "1 lid d d idênci d Iicit t'Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa con ra os na, ocau _ ª e, e .resI encia Q so ICI an e.

, Paraíso), Télef. 1.598
r- '

, �

R'ê.idência: Rua Esteves ]u1lÍor. 170;
Telef. M. 764,

14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER . VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1
A

Mello

Visão maior e mais perfeita
que a de 'wm bom bin6culo

alcança quem tem 8ólida
instrução.

Bonl livros, sobre todo. o.

aasuntoe ;

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Flórian6polie

i

................
\
.....

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SJLVKIRA"

.. ; ) ..

SRS. ASSI,NANTES
Reclamem 'imedíata

mente . qw.alquer irre

gularicÍadtl, na· entreAa
de seus iosnees.

PROCURE

lllaietaria

Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à
Caixa Postal nO. 109

Laguna '- Sta. Catarina

Pracislas
Escritório recém organízado,

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 ti
/

••••••••• Ii .

CASA MISCELANEA di.tri
buídora do. :Rádio. R.:C. A
Victori Válvula. e Dilco,,'
Rua Conselheiro Maira

..

M-':i���' 'f�ii�id�d�;
.

;;;j� '��s'ei;'::�
to de seu filhinho l'
M

\ �

as, nae esqueça, que o melhe.
presente para e seu "PIMPOLHO"
,é uma caderneta do CUDlTQ
MUTUO PREDIAL.

'A-rUgos de, uso I

doméstico

Rua Peltppe Schmidt 48

Produtos Veterinarios

--.�.... _ .. _ ........... �- 1/
.-_" .....--

Arvores frulileras
�rvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

Coqueiros Praia
AVI SO

Clube
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 /1

i Obs�rv. • .••..•.•..

" .,.........
.•••••..• ....•.. ...•• • :"' I

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

I
.. " • � .. .. • • ,. .

Fabricante o di.tribuidores da. afamada. con
fecçõo. -DISTINTA- • RIVET. POIi.ue um gran
d'••ortimento d. oOf!lemirulI. r!llco.elo.; brJ�1I
bon. o barato•• olO'odô€llII. lT!!C1!·1na li avJo.nur"nto1t

para aHoiQt... que f'6cebd di:rllttamenh au.
Snrllft ComiIJl'cI.�t.a do tntoll'iol' no ••ntMIjI d$ lh� !QZ8l'flHn 'lO')!"

F'lorlaD6poU... -� FrLU\IS .m BJu,;ar;.nou'. Lajetll.
A Uaaa -" CAPITAL- ahama a ablDg4!o cio.

a:nt.tGill à,o eflllltv'H'.Irtlllm .ua. aomplI'l:Il!I: MATRIZ Simvillttn

....................__ __ , I..__..� __ a...------ ..
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Pôrto Belo é uma pitoresca Vi- -Ra'pt"da ala á beira-mar, Dotada de linda -

perspectiva e excelente clima, .

I Presidiu os trabalhos de an-, suntos administrativos,tem sido alvo da a; enção de a -

te-ontem o sr, Batista Pereira, feita,' criticou não ha+-r sido"guns estrangeiros abastados que
secretariando-os os srs. Jairo quando do Congresso de Histó-,ali têm estabelecido suas. resi-
Callado e Osní Ortíga. ria, aqui realizado, Inaugurada.dencías difínitivas, e possue uma

dTerminada a leitura da ata,' uma placa de bronze "Rua osd r stad"az's" [ederais das melhores praias de banho
A

'

e' es e " -,

'

,

que foi aprovada, a Casa tomou Ilhéus", O sr" Armando SSIS •.Cumpre se ponha também em dêste Estado
Iíd d

"

al vra'\
Fronteira a: VI'la acha-se a fa- conhecimento do expediente que 1 er a maíorta, com a P a -evidência, cQmo é de justiça, o

I' ít
-

did travéz.

mosa l'lha do "Cunha",

atual-I
foi longo, "so ICI pu fosse pe 1 a, a "

fato de lunier recaido em outra
• -

bA recente atitude da Câmara Mu-
personalidade dás mais dignas da mente co,nhecída por "Ilha de Não houve, oradores, mscr�tos, da Mesa, informf�tçoes so re o-

nicipal de Blumenau, que, elegendo Porto Belo", ' tendo o sr, Gercino SIlva, lI,de,r fato 'ao .sr. Pre eito.estima pública de que gozam, a
A

" -

roí encer'd
'

t o' Guilher
Críspím Mira algures a ela

['
da minoria,' ,iniciado, uma serre seguir, a sessao 1 _"para seu prest en e o s r , I -

função da vice-presidência da Câ-
_

d t d para.Ih J " t I
faz menção e tece certas consí- de comentários em torno de as- ra a e ou ra convoca a .erme ensen, l'etn eg1>OU aque a

mar'a de Blusnenau : trata-se do S1'.
ontem,

'

importante comuna catarinense na OUo Henninas, cuja presença é derações a respeito de um gran-comunhão das fôrças majoritárias uma garantia de ação construtiva de tesouro escondido na mesma
do Bstàdo e do País, presta-se a

a seruico do praçresso do M,unid- ilha por "piratas", dando a en
considerações que faremos em su-

pio e de orientação clarividente tender que tal assertiva não
cessivos comentários, para [ocali- sob uma conduia serenamente passa de uma lenda.
Za1' convenientemente a significa- voltada para a pacificação políti- Evidentemente o referido es-
'ção daquele acontecimento pobiti- ca de sua terra, Na oice-presidên- critor - uma das mais brilhan-

É um dos mais árduos e

comPi�-1
O povo de Florian,ópolis que prc-co.

cia da Câmam de Blumenaú está, tes penas do jornalista catari- xos problemas sociais contempora- cure saber de tudo IS�O, ,Antes do mais, ressaltemos o
portanto, mais um ooior em que as nense não estava a par da ver- neos.

, Dent,r� de alguns dias se�a dado-
acerto da escolha feita .pelas oito

[ôrças mais ponderáueis da comuna dadeira versão que originou a Ele se prende a urna série de

fe-,
a publicidade o dque essa r.atI�a te:,'uereadores blwnenauenses ' , nomenr s ue têm a. sua oruzem "'TI teito, sem alar Ils, ao sen I o eque, confiam sem l'eSel'Vas, o q:_te foi propalada exístencía do referi-

causas '�l;raes polit;)�as c :C,'Do:ni- minorar o problema, porque resol-contra o voto de quatro dos seus traduzido na elevada votaçao que do tesouro; mesmo porque SÓ"
cas fundament'aes iuclusive a forma ve-lo, sabem todos os homens ho

pares, levaram -à presidéncia da
obteve de seus nobres colegas de dois homens eram senhores de' de Estado. nestos, não é possivel sob o seu as-:

Casa e, eventualmente, à Prefeitura vereação. um documento comprovatório a I E o seu estudo, ,) seu conheci- péto policial.
de Blumetuni o sr, Guiltierme Jen-

Resta-nos ainda tuna referência, I respeito, _ do qual sempre guar-. mento, q,lle, abrange tOdlü.; ,os sd�J,
,

'J. Z.
sen. Confia-se, assim, a prestigiosa " ,I,

d res do direito, da socro O;,\IU e ,,,I

C t fi b
antes de outros comentários, a

su-1 davam absoluto segre o, ernpe- econômia politica, não é para qual- 00 ra a span afigura de industrial 'e elemento de
perioridade de vistas com que se nhamos como se achavam em

que' rapaz que supõe que e�trndtr 'reléoo do P. S. D, municipal o .a-
portaram, dian_te dos interêsses arduo labor - de anos �erdidos a �5(� à carida?� PÚb;ic� ,s�Ja 'l:'��

,

na ONUto carqo em que ludo fará pelo reais de Blumenaú e contra mes- para desvendarem o enigma de que-tão de �ol'í.cla ou, ,;n ..lll, .'1. 1maioI' âesenooluimento e bem-estar
quinhas sugestões e ameaças de um um verdadeiro roteiro que pos- P,'3St:> .,pnrda, ahl_1tlentar :1 ��lc�lalr,::�ti'S;,e Londres, LÍ (U, P,) ..:_ Um portada coletividade, Nem; outra coisa l'" vive r-o ispei o pesso: lo,' ,0,-

voz do govêrno deolarou nos Co-, .,'
'

grll,po faccioso ao qua menos tl!t: suiam do . tesouro em apreço, ri;.,se depreen�e da clrcl:nstancza de
porta a. grandeza do município que pois dito roteiro fora elaborado ,h r-em os referimos no Sil:l::ilS muns, ontem à noite, que a Grã,..

havel� reunido, em _torno de ,slIa as tricas politicas, os oereadores (e não podia ser de outra ma- concerto do que s�,i�Jfl I) l,l1e�llh:�" c Bretanha não está disposta ao

can?z�atura, uma tão P1'omul�wda I Max Iacobsen, Wa�demal' S�lke � neira) de forma velada, conru- a ,\d:;a mendicância em direito pe- apoiar' o pedido de admissão da
matarza de vereadores, alguns dos

Emílio Iurk que iiueram. açao emz- sa e desnorteante, TI:l,,,:, _',.�, t ' Espanha à ONU.,

Ih d
..

b,', J'L( 811sa1110s tão S0ltlen,e o "I G,
Ch' l I i\,r 1 b 'ecre

quais e era� apoIo mes�w so
nentemente honesta pw'a com a No entanto tal roteiro é um

o asp/�t() de rua: _ () qUJ 1éllJ filll1e rlS op ler l'.ays lew, SU -;,i -'

flagrante tentatwa de coaçao. Mas
slla tel'm e os seus conterrâneos, fato indubitável e ilibado de c01m,l,,�ndo o delito de pertlldJar:1 Lário do Ex:lerior, disse que há

teremos outro ensêjo para aludir, O futul'o de Blwnenau, ma1'chan- dúvida' existe atualmente 'ém tranquilidade dos qUê COllversa'�;, vanlag'ens práticas em ter um em-
d

.

'"

t 1 "l"ur t)" ('lItrp '] 'd U d 'd 's
com os pormenores qtte evem ser

do aceleradamente ao par dq. pro- mãos de um senhor idoso resi- ac,osl'o.m_en e, en :' ,l,"" :
"

baIXa ar em lna rI , mas acre,-"
t" 'd I' t 'bl' ,

, nraç!l 1:.: de Novemn;,:) c a lU,11J:l'
t G

-

B t h co
1 aZIas ao con teczmen o pu ICO, pulsão gel'al do Estado e vlllculan- dente em Brusque, Da rnanetra :

b .

'

1', I' cen ,ou CJue a' ra- re an a se n-, ,-

d
"

1::t'10 de aI nga C leu" ,

'd I d
,-

d
ao caso da I1npOSlçao e 1'enuncza

do-se indissoluvelmente -às aspira- como fora encontrado por acaso Aí' temos uma quesEí-J de patmlha: siderava obrIga a pe a eCIsao a
prévia, com a qual a U, D. ,N. err: ,ções de progresso de tôda a gleba é de se conjeturar que o mesmo o: �(ljd<Jàos prell�enU) 'JS mr'ndig')s, ONU de retirar os embaixadoi'es
Blumenau, denunciando apl'lOr�stt- catarinense lhes valerá como l'e- seja um fato idoneo de veridi- O� l1Hor.r1igos devIdament� TJrrJc�':,� �- de yfadrid, tt f lt d f'

,
,

,

"

dos e Q�' crrupos contf:'lll.l�s e sahsff'l- H 1 'escentou q'le nãacame,n e a. s�a a a e con zança compensa rnoml ao gesto _ll1f�r1�e- ca e ),ncontestavel procedenCIl+, 1(;s"
'" .nay lew aCI, L

n�s s�:tS, 1 epl e_sentante�, se conde-
rato e de profunda expressa0 cwzca

g . -"as, , ,

queria dizer que- o govêrno se opu-
nw'a Ja a reaçao da altwez afronta-

com que se desvencilharam da tl'a- Isra I ft OS palses Aí é gue está a, qlH�S!:.'íO: �JS mrn= sesse a qualquer medida tendente-
da,

ma dos falsos amigos de BlumenalZ, II dIgas sao trancafwoos, mmtüs o� a revog'ar a resoluçã-o da ONU,O sr, Guilherme JenselÍ teve, 'd" das l'ea arabes conle lE.S sustentam creanças (IUe preel-os quaIs se worczaram,
-

,., sam comer,pois, de seus esclarecidos pares l'd d l't' l' m a I'z a es po t Icas para ser'vI e
• _ Que as creanças se lxem: osuma consagração que o situa ao ní-

conveniências sttbaUernas. 'lo

reUfllaraO mend�igos fo�?ecer:.alll o, �ls:llnt;J p:;:_vel elo seu amor ,à lerTa e do seu U
ra o Jornal, Ja estao presos � o ]Jar-reconhecido espírito pú.blico aber- Rodes, 4 (U, P,) - O dr, Ralph tido a que pertence o jornal CO!H:e-

to a tôdas as iniciativas que visem Bnnche, meo.iado'l' inLeriúo das Na- deu aos seus redatores uHla llH.'(Ül-
".A Administração da 'Usina de.

ao engrandecimento do seu rico O sr. Inspetor da ções Unidas, espera pl!der iniciar lha ,de bons serviços pre�tados aos
Beneficiamento de Leite leva aod l" na proxima qUal'la-feira os enlen- grupos que para� as ésqumas",

C
Município, Da as, a Ias, as suas

DDS a d Acontece, porem, que os mell- conhecimento do pútJlico desta a-"convicções pessedistas e atendendo- 8 agra ece dimentos de paz entre 'o Estado de d'isgo, que faTam c01F!enado,,;, pital que, hoje, dia /) do c01'rente"se a que, antes e acima de quais- Israel e Lodos os países al'abes, ape- cumpriram o seu tempo de pri- estão sendo inaugurados quatro'quer p'l'e€onceitos partidários, o Da Divisão de Defesa Sanitária sal' do obstaculo criado com o im- são e foram postos sem liberdade,
novos postos para venda de leite"d

"

'f' 'l't' Animal, Inspetcria de Flo1'ianópo- passe nas aluais neg'ociações entre Ora, as condições de trabalho na
't I

que eseJa e pact tCW' a po � Ica
, cidade não se modificaram' n[:o ha si tuados nos seg'ulll es ug'ares:blU1nena1lense, rea1'tic1l1ando-a com lis, l'ecebemos anteciosos q,gradeci- judeus e egípcios, orig'inado pelo serviços, não ha fábricas, niío ha

I
1) Rua Bocaiuva, nO, 197, na

as correntes m.ajoritál'ias do Esta- menta pela pttblicidade que vimos problema fronteiriço, Informantes 'luem queir� apl'icar as suas ecnno- "Bar Corrente";'do e da nacionalidade, ninguém lhe dando ,às atividades daquela Divi- residentes em Raifa divulgaram mias, avaramente aferrolhadas. em 2) Alameda Adolfo Konder, e-s-'
recusa a mais vigorosa e exubel'an- são. que os representantes de Israel indústrias que minorem a desocupa-

quina Duarte SchuLel-Con-.te solidariedade, gesto patl'iótico a São José, 31 de janeiro de 1949, ameaçaram aba'Ddonar a conferên- Çã�aturalTI1ente, como as causas selheiro Mafra, no "Bar-,

que não se evadiram alguns vel'ea- Senhor Diret-OT: cia se os egípcios não cedessem' em continuam, os mendigos têm nean- Alameda";dores udenistas com a coragem Ao encerrar-se o exercício, de suas exigências, Os entendimentos te de si dois caminhos: - o dp ati- 3) Rua José lVle'ndes, na casa de·dvica e a inteil'eza de caráter bas- 1948, cumpre-me agradecer-vos a eatre judeus'e egipci-os já entraram rar-se ao mar, da Ponte Hercilio Luz
neg'ócio do Sr, Nelinho Luz;,tante para a l'epulsa à ignomínia preciosa e destacada colaboração na quarta semana, sem qu.e exis- e o de afrontar, de novo, a irn dos

) Saco dos Limões ,Vila Ope- ..

grupos e vassourada da patrulha, , ,

4duma prévia capitulação ante ttm que vindes emprestando aos Ser- ta algo de positivo, Como é de praxe em tal situaçdo, rária, na .casa de negÓcio do<'dever de consciência política. viços relacionados .com o Insp,etoria Cairo, 4 U, P ,) - O ministério
em que o instinto de conservaçuo é Sr, Vlaldemar Vieira,Seja como fôr, o que é certo é Regional ,da DDSA; dando 'à publi- do Exterior informou que o Egi- ma'is forte do que tudo, o mendigo

que BlumenalZ, pela atitude honra- cidade, pelo vosso Jornal" a tôda to enviou um energ'ico pr-otesto às atravessa a Ponte e vem-estenc.er a

da dessa maioria de seus vereado- matéria que esta Chefia vos tem nações que reconheceram o gover- sua mão descarnada aos homem; de
coraçã'o,l'es, é reconduzido à trilha dos seus enviado, de uma maneira ')atrióti- no de Israel. O chon.celer egipcio Temos aqui uma Caixa de Esmo-grandes destinos dentl'o dos flua- ca e desinteressada.

-

afirmou: "O reconhecimento de las.
d]'os político-administrativos de Com os meus agradecimentos, Israel, quando ainda se enconLra Que diga a sua direção a<; difi-
Sànta Catarina e obediente ao apresento-vos as minhas em discussã-o a sua existencia, cons- culdades ue ela encontra, os de-

i 'd d
-

'AtencI'osas Sandações, Li tui um apoio efetivo ao sionismo sencantos, as decepções, as negati-sen t o e. sua vocaçao progressts-
vas de auxilio que tem encontr�do!ta, tmIto mais acentuada quanto Aliami]' Gonçalves de Azevedo, e o sionismo continua a sua guer- _

muito mel'ece das atenções dÓs po- Inspetor Chefe, ra de agr,essão aos países arabes",

Tesouro de
Pôr'o Belo

Florl.n6polls, 5 ele �evereiro de 1949

o MOMENTO

TERNOS DE, FINISSIMO' TROPICAL
CONFECÇÃO DE ALFAIATE
TR'OPICAIS EM METRO
ARTIGOS SPORT E PRAIA

NA "MODELAR"

LINHOS E

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E' I R AS,·
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

�========�==========��
NUNC� EXISTIU IGU�L

Na Câmara
sessão de ànte-ontem

Desta....

O problema da mendicância

Usina de B. do Leite
Aviso

Êstes postos funcionarão todos
os dias, das 5 às 10 horas.

Roga-se a lodos os moradores dasc'

imediações a gentileza de se abas
tecerem nos referido� postos, por-'
quanto, nas zonas em ápreço, nã.o
mais hayerá entrega de ,leite a do-
micílio",

FRECHANDO...

Pessôa recem-chegada de Blumenau refere que, ao fritar
dos' palmitos, o sr, Max Tavares d'Amaral (que viera esp2ci:1l
mente do Rio para efetivar a renúncia do sr, Busch e eleger o
/Sr, Antônio C, Figueiredo para o cargo de Prefeito), indagava
aflito:

- Qué é que eu vou diter ao Adolfo? Ajudem-me a pensar!
Qual é a saída? . .

O sr, Cândido deu, a essas altur� um estalo de palmeira
nova:

- A salvação, é o Busch, Chamemo-lo já e já,
Houve enorme relutância quanto a essa medida salvadora"

l� que o sr, Busch foi traido pelos que, nada tendo dado a Blu
menau, de Blumenau tudo querem, Quebrada a cortina de ferro,
por traz da qual agiam esses agentes da G, p, D" calcando os
interesses coletivos para que os desejos próprios sobrenad:lssem,
- o apêlo de hoje à v'itima de ôntem, se foi feito, retrata ainda
'e melhor aqueles que o empenho honesto e sadio de elevar e de
fender Blumenau pôs a pique,

Aquele feio defeito que um corifeu oposicionista atrihuia a:
um adversário - de cortejar a própda vítima - acabou eri�l(10'
em norma salvadora, para o lado de lá!

Parece fadário!
IGUILHERNIE TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


