
Conselnes de Defesã -dft" Paz '
�

e da tultnr·a
'
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Dissemos que o orgão comunista ção, de ciê cif!, a� 'arte,
- fi Classe Operária, numero 166, cimen�os fiJosoficos?
de 19 de março f iúdo, aconselhava Algum p]\df�ssor, musico, prosa

imperiosamente a fundação, em [0- dor, jornalístà, etc., está sendo

tos os Estados e em Loda a parte for'C[�o à. vir se desdizer, como

de "Conselho de Defesa da Paz e acorn eceu na Russia, porque 11a

da Cultura". ja feito afirmações culturaes to-

Que essa diretiva está sendo ob- ra da linha política ,estabelecida

servada rigorosamente - é do co- pelo Partido Comunisla?

nhecimento de toda a gente, por Então, porque Conselhos rparã,
• coincidencia ou não., ,defende'i- a Paz num país de indo-

I N. 10.457 O pior, porém, é que Laes erga- le pacifista, oe defender a, cultura
�������������������������������������������� nizações �m incluido, e� seus -num pais de livre eXffcicio de

Homens necessarios ao Jor. Unstavo Nev,es ;�:���,\t�.O�e��' � �:��!��a��;:oriZ�'t� ��lt�,q�:l�C[���:, ��c�;ensamento, de
ção dos interessados, o que está A resposta é f�.cy. _

•

_

cooperotíVI-S'I"'Y'\O
Gustavo Neves, diretor de reda- levando celeumas e protestos, 'co- Hã um pacto de naçoes ergam-

,

&.1.... ção de "O ESTADO" faz anos ho- mo aconteceu com os operarias d-i zando contra um opressor pbten-
Comunicado do SERVIÇO DE amigos e à cooperação ao bem estar [e. Fabrica de Bordados Hoepcke S, ,eia!.

ECONOMIA RURAL, do Ministério como na adversidade. O acontecimento, de muito dos A. e li Associação dos Ex-Comba- Ha uma reação contra a desla

da Agr-icultura) Homens que perseverem na ('Iura seus Intimes, também o é dos que tentes, secção de Santa Catarina, c vada intervenção da' Russia nos

"Que homens são necessár-ios à sã, elevada da cooperação para 3. com êle, aqui trabalha�. a.congeuere do Rio de Janeiro, tec. negocias internos de cada país atra-

cooperação? prosperidade dos lares,· parn . a Pensador, comentarista brilhante, 'Pessoas conhecemos Cju� têm de- vés da sua quinta 'coluna - os co ......

Homens incorruptíveis. grandeza da Pátria e para os su- homem-de-imprensa na verdadtira santorizado a inclusão de seus no- munístas e· os partidos comunis-

Homens igualmente honestos premas e felizes ,.destinos dos po- 'acepção do têrmo, ·pena fulgurante mes nessas agr-emiações pela paz tas - com o fim de dominio uni-

,�_ tanto nas. grandes como l(íl.s pe- vos" e das mais autorizadas, cujo nome e que estão :fomenlando dissídios versal.

quenas COisas. Homens .que tenham a pura con- já transpôs fronteiras barr iga-ve- e conl rové rsias! E é necessario desacreditar o

Homens ativos, bons, imparciais vição de que "fomentar a coope- des, o aniversariante a par de sua Aliás, esse espirito ele luta está movimento, pacifico e defensivo

e não envenenados. ração é servir à Pátria". inteligencia prevjlegiade é senhor dentro dos planos e da ação elo dos países ocidentais, dar a im-

Homens aos quais a riqueza não de estilo correto e suave, mestre bolchevismo. Estamos vendo. a Rus- pressão de que o Pacto do Atlanti-

possa seduzir. Disposto a entregar- na arte de bem dizer. Jornal ista de sia, fiel à idéia marxista dos con- co - que esmagará o imperalis-
Homens que não decepcionem escol, intelectual primoroso, Gusta- trá rios, dividir o mundo e�] duas mo bolchevista - é um conluio

com os fracassos � que defendam se aos vermelhos vo Neves há-de sentir, na sua data parles pára justificar, no plano in- de nações guerreiras contra um pa-

energicamente a cooperação contra natalícia, quanto de amizade e d€ ternacional, a lula de classes como is "paciJico" romo a Russia: que
Nanquim,9 (U. P.) -, O pra- .

l' té d
.

it dtodo inimigo que queira prejudicá- consideração o teem os seus cole- tet'1110 nbr-igatorio do processo r 13- man em no mun o um espu-i o e

la.
. , sídente L. Tsung-jen salientou

gas ,os seus amigos, os seus admira, lético,' ela 'histór-ia.
.

luta, uma agitação constante, .corno
H

-

tI· que o govêrno já aceitou as
dores.

•

Mas, deixemos um I)OUCO essas forma técnica de absorver e as-oméns que nao eu tarn ruas
oito condições de p'az dos co-

condutas: uma para sua vida pes- Diretor de Justiça e Saúde, vêzcs \ coisas e perguntemos, sirnplesmen- fixiar a l iberdade e o direito dos

soal, outra para os negócios pú-
munistas,· como base ,para as

vár ias eventualmente .Secretár io da te, porque essa agitação interna
discussões em Pequim e acres-

Justiça, Educação e Saúde, tem ê le para defender a paz e a cultura?blicos.
c nto . - -

H
. - -

e u.
'f t d id rbl i O Brásil está, em verdade, ásomens CUjas preocupaçoes vao

_ "Fui além. Sinto-me satís- mam es a o ser o servi or pu lCO

além de seu bem-estar pessoal. 'I' leal, conscencioso, amigo dos seus, vésperas de uma guerra OH em
feito em aceitar a responsabí 1-

Homens que ponham o interêsse subordinados e fiel mandatário da preparação para uma agressão a..' ,. 'dade da punição pelos erros his-.

d s
.

te s-e ) s - confianca do Govêrno do Estado . qualquer l.)aís- do continente ou docomum acima o In res s I e -

tóricos (do Kuomintang), que
,n -

1.oais e privados. poderão afetar as negociações nos div�rsos postos da adminj"tl'a-I l11U ndo?
'

Homens que mantenham sua pa- de paz, tais, como a questão dos ção a que tem sido elevado. Men-bro Está em pet-igo a cultura brasi

lavra e permaneçam fiéis a seus criminosos de guerra". da CESPE, desde os primeiros dias .leira porque o Governo esteja e5-

ft f ,.
Fêz um apêlo no sentido da daquele órgão administrativo a sua tahelecend o, coroa faz a Rusia, um

romyko a ou
-

d
A intel igência, nos estudos das ,qlies-, padrão de pensamento, de educa,

cooperaçao 'o governo com os �
,

comunistas e outros elementos tões atinentes à vida funcional do'!

ontem democráticos.para a reconstru- seus col��as, tem ;Sido pqsta à pro-

I "ensinamentos imortais" de va. sempre e franca,mente a SCl""j- camiqhadll, h!mino:;,a, atr:avez do

Lake Success, 9 (U. P.) - Su,ri Yat-sen, Afirmou que o seu ço da Justiça e do Direit�. exercício de uma das brilhantp.s e

�Andrei I. Gromyko, vice-minis. desejo de 'paz "é claro como a Jornalista complet.o - no dizer dificeis trajetórias de homem-de-

tto do Exterior da União SQvié- água". A proposta de entregar- dós que fazem e vivem d.o jornal jornal, enviamos ao confrade e

,� tica, deverá fazer hoje seu pri, se aos comunistas relaciona-se - Gustavo Neves alheio a esta ho- amigo, diretor de redação de ncsso

meiro discurso na atual ses- com a exigência, frequentemen- menagem é conhecedor profundo jorna,l', felicitações as mais cordiais

são da Assembléia Geral. O te repetida pei�s comunistas de do "metiert. e, por tôdos êsse<; ti- e votos de perenes felicidades, ex

delegado soviético pediu para que sejam punidbs os "crimi- tu los, tem um nome a res,peitar E- tensivos à, e.xma famiJia.

falar, às 10,30 da manhã, sôore nosos de guerra" nacionalistas, a considerar e, nQ dia de hoje, mes- Os funcionários da Diretoria de

O destino das antigas colônias inclusive Chiang Kai-shek. mo ausente desta Capital, ha-tle Justiça e Saúde de que é Diretor C}

italianas. Gromyko até agora Na verdade, Li Tsung-jen sentir o ilustrado auto-didacta ma- ilustre aniversariante, prestar-rhe
não pronunciou uma palàvra procura eximir de culpa os ou- nifestações de respeito e conside- ão significativa hom.enagem, ofere

na Assembléia, deixando o tra- tros nacionalistas, aceitando ra.ção que lhe tributarão 0'3 seus cendo-Ihe mimosa e rica lembrall

balho principal a seu assistente para si tôda a responsabilida- amigos, co,legas e admir;a,dores ça - prova inequívoca de amlza-

Jacob Malik. de. E nós, que acompanhamos a sua. de, respeito e cOllsidera;ç:;to.

Proprietário e
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Vetou a Russia' a 'ad
missão da Coréia
Meridional
LAKE SUCCESS, 9 (U. P.) -

A União Soviética usou o veto

pela 30. vez, fim de impedir que
a Coréia- 'fôsse- admitida como

membro do organismo ,interna
cional.
O delegado permanente sovi

ético, sr. Jacob A. Malik, levan
tou s'olenemente á. mão ao ter...,
minar o debate no seio do Con

selho \Íe segurança e, de�sa ma_

neira, impediu fôsse aprovadà
a solicitação do govêrno da Co
réia Meridional, que tem o apo
io doS' Norte-Americanos.
A votação sôbre o pedido da

Coréia do Sul foi de 9 a 2.

Q delegado ucraniano; sr. Ta
rassenko, votou com Malik.

Quando assumi o cargo de membro da Comis
são Estadual de Preços, não tinha .dúvidas sôbre
as dificuldades e, talvez, impossibilidade de poder
se ainda estabelecer um contrôle eficiente nos pre
ços das utilidades, soltos havia já tanto tempo. E,
embora com ceticismo que não pude deixar de ma

nifestar algu)llas vezes, não podia deixar de aten
der à honrosa indicação, ao menos, se por mais não
fosse, para ver o bicho de perto. Tantas comissões
dessas haviam já fracassado, e grande era já a des

crença do povo sôbre' a utilidade delas. -Mas era e

seu favorável ao contrôle da economia pelo poder
) püblico, mormente em épocas de crise.

�3!i?- .. Tendo dirigido uma autarquia econômica, qual
o Instituto Nacional do Mate, órgão controlador da
economia ervateira no país, voltei-me mais do que
nunca para o estudo deste assunto que versei em

palestras no Instituto Brasileiro de' Cultura, do Rio
de Janeiro,· e na Faculdade de Direito de Santa Ca
tarina.

Não desconheço, entretanto, que o assunto está
ainda sujeito a controversia.

Outro dia, o distinto jornalista João Frainer,
pelas colunas do "O Estado", argumentava com o

preço da manteiga que lhe parecia ter baixado de'
), 36 cruzeiros a vinte e dois. o kilo. E concluia que ês
I, se fato era á prova das vantagens do comércio Il
l. vre, pois a Comissão Estadual de Preços havia li
". beradÇl o preço dq produto. E é certo que as inter
I' venções do govêrno nem sempre têm sido felizes,
o por inoportunas, erradas ou insuficientes. As Co

missões de Preço têm, por seu lado, contribuido pa
:-a que sérias desconfianças se levantem contra tais

U!-tervenções. Constituidas por pesso?-S', no geral,
dIgnas, mas ocupadas em seus afazeres quotidianos,

t- reunindo-se, de vez em quando, para tratar de assun
tos tão complexos, não poderão dar conta de uma

í..- tarefa que exige ação inint'errupta e enérgica, além
de .mementos estatísticos atualizados.

1''1-
�:,
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i liberdade Econômica i
· :
· , ..
••••••••••••••• •......e••••••

(De uma série de artigos)

x

xx

Vivemos por isso .entre dúvidas sérias quanto à
ação do poder público em matéria dest,a natureza.

Que tem o govêrno com as atividades particula
res? Só a plena liberdade econômica, ouve-se fre
quentemente, permite o reajustamento natural da

'

situação. O aumento de preço pela falta de produ
to, determina aumento de produção pelo 'interêsse
a mais que os altos preços provocam aos homens de
iniciativa.

.

.

E, durante o século pássado -até há pouco, se

confiava apenas na livre iniciativa particular como
única forma de solução para os problemas econômi
cos.

O poder público deve ser o guardião apenas qUe
'garante a propriedade e ativid.ades individuais, dej ..

xando que estas se exerçam livremente. Só assim
estas produzirão mais e melhor, instigadas p'ela am- '

bição do lucro e apuradas pela pressão da concor

rência.
Por essa forma, os desequilibrios econômicos se

reajustarão naturalmente, como os riosr depois das
enchentes, voltam ao seu leito,

É só deixar a natureza agir (Laissez faire, di
ziam os velhos economistas). Aumentou o preço de

, uma mercadoria? Isso é o resultado da insuficiência
dela no comérCio (mercado). A procura foi maIor
do que à oferta dessa mercadoria (lei da o;,ertR. e

da procura), Procur>€mos então desenvqlve:"-ll1e .a

produção. Logo baixarão os preços, e a situação se'

normalizará por si. Êsse raciocínio algo generaliza
do, está no espírito de quantos 1;1ão se tenham apro
fundadó nos exames dêstes fenomenos no mundo
'atual e, até certo pontó verdadeiro, tem ainda a �}eu

favor uma tradição doutrinária que lhe dá ilUita

fôrça. Apenas, essa doutrina em que se fundava a

escola do, liberalismo clássico, já não atende mais�
às exigências da vida social moderna.

Tem-se visto que, frequentemente, o impulso no

sentido de aumentar a produção, leva a incoveniente

oposto - passa-se a produzir demais e, em conse-,
.

quência" os preços baixam também em demasia. E,
nova crise se verifica ---: não ;mais, agora, de sub pro
dução, mas de superprodução. E aSSIm fka a vi_r.la
econômica entre altos e baixos, entre crises que se

sucedem indefinidamente e que, às vezes' a3sumem
proporções de calamidade.

Os rios (voltemos à mes;ma comparação) igual
mente sujeitos a secas e cheias, voltam sempr€fJ ao'

seu nível nórmal. J.y1as ninguém jamais pensou em

deixá-los entregues às fôrças livres e inconcientes,
da natureza.

As populações ribeirinhas nunca se conforma
rão com os· efeitos, muitas vezes c�lamitosos d� en-,

churradas ou das secas, para esperar sempre, ,com
fata1i;=;mo, que as águas baixem depois das chuvas;
ou que os rios ,encham depois das estiagens. .

Há clamores por toda parte pedindo providên
cias dos govêrnos contr� tais desvios da natureza.

E a engenharia tem aperfeiçoado processos pa
ra construir açudes e levantar comportas, retificar
rios ou desobstruir-lhes o leito, visando corrigir as

imperfeições da natureza. E os poderes públicos se

esforçam por aplicar êsses processos, promovendo a.

execução de obras que são intervenções decididas
no mundo físico para assegurar o bem estar da co

letividade.
Carlos Gomes de Olíveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o mais provavel

é que tenha sido provoca

da por excesso de acidez

no estômago, o qual, com

frequênia. resulta em tla

tulência, hiperacidez e ou

tras perturbações digesti
vas. Um

-

remédio de con

fiança é a M A G N.É S I A

BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o

íuncíonamento regular do

estômaio. MA G N ES I A

,
BlSURADA alivia rápida-

(ente
as perturbações e s

ornacaís causadas por ex

cesso de ac.dez

Em pá e em CO�1P'
'i,I/'t'cZos.

MA G NÉ 5 I A
��

BISURADA
ANTIÁCIDO DIG:::STIVO

til ••••••••••••
- .. #' OI 'e _,_ ..

Larga-me...
Dei�a·�e grilar!

,

XA·ROPE
S.. JOiO

.-

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria

d.o s , João O Xarope S.

éeflcaz no tratramento

das afecções gripais 8

das vios respiratórios.

O Xarope São João
.

?oI ta ,I catarro e faz.

ell.pectorar fàcilmentE'-

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

rRe-rVO$�D.ebin:
�Ia_dos"P;ovocam
ta Heura:sthenia
,r�Ji NÃO DEIXEQUE O EX-

CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O 'UU-OR
GANISMO, 'PORQUE o
'CANSACC PHYSICO
E. INTELLECTUAL O
(LEVARA', FATALMEN •

.TE, A' NEURASTHENIA

_.

li:?

()s pnnfelros symptomas da
Ileurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili

da�e, dôres -de cabeça e ner

VosIsmo. A? sentir quaesquer

pestas mamfestações "revina
..� contra as suas consequen,

elas. Trate-se immediatl:imen.

�e. ��m um remedio de:effeito
i IPOSI��VO e imme4iâto. Não

I
tome drogas perigosas. Vigonal

(é. o, remedio indica�o para

.. ,qualquer caso de neurasthenia.

''Vigonal revigora o organismo
. -resti�uindo ao fraco as força�
lPerdldas e a energia da juven-

I 'l;Yde
ás cPeSsÔas exhauridas.

.

A FORD .OFERECE O -MELH'OR EM

[
ONIBUS SOBRE CHaSSIS F-5 E caMINHõES F-&"

TE
ao!

I Veja' as calracter6'sti

cas do Hercules Diesel

DIX 6 - 6 cilindros

95 cavalos, a 2.800 rotações

par minuto· 190
libras- pé de

torsõo, a 1.800 rotações por

minuto. 7 mancais principais

• Regulador automático de

velocidade • Filtro de ar <IÍ

banho de óleo.

Adota do a chassis Ford F-oS

de 158" e F-5 de 194" para

ônibus, com eixo traseiro de 2

velocidades e freios hidráuli

cos, com fôrça auxiliar a vácua.S e o seu, p�ohlema é/0 transporte de passageiros ou de

pesadas cargas, a um haixó custo, eis aqui a melhor

e mais econômica solução: um ônibus ou um caminhão

Ford eqiIipado com motor Hercules Diesel DIX
6.'Extrema

mente econômico, êst.e motor tem ainda' a garantia do

tradicional serviç·o 'Ford sempre perto, onde quer 'que

o seu.
caminhão esteja -.

FORD MOTOR COMPANY
)

..
CAMINHÕES����FDRD

".........---

.

Criadores de' suínes !
Para proteger suas criações é necessá

rio, todo ano, sistemáticamente,
revaci

nar os porcos de qualquer idade com

uma
.

vacina de comprovada eficiência.

vaCINA CRISTAL VIOLETA RHODla � .

/

- represenla a máxima garantia conlra a peste suloa' '�!!_ilÍ/f/(

•

Irmandade

Passos e

do Senhor Jesus

Hospital' de Carídad
FUNDADA EM 1765

E O I T A L
De ordem do ISenhor Irmão Provedor, convido os Irmãos

Irmãs· para, revestidos
de suas insignas (baladraus e fitas), assis'

as solenidades' abaixo
discr'iminadas:

.

Dia ·10 DOMINGO DE RAMOS: Missa na Capela do Menino .

às 8 horas C0111 Benção e distribuição de Ramos.

Dia 14 QUINTA-FEIRA MAIOR: 10 Comunhão Geral, na Cal

Metropolitana, às 6 horas, distribuída pelo Exmo. e Revmo. Se

Arcebispo Metropolitanq; D. Joaquim Domingues de Oliveira; I

2° _ Adoração solene do Santíssimo Sacramento' e Sermão

Mandat�, na Capela do Menino Deus às 18,30 horas.,

Consistório, 7 de abril de 1949 •

LUIZ S. B. D� TRINDADE:- Secret:íri

'Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA

EM SÃO PAULO (CAPITA

HÁ LONGOS ANOS, E QUE' mSPêE DE DEPóSITO, ACEIT

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE
PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS'A CAIXA POSTAL, 245 -SÃO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ONTRO DOS IMPULSOS NOBRES E FILANTRÓPICOS DA POPULAÇ10 DE LAJES IRÃ, DENTRO DE POUCOs.

O �PÊLO DOS DESPROTEGIDOS DA SORTE, CONCRETIZADO NA CAMPANHA EM PROL DA AQUI S I ç Ã O DO

MIN" E "�TREPTOMICINA"o UMA' FESTA DE CARIDADE, QUE CONGREGARÁ EM TôRNO DOS SEUS OBJETIVOS,

ENEROSO POVO LAJEANO, ANGARIARÁ DONATIVOS, QUE SE DESTINAM AO SOCORRO A DOENTES POBRES, RE-

'VERTENDO TAMBÉM, EM BENEFíCIO DA CASA DO ESTUDANTE.

S
Vida 80qial
A\IVERSÁR[QS: I me de ROBERTO, acha-se em Ies-

TE. lLDEFO!YSO
JU17E.YAL I ta o lar feliz do distinto Engenhei

anSCOl're hoje o aniver-sário
na- 1'0 Agrorromo Dr. José Carlos de

io do SI'. Ildef'unso v.Iuvenal, 'Mattos Horta Barbosa dedicado

nte
í'armacõnüco da Policia Executor do' S�l'\'iço Florestal e

ar ref'urmado,
'e festejada be- de sua exma. esposa D. Ruth Alva-

sta,
renga Horta Barbosa, fato ocorri-

SRA. FLÁ 1710 FERRARI do ontem, na Maternidade Dr.

ivel'sar'ia hoje a ema. sra. d, Carlos Corrêía.

•

Ao RoberLo e seus dignos proge

nitores, nossos votos de felicida

des.
VTAJANTES.

:ORo MARIO MAFRA

ir Amaral ]\errari, digna espo

o sr. Pr·of. Flávio Ferrari, di

Senai em Santa Catarina

en te da Federarão Ca tari

de Desportos.

ga, espõsa do SI'. Flodoardo
Nó

ga, agente da Caixa Éconômica

Tubarão.

o jovem Síh"io D'Alascio.

a sela. Lourdes Maria Cordo-

FAZEM ANOS AMANHA

- a srta. Irene
Cristóvão de Oli

Veira.

a srta. Maria de Lourdes Fer-'.

- a srta. DaniJa Luz, filha do SI':

· Professor Eduardo Luz.

- o menino Carlos Antônío Ger

'lach, filho do sr. Benjamin Ger-

·

lach e d. Ondina Gerlac'h.

•
- a menina Lenil' Tonera, filha

, do sr. Jorge Tonera e de sua espô

; sa d. Linaura Tonera.

- o sr. Erasto Macedo, alto fun

· cíonário do Consulado Americano.

- a sra, d. Alice Carpes Assis.

- a sra. Andreza Gonça]ye� da

, Silv'!.
- a sra. Inácia

Oliveira 'de Al-

meida.

- o sr. Antônio LopE's Faria ..

- a srta. Ceci Gonçalves
.•

- a srta. Maria Nicolich.

- a srla. Hildegard '\yoscikie-

· wicz.
- o joyem Jocelino Dutra.

- o estuoantr Jorge Chel'em.

- o sr. Mig'uel ele Souza Reis.

l\'ASCIMElI'TOS.

elo nascimento de um interes-

�p
SCANIJINAI'IAN
AIRI.'N6S

SrSTEM

- �nhas Aéreas
Escandinavas-

•

Inlonnaç(Jes e re!erveu :

RIO:Av. Rio Branco, 277-loja
lBD·Tel. 42·1704. �

SÃo PAULO:Ladelra Dr. Falc!"
"

� Filho, 56 s.'10Th-Tel. 6-4965.

RECIFE: Avenidl!
Rio Branco,

155 - Telefone: 9773.

:r:':re=�sA3!?��its-r;�::::i�
• "Ortae;ro doSvl".

em todo o Bra.&il.

O Serviço de Luz e Fôrça avisa que, hoje, dia 10, será racio-

nada à zona do Estreito.

.

\f I. ( )
Govêrno

Municipal

BIASE FARACO e SENHORA

PERESSONI

participam aos. parentes e pessoas participam aos parentes e pessoas

de suas relações o contrato de de
. suas relações, o contrato de

casamento de sua filha Giuseppinu, casamento de seu filho Benno com

com o sr. Benno Meyer pereSSOlli.j a srta. Giuseppina Faraco.
.

NICOLAU

Requerimentos Depachados

Polli S. A. -
Comércio e Indus

tria; Alexandrino
Pinheiro Gomes;

Odilon Bartolomeu Vieira; Acelon

Pacheco da Costa: Francisco Bleg

gi Junior & Cia, Ltda.; Adriano Mo-

sírnann: Empresa de Melhoramen

tos e Obras; Jaime Linhares; Feli

pa 'I'eixeira.; Carlos Berenhausen;

João Benigno Gonçalves: João re-

I sé Mendonça; João
Machado Pache

Co Junior; Reinaldo de Brito; Ro

dolfo Manoel Vieira; Oscar Cardo

so S. A.; Brasiliano Araujo; Mário

Jesuino da Silveira; Zacarias Al

bano; Zanellatto,
Fernandes Ltda.:

,'L João Antonio °Atanazio, Cia.
Comer

cial Laminadora Ltda.; Vitor da

Luz Fontes; Placido Sergio Alves ;

Anselmo Antonio da Rosa; Dr Sau

lo Saul Ramos; Teodoro Grundel.

\

Giuseppina e Benno

noivos

Florianópolís, 8-4-49

ODEON - Hoje às 10 horas

Colossal Matinada

No Programa:
Olivio Doré

1) - O Esporte em Marcha
Diretor Xadrês: Acadêmico

Ma:1-

....._ NacionaL
ricio Engelrnan

2) - Quero Ser SoLdado -

Aproveitando 00 ensêjo para aol'f'-

Desenho colorido.
sentar a V. S. o nosso elevado apre-

3) - Bola ao Cesto - De;se- ço e distinta
considerações.

nho colorido.

Acy Varela Xavit'r

4) -

Herdeiro Caduco
- Go-

Presidente

zadíssima
comédia.'

Onofre Castro Ferreira

5) - Final do espetacu13l' �
Secretário" .

Igigantesco'
teriado:

O FALCÃO DA FLORESTA

I com

Herman Brix - O nOV1 TaI-

lizan.Precos: Cr$ 3,20 e 2.0"..

"Livre". Creanças maiores
de

15 anos poderão
entrar

t

.,.

IMPER�AL
- Hoje às 2 horas

Matinée do Barulho

1) - A Marcha da Vida

NacionaL

2) - Quero Ser Soldado

Desenho colorido.

3) - Bola ao Cesto � Dese

nho colorido.

4) ..:_ Herdeiro Caduco - Co

média (2 partes).
5) -

A ILHA DA MALDIÇÃO

6) - Uma tempestade de ri-

ama de nobre sentementos Esteve 'nesta cidade o. sr'. dr,

tãos, a natalicianl.e, hoje, por Mário Mafra, nosso hri lhanl.e co

o, receberá as homenagens a lega diretor do jornal "A Semana"

faz jus. que se publica no Municipio de

FAZEM ANOS HOJE: Rio do Sul.

meni�a' Libertar Lamarque, O ilustre jornalistn que é prestí-

a do .sr. Oscar Lamarque; gioso procer político pessedista �a-

a sra, Marília Fei-ro Barata, qnele Município teve festiva recep

ôsa fio sr. CeI. Hisoleto Barata. çâo por parte de seus numerosos

a sra. Cacilda de -Oliveira Nó- amigos e correligionnrios que o

admiram sobremodo.

JOHNALISTA JATME MENDES

Procedente de Rio do Sul, esteve

entre nós, o nosso distinto con

terràneo jornalista Jaime Mendes,

um dos fundadores elo jornal A Se

- o menino João Augusto, filho'mana daquela cidade.

Sr. Benjamin Jorge e de sua ónteri1 mesmo o nosso prezado

ma. espõsa d, :7ioleta �. JOl'�e. I amigo relornou àquela �r��(pe:'a
- oi sr. Otávio Pereira Brito, região, onde, com, profíciência,

Iegraf'ista,
ainda exerce o cargo de Inspetor

- o menino Francisco de Paula, de Fazenda.

ho do SI', Domingos
Andréa. DR. l�N/O CAV:'4LLAZZi

a menina
Norma Slae-l D'Acam- Acha-se nesta capital. o nosso

prezado amigo e distinto
conter-rã-

ZENON BONOSSIS neo sr. dr. Ênio CavaIlazzi, muito

. efemér-ide de a�aI?h,ã. assina-l benquisto
Promotor Público no Mu

a passagem do aruversarro nata- i nicip io ele Orleãns. '.

cio {lo nosso distinto conterrâ-
.
S. S. se demorará alguns dias

� sr. Zenon Bonassis, funcioná- nesta capital, onde lerá oportuní

íô da Penitenciária' do Estado. dade de externar seu agrarleclmen

RA. ODETE
NATlViDADE DA to às homenagens dos numerosos

COSTA amigos que o estimam e o adrni-

1 Decorre amanhã o
aniversário ram por seu talento e seu calivan

alalício da exma. sra, d. Odete Na- te cavalherismo.

ividade da Costa, viuva do nosso

audoso conterrâneo Coriguasi

Austi-ictliano da Costa.

SR. DIONíSIO
DAMIANI

Comemora amanhã sua data ani-

,el'sát'ia o nosso prezado amigo

Dionísio Damiani, peS30a muito

conceituada nos meios social e co

mercial desta capital.

Cavalheiro afêlYel e muHo e.stima

do por seus nobres predicados, ver

se-á, nesla data, homenageado
por

suas numerosas relações de amiza

de.

CINEMAS
ODEON - Hoje às 2 horas

-e

;IMPERIAL - Hoje às 7,30 hs.

CANÇAO INESQUECíVEL

(Technicolor)

No Programa:
Notícias da Semana

- Nacio

nal.
ODEON - Cr$ 4,20 e 3,�(I_

-um oo'ç tolO
- 'IVIH:!IdWI

-

Simultaneamente

RITZ - às 2, 4, 6,3.0. e 8.3J 11S.

ODEON - às 7,30 noras.

ROXY - às 73/4 h·J.:as.

Sessões Elegantes
Incontestavelmente ... a me

lhor comédia de todos os tem

pos!
- A comédia que

"abafou"

Nova York -
Buenos Ayres -

Montevidéu - Rio de Janeiro

- São Paulo - Curitiba e Por

to Alegre!
-

Finalmente nesta Capital:

AMA SECA. ..
POR ACASO

Robert Young -

Maureen

Preços:
'RITZ - às 2 e 4.30 horas

-

- 6;20 e 3,60.
- fi,20 (único) - às 8,30 hora=

ODEON - Cr$ 6,20 (único).

so:
UMA NOITE EM

CASABLANCA

com

Os Irmãos Marx.

7) � Continuação do seria

do:
O TERROR DAS MONTANHAS

I 10° e 11° Episódios.

I 8) -
INICIO do melhor se

riado:

Centro Acadêmico

XXII de Janeiro
Recebemos e agradecemos,

Centro, a seguinte comnicação!

..Senhor Diretor :

Temos .o prazer de comunicar a

V. S. que em reunião efetuada cm

1 de abril do corrente ano, dr.s a

lunos da Faculdade de Farmácia

e Odontologia, foi
el�iÍa e empos

sada a Diretoria da- Associacâo

Atlética Acadêmica da Faculdade

de Farmácia e Odolo.gia, a qn-il fi

cou assim constituída:

Presidente de Honra: Nilson Ca- MUNICIPAL

IMPOSTÓ PREDIAL

RITORIAL

O prazo para o pagamento do

primeiro semestre dos impostos

predial e territorial (prorrogação)

termina dia 16 do corrente.

E TER-

/
ASSISTENCIA

ríoní
Pelo méctico-itenerante Dr. Enéas

Pre�id�nte:
Acadêmico Acy Va-

i Serrão foram visitadas, esta serna-

rela Xavier I
na, as seguintes

localidades da ilha:

Secretário:
.

Acadêmico Onofre de Dia 5 - Rio Tavares - 65 consul-

Castro Ferreira .

tas; Dia 6 - Santo Antonio de Lis-

Tesoureiro:
Acadêmico Ervin boa - 94 consultas: Dia 7 - Var-

Schwarz
gem Grande - 69 consultas.

Diretor
Futebol :

Acadêmico
, REDUÇÃO DE IMPOSTOS

Moussa Name

Diretor Basquete:
Acadêmico

Bôa repercussão vem tendo aos

contribuintes de .prole numerosa e

possuidores de único Nédio, a re

dução de impostos estatuída pelo

art. �3\ do Código Tributário, em

vigor desde 1° de janeiro do cor

rente ano. Diz o citado art. 63: "Os

contribuintes que provarem as con

dições abaixo enumeradas, terão

seus impostos predial e territorial

reduzido de 30 %:" a) serem pro

prietários de um único prédio, ou

de um terreno sem construção;)

terem cinco ou mais filhos meno

rec, ou incapazes de prov.erem a

sua subsistência; c) não pagarem

imposto_ sôbre a r·enda". Muitos

contribuintes,
pricipalmente' na

classe operária e funcionalismo pú

blico se vêm beneficiando desta sa

lutaI' medida de assistência sooia!.

Luiz-Antônio Nogueira

D,ireor Vo lley: Acadêmico F ran

cisco José Pfeilsticher

Diretor Remo: Acadêmico Vini

ciOi Oli:n:ger
Dir'etor Natação:

Acadêmico Al

do Born

Diretor Tenis ; Acadêmico
Jniro

Goss
Diretor

Atletismo:
Acadên-íco

A beleza é
vbrigôção

O MISTERIOSO DR. SATAN,

com

Edward Cianelli.

10 e 2° EpiSódios (5 partes) .

Preços: 4,20 e 3,20.

"Imp. 10 (DEZ) anos"
A mulher tem obrigação de sel'l

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfe�·

çoam día a dia.

Agora já temos o creme dI:' alfa.·

ee "Brilhante"
.ultra-con(o('ntrado

que se caracteriza 'por sua ação ra.

pida para
.embranquecer. afinar

refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme. oh

.,erve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade. encantador •

vista.

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

lO

..

ROXY - Hoje às 2 horas

Matinée Colosso

'1) -
Notícias da Semana --

Nacional.
'.

2) -

A ILHA DA MALDIÇÃO
com

Rory Calhoun.

3)
UMA NOITE EM

CASABLANCA

com

Os Irmãos Marx,

4) -
Continuação do

do:
O TERROR DASMONTANHAS

100 e 11° Episódios.

5) -
INICIO do melhor de

todos os seriados:
I

•

O MISTERIOSO DR. SATAM,

A pele que náo r�>�nil·fl. ff'Sseca

seria- e torna-se horri \','l!IH'Jlt�
escura. O

Creme de Alfac:" "Hrí:hantt''' per

míte á pele r('spll'llr, ·::10 mesmo

tempo que evita o' pan0S, as m�n·

chas e asperezas e a tendi'ncía pa..

ra pigmentação.

O viço, o brilho d.e uma pele vi..

va e sadía volta a imperar com o

uso do Crem.. de Alface "Brilhan...

te". Experimente-o.

� um produto dos Laboratóriot

i Alvim & Freitas. S.IA.

com

Edward Cianelli.

10 e 2° Episódios (5 partes).
Precos: 4,20 e 3,20.

"InÍp. 10 (DEZ) anos".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, O GRÊMIO LI RA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS' 20 HORAS REUNIõES NA 'SEDE DO LIRA t

�"''''''''''''''''''�:''��·'''·,IIYI()�IIi1�
i A. DAMASCENO DA SILVA I
: A D V O dADO: valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver moedas; seu visinho terá.

: • Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL

: AÇõES CíVEIS· E COMERCIAIS : jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.
•

•

•
•

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

•

I .!(Edifício Pérola)
...

•
•

• Fones: 1.324 e 1.388
•

•
•

•
•

•
•

• Florianópolis - Santa Catarina : I.-,o__o....o o_o.-.o...o.....o....o....o....o....o.-.«)

:. :.,0. I�.....................................................

� �. �

Atenção ! ! ! .Atenção!!! I '-,. " � I
limo�:n���oviagens à Joínvile e e;uritiba prefira as luxuosas

I Transportes Déreos Limitada II
� 2as. 4as. e' 6as: Rio _ Santos _ Paranaguá - Curitiba .1 �

, ._ Joinuile _ Florianópolis e Lajes. ,0
.... / .......

o
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joimnu: _

I Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. c

° Opera com Aviê'es Douglas DC3 de 21 logares. \ ,
t

°

�,- Agentes: Fiuza Lima & Irmãos !
c

Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565 1
*

� ii
_()�()._.()....()....()....o--.()....()....()....()......()_()....()..

/

antigas ou mofternas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data podeI

I
"

1
O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálag», de

Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarlssíma e de grande utilidade.

À venda em todas as Livradas da Cidade.
,

PREÇO: Cr$ 20,00

VENDE-SE por motivo de mudança'
Grande área de terreno jà culti�ad'a

(Distante cerca de seis quilometros aa capital-Bairro-Barreiros
A rea .

de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
6 casas de madeira e uma de material.'

TRATAR:

Florianópolis _ nesta redação ou Escritório 1. de À L. Alves,
Barreiros - com o proprtetárto Mathias Iha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Díàrlamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAf
JOINVILE

CüRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

Guía d.o
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus eO(1t'

r·eco!t.
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário dI

Paraná e Santa Oatacína.

Redação: Rua Peudente de Moraes, C. 626. - Curitiba.
,

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

.ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
.APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA

, RÁPIDA 88criti>rio: Rua João pinto
n.O 18· _. Florianópolis

DR�
-

RÃ';Á'EL' �G: ·('Rüz·LIMA ,I
DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ
'

ADVOGADOS

SuhlvartzmaUD
REPRESENTANTE

•

" 'WAL� lItf J.'J.AoIIA.l

Proeurem na A��Jlf)I...
Progresso,

LIVRARIA 43, L.IVR.UI.U
ROSA

•. ,reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de várf.08_modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode-ser- seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo l

;

..

)

. para Santa

KNOT
Catarina

S/An"" "t�.. rtogutar"R de ce r ço s c!opôrto de

sIo FRANCISVO DO SUL para- NOVA VORI-
Informações cornos Agentes

F1rrisn(lpolJlI - Carlos HoepckeS/A - C1- Teletone 1.212 ( En!. r eleg,
'Sic. Fr-ancilco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa� 5 "vfClJ � ;;:'dI\Ctt

Cx. 134 � Tel. KNOT
Florianópolis

e

CREME

RUGOL.

CUTIS
CANSADA

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es-'
pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme RugoI.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em-

-, belezador, usado todas as noites
}m suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove a�

impurezas que se acumulam nós
poros, fortalece os tecidos, dá vi-'

gor e mocidade à pele. Com ape-
4!

nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan-
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

Alvim & Freitas, Llda.·C.P. 1379·5. Paulo

.
. . .. .. � .

Cabelos Brancos!

j

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vai

.tar _a C.ar natul'.a1 p.r.imitiv.s
Ica.tanha,leura, doirada ou

�e\'Jra) em pouso tampo. Não
ti tintura. Não mancha a nãó
.uja. O .au' u.o , limpo,
focU e agradável.
A Loção Brilhante extingue

o. ca.pOll. o prurido. a .eból'
rhéa e tada. a. afacçõee pa
ra.itária. do cebela, a••im
como combate a calvicie, 1'_
vitalizando a. raizes capila
r••. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional d. Saúde
Pública.

��n/�;i7!'

--

A SAUDE
do seu be�ê

. está na amamenta
, ção. Lactifero forta
lece as mãezinhas"
tornando o Ieiteabun-t
dante, sem prejudi-
car o organisrno.·

LABO�ATORJO BtRGAMO
Av. Pire. do �io. 23 - Itaquera - E.F.C.B,

S.S. Publicii:le
.. , . �

_" " . .. . .. - . � -

CASAS E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos para
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escrítório Imobiliá�

1'>.. L. Alves.

Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aa4io$ ial�e_e$ 4�a '" CO
Da Fábrica cu consumidor. -- Uraode estoque recebeu 8 firma distribuIdora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - F'ltne 1565 - Fpolís,
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Aceita-se representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Florion6polis

IV S
"., ? R

'

.

d I t
·

.

O TESOURO
,

, 'Da instrução esta ao aloaue-
. · viaJa. eSI e no n erlor .íe todos. Dá esse tesouro ao tet
V. S. viaja-? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas i arn igo analfabeto, levando-o a..un

.Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
'. i curso da alfabetização no Grup.

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo ! Escolar São José, na Escola Indu.
-Correío Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General trral de Florianópolis ou n. O&te.
Bittenoourt. 91. sob - Plorianópolis. riral Metropolitana.

Industria de Maquinas Agricolas
-Nardini Ltda.

,I

A maior e mais aperfel<oada Fabrica de

Maquinas ftgrícolas" Tornos, Teares e
Artigos de Cutelarias

Fabrica am Ame:icona --'- Eitado de São Paulo

1 ,�QPpºSQntantºs º��llJsi\(os papa
;:' (l� banta (9atapina

o 6stado

J, Induslria Comercio e Seguros Knol S. B.
,

Praça 15 de' Novembro, 20 -, '2.0 andar
.

, I

Caixa' Postal 139 -:- Telefone - 1324

End. Tel. KNOT

o Sahão)

"VfRCiEM ESPECIALIDADE"
• I

, CURITIBA TEJ..E.CJtAIIA!: PROSE8RAS

I

;��OPAS PRONTAS Heli(/'
, - p/(éPtf�� �

�fl/cttSf)!�IIS !() {,(rKtM�"/JJ,t}AfA ,

ÃR ÃS sOPAS H:L��\e
� vvf" O PREPÃR te á u"'O

COM de sopa, \UO
d (250 cc.) u",<t

prato fef'len 0-

Valo "n'
chá de água

. dê,te ploduto
. h'lcoro de bem cheiO

G de sopa i�'
co\he1 doS

d na fervura por ma -

(25'915·)' del.oo
o

I r todo o pocoie uttlls8

5 MINU'OS. Para
prepa o

. dos de água fervendo, ou seja, 1 Y2l1tro.
9 chlcores

SOPAS PRONTAS ;

HelÍq
..

A SERViÇO DA SUA CQSINHA
6 ENCONTRADAS NOS EMPÓRIOS, MERCEARIAS, ETC.

__i...... ____

MALTEMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.
Ruo José Poulino, 71] _. Tel. 51-7277 • Sôo Paulo

VIAJANTE - BICO
Firma de S. Paulo, com uma interessante variedade de' mer

cador'ias, dá a representação como bico, á viajante do interior que
percorre itÍnerário em intervalos certos. Cartas mencionando ar

,

tigos que trabalha e as zonas percorr-idas, se possível .0 itiuerá
rio completo, para Caixa Postal, 5231 - São Paulo,

PREFIRA 05 LEGITIMOS

LINHOSDALiY
GENUINO PRODUTO DO BRASIL

IN D. O E LI N H O E AL G. :' O AnY" S. A.
Rio de Janeiro· 5_ Paulo �

REPRESENTANTES

Fábrica de Cofres, arquivos, ficharios e moveis de aço' em

geral, procura nomeiar representantes exclusivos, que trabalhe-n
a base de conta -propr'ia ......

Preços é condições de venda .especiaís, dando margem a bons

negocioso .

Os interessados devem se dirigir a Cofre "Dragão" Ltda; :i

Rua Tuiuti, 1.229,. S. Paulo - Brasil:

('JA WETZELt INDUSTRIAL-JOINVILLE
TORNA· A F.OUPA BRANQUISSIMA

..
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LIRA rENiS CLUBE - mA 16, SÁBADO, GRANDIOSA "SOIR�E" DE ALELUIA, ÀS 22 HORAS; SORTEIO DE PRÊMIOS; RESERVA DE MESAS, NA R�LOJOA
RIA MORITZ, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA mA 11. DIA 17 (D{)MINGO) "MATlNtE" INFANTIL DA PÁSCOA, COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS,

ÀS 16 HORAS. SERVIRÁ DE INGRESSO o TALÃO DE ABRIL
������������������������������������ .�==�������������������======== ������=-

Doeacas nervoSas
,

e mentais

COM MERITOS O CARAVANA DO
AR SAGROU-SE CAMPEÃO DO

TORNEIO MUNlCIPAL DE BAS-

QUETE,J30L.

principalmente o primeiro que
esteve seguro na defesa e magni
fico nos arremessos. Ser-afim, mui
to preciso nos lançamentos, deixou
a desejar, entretanto, quanto à sua

sua forma. física, em vista dos

poucos treinos a que .se submeteu.
Érico, movimentou-se pouco na

cancha, sendo substituído no fi
nal. Muito a quem das suas pos
sibilidades reais atuou o hercúleo

encestador, assim como Marcos e

Erasmo que estiveram apagados.
Os quadros esLavam assim cons

tituídos :

Caravana do Ar - Carpes (de-.
pois Moraci e novamente Carpes)
e Moraci (depois Conrado); Hé

lio, Aurelio e Gouvea (depois
Moraci e novamente Gouvea) ,

-

Ubiratan - Vadico- e Eddie: Se

rafírn (depois Marcos), Érico (de

pois Erasmo) e Marcos (depois
Erasmo e Serafim).
-Movirnento do marcador:

.
Cara

vana - 2 x O - 2 x 2 - 2 x o) -

4 x 4 - 6 x 4 - 8 x 4 - 8 x (j --

8 x 7'- 8 x 9 -- 8 x 11 -- 10 x 11
- 12 x 11 - 12 x 13 - 14 x 13 -

(10 tempo) -;- 16 x 13 - 18 x 13 --

18 x 14 -- 18 x 15 -- 18 x 16 --

.,

18 - 20 x 20 - 22 x 20 - 23 x 20

FIGUEIRENSE' X BOCAIUVA T.ratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-Amenca
O CARTAZ DE HOJE NO ES-, nos. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,

.

TADIO DA �, C. D, ; Malaríoterapía. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla-

== ? intuito de apresentar ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso Regi-
ao público 05 seus novos def'en-

me alimentar t

sores, Figueirense e Bocaiuva ABERTA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
assentaram a realização, esta Amplo parque arborisado. Completa separação' de sexos. Pavilhão iso
tarde, no estádio da F, C. D" de lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es-.
um prélio amistoso que, dada a pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.
ansiedade reinante nos meios Transporte de doentes,

'

esportivos da Capital, promete ELETRICIDAIJE MÉDICA
levar uma bOa assístencía ao [mo terapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vaseula-.
campo da Praia de Fora. res do cérebro.
Ignora-se ainda a formação

das duas equipes para o emba
te de-logo mais, Ao que sabemos
as mesmas serão escaladas mo

mentos antes do prélio.
Entre os elementos a serem

apresentados pelo Figueirense
figura o atacante ., colored"
Leonídas, que integrava a equi
pe do Internacional, de Porto
Alegre, e que tem agradado nos

exercícios.
Aguardem o coteja que den

tro de algumas' horas será dis

putado entre- o "esquadrão de

aço" e o gremío da faixa ama

rela ..

Os ingressos serão vendidos
a preços ao alcance de todas as

bolsas,

Direção: Prof. Otavio da Si!veira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clinica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

Casa ile Saúde,
N. S. da Glória

Na mais renhida e empolgante ba
talha cestobolistica do ano o Ubi

ratan, campeão do Estado, foi sub·
jugado pela intrépida [alanqe da

Base Aérea por 30 x 26
Na magnífica quadra do Lira Te

nis Clu'lbe, per-ante uma. enorme e

entusiastica assistência, realizou
se ante-ontem à noite a terceira e

decisiva partida da "melhor de
três" entre os homogenens "f'ives"
do Caravana do Ar e do Ubiratan,
em disputa do Torneio Municipal
de Basquetebol, promovido pela
Feaeraçâo Atlética Catarinense.

Como se esperava, o embate en

tre as duas poderosas equipes ri

-vais, transcorreu bastante movi

mentado, carater-izando pelo ardor

<e combatividade dos litigantes, sem
f'alar da parte técnica que corres

pendeu em cheio, fazendo ver aos

numerosos entusiastas presentes
os progressos obtidos pelo basque
tebol insular, graças aos 'confron
tos dos nossos '''cestinhas'' com os

cariocas paulistas e pernarnbuca-
nos.

Cada lance da. movimentada 'lula
- 23 x 22 - .23 x 24 - 2ft x 24 -

era recebido com grande entusias- (tempo regulamentar) - 26 x 24

28 2 ao 2 PAULA RAMOS X AMÉRICA
mo. pelo público que lotou cem-

- 28 x 24 - x 6 -:5 x 6. As águas do mar não .constítuern P d' IO d A· 'I' 1? \7 Na progressista, cidade de rorroga O '0 P !lHOpletamente as dependenâa cancha. s marca ores: ure 10 �, a- perigo para a conservação dos Mo·' U .

dica 8, Carpes 7, Hélio e Ér-ico 6, Joinville será travada hoje a
Apresentando se ambas as esqua

- � tores JOHNSON Sea Horse pois to M' b II'

'-
.

-

primeira -. pa.rtida da serie de a rtl aeras com credenciais para a. vitó-
Marcos e Sarafim 5, Gouvea 1, Ed- dos êIes, antes de sair da fábrica, "

di 2 C d 1 três entre os quadros do Amé-
ria, lançaram-se à luta com o es- te e onra o , são tratados por um processo espe- \VASHJNGTON, 9 (NP) - Por

O C d A t 7 1 rica, local, e do Paula Ramos,
pírito indomável de alcançar o ob- aravana o r eve 3l'.CeS ciaI, idealizado e executado para 70 votos contra 7, o $enado vapro-

jepvo. livres, dos quais acertou 3, e o Ubi- desta capital, em disputa do
proteger as partes metálicas contra vou o projeto de lei prorrozan-

O Caravana do' Ar, foi mais feliz, ratan 15, acertando 6. Campeonato Estadual de" Fute-
os efeitos corrosivos da água salga' do o plano Mãrshal por mais t.)

.

D'
, ,

tid O bol de 1948, Segundo fomos in- .

Venceu com. méritos íncontestaveís l " n-igu-am a par I a os srs. s, da.' Distribuidores Comércio � meses e autorizando para o' mes-

b formados, o esquadrão paulaíno
e podemos mesmo dizer que seu waldo

,
Meira e Osní Bar ato, 'lne Transportes C, Ramos S, A. - João mo a soma de 5,508,00.0,000 de

obedecerá a seguinte formação: ' /
tr iunlo foi conquistado COll1 mere- corresponderam. Como cronome-, . Pinto, 9 dólares, depois que a poderosa coa-

Tonico, Chinês e Nenem; Cazu-' .
'.

cimento e brilhantismo, porquanto trista e apontador serviram os s1's, 'w' ., i.: .... ",,;<QI; : .• i .'\_ i ..... Iisão de democratas e republíca-
N· f H' '" 1\6' za, Chocolate e Ivan', Lázaro, I

melhor se conduziu na liça. Ire s aviaras e usmar 'l�m'a, •.. , .. , , .. ,
nos. lançou por terra tôdas as' ten-

Nessa afirmativa não. vai nenhum respectivamente. Bentev:í, Nicácío, Fornerollí
'

e

I tativas visando reduzir os gastos

desmerecimento ao valor do quin- Após a realização do prélio um Mandico, A este último a F,C,D. �8mi.a,. Gravat•• ; Pita'ue ,do programa de reabilitação, eu-

teto ubiratanense que esteve bem grupo de aficionados do esporte da deu condição de jogo. O encon- Meia. d.. melhofel, pelaI mt . ropéia e restringir o mesmo.

infeliz mas lutou como um titã, bola ao cesto, liderado pelo sr. Os- tro terá como "refferée'" o ar-I Dore, preço••6 na CASAdM , d Senado autorizou a retirada de

perseguindo com tenacidade e ad- waldo Meira, solicitaram ao presi-
brito carioca Mário Viana.: CELANJr.A - q ....C. 'Vf.'''''' todo o dinheiro solicitado pelo di-

versárto ,até tombar conciente :e dentexdo Ubiratan, sr. Ruhens Lan- reter da Administração da Coope-

tranquilo após e completo exgota-] ge, que fizesse a entrega aos ioga- ração Êuropéia, Paul Hoffman, pa-
.imento das energias. dores do Caravana do AI', campeões LUl·-Z Foría & Irmõo' ra ajuda á Europa.

Gostamos de .ver como se porta- do Torneio Municipal, de ricas me-
.

• .' O projeto passará agora á con-

Tam os dois conjuntos. Disciplina dalhas, por aqueles doadas C:;lllO sideraç,ão da Câmara dos Represen-

"e camaradagem estiveram presen- um grande incentivo ao esporte da l{e1?'I'esenlações - Consignações C/PrópríQ,
,

tantes. Embora o programa de

'tes, dando à llÚítada um cunho. todo cesta na Capital. Prolongados aplan- COMÉRCIO 'POr. ATACA�O E A VAREJO
ajuda tenha expirado sábado passa-

,..especial. sos se ouviram no momento .em que do á meia-noHe o escritól'Ío diri-

iVIaTs abaixo publicamos o movi- o maioral do Ubiratar( entr'egava as Louças Vidraria _ Artigos de alumin'io - A1'tigos Escolares gído pelo sr, Hoffman continua

menta do marcado!', pelo qual ])0- medalhas. Papelal'ia emb��rcanclo merca.dorias para ao

",demos observar o equilibrio de AVAÍ X CARLO"" RENAlJ.x., tdl1
Eut'flpa ocidental comprada nos ul-

f
.

.., Gene1'os AUmenticios IIld,sll'ialisados - .4nnarinhos em gei'al t' t
_ orças das duas equipes. BRUSQUE

unos l'es meses.

,

.o Caravana do Ar vem de con- Será frente ao C, A._Carlos He. LOJA E ESCRITóRIO '- Rua 7 de Setembro, 21. Embora nunc.a se tenha dnyid�-
--quistar um título faustoso que

do de ([ual ser'ia a sorte definitiva
naux e não ao Payssandú, o jogo

muito bem atesta a sua ótimaorga-' Caixa postal, .322 - End, TelegráfÍco "LUFAMA". do referido projeto de lei..
amiiitoso que o Avaf vai disp�ltm'

nizacão, a discussão do mesmo no Se- -

ho.ie na cidade de Brusque, O qU3.- Florianópolis -- Santa Catarina
O tempo regularmentar teve o

. nado prolongou-se pelo espaço
dro azurra hoje pela manhã deixou

setL tél'm;mo empaLado por 24 x 24. de treze dias muito mais
esta eap'ital, rúmo aquela cidade.. .

, Efetuada. a 'pl'orrog'ação necessária, ,.88,8"'·,8"8-,0 I1nmar'''I·.a.1 d-e. I1JOI'I·:aBÓ.pol,i� dtempo do que 0dtomado pelo Scna-

marcou o Caravana mais 6 pontos VERA CRUZ X E, C. TIJUQUE'I\SE II "" ti" u" J \l
.
o o ano passa o

.

para aprOVal" ().

'flor interm:édio de Aurélio (4) e Na cidade de Tijucas o Vera Cruz, programa original de ajuda a, de-

'Hélio (2) e o Ubiratan dois pon- desta Capital, enfrentará hoje, em Convocação de, Assemblêia Geral zesseis países europeus e à Alcma-

lias, p01' inlermédio de Eddie, assi- prélio amistoso, o esciuadrão do E. Nos têrmos dos'artigos dez e dezesseis dos Estatutos, con- q,ha ocidental.. ,,'
.

;;nalan{!o o marcâdor a. vitória do C. Tijuquense, local. voco a Assembléia Geral Ordinária dos Associados para a fim �s duas ,provas P�lllClPaIS a que

'Caravana do Ar, por 30, x 26. especial de eleger a Diretoria, Comissão Fiscal e Comissão Arbi-l fOI _s�bmetIdo o projeto foram n{)

,

'1\10 conJ'unto. venced()l' a' grande CAMPEONATO SUL 'AMERICANO
tI' d

.

9' d t
•

rao p ssado qllU do o Sel1'1'�
l' ra para o penedo e 13 de maIO de 194 a Igual a a de 1951. . ve" a' , �

n . ,< fitp

'fig,nra foi o. "cenLer" Aurélio, o ar-
' DE FUTEBOL

A eleição Será realizada a 14 de abril corrente, segundo de-! re,leItQl1 as moçoes a�res('ntada
"tilheiro da noite, que realiwu uma-

S ���sSeg�Ürá hoje o ca�:peQnato cidiu a Diretoria, às 19,30 horas, na sede social, sendo aceitos os pelos selladores repubLIcano 110-

'''perf'omance'' das mais louváveis u mencano de Futebo, con� a
votos em envelopes fechados e atenticados por tira pÍcotada .. Nos bert e Kcnneth Wherry para re

,que bem diz do acerto da sua esca-
. realização do seguintes encontros: têrmos do artigo 30, poderão votar e ser votados QS sócios qui- duzir o dinheiro para o plano em

!ação no ,combinado caLarinense Brasil x Boliyia, no estádiO- do teso lO, e 15 por cento, respectivall]eute.
'que disputou o ultimo certame na- Pacaembú, em São Paulo. Florianópolis, 8 de abril de 1949. O projefo de lei hoje aprovado
(ciol1al. Hélio, outro iJ1' �f'l'alit,e na Paraguai x Equador e Perú x Charles Edgar Moritz, presidente. dá a Hoffman

'

a quantia de ., - .

,equipe barríga-verde, (' r.a!'pe�·, se- C.olombia ,no estádio de São J1!1uá- 1,150,000,000 de doIares para se:-t'm

,eundaral'n-no, atuando amb:ls Illlnl rio, no.Rio de Janeiro.

O () N V I m � gas,tos nos meses de abril maio e

:grande dia. Morací e Conrado sa- O quadro brasileiro, segundo se '1. I , ,..., J junho do corrente ano. 4.280,000.1)00\

tisfatáeios e iliouvea com altos e informa, será o seguinte, para I) A MODELAR convida a digna população de Flo- � de cloláres representam a autori;r.n-

]}aixos,
J encontro com os bolivianos: B;J,l'-. rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, que ção para o ano fiscal de 1951) e

-Do quadro vencido, Vadico, e bosa, Al'lgusto e'Mam:o; Baner, Hui acaba de receber as últimas novidades para o inverno 150.000,000 de dólares é o dinheiro

'Edie, dois outros· componentes da e' No·ronha; Cláudio Zizinho, Nilll- por preços qU€ constituirão a sensação da época. que sel�á adfartaflo para contrata,L'"

:sceç50 caLarinense, deslacaram-se, nho, Jair.e Simão. Trajano 7 - Fone 1.151.
_.:L

operações ftítur::l� rla ACE.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias: Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVENIDA DR. M'UNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BAtAGHERI
FONE 3055

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARAN.\.

Pedimos aos nOI)SOS distintos leitores, o. obséquio de preencher a

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de. completacmoa .

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome , , ., , ....•..........................._

Rua .E;st. \ Civil a , g. Nasc " .. ,." ..•

Mãe •...... , ...• ••...... . ....• _. • ..•.. ,.... . ... , ..........•••

Pai . ...............•.......... , M _

Emprego ou Cargo ..••.......• .'...... . ......••.

Cargo do Pai (mãe) : , ,
,
..•..

Obscrv. '...................... ..

t
_............. .. !'! <1<

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos;
casamentos e outras, de pareates ou de pessoas amigas.

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO-Oolltl.1IO 1. de Abril 0\1\ .... '949

Infor .- .

t Aviso aos

..

11 rmaçoes II el� leitores
,

H d
PRC-3 - RADIO GUANA-

orario 8S empre .. BARA, do Rio de Janeiro -

•

S8S _ rodov&arl�a�
1.360 quilociclos, oferece valio-

_ • l} so prêmio a quem lhe remeter a
IEGUNDA'Fl!lIRÃ história, a notícia ou o fato

Expresso SAo OtstOvlo _ L&�:- ,mais original e curioso, observa-
7 horas.

.
do nesta região. ,O progfama

ra1.uto-ViaçãO Itaja! - lta)ll.1 - 18 r: "Copacabana Bluce" c "0 Es-
EXP�8tf() Bru8Qu� - BrwIQu� '.!,_ tadó" darão o resultado dêsse

16 ·bora.. ,.

Expresso Bru9quenn - NOTa Trentc concurso mensal.
- A��;;'�I�:g, Catarinen... _ Joinvl1e Escrevam para a Rádio Gua-

1-
II horas. nabara - livenida Treze de
Auto-VlaçAo catarinenM - Curitiba!Maio n 23 - 25° andar - Rio

- 1\ horas, ' .

I' Rodovlâria Sul-BreU - l-brto Ale.-r·1 de Janeiro, contando o que sa-
- 3 horas. 'b d trá

.

Rápido Sul-Brasileira 'Joinv.ile

-,
em, e ragico, de engraçado

13R�o;i�s� Sul.B,.asih,ira _ Curitiba _

ou Iora do c'om�m, e ,:::a�dida-

1,6
horas.!. I

tem-se a UIn valioso premio que
Auto-vlaçãoTWa\����_ POrtO Ale- aquela emissora remeterá a

gre -. 6 ho:ras. .' quem fôr contemplado,
Auto-VIaçllo CataMneliH - Curitiba

"C b C' b " ,

_ 5 horas
. opaca ana 1u e ue

_ "iu����:AO Catuinen.. - Jotunk �egul'da fÁ sexta-feira, d�s l'J:,/>i

�I A.
ui'o-Vlaçl1-o

ca.
tar!Denhr -

TIJbal"lo.1
as 15,30 l�ora�; e aos sabados,

. :-�p:�[:'SãO Cr!5+.6vlO _ � :,_ das .13,30 as 9) horas.
7 horas.

.

I Diretor do programa: Carlos •

Empl'êsa GlÓl"14 - Lqtma - 7'14t Pallut
. ..

e 6Y" horas. .

Expresso Brusque-ILH - .BruIq�. - 1_. . :.. . o ••••••• _ • :;o..
16 horas. I
,iI"\to-V1açAo ltajaJ - ltaj.aJ - 18 no- I DR. FRANCISCO .CÂMARA

ras.
�

NETO
Rápido S.u[-iBr,as11'eira Joinvile

13 .aoras. Advogado
6 �;�!�� Su�-Brasdleirr'a Curitiba

Escritório: Rua Felipe Schimidt
...uto-v1aç&�u�T!:= _ CurWiba 121 (sobrado) (Alto da casa "O

1- 5 horas. ' Paraiso") .

__ Af1uv:.��!��ãO C8taTtnSllM - Joinv1le

I
Residencta: Rua, Alvaro de Car-

•
Auto-Vlaçâo CaWlnenH ......gun. valho, 36

1- 1\.30 heras FI
. ,

1·
• Rápido Sul-Bra-sileira -' Curitiba - I, onanopo IS

� 6 horas.

} Ráp'Jo Sul-Braaileira Joínvíle -

r ··CANETA·· ·�ERDID ..\ .::..
.

Foi ·��rdjd�,
.. 13 horas. t t· t "P

Anúncios IYlofiliante contráto. � I
Expr",sso SAo Cr1sU}vlio -- La&'lJllla -

on em, sem a ampa, lima cane a ar-

7 horas.

I
ker-", Júnior, fIe CÔl' marrou, que, sendo

Expres&O Brusquen.se - 8J:'UoIIqu. -, objeto de valor estimativo, pede-se a

Os ori "'n�;· mo -O / 16 horas. . t'l' d tít '1
. ea "''', mes o na I Aut<:>-Vlação ltajal _ ltaj.aJ _ 18 no- Iluem, a .ICOU a gen 1 eza e resn UI- a.

puhlicados, não serJio � Iras..
I nesta redação, OU ao sr. Artllr Beck, ne

I
A direç:�v���ds:\espon_ � I =:�E;�f:���:: :::::

"Salão

P;:;;:. G�;�;:�,
sabiliza pelos conceitos QUINTA-FEIRA

•

ROBINSON
emitidos nos artizos AI��-�1a��or;s�tarinense' POrto

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·
assinados.

�
Autt>-Vlaç!io Catarínenae Curitiba TA P. FABRICAR)

.
- 5 horas.

Auto-VJaçAo catar!D_ JoinT1l4! Vende-se
__H"'_W ""_."".._".__�..,...,___ _ _ _"" _�

'

_ II horas,

Auto-VlsçAo CatarlnenH Tuibarto Maq'Jinário Cr$ 250.000,00 '

- B horas.
, Prédio, Imoveis Cr$ 90.000 00

Auto-Vlação cat.arinenH - Lacuna S·t d
' ,

_ 6,30 horas, I I ua a em Campo Alegre - S. C
l!."Xw",sso SAo CJ:1stoTlo - I...airWla -:, Vende-se tb. só maquinário

7 norae,
. .

Emprêsa G1órla - Laguna � • 1/2 Informações
-

com
.

A. Wehmiít� ._:;.

• 7 1/2 horas. B S t C t
. "

Expresso BruliQueruae _ BruIlQu. _ rusque - an a a anna ,

UI hor-as, .

••

'

•••••••.••••..••••••••••••••••••••

Auto-Viação ItajaJ - Itaja'J - 11 !lo- I "

I"IUiRápido Sul-Brasileira _J Joinviloa - Casa Recem
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas.
J!;mpresa Sul Oeste -t.tda - Xapecô - ...

- • horas.

SEXTA-FEIRA. •

RodoV1Arll, Sul Bra,ell - pôno Alqn
- li horas.

AU1,0,VJ.açâo CatulnenH
- 5Jhoras.
Auto-Vlaç§lo catarlnen.tM

- • horas.
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre •• ,..... Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$

NúmFo avulso .. Cr$
No Interior

Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre :'Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

, .

Viacão Aérea
"

Horáriõ
,.

-�

Segunda-feira
'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - fO,40 - Norte
PANAIR - 1.3,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - ·13,55

iJlorte •

ferça:-feirtl :�
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Pal·anaguá
- Santos e Rio.

'I:'\tn - 10.40 - Norte
�R UZKIRO DO SUL - 12,00

IIorte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - -t3,50 - Sul

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

J(orte
VARIG - �t"O - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba .,.- Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,'0 - Norte
PANAIR - 1.3,50 - Sul
VARIG - 1.2,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

110m
CRUZEIRO D(} SUL - 15,30

eul
Sezta-feira

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

Iforte
PANA1R 1.0,40 - Norte
VARIG - 1. 1.,40 - Norte

. PANAIR - 1.3,50 - Sul
.

Sábado
"TAL:: - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO- DO SUL - 13,55

Jf(n1;e

i. Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte

r CRUZEIRO DO sm. - .f f,OO
l �ANAIR - �3,�Q SJlIt " _J _: .I

90,00
45,00
25,00,
9,00'
0,:>0

construida
DE S O CU PA DA

'RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Cirurgia - Clínica -Obstetrícia
Dr .. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado. em Doen�as de Senhoras
Medernos métodos de tratamento'

Consultório:

Rua Tiraderi tes, 9

Residência:

Hotel La Porta

cUritiba

Auw·Vlação Cartar!DenM -- t.a.cuna
- E���"'��,r�o CrlstovAo - La&"tma

-I7 horas.
Auto-VIação ltajaf - ltaJaJ - 18 ho- I

rS8 I I .

Expresso B_rusquens. - BruIIQu. -

l6 horRS

Rápido Sul-Brasileira Joinvile - ,

13 horas.
Rápido Sul-Erasileira

6 horas.
sABAD('

Auto·Vls.ção CatarineD.M
- 5 hora,s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira -

6 horas. .

- .. noras.

Auto,Viacão Catarmense
- ti hora..
Auto·Vlação C&tarlnenH

- 6 horas.
EX1>rp,sso SAo Or18toTIo - LaKuna _

7 horas,
Expreseo BrullQ-ue-n.. - BrwIQu. _

14 horas. .•

Aute VlaçAo ltajaJ - ItajaJ - 11 ho.
raS'.

Expresso Bruaquenae - NOTa, 'l"rftto
- 9,30 horllB.
Expresso G:órla - Lacuna - • 1/3

e 7 1/2 hor... '

DOMINGO'
Rápido Sul-Bl'alilileira -. Curitiba _

6 horas.

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«

Dr, (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.
um pequeno espaço
instalando a famosa

máquina de fo;zer
pipocc$

Veja só que coisa fantástica!
Com apenas Cr$ 1,00 de milho você

pode fazer Cr $ 20,00 de pipocas. E a

fregu�sia chega expontâneamente, prêsa
pelos olhos, .. pelo olfato. Pick-Pock é
sensacional. Faz pipocas e... lucros.
Ótima para bares, cafés, confei.tarias,
parques, logradouros pt..blicos, etc. Peça
prospectos. Vendas a prestações.

Crime II aí"el
Coa.tituição d. Soei.cla 1••

NATURALIZAÇÕEd
Titulo' D.olarat6rioD

Curitiba

�üülrliiili INDÚSTRIA e COMÉRCIO
Fu·ndada em i'iiB

RUA. PIRATlN'NGA, 1,037 - ex. P. 230 _ S. PAUi.O
OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARULHOS - S. PAULO

I
- Ourttiba:1Joinvile - E.erit61'io II R•• idenaia

Rua Th·aclente. 'III.
�ONE •• 1468

TEMOS TAMB�M: Torradores e moinhos para café.
En!,\enhos para cana. Máquinas de picar carne par"
mdustnas e acouglles. Motores elétricos e outrasmá
qUInas para fins comerciais, industrjai3 e agrícolas

2150 Arco-Anusi

Curitiba -

JoinTtle.

.WA VCLUNTARIOS DA pATRIA N.- 69 • 1,- ANOAR

C"'I�'" PQ$r"'l,��') - TE�EFONE elJ4Q - rELCGIIAMAS' _afEelOR".

Agencia Geral para S:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-�Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora» ,

FLORIANOPOLIS

·A vista ii

EscritóriO' Técnico

prazo
Enrolamemto de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Reptesenta�ões diveI'lsas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 71)3.

e

Cid Rocha Aminal
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor·
te e pai�es visinÍ:lOs, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá "seu eM;ritórlo
(Rua Presidente Coutinhú n. 22),
nos prinieiros dias de agôsfo, espe. FERIDAS, REUMATISMO E

rando 'continuar a merecer as I'spe.
PLACAS SIFILI'l'ICAS

ci:Us. atençi'\es. de seus amigos f Elixir de Nonueirachente&.

IM d' - . .

.

P � M d
•

A'}'
• lcaçao auxlbar no tratamento

e ...ro e elrOS, UXl lar da .um.

pletamente nova, marca R�IMANN, I
com transmissões. Ver e tratar na

Cia. Florestal. de Santa Catarina, no

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

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:����;1�9��r;�,�i�i\��:��:�����g�:���,n��������� l;:��;�a;!���lIzo�-se, ant,e-?ntem, mais uma nesta cidade, a Av. Mauro Ra dio recém-ínauzurauo.
sess�o plenana d? Congresso mos, o sr. dr. Paulo Tavares,Nacional �e Jornalistas, � m�- digno chefe do 10 Distrito Sant- Publicando o fac-símile de
sa, esco�hlda por.ac�an:açao, f�- tário, dirigiu à direção daquela tão importante documento, felí
cou assIm,constituída: presi- indústria significativo doeu citamos seus diretores, .Cardoso
dente, Jose Gonçalves �acha- mento atestando não só a hi- & Cia., que vêm dotar nossa cí-

Desenv"o"'lve .. s e a "on�
do; :,ice-presi�e:r:te, Rm,.Mar- giene no processo de torrera- dade de um estabelecimento de-

\J CUSSI; secretários, Conpheu ção, moagem (o empacotamento, la ordem,

corrêne,-!.tI no tr�ns- �������s Marques e Celso '''''00 DE ,..i, Col'.'"U U a.
SECRETARIA DA JUSTiÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDEAcaba de chegar ao Brasil o

t é Com a apresentação e discus-
DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA;material destinado à instalação por e a reo são das emendas ao projeto de

de uma refinaria de petróleo. O Lei de Imprensa, os trabalhos
fato não seria mencionado com WASHINGTON � (S. I. J.) _ A prosseguiram até às 14 horas.
o destaque com que' o está sen- Braniff lnternational Airways uc .... - O espírito que presidiu a vota
do se, em tôrno do problema da ba de apresentar um requerimento çiío foi O de tornar o estatuto
exploração do petróleo nacío-

ao Conselho de Aeronáutica Civil. mais liI_'L,l"::l.l. Emb.ir.. Se reco
nal, não se houvesse agitado a

no sentido de este�der suas. retas, nhecesse, em tese, a ínconve-.
opinião pública, movida por ao norte de Havaha, em Cuba, 'riíêncía de uma Lei de Impre�inegável aspiração, patriótica, para Washi'ugton e Nova York, e, sa, foi 8:ceitl;t como u�a f��alImas em que era forçoso dístín-

no sul, de Lima, no Perú, para dade,. dI8:nte. dos dIS'p�S�tIvosguír uma grande dose de explo- Santiazo do Chile. constítucíonaís e do COdIgO P�ração menos justificável. A Comentando o requerimento o

I
nal. Entre as emendas mais

campanha do petróleo, de que presidente da Braniff disse (Iue a iI?portantes, d�sta.ca-s,e .0., qu.etodos estamos lembrados e cuja L
.

dA' t' Civil t I Visa atenuar o rigor dos dISpOSI-eI e eronau Ica IVI, a C01110
• � , .erepercussão sensacional, ainda . tívos transplantados do L;CU1�lJ,

t id fOI elaborada pelo Congresso dos
I tí

'

,.".

dhá pouco se acen uou em rui 0-
E tad U'd t b I Penal re a IVOS a injuria as

A , S a os rn os, es a e ece a po- .

f
_sa polemica jornalística no

lítica de concorrência tanto no co-
in or�a�?�s; dií

'_Rio, prestava-se bem a expan- mércio aéreo 'interno como no ex- njurra e I amaçao
sões de desejos muito naturais No projeto de Lei de Impren-, - terno. E acentúou: - "A extensãonum povo que, como nós, já nao sa, o crime de injúria estava as ..

ignora. a importância econômi- de rotas que requeremos propo- sim definido: "Constitui crime:
ca da produção petrolífera. Fo- cionará à nossa capital, a Nova

a injúria a alguém que lhe ofen
ram-se há muito as dúvidas à York e à parte industrial do leste

da a digrüdade e o decôro".
A

têncí tré deste pa ís, assim como a dez' im- .cerca da exis encia do pe roleo Ementlado, êsse inciso passou a
no sub-solo brasileiro e, verifi- portantes nações latina amerir-nn as

ter a seguinte redação: "A in
cada a sua abundância 'como os benefícios dessa. concorrêne'u.

júria a alguém que lhe ofenda
um imenso potencial de riqueza A Braniff lnternational Ain��ays a dignidade e o .decôro, salvo
do país, nada mais justo do que já obetcve autorização do Conselho

quando o fato imputado foi pú
propugnar-se o seu aproveita- de Aeronática Civil para ligar (JS blico e notório".
mento, rio sentido não só da Estados Unidos a Cuba, Panamá, Outro ponto importante' que
nossa libertação das ccr.tingên- Colômbia Equador, Perú, Bolívia, mereceu a emenda foi o crime
cias da importação, mas tam- Paraguai e Argentina, O serviço de difamação, assim redigidobém do nosso desenvolvimento entre Houston no Texas, e V.lIW, no atual projeto: "Constitui
econômico, um de cujos fatores no Perú, foi inaugurado em 4 de abuso do exercício da líberda
decisivos terá de ser, sem dúví- julho de 1�48, e o entre Lima e <: de de imprensa a imputação a
da. o r osso petróleo. Rio de Janeiro, no dia 8 do correu- alguém de fato ofensivo à sua
A circunstância, porém, de te mês. reputação". Com a emenda pro-

prestar-se a larga propaganda posta, o dispositivo ficou assim
contra certa nação em que nos Pedido o ingresso de redigido: "A Imputação falsa a Si.8loma nazistasupriamos, tornou propícia a alguém de fato ofensivo à re- �....
infiltração de elementos, acs Israel na ONU. putação". copiadO pelOSquais menos importava na ver-

Lake Success, 9 (U. P.) _ O Foi também suprimido o ar-

dad� o caso em si, do que a ex-
Comitê Geral da Assembléia tigo que proibia a publicação de comunís tasploração do asunto como íns-
Geral das Nações' Unidas apro- segredos de Estado, notícias de

BERLI (UP) _ Os cornunís-trumento de acintosa campa- A informações relativas à sua f'ôr- !,
, :-

M, 90, ,

"

,
'.

nha contra os Estados Unidos e
vou por nove _votos cont!a tres

ca preparação e defesa militar tas estão agora introdnsindo no

as companhias de petróleo. a apresentaçao do pedido de et� ,
setor de ocupação russa -nesLa cida-

As providêncías tomadas se-
admissão de_Israel. corno mem-, 6 Capítulo dos crimes contra I de o sistema a que chamam, de

renamente pelo Govêrno da Re·· bro �as Na�oes Umdas. ,. a honra, na parte relativa à in-I "�onfide?tes de casa.e rua"
..

Tal

pú,blica, dando solução ao pro-
LUIS Padllha Ne�vo, do Me�I- júria e a difamação, foi subs- slstem�.e exatam�,nte l�u�l a,?' sísteblema, ao encontro da vontade co, recor�endou .

a Assembleia
tancialmente alterado, cabendo ma nazista dos

_ blockl:Iter., que,

popular e dos interêsses nado .. que., conslder� dlretam�nte o
a exposição a defesa da maté- segundo os ale,ma?s, fOI responsá

nais puseram têrmo ao movi- pe�:d? AcredIt�-�e que ISto p�- ria ao sr. Rui Marcussi, con-
vel pelas denúncias de ínumcros

ment0, que se desviára visivel- mItlr�.�m� r��Ida apr.ovaçao gressista por São Paulo. adversários dó nazismo.
. mente dos seus objetivos gerais

ao pe 1 o Israe 1 a.
Os congressistas voltaram a Cêrca d'e 28 mil guardas de casa

para obedecer a intervenções reunir-se às 16 horas, no Círcu- e l'ua esLã'o sendo nomeados e elei�
tendenciosas, que foram fi'o.al- Com o caso do petróleo nacio- lo Esotérico da Comunhão do los numa eleição geral no setoI'
mente denunciadas. Não mais nal, o fenômeno se repetiu, se- Pensamento, continuando aI.; russo. Ficam êsses guardas encar

h!l-verá razão para o c�amol' (�m gundo se apurou em recente discussões sôbre o projet::> de Lei regados de pequenas funçõei5 admr-
torno do caso do petroleo, que debate na imprensa, em G qual de Imprensa. nistraLivfls, como por exemplo, a
vai sendo resolvido dentro de tomaram parte alguns dos Encerrou-se o Congresso distribuição dos cartões mensais
um programa de ação previa-Imais prestigiosos e entusiastas S. Paulo, 8 _ (Asapro<;�) _

de racionamento.
mente estabelecido. mentores do movimento. De- Em sessão solene realizada na Diz o govêrno-Litere comunista
Agora, notir.ja-�e, que �stá sentendidos entre si, precisa- sede d_o Círculo Exotérico C()- de Berlim Oriental que o novo sis

chegando o mat�nal para a ms- mente em consequência da des:.. munhrco d0 Pensamentr'. enc:er- tema distina�se a reduzir o pestalação de uma refinaria do coberta de intuitos all,eios ao raram-�'e os trabalho,;; do I Con- soaI aclmi·nislrativo, reduzindo as-
Conselho Nacional do Petróleo, critério do interêsse naeional e gres"o I�&eional de Jornalistas sim as desp�sas publicas e estabe�
O que representa mais um passo de tendência para a extrema '. lecendo mais in limo contacto err-
de �argo 8:lcance par� a expl�- esquerda, vieram para as colu- Droga contra tre go"êrno e povo.
T8:çao efetiva do petroleo brasI- nas dos jornais algumas reve-

a m ..... Ia'r.-a
As eleições são feitas .separada-

lelro: lações surpreendentes para
'"' menl e em cada ca,sa. N!a m'a1iiOl' AGENTES NO IN'l'ERIOR

Resta-nos, assAim,. extrairmos muitos dos nossos patríci9;3, se- Filadélfia, 9 (U. P.) _ Uma parle dos casos a votação é feila

[
Preciso em tôdas �as cidàde:s do

do fa�� a advertencIa �e calma não para nós que, em iempo, nova droga, chloroquine, fêz por aclamaç�o, sisL,ema pre�e'l'ido Brasil. Negócio fácil,. pa�'a a�',b(�,;.e eqUlllb���a ex�ectatp:.a ;,n t.e estranhamos certos 'pc rrneno- parar completamente a malária pelos C0ll1111ustas, Ja ql.e fello ás os sexos, mesmo na,s· hOI as vaga:,.,
as patnotl�as I�te:t;çoes g�- res e particularidades da cam- recorrente, que já atacou o co- claras. Mas até aqui pouco mais Escrever a Caixa �oslal, 3.717
ver�amentals, a<? mves da� agI- panha. mediante Joe E. Brown quatro de metade elêsses 28 mjl guardas - São Panlo.,·

,taçoes .exteI?po�an�as e nao :a- Como quer-que-fôsse, preva- vêzes, desde a guerra. \
foi eleita.

TO nOCIVaS a propna ordem m- Ieee a certeza de que vai ser Os médicos que o assistiram Di.sse um jornal anti-corD1.1nÍsta
I

,terna do país, com Iwetext:J concretizado o grande sO�1h,) do afirmam que a chloroquine po- que não llá numero suficienLe de 1ll�0 quatro casas.
. I'em reivindicações de que abso- aproveitamento das nossas de ser usada com êxito por ou- comllnisLas "leais" no setor saVié-/ .,nQl1anto a�lmprensa de Bel' 1m

lutamente não se desinteressam imensas reservas petro!ífe:'8.s. A tras pessoas com o mesmo tipo lico para conseguir 28 mil guar- OCldenL�1 aLaca o qL:e chai'na de'
d 'bl' ,

novo "SIstema ele espIOnao'em" co-OS pO eres pU ICOS. notícia é bastante confortadora de malária. A droga foi prOdU-I das leais, Presume-se que cada. 1I.m '. .. ." .No d t '1
-

f '" . ,', � .- mU!llsla a Imprensa comumsta es-'caso o pe ro eo, nao 0- e auspiciosa. zlda pelo Exercito amencano. deles fICara encarregado de no ml-, ". .

,"ram poucos os inconvenientes tampa conlllluos eclItollalS elo-
ld at eza "progressiva'"

�iiª�í�f����� ! '1ft!:'lim1:"'1111 !:::::D::�f�
,

ié�j:�j��K{::�,;��;�l::�i
����i�����:��i:�� :111R11]'[II,).R �::R�CC�::LU::' ;;(�\;i�1�E���f::{;���I���

Flor.an6polb, 10 ,ele Abril de '949

o MOMENTO

·FLORIANÓPOLIS

em 3 de março de 1949.,
CARDOSO & ClA.

Av. Mauro Ra DOS, 64

ex. Postal, 230

N E S T A

industrial,

sar-lhes minha satisfação, pois que nesse gênero é o esta

belecimento melhor montado de nos'sa cidade. observa+se que
.

,

.

o processo de torrefação, moagem e empacotamento satisfazem O""

requisitos de higiene e o prédío, recem-inaugurado;com suas

dependências\' amplas, limpas e are jadas, dernon.stra. que foi

c ons t rua.do especialmente para a finalidade a que se destina •.

Cumpre-me, portanto, felicitá�los pelo que

Após a visita feita em seu- estabelecimento

TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ OTTO, venho conf'e s-e :

acabais de realizar, pois nossa população necessita de empr�_'_
endimentos dessa natureza.

F'IRMA
TABELIÃO PENl,FIEL

Firmo no íobehê6 Hccc Remos t� .t.,L;.fP
AV. GRAÇJ\ ARANHA.. 47 - RI�.H .t, ty9

- /-rtr
Firma "O TABELIÃO L1BERAíO
Rua S. Bento, -405 - i:d,!.(;'o Arnc ..ca

E" M.1,IInell, - 5ÁQ Plr.ULO

OUVIDOR. 56 - RIO

, PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne-·

cessita de árvores frutríferas e'

flores?

Peça catalogo, 'nesta' praça"
com J. Costa à Rua Jerônímtr
Coelho nO 2

4 arrecadação da
PrefeUora do Dis
trilo Federal
Rio 9 (AN) - Aprefeitura esta-o.

bel.eceu ante-ontem um verda
deiro "l'ecord" de arrecada
ção; pelas suas repartições com

,petentes; onde- enh�aram num �

só dia mais de 50 milhões de cru-

zéú,os.
Segundo informações dó De- .

parLamento do' Tesouro, ,da' Se
creLaria de Finanças; a arre- '

cadação" no, ano passado" até
G' dia T de abril quando, ês�El'
ano;, no �esmo,:$ periodo, foi
de Cr$' 595.871.932,. havenda'

Assim, ,em 1949, uma diferença
pam mais dé Cr$"286.214.772,90.

.� arrecadação exata de ante-on- .

[em íoi de Cr$ 50.698.1039,70.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


