
DE TODOS OS PONTOS DO UNIVERSO ELEVAM-SE PROTESTOS CONTRA A CRIMINOSA CONDENA(�O
DA FÉ CRISTÃ, O MARTIRIZADO PRINCIPE DA IGREJA COM O SEU SACRIFICIO, REUNE EM TÔRNO

, ' .

O SENSO DA JUSTiÇA E DA LIBERDAPE E O RESPEITO PELA DIGNIPADE HUMANA".

•
A carta dJ Papa escrita após a detenção do cordeai

Mindszenty, - Ds túrbios em MiLão
ROMA, 1iO (V. A.) ::._ A carta I tõlíoa Sedia", órgão oficial do Va ..

papal escrita a 2 de janeiro, urna

I
ti cano, será reproduzida esta noi ..

semana exata depois da detenção te pelo -Osservatore Romano". FOI

do cardeal e dirigida ao episcopado retardada para "não agravar a si ..

húngaro, foi dada á publicidade tuação, até que fôsse terminado o

hoje, pela primeira vez. julgamento", A citada carta denun

Foi esta a única declaração di- ciava a detenção de Míndszentg
reta do Papa sôbre o caso, até ago- por considerá-la "um atentado

-:--··----1·------------ 1-
ra. Fontes do Vaticano disseram contra os direitos da Igreja" e di-

Ano XXXV flori�nópolis - 52�ta-feira, 11, de feverfiro de 194,9 N. 10.460 que a publicação da carta, que a- zia que "ofendia Ó sagrado réspei-

������������������������������������������������� pareceu em latim na "Acta �o� � devido á reli�ão e a própria

O recurso do.vereador jOinvilense MindsienlJ não sofrerã'trabalbos lor�ados :;��������;�:� ;ú:�:�: �:�

Ad ,.
{ via causado á Igreja e à Santa Sé,

sr II emar areia :4. r�perC'lfSSãO, mundiaL do caso dizia que êsse fato obrigava o pa-
• PARIS" 9 (Por Kinsbury Bmí- Um funcionário do Departamen- pado a "expressar nossa pena e

BriLhante parecer do relator, na Comissão Permanente tn, exclusivo para o Internacio- to de Estado declarou que essa nosso pezar pelo que foi :perpetra.

, deputado Cid Loures Ribas "nal News Service) - Um porta- dependencia do governo dos Es- do contra os direitos da Igreja.
o sr. Ademar Garcia, vereador à ca- _xou a, primeira página impressa do út- do Mínístérlo 'd R 1

-

t d Urrid h' bd
. com amargura e indignação não

mara Municipal .de Joinv.ile, pelo P. S. 'tímo guía telefônico daquela cidade'.
VOZ 1 'as e açoes a os m os aVia rece o m�LlS '"

E terí d H
.

t t d d '1 t d
'

só dos católicos húngaros; mas. tarn-
D., teve o seu mandato cassado .por Segundo as razôes aduzidas pela Pre-,

' X erlOres a ungna ra ou e e onze mi car as que con e- ,

aquela Câmara, havendo opôsto recurso sidência da Câmara JOinvilense, os ar- apaziguar os receios que tem o navam à detenção e julgamento bém dos'de todo o mundo, e a pro-
junto da Comissão Perman�nte da As- '

' t t I t 'tgumentos para á sustentaçâo de que o ministro dos Estados Unidos na do cardeal Mindszenty da Hun- es ar so enemen e con ra o grave
sembléia Legislativa do Estado. Muni Ipí d J i ii

. f
.

,

C 10 e o nv e e, no caso, a pes- Hungria, Seldon Chapin, de que gría, erfmento causado à Igreja íntei-
o recurso foi distribuido pela Presi- soa de direito pÚb-lico, assentam nosse·, ra".

dente daquela Comissão, sr. deputado guintes tópicos: a pena de prisão perpétua diri-
'Pedro Lopes Vieira, ao sr. deputado Cid 10) - Constituição Federal, artigo 28; gída contra o cardeal Josef Min-
Loures Ribas, para relatar. 20) - Constituição Estadual, artigo 99; dszenty envolva a ímposíção de
Na sessão de ontem, êsse deputado e,

l1presentqp. o seu brilhante parecer, que 30) _ Decreto-lei Federal n. 5.764, de
trabalhos forçados. Como expri-

é o seguinte: 19-8-1943.
. misse Chapin, tais temores, o

I "Sr.' Presidente. E' tlógíca, entretanto, a conclusão a porta-voz da chancelaria afir-
Com fundamento no artigo 129, item que chega o argumentador, concluindo mou que o primaz' católico a

l, da Constituição do Estado e 76, item êle próprio, por achar que os textos cons-
.

U, §§ 10 e 30, da Lei Orgânica dos Muni- titucionais acima citados fulminam o Hungria será confiado sob a ror-
.

cípíos, recorre a esta Assembléia o se- decreto-lei federal 5.764. lUa de "prisão coletiva" __:_ ar
nhor Ademar Garcia, vereado� eleito à, Quando pretpmctemos justificar, um mais leve que se conhece na
Câmara Municipal de .rotnvüe, contra o direito ou uma decisâo face ao expresso Hungria, ,para os reclusos da es

::�d�om::::r��:.�ra que cassou o man- em dispositivos " legais, evidentemente
U.écie de Mindszenty. Ambos os

procuraremos demonstrar a importância,
validade e eficácia do texto legal invo- funcionários falaram pelo tele
cada e sua relação e aplicabilidade ao fone de Budapest com o "bure- CIDADE DO VATICANO, 9
assunto debatido. au" do INS em Paris. Declarou (UP) - O Papa Pio XII aban-

co�:�;t������:��:i�� �dem���:o: ;U�Std� o porta-voz do Ministério do Ex- donou todos os seus afazeres, a
dual de 1947 derrogaram, revogaram cu, terior da ;Hungria que o cardeal 'fim de ler 'todos � os depachos
para usar da expressão do sr. f'r"s!de:I',e será recolhido "numa cela gran- relativos ao julgamento, á medi
da

I C,âmara, fulminaram êsse decret Hei, de; junto com outros 12 ou 15 da que iam chegando, Fontes
como se poderá acolher a sua argument....

Estado. ção, quase tõda' ela vasada em ,ils;:,." presos" e acrescentou que o car- autorizadas . declararam que o
'Lê-se na ata da sessáo ordinária da cívos do mesmo decreto-lei? (lial não-se obrigará a fazer tra- Sumo·Pontífice ficou "profunda-
Cãmara MunicipaJ. 'de Joinvile, realtsada '

Lamentàvelmente, ainda, a conctusão balhos forçados, e quoe ainda se mente tríste". Permaneceu du
em 15-9-48, (folhas 7), que efetivamen- de S. S. está em flagrante OPOSição' àe
te a manifestação dos srs. vereadores, opiniões expendidas pelas ilustres Minis- ignora o lugar de sua futura re� rante um tempo excepc1onal-
votando pela cassação do mandato do tros do Tribunal Federal' de Recursos " clusão .J mente longo em seus-aposentos
�orrente, teve ,como . rundamento eX!.- .:[1'•. sub-procuractor-' gi'lral "da República, particulares e na capela.' Pela
cíustvo o entenderem que êste incorrera

, qu_�ndo emrttram seus votos e parece!' -

WASHINGTON, 9 (U P ) p.rímeíra vez, deixou de 1· .... ·"".·íar
na sançâo de frr:t;l,go-' 28, § 20, combinado no mandado de segurança requerido pe- .'

"
U'.'v

com o 1° da lei n. 22, de 14-11-47, tam- la Prefeitura de Joinvile, em cujo pFO-
as audiências diárias, á hora

-bêm
.
denominada Lei Orgânica dos Mu- cesso, invocados que foram, pela requa- marcada: As referidas fontes a-

nicíp\os do Estado, çle Santa Catarina. t d' itiren e, os ISpOS vos do decret0-I.ei n. centuaram que o Pana estava
Argumenta o recorrente, por seu pro- 5.764, deb'ateu-se longamente e interpcc-

C:stados poderão, nos seus respectivos ter· 1-'

curador, na inicial, q\lle o disposto no' touCse claramente a norma jurídica des-'
t'itórios, exercer as atribuições conferida� tomado de "grande tristeza".

§ 20 do artigo 28, da lei acima citada, só se estatuto legal.
naquêle artigo. Vê-se assim que, por ex-

o pode favorecer, de vês que, por êsse dis- Entendemos, de nossa parte, com apõio
elusão, aos município não se-lhes podo

Positivo o vereador soo e' atingido pela atribuir essa prerroga+iva, mesmo' pelO
nas lições dos m�stres, estar em vigor o

"

sanção que lhe foi aplicada; quando a já por demais citado .decreto-lei n. 5.764
"egime constitucional de 1946.

pessoa do direito público "for o municí- e se encontr!,-' êle, na feliz expressão do
. Na demonstração da tese que susten,'

pib' a que êle pe,:tencer".
'

o;ub.7procurador geral Alceu Barbedo,
'tamos, as deficiências dêste ligeiro pare-

Sustenta o· sr. Presidente da Câmara "muito mais a vontade no ambiente da
cer são plenamente supridas pe!� farta

Municipal_ de JOin�ile, c0n_' a mesma ar- -Jonstituição de 1946, do que no próprio r.rgumentação e estudos dos doutos res

gumentaçao e identica. llngUag�m usa- regime constitucional em que veio a luz",
<leito ao assunto.

das pelo vereador dr. Placldo Ollmpio de que é, como se sabe, o regime iniciado
Não resta, pois,' a menor dúvida e está

Oliveira, na sessâo ql,le deliberou O as-t �m 1937. .

'

.

'�laro, líqUido e certo o direito do re

sunto "em debate, qUe no caso em tela .

É princípio de direito que a lei geral
'oorrente de cont!nuar exercendo livre

I> pessoa de, Direito, Público é o _Municí- não l:evoga a especial, salvo se a esta se' mente suas funçoes de ,vereador na Cã

pio de Joinv!le, por entender que está

I referir implicita pu explicitamente.
mara Munici�al de JOinvile, para cujo

em vigor O, contrato celebrado em 1928. Nessa conformidade, não tendo as

cons-I
',a9'0 foi legitimamente eleito e possue

entre aquela Prefeitura e a Empresa Sul tituições federal e estadual revogado êsse
,liploma legal.

Brasileira de Eletriclttade S. A. _(Empre- decreto-lei poder-se ã, admitindo a' sua' Por mais que perscrutemos não atina

sul). validade, invocar o art. 10 e seu §' 10
mos .como possa. o sr. Veteadór Adhemar

Dia o § 20 do artigo 28, já citado: "As para cassar o mandato do vereador à Câ-
GarCla, na qualidade de diretor. da Em

pro.tbiçõ�s dêste jartigo valerão para o 'mara de Joinvile? Entendemos que não'.
presuI, exercer advocacia administrativa

vereador, quando a pessoa de direito pú- A Prefeitura 'Municipal de JoiJavile firc
,1esempenhando as funções de Vereador.

brico for o Município a que êle perten- mau, em 31 de outubro de 1928, contra-
De um lado é .sabido. que o mesmo faz

cer". to com a A. E. G., Companhia Sul Ame- :>ar�e Ida minoria daquele 'legislativo mu-

Vê-se, pois, que a questão se' resume ricana de ,Eletricidade, contrato êsse trans- �Iclpa e, por conseguinte não poderia,
na seguinte indagação que formulamos ferido posteriormente à Empresul _ Em-

,e o pretendesse, lograr aprovação de

assim: É o Município de JoinvÍle pessoa presa Sul Brasileira de Eletricidade.
qualquer ato em beneficio de uma ou

de direito público, no casp da explora- Atendendo interêsses superiores da na
outra atividade.

ção de energia elétríca pela Empresa Sul çao. o govêrno, federal baixou normas le-
Por outro lado, não só da Fazenda,

Brasileira de Eletricidade S. A.? Gais atribuindo à União o 'Poder dei ou- Municip�l de Joinvile a Empresa recE7be
O recorrente entende que não. E ar- torgar autorisação e concessões para ex-

mensalrpente.o preço da iluminação pú
gumenta amplamente a tese, louvando- -

blica e com ela tem Obrigações e direre
se em estu!ios do grande-jurista SampaiO

ploraçao. do, serviço de fornecimento de
t0S, mas, êsses 'mesmos vínculos ,obri-

energia elétrica em todo o país.
'

Dória e apordãos de Tribunais, com clta- Por fórça da lei, os m'uniclpios poderão
gacionais deverão, e por certo existem.

ções de tópicos, tudo sôbre o assunto obter concessões do Govêrn�_ Federal pa,
entre a mesma Empresa e a população.

em foco. Anexou, o petícionário, ao re- ra exploração do serviço de energia elé-
ou 'melhor" entre a .Empresa e os que Gerador de eneTgia eLétrica para, o Mercado Público.

'curso, uma explicação jurídica extensa, trica, como o poderá o particular. Aque-
�ozaIíl e usufruem seus serviços . A

-

d d
do sr. ceI. Graclliano Negreiro, admlnis- leh, entretanto, nunca' pOdera-o outorgar

. Finallzando,' estamos em que a deli-
- questao O pesca o.

�
b

- Presentes 13 senhores Vereado- 1'0S alimenticios também tiveram �

trador da Empresul, fundamentada em concessões a terceiros como titulares 'dês. eraçao dos ilustres senhores Vereadores ._,

textos constitucionais, e, trabalho do r,e direito que pertence flxclusivamentu da,quela Câ;:nara, sôbre ser apressada Q res e sob a presidência do' sr. Ba- 'mesmo destino. Para sanar êsse mal
prOfessor Admastor Lima, catedrático da a União.

sem fundamento jurídico, violou direito tista Pereira, realizou-s'e mais uma
1 só um caminho - adqa'irir a Pre-

Faculdade de Direito do Rio "e membro ..
certo e inconte&tável, garantido e tutela- -

d'"
.

d CANo. :aso. por fôrça <lO artigo 20 do dl)- sessao 01' !nana a amara., quar· feitura um motor gerador de ener..
do Conselho Nacional de águas e Ener- cre�') referido, a Uniib' passou '""tomá-

do pela lei, pelo que tleve sr anulada a

gia Elétrica, juntando também o longo tic"-mel1t� a substituir o muni.:tj'w de
resolução que, cassou o mandato do se.-

ta-feira última. gia elétrica. À- essa altura, o sr. Os·

e jurídico pareéer do ·dr. Alceu Barbedo, Joinvile no contrato 'relativo â concessão
nhor Vereador Adhemar GarcIa. Após aprovação da ata, foi co- ui Ortig� informa, em parte, já €s··

sub-procurador ,I?!eral c'Ia Repúbllca, no de fornecimento ,exclusivo de energia elé
Essa providência encontra amparo pre- municado náo haver expediente a tal' sendo providenciado o gerador

ffi1'-ndado de seguranQa requerida pelo trica para os servlpos públicos munlci- ciso e base certa no texto do artigo 129, I
PrefeitÇ> de ,Join)"H�, ,onde ampJàmento pais. !tem l, da 'Constituição do Estado.

ser ido. de energia. E, prosseguindo; o sr.

focaliza a matéria- e tc\nclue pela dene- Assim sendo e pelo disposto no § 10; : Esta Comissão Permanente em assim UM �OTOR PARA O MERCADO Gercino Silva lê um projeto de }f-i,.
gação do pedido. do artigo 10,. do mesmo decreto, o muni- ,e, pronunciando, estará não só dentre O lideI' minoritário, com a pala- autorizando a, Prefeitura a aorir
o sr. "Presidente da Câmara de J()jn- cípio de Joinvile perdeu sua COmpetência 1e sua competência, ex-vi do disposto t t h'

..

, vra, con OU OU ra lstona - O fri- concurrência pública para com)ra
vile acha que sim. E, em suas razões, ale. de pessoa de direito público, nêsse setor, em o a-rtigo 23, item VII�, letra a, danossa'

'

gando que "êsse mandado de segurança. por ter sidO" c0r.no foi substituido, legaL Constituição, como restabelecendo o 'cum- gorífico do Mercado Público; à hJ- do material. Com essa providi'-ndll>
indeferido não favorece a iniciativa do e. automàticà"mente, pela União. I, primento da Lei Orgânica dos MU�icípios ta de, energia elétrica, não pod:: s. excia. deixou a tribuna.

ex-vereador", procura sustentar que se! No que concerne a autorização ou con- para o prestígio cada vês maior do

nOSSOll'atiSfazer
as slIas finalidad'es. AiD-� O CASO DO PESCADO

encon�tra, em pl.eno vigor o contrato fir- �essão para o aproyeitamento de ener�a regime Democrático.
, da ),ontem, por I.exompl,o, dOM I D t d L j

mado em 31 de outubro de 1928, entro llidráulíca, a Constituição Federal dj( 46 S. C., em. 9 de fevereiro de 1949. • '-' gran e sr. anoe ona o a uz, UI. c�

'Q Empl'esul e o MunicípiO de Joinvile I r.dmite no § 30, do artigo 1.')3. que .satis, quantidade de camarão foi jogatia nista, dirige-se à Sociedade de Cu,.
, Em abono de to�� sua sustentação, ane-. feitas determinadas exigências legais, oe Cid Ribas, relator". -a{) mar, por estar estragada. Gêne-

'

Con tin ua na 3a páJ.

.Proprietário e D.
O MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA J

Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Aquêle legislativo motivou esta deli

beração no fato de estar o sr. Adhem'ar
'Garcia exercendo a função de diretor da

Empresa Sul Brasileira de Elétricidade S.

A., entendendo que o exercício ãe ambas

estas funções - Diretor da Empresul. e

Vereador - sáo' incompatíveis, 'por fe
rirem o disposto em o artigo 28, §§ 10 e 20

da Lei Orgânica dos Municípios dêste

'slãoConsternado o

tável interêsse, encontramos abun
dante matérü-i sôbre legislação Ju-

meios para enganar e atrair á eila
da as almas boas", I acrescentando

Elogiava depois o cardeal Min
deszenty por sua fé e sua atuação
em defesa da Igreja Católica, assim
corno a fé' católica da Hungria,
dizendo que ela dava um exemplo
de fortaleza cristã' aos demais po
vos. Acrescentava que "também
são conhecidas e pra tícadas nossa

indomável firmeza, que sõment.a
reside no auxilio de Deus, que po..
de vencer a tudo e a tudo sobre-
por-se". Mais adiante a carta acon

selhav-a: "Não vos deix-eis deso'"
r ientar por essas falazes aparên-l
cias de verdade, que se usam como'

Muitas das cartas pedem um

protesto oficial díplomatíco, ou

alguma medida atravéz das Na

,ções Unidas, Algumas esferas te.

mem, no entanto, que.tal medida
poderia ser aproveitada pelo re

gimem comunista hungaro com

pretexto para aplicar ao cardeal
a. pena maxíma e, assim,' de
monstrar o seu desdém ao mun
do ocidental.

que a recompensa será a mesma'

que a da luta pela paz.
, Os eomunistp:s italianos ataca
ram o govêrno por ter enviado
condolências ao Papa por motivo
da eonde$oã,a 'df Minds�nky. Os

legisladores oormrníktas .apresenta ..

ram uma moção na qual pedem
. explicação dos "moti.vos que leva..
ram o ministrü do InLe'rior a fazer.
declarações na, Camara, as quaiS
eram ofensivas e provÜ'cativas pa..
ra um pais com o qual a Hália!
mantém 'r,elações diplomáticas nor"'\

mais",
,

MÍLÃü, 10 (U. P.) - Fôrças d6
choque comun:istas en I.aram em

luta oom os partidários da Ação
CaMlica na. Praça Fontana, nes�
üida·de, ao iniciar-se- a manifesta..

çij.o católica de protesto contra Ia

sentença imposta ao ,cardecrl J�
s'eph Mindszenty, Primaz da Hun..

«Resenha Eleitoral>;
"Resenha eleitoral", uma exce

lente publicação da Secretaria: do
Tribunal Regional Eleitoral tI-e

Santa Catarina, acaba de aparecer,
tendo-nos sido gentilmente' ofàta
do um exemplar.
No texto, que apresenta incontes-

gria.
Mais de 5.000 católicos ,estavam

r,eunido� na pI;aça quando apare
ceram os comunistas. Católicos e

risprudência, ,noticiário, etc. comuni.stas entraram em vioJ.enta:
Saudamos a novel revista, que, luta e, por momentos a 'âesordemi

tal como surge no seu 1° número, ameaçou assumir graves propor

of'eI,"ece atraente feição material' ções. E:ntretanto, a poJi.ci,a atacou
com 16 páginas otimamente impres- os comunistas ,e os obrigou a fu-
sas. giro Foi tambéJll (jisuersada �
Somos gratos pela visita, I manifestação. católica -para evitar

maior.es desordens.

Na -'Câmara
I

'Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

.

Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de
Janeiro

Viagens aéreas em "Catalínas"
PASSAGEIROS - CARQAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Toda� as
���-�

I7 horas. terças e sextas-feiras as 13 horas.
Auto-Viaçlo IUjU - ltaJai _ II Jroo. Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho-
ru� BruaQ.UeDM _ BruIque _ ras, com escalas em:ltajaí - São Francisco do Sul - Para-

18�so Bruaqueruse _ Non Trento .naguá - Santos - Paratí e Rio (as -escalas de Cananeia e,
1630 ho

.

I
-

f ·lt tívas)
.

-:A tO-Vl çlraB. CatarmenM _ JolDTIle guape sao acu alvas . .-_��.�������======-",'
_ .U hor�. o

. .

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia. EMPRJ!:SA SUL BRASILEIRA1
Auto-Viaçlo CatarlnenM - CUrttlibl Rua Alvaro de Carvalho n. 1. DE ELETRICIDADE S. A•.

- R�� Sul-BruU - !-6rto Alter. Telefone 1402. � El'ld. Te!.: "Steiner". - EMPRESUL -

:�p�:s�ii:�� JomYU. -

V --S--v-·I·-a-J·-a-?-·--R-e-s-I-d-e--n-o--''.I'nter-Io' r e:e;:��fle?�:r��3Áa ��t���
Auto-V:iaçlo Catsrln_ - P6rto Al. .'.

.

•
I São Bento' do Sul, Mafra, .Ti--

�u��=aaCátannenH _ CUritiba V. S. viaja'? Reside no Interior? Adquira um. Catálogo de Moedas jucas, Rio Négro e Lapa.
- 5 horas Antigas do Brasil e enriqueça depressa. .

. ,...:-'eu����.Ao Càw-lnenM - JomY1le
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo

Auto.Vlaçlo Catarln__ T'I,bar'lo Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
_ 6 horas, Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.
Elrpresso Slo Crlr,ó"lo. - .Lquna -

7 horas,
Ell)iprêsa Glória - � _. 7�

e '6� horH.
Expresso BrUBQ.U_ - ,Brulqu. -

18 horas.
A·,to-Vlaçlo Itaja( - Itajà1 - 11 ho-

ras: _

Rápido Sul BrasUeu-o - Joln'ril. - AtI
5 � 14 horas,

QUARTA-J"ERA
Áuto-Vlaçlo CatarlnellM

- 15 horas.
. Auto-Viaçlo CatarIn.dM - Jomv1le

No Interior - ti horas.

Ano ..•..•... ", Cr$ 100,00 "
Auto-ViaçAo Catar�nae - l...&gUDJI

•_ 6,30 horas, .

r Rápido SÚl Bra.·BUeiro
- Jom'9'n. - la

li e 14 horas. '

ç Expresso '840 Crl&to"� - Lqtma -

� 7 horas.
.

• I . ExpreSllÍ> Brusq�en.se - )3rulllQu. -

.

Anúncioa 1DIdiante contráto. � 'I :::.t���iaçAo ltajal. - lta.ÍaJ - 16 no-
'

--"J1ornaI
I

.

EJq)resso Brusquense - Nova 'l"!rento

O .....
. - - 16,30 horas.

S onsaDaJ8, mesmo nao Rodoviária Sul BrasU - P<Ino Alegre

O· O·publicados, não serão _ .3 horaa,
QUINTA-FEffi,A mais completo rgam

I
devolvidos Auto--Vlação Catar.in.enJM· -

I POrto
- A direção não se 'respon- Àlegre - 6 horas, Sa ta ."at�rl·DaAuto-Viação catadneILII. � Curitiba n u Usabiliza pelos conceitos -·5 horas,'

Au,t<rVlaçAo catarln_ - Joln.n.
emitidos nos artigos _ ti horas;

assinados. Auto-ViS.çAo· C&tarlnense -:Tubario
- 8 horas.

� ."......._•••.:r......"ti Autó·VlaçAo C&tarlneIlllll - Laguna
- 6,30 horas.
Exp_resso SAo CrlstOTAo _ Laguna ;.....

7 horas,
Emprêsa Glória - Laguna - I 1/:1

ti 7 1/2 horas, . ,

Expresso Brusqu�DJItt - BrUII(J'!l. -
UI horas, -'

.

Auto-VlaçAo Itaj� - ItajU ..... UI no-
"" ruo

Rápido'SUl Bra·sileiro - JoInTU. - _,.
II e 14 horas',
Empresa Sul Oest,e Ltda - XapecO - Ia

- • horas.
SEX"TA-FEmÃ

Rodo'f1ária Sul Brasil - POn-to Alqn
- 3 horas,
Auto-VlaçAo C&tarlnense

_ IPhoras,
. Aúto-Vlaçlo CatarlneIlH'_ Join.n.
-. horaS.
Auto-viaçAo CatM'lne:p,IM - �

- $,:30 hOTas,
Expresso SAo OrllitovAo - Laguna -

7 lIOI'as, .

Auto·ViaçAo Irtajal - rtalai - 111 ho
ras.

Expresso Brusquen.s. � BruWolu.
16 horllB. .

Rãpldo Sul Brasileiro - Jolnvil. -
à. 5 é 14 horas.

SABADC I
.

Auto-Via.çlo ÔltarlnenM - OuritlJba
,- 5 horas.
Rápido Sul Brasllefi'o - Jow.n. -

às 5 e 19 horu.
- II horas.
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ASSINATURAS
Na Capital,

Ano Cr$
Semestre .. •.... Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mês Cr$
Número avulso- .. Cr$

Semestre Cr$ 80,00
Trimestre ..•..... Cr$ 35,00
Número avulso ., Cr$ 0,60

Viação Aérea
! :Horário
Segunda-feira

PANAIR - ·1.0,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PA'NAIR _! 1.3,50 - Sul
CRUZEIRO I)() SUL _ 1.3,55

fiorte
Terça-feira

I:�ANãIR -' 10,40 - Norte (�''1'',
� �8UZEIRO DO SUL - 12.00 -
Itorte
VARIG - f2.30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quqrta-feira
PANAIR -- 10,40

'

Norte
CRUZEIRO DO SUL _ f 1.00

"orte
VARIG - H,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR _ 10,'0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - t 2,36 ...,..- Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

Iforte
CRUZEIRO DO SUL -.Hi,30

.ul·
Se�ta-feira

,

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Iforte
PANAIR _ 10,40 - Norte

.

VARIG - H,40 - Norte
PA,NAIR \' 13,50 - Sul

Sábado
VARIG .:..._ 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

Rorte
.

])(]min(/o
PANAIR - 10,40 ....::.. Norte
CRUZEIRO DO suL...:... 11,00 -'

,PANAIR _ 13,50 Sul.

Horario, das empre
sas rodoviarias

90,00
45,00
25,00
9,00
0,1>0

CUritiba

Auto'ViacAo Catar!n�nse - Joln.ne.
-- e bar...

, Auto· V laçA0 Catlll:1lnenH. - Tubr.rlo
- 6 horas. .

Ext>rp.sso· Silo Or1stoTAo - Laguna -

7 horas.
Expreseo BrusquenH -'Bnl.Iqu. -

14 horas,
Auk-ViaçAo ltaja! - .Itaja! _ 11 ho-

ra� \ •

Expre.sso Brusqu_ - Non 'l'rento
- 9,30 horu, I

Expresso Glória - Lacun. - • 1/1
• 7 1/2 horu.

i'TAL" � 13,00 __ Lajes
�

. t
"TAL" - 8,00 - JoinvHle

Curitiba -'- Paranaguá
- Santos � Rio.

13,00 - Lajes
- 8,00 - Joinvillt�

"TAL"
"TAL"

Curitiba - Paranaguá
- Santos' e Rio.

�A.A

Guia Paranádo
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recoso ,

,

Cada gula e vendido acoinoanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

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

---'
,

I Lete, ÓivlIlgue- e Assine

de Joinvile"
de

� .

Aéro-Clube de' Santa' Catarina
.\ Aviso aos interessados

Cumprindo Instruções do Exoelentíssimo Senhor Ministro da Aero-
'

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

ano, do' senhor Administrador do Aeroporto esta Capital,. fica expressa

rpente p;oíbida "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

riaves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que

por ventura venham utilizar o 'aerúdromo desta entidade, situado em

São José.
Asteróide Arantes, Presidente,

LOJA ons' CaSEMIRIS
Espec_alizadil' em artigos para

homens
RECEBEU, VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E· INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
__-:l; r- PARA HOMENS

.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS; GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à DOlsa Casa e verifique

DOS·80S pre�os é artigos
CURSO DEMADUREZA

o CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida lIercílio Luz
N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno.

MATRíCULA para,1949: Desde- 24 de Janeiro, das 18 ás 20 horas.
na nova sede. .

INFORMAÇõES com b Prof, José Warken, Diretor, no período da
manhã, •

INíCIO das aulas ,em Fevereiro.

. I

Dr.- LíôdoU,f 4�6�
�

Pereira
Advoglu:lo-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tttuiçõe. de .ociedad••
e .erviç;o. corebto•• em geral.
�Organizaçõ.. contabei•.

Regúboa e marca., di.pondo.
no Rio, de corr••p.ondentB.
Elerit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Da. 8 àli 12 hora••

TeleEone 1494 "

"

�.�

Material elétrico para ínsta-:
lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres -.Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de"
ínstalações por pessoal técni
co especialisado.

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa PostaIDt
n. 62 - End. tlegrz - ''Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina,

I
-

Bras� .

do

•.. reune SO'm.,. acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste rnvravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

'

pagamento a longo prazo!

Suhlvartzm�lDU
REPRESENTAN TE
para Santa

KNOT
Catarina'

S/A
Cx., 134· - Tel. KNOT

F'orianópolis
� .. .. .. .. . . . . . . . ..

�

Quarto na Pr.aia
.

_

'Casal 'sem filhos procura..,
quarto com pensão na praia •.
partas para esta redação ende-· .

reçada a
' C, M. f!..

. Costureira
Possuidora de grande prática� .

açeita' tôdas as encomendas'

que se apresentarem.
Roupas de crianças e senho-

ra.s.
Preços módicos.

Rua, Dua:r_te Schutel n. 56
.........................

CASA
"TAL" -,.. 13,00. - Lojes.

, "TAL" - 8,00 - . JoinvHle
Curitiba � Paranaguá Um veiculo

ORIENTE racionalmente !,ua publicidade,
proficua

de grande utilidade e' ao seu alcance lhe
onda da ZYH - 6

RÁDIÓ DIFUSORA DE LAGUNA

tornando-a intensa e
Passa-se o' contratO de exce.;..-

lente casa, com garage, a quem,
é oferecido pela-Lindenizar as benfeitorias feitas'

,na mesma.. .

Tratar à; Rua Felippe $Chmidt,-
22, sobrado

.

- Santos e Rio.

- - 970 kilociclos � 309 metros -

'A DIVULGACAO. I _

e pelas páginas�do Jornal "Sul do Estado"

'. ReVj�ia �O Parane\ para o Sul do Brasil. I MOEDAS ANTIGASIntercambio Cultural .

.

Econ'omico Financeiro Ipubli����A �Ô�S;�L,S7:ssinatu��R�T:;1;;é7;;�:'
-------� .. _.._....-,._I�

Continuo e continuar�i li comprar a minha coleção moedas ue

Ouro e Prata conf0rme preço marcado 'êm meu Catalogo.
As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima; também compro.
José Claudino da Ncibrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

,

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

_.:
.- '.'. . ..

Casa Recem
consfruida
D E s' O (' UPA D-A

RUA FELIPE lvEVES
. 6x10 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇ ÃO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE �GOSTO
,Pl;lOGRAM� ,PARA o iMÊS DE FE:VER1<JlllOSÁBADO DIA 12. FESTA DOS UNIVERSITÁ,RIOS, IN'l'ITULA])A "BLUE NIGHT". SiBA])O·
,DIA 19. SOIRÉE CARNAVALESCA, COl\f INí-CIO ÀS 22 HORAS. DIA 26 SÁBADO. BAJI,E DE' CARNAVAL.' DIA 27 DOllIlNGO.. IUILE

DE CARNAVAL. DIA 28 2a F:ElIRA. SOIHi�EINFANrrIL, COM INíCIO ÀS 16 HORAS. DIA 10 BAILE DE CARNAVAL. -- OS :J3AILES DE
. '

CARNAVAL TERÃO INíCIO ÀS 22 HOTtA,S

ANIVERSÁRIOS
MARLENE· ABRAÁO

RUS . ria, as sementes selecionadas, a
defesa sanitária vegetal e ani

mal garantirão rendimento eC0-

nômico superior muito superior
ao �'quantum" aviltante acusa

do nas-estatísticas de hoje. O

braço humano moverá alavan
cas e o solo se encherá de mes

ses fartas e a Pátria renascerá
no amor dos seus rnnôs. Tudo

depende de reencetarmos a des

coberta do "rus" benfazejo,
símbolo e sustentáculo de toda

"RURIS LANIPOo
por A.

(Distribuido pela D. E. A. C.)
Não há progresso real sem a:- outras construções I índíspen

grícultura eficiente. Concorda saveis (15,24%). Ressalta des
com êste conceito de facil acep- ta minguada' disponibilidade
ção e mais facil deglutição a to- mecânica e de prédios, o ex

tali'�ade dos administradores, in- traordinário esrorço do hemem
dustríalístas, armadores, politi- na obtenção do nivel brasileiro
cos e burocratas. Tem-se dito, a-, de produção agricola, que é su

firmado e, repetido, que a eco- mamente baixo.
nomia dos povos altamente in- A economia brasileira não po- Industria realmente &:rande e de
dustriais deve fundar-se numa de precíndír da produção agro- toda riqueza realmente sólida.
agricultura racional e pingue pecuária, porque, enquanto ser- É e será sempre preponderan
.em aproveitamento ' tanto dos ve à subsistência da popula- te na conjuntura econômica das
recursos naturais corno dos que ção, garante ao pais, de outro nações o maior 'ou menor índice
o homem criou na audaciosa lado, pela exportação dos exce- da produção agro-pecuária. O

alquimia dos tempos -modernos. dentes, o suprimento do merca- retorno á fórmula de primeiro
Nada melhor comprova esta do íntrno, com os mais variados agricultura e depois ou conco

asserção do 'que o exemplo que manufaturados. mítantemente indústria, parece
nos chega dos Estados Unidos. Posta em termos de necessi- a providência acertada neste pe
Poderá existir, no mundo, po- dade vital, um rendimento cres- ríodo de crise. Sem que se reco

tencial de índustría equvalente cente da agricultura e da pe- nheça o papel do braço rural
á da grande democracia do nor- cuáría representa para o Bra- na elaboração do fundamento
te, mas em nenhuma hipótese, sil questão fundamental na sua industrial não se terá alcança
superior. É bem possível que téc- ânsia recuperadora e progressis- do qualquer solução. Quando

JOÃO MEDEIROS JUNIOR. ,

nícamente devam os americanos ta. O reverso, a diminuição do muita, se objetivará um surto

Ocorre hoje o aniversário nuta- admitir concurrentes. Jamais, índice já tão baixo, comprome- industrial precário, carente de

Ticio do sr. João Medeiros Junior, porém, poderão temer a perda tendo a própria subsistência, energias básicas e firmado em

nosso' conterrâneo, índustriahsta do cetro de maior empório e ar- privaria a Nação dos artigos e terreno economicamente ínsegu-

,,1'esidente na Capital Federal. senal que se haja, até o mo- Objetos que precisa para o seu ro, o que vale dizer realizar-se

-o _ menta, edificado. reerguímento econômico. uma expansão á custa de pre-

o travesso garôto Elson, filho do É que ali, paralelamente ao O problema fundamental aÇos cada vez maiores.
'

" .sr. Jaime Pereira Nasc'imento e de rompimento do ventre da terra equacionar é, no Brasil, o do No campo, por conseguinte
<do Dínorah Silveira de Sousa Nas- e ao aproveit�mento das rique- campo. I está o equacionamento do pro-

.

t 1 ta' 110J'e serI sezundo" zas que lhe Jazem no fundo, As terras não podem ser a- blema nacional: a produção,
.cnnen o comp e ,,'-. .

.' .. ti o porque haverá orienta-se a agrícujtura e a pe- bandonadas à sanha dos explo- Cumpre. acreditar e praticar a
,.annnersano, IUO IV "". . . .

'

dô G na's 'na data cuaria em rumos defírridos, capa- radares íntensívos que sugam a política sadia da terra.
muitos oces e uara �-

.
.

, .
.' zes de prover - pela oportumda- última partícula de fertilidade

'natalicia do Maninho.
de e eficiência _ o total das e- e vão adiante, devastando áreas s�o:a� i�������os d�EES������I��o_
normes necessidades da popula- enormes, na ânsia de obterem biliário A, L, Alves,

ção e das índustrlas transforma- delas tudo quanto ,podem dar, Rua Deodoro 35,

doras das matérias primas de sem retribuir-lhes os benefí
origem vegetal ou animal.' Ao cios e sem.c, proporcionar-lhes
progresso e' aumento das forças meios de recuperação imediata

SILVA-MARIA motoras, dinamizantes do arca- ou futura. Agricultura rotíneí-
. 1 t

. bouco colossal estadunidense, ra seguinte ao desmâtamento
Faz al10S hoje a aa an e meuuiu .

9'00 ABEüTUIJ A B di'ar " corresponde em ídentíca pro-
. .

d' b rt t '
- n':u1 - orn

'S"l' Maria filhinha do sr. Mauro _' e a queima a; co e ura na u-
I via-marra, ,,'porçao e em escala sempre reno- ral do solo provocou 'nos Esta- para você ...

Duarte Schutel e de d. Benta Schn-
d

. . 930 A I'
.

I
,

'

,,_/' '. vada um esenvolvírnento Igual dos Unidos a formação, de de-:: '
- rco ris musica

1 1 exma esposa motivo por "1 H'e, sua . ',,' ,ela arte, de plantar, colher e be- sertos onde a' vegetação apenas, 9,45 - Dic ( aymes
que o lar do distinto casal se acha

f" , 10,00 - Ml'I."I'Cas Inaaileí rasne ICIar. bruxoleante denotava o crime .,

-em festa. A produção agro-pecuária não dos lavradores descuidados. Foi gravações
Silvia-Maria receberá numerosos

pode estar ao sabor do tempo: a- preciso 'uma obra monumental 10,30 - MUZAK
�umprimentos c felicitações, entre

grilhoada em arcáicos principias de irrigação mediante o repre- 11,00 - Informativo Guaruiá
.os quais aqui vão os d"'O Est3do"� e pejada de um sem numero de sarnento, em 'diversos pontos, 11,05 - Araci de Almeida

CASAMENTOS contratempos que a façam ames- do rio Tennesee para que ,a fera- 11,15 - Mark Weber e sua 01'(;.

N idê d' .

d
. quinhar-se e diminuir compro- cidade tornasse ao solo poeíren. iiso - Brinde musical das tintas

a resr enCla os paIS a nOlva,
t d t A t

. .

• YPlRANGA
tm Porto-Belo, consorciaram '1 �!J me el oram�n e. o cond radrlO; to ,e inerte. Hoje, ainda, os tra-

. . ,. .-
'

,

I seu ugar e na' vanguar a as balhos do Governo Federal ame- 11,35 - Variedades em gravações
I

de JaneIro ultImo, a graClOSl\ se-
.

d t
.

nhorinha Nelci Cruz, dileta filh,l do ,energIas qlude ehermmam'b o a- ricano prosseguem naquele Vale 12,00 - Oferecimentos musica'is
" _ I vanço rea os omens so re as redimido. í4,OO - INTEHVALO

,sr. Vemno PereIra da, Cruz, com o: ..

·t d b
"

1600 E d 1
sr 'Oswaldo de ISouza /filho da

' VICISSI U es e em araços que, Regiões semelhantes se veem' ,
- m tempo e va sa ,

.

" /..... por ventura, os tolham nas al"- formando no Brasil. ',O caminho 16,30 ___: M�lsica delidos�
,

exn�r
sra. vlU,:a GUllherme BasillO

remetidas' necessárias e urgen- ao interior só é aberto em fun- 17,00 - Informativo Guarujá,de ouza.
teso ção da procura de terras virgens, 17,05 - Huy Rey
Giorgio Mortara, consultor não cansadas e agricultaveis por 17,15 - Francisco Lomuto e sna'

técnico do Instituto Brasilei- processos ordinários. O espetro orq.
Com o nascimento de um rohlls- ro de Geografia e Estatística; da miséria ronda já milhares e 17,30 - UI'.1 programa para vócê ...

,10 menino, primogenito, ocorrido apreciando os resultados do milhares de propriedades exaus- 18,00 - Ave Maria
ant'e-ontem na Ca:sa de Saúde São Censo Agricola de 1940, obser- tas, de onde a mão $ia homem 18,05 - Carta Sonóra
Sebastião, está engalanado o lar de va que o número de pessoas 0- arrancou o verdor, o fosfato, o 18,15:- Lecuona Cuban Boy s

nosso prezado conterrâneo sr. Re- cupadas na, produção agro-pecu- cálcio e o potássio', numa rui- 18,30 - Teatro Singer
nato Lemos, funcionário do�� Cc.r- ária, no Brasil excede o da popu- nosa e desenfreada prática de 19,00 - Momento Esportivo

lação ativa agrícola dos Estados agricuitura mal orientada. 19,�0 - Músicas da Agencia Na-
Unidos, não obstante ser' três Urge compreender o apelo da cional
vezes maior a população desse terra, identificando-se o homem! 20 00 - Brinde musical das Tintas

país e o de ser o dobro da nos- brasileiro com as' suas eXigên-l' YPIHANGA
'

sa, a sua área cultivada. Ainda, das e necessidades. Não só a vol- 20,05 - Grandes Momentos Mu�i-
com base nos" elementos colhl- ta, ao c'ampo deve interessar. O

-

sicais
dos naqtiele Recenseamento e fluxo das populações ao <"rus" 20,15 - Trigemeos Vocalistas

concJueçã'" da 71'1 paéina' comparando-agi com os da Na- sagrado orientar-se-á rio sentido 20,30 - Músicas populares variadas
'ça e Pesca, através da' Mesa, solici.J ção Americana conclui que a da plena integração delas no 21,00 _ Músicas MexiCanas
tanqo medidas que venham:l pôr produção numa área equivalen- ,�oÍlteúdo dinâmico dele. As con- 21,30 _ Trio de Ouro
fim ao abuso dos nossos pescadores te a'um pouco mais do dobro da dições existenctais' propricíadas 21,45 __:. Mário de Azevedo ao piÚl)O
de matança doe peixinhos. Guen'<l nossa, foi de dez a' doze vezes ao

ha.bitante.'
urbano serão

trans_122 00 _ Infor.m:ativo Guaru,iá
aos que, nas nossas costas matam mais elevada. feridas, em escala igual\ ao ru- 22:05 _ Variedades '

a criação de pe\xe.
'

Como causas de fenômeno ralista e desbravador conscien- 22,30 '-,- últimas melodi�s
E, em seguida, a sessão foi encero tão estranhavel quão pouco li- te. As rotas de penetração, Ver-\23 00 _.:_ Bôa noite _ ENGEHHA-

rada e outra convocada para ,[,[i,I1- songeiro aquele' analista encon- dadeiras artérias por onde cir-
'

'MENTO.
ta-feira. tra as seguintes: deficiência de cuIa o sangue da nacionalidade,

I.... " .. ,
, " equipamentos mecânicos e, veí- serão amplas, e atingirão o ul- l\UVlUAIJ.t:: SENSACIONAl, •

Pre'c.isa-se de um compositor cuIas (4,51%) e carência quasi timo celeiro nO derradeiro dos I
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA

�

I DE ALUMINIO, comprando o saboroso cafea rua, Conselheiro Mafra, 6. absoluta de armazens., silos e rincões da Pátria. A maquiná- I MIMi.

Festeja -hoje sua data natalícia ;.,

,_.gentil senhorita Marlene Abraão,
.dileta filha' do sr. Jaime Abraão.

Muito prendada, e querida por

.um grande número de amiguinhas,
,_a graciosa nataliciante será hoje al

vo -de homenagens, às quais dnrí.o

, iodo o seu encanto as jovens cole

.. .gas de Marlene. Os nossos 'voto� de

.feltcídades, extensivos aos seus

.dignos pais.

ORLANDO TEIXEIRA

Aniversaria-se hoje o nosso pre-

,.:zado conterrâneo, sr. Orlando Tui

.xeira, chefe de secção da Imprensa
-Of'icial do Estado. Transmitimo-lhe,
,por isso, associando-nos ao júbilo

. .de seus colegas e amigos, os nossos

.afetuosos cumprimentos.

Oco�re hoje o aniversário nata

lício da senhorita Modesta Morais

Soares, aluna do Colegio Coração
.de Jesus. ·Rádi O" --Guar-ttjá

PROGRAMA PARA HOJE;

NASCIMENTO

Teios e Telégrafos, e de sua Jxma.

',eespôsa. sra. India da Costa Len'os.
'Renato é o nome do herdeiro dG
':dístinto casal.

Na Camara ... "
\

•

CINEMAS
OÚEON - ÁS �,30 hs.

FUGA AO PASSADO
com

Robert MITCHUM
Jane GHEER

_

'- No Progr!lma .-;-

1) - A Marcha da Vida - Nac,

2) - Futebol M;;dernQ - Dese

nho Colorido.
- Preços: -

Cr$ 4,80 e 3,00
"Imp. 14 anos"

IMPERIAL - ÁS 7,30 11s.

_ Sessão Colosso -

Sensacional e Diferente!
_ Um singular drama pa,;sío�,

na1.... /

_ A estranha história de um ho-

mem que matou.por amor, .. � de

pois amou para matar!

A PAGINA DENUNé\ADORA
com

Richard DIX
Leslie BROOKS

_ Ele tornoucse um' assassino ..•

para esconder um crijnc quc nã'O

cometera!
Forte!
Impressionante!
- No Programa -

1) - Ginelandia Jornal - �ac
2) ,- Conversa Mole

- Desenho -

- Preços:.-
Cr$ 4,00 - 3,00

_
"Imp. 14, anos"

RITZ - ÁS 7,30 hs.

SINGAPURA
com

Fred Mac Murray

Ava Gardner
- No, Programa-

1) - a"EspoMe ehi Ma:rcha '

Q) _ Niticiário Universal
_ Atualidadesr-:
- Preços: -

Cr$ 4,80 e 3,00
ROXY - ÁS, 7,30 hs.

_ Um dos melhores "westerns''!
, que Hollywood já pr-oduziu!

em
Eis de volta ...

Charles STA�RETT
-'em

TROVAO Á CAVALO

com,
Smiley BURNETTE

Lutas!
Tiros! ...

Mil e uma seI1sações!
- No Programa -

1 ) ,- Noticias da Semana -

Nac.
2)

dia.
Fuga, acidentada - Come-

- Preço:
Cr$ 3,00 (único)
.

"Imp. 14 anos"
. . .. . .. .. . � ;

Amanhã - RITZ
A Pedido!!!

Robert MITCHUM
Tereza WRIGHT
Judith ANDERSON
'Dean .TAGGER

-em-

SUA úNICA SAlDA
........

HITZ
Domingo

ODEON
CONDENADO
com

;James MASON
No seu melhor papel

"
-

3U Feira
- Sessões das Moças
Olivia de HAVILLAI\TD

Ray MILLAND
em

,

CHAMPANHE PARA DOIS
- Uma originalissima e diverti ..

da c{)média romanticaI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. . 1 Dai�lógraía _I
1·1 diplomada I
I: :

, i • ,Oferece seus serviços. :: .Cartas a Maria Inês

IC P
: Ferreira.

I _ oqueiros raia. Clube I· Caixa Posta! 55

" .

' : ....

I .'
. AVISO' "c................ . .

,

,De ordem do �r. i'r�sidente �êste CI1}be, baixo o presente farm!l{l·I·J' 'dn."r(la ta-o"aVISO, na conformidade do que fICOU resolvido pelo Conselho ,

lIU oS I) p n
Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de proprie-l' . " . . ..

dade. foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a 12 Saba�o - Farm.acIa Da Fe

partir da quota de n. 260 e, outrossim, dá-se conhecimento - Rua FelIpe Schml�t
,que foi instituída a 'categoria -de sócio contribuinte mediante i 13 Domingo - Farmácia Da

,o pagamento da jóia de Cr$ .100,00 (cem cruzeiros) e o pa- Fé - Rua Felipe Schmidt

gamento da mensalidade de Cr$ 20,00. 19 Sábado - Farmácia Moder-

Coqueiros, 31 de janeiro de ,1949. na - Rua João Pinto

Raulino Horn Ferro, Secretário. . 20' Domingo - Farmacia Mo-
derna _ Rua João Pinto

26 Sábado. - Farniacia Bto. I

Antônio - Rua João Pinto
27 Domingo - Farmacia ste.

Antônio - Rua João' Pinto.

I O serviço noturno será ere
tuado . pelas Farmácias sto .

'Antônio e Noturna sitas ás ruas
---

João Pinto e Trajano nO 17

Ouçam diariamente, das 9' àsv13 e das 17 às 22 horas ,A presente tabela não poderá
ser alterada sem prévia .. auto-, ,

rízação deste Departamento i'

4'
I

! O ESTA')! -!eJtI. 'elr. 11 ce Fev,reiro fi- ��49
__----------�--------�--------------------����������=����----------------�--��--r

.
'

•

REGiSTROS: DE DIPtOMAS
,

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e, SENHO.RITA!
I t�do em qualquer .assunto .referente ao ensino em geral, Iivre . ou ofi-j'A 'ultima creeçãa em ret ri-
elal., ,1 gerante é Q Guaraná KNOT

, BUREAU UNIVERSITARIO , EM GARRAFAS GRANDES
, Direção ct.s Dr, Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -I Preferindo-o está '

I �., andar. ex. :'0'''' 3932 =_:_d��:___.. '

__ .

acor,npan hando i:z:
Il--�:-'_· I

·��-����jl iiINC�NDIOS E TRANSPORTES '.�Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESE_f{VAS ... :.......... o-s 80.900.60[\,30 I

• �
;:����S��i.l�.a.de� .. '.

'

.. _.,.. :: : : : :
.
: : : : : .. g: 5.9��:���:�:;:;�. 1

,Ativo . :.. cr� 142.176.603,80" ' t
I
Sinistros pagos nos últimos ld anos

'

i. Cr$ 98.687.816,�o �
Responsabilidades .Cr$ 76.736.401.306,20 'l

, Diretores: �
Dr; Pamphilo d'Utra Frkire de Carvalho, Dr'..Franciseo de' Sá, t
Anísio Massorra, Dr: Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. t___

.��w����� • S_iÕ'QFiiiiNCISêoo'õtsüt�;;�&'NOV4 VOU. I
,_ lnfor:naçõe. comasAgente.. tACEITA ENCOMENDAS, Floriepópo's -CarlosHoepckeS/A-C(� Teletonel.212.J EnL t eeg I

DE SERVICO'S TIPOGRAF"ICOS
' São FrancÍlco do Sul-;-Carlo8 Hoepcke S/A �C( ,- T�I�loQe

__
� \.�'») � e 4\C3.: t

,

APRESENTAÇlo IMPECÁVEL -- ENTREGA
RÁPIDA

M

I
.

'

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
'

I
I I,

�8xíma rapidez e garantia para transpor.te de 8U<lS mercadcria ,\ '

Agentes em Floriànóoolis CARLOS HOEPC�E �. A I
Rel9joaria Progreriso I

d� ]UGEND llt-' F/LHO

COMPRE SEUCRELOGIO PELO' SERVIÇO DE
�EEMBOLSO, POSTAL

,

Faça seu padiào 'por carta 01� teJegroma e pague
sórnente qu ondo receber.

,/

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260 00

Dupertador de bobo
ilumina a noite

SUi880 de qualidad�

Uma maquina fotol1l'afico
americana de iocil

manejo

Nouo. relol1io. .ao acampa J:\hado. dbs re.pectivo. oertificado.
(,e garanti0.

'

PEÇAM·NOS CATALOGOS •• ENVlAMOS GRATIS
JUCEND & FlLHO .

Pro ço Tiradel1t4l. '260 - ParanáCuritiba

(orrespondend 1

(omerelal
(onfere
Dlp:lom�

DIREÇAo: ,

Amélia M Pigozzi

'RUA ALV'.RO DE

METODO:
Moderno -s EUcientl9

'BOM 'NEGOCIO
para, quem .P?ssue áe Cr$ 10.000:00 até Cr$ _IOO.OOO,OO re!'rda
eert« de 10 I.· ao ano com recebimen to de turos rnensars.

'

In[orcnações nestal redação

fl

í

.. Representações
FIRMA IDONEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMJ;:IRA ORl)EM.

RESPOSTAS À CAIXA P6STAL, 245 - SÃO PAULO.

RADIO . TUOI' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros
." I

TUBARÃO •• S. CATARINA

TécnicaA 'Eletro
,

V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra 'rotativos (únicos em Flo-

I te de Natal para sua Senhora ríanópolísj ." enceradeiras, rá
ou filha? _Q,ue tal uma das ul- dias grandes e pequenos, fer

'I' timas novidades em exposição ros' de engomar., 'aqueçedores,
I
na "A Eletro-Técnic.a", a rua I fogareiros e mais uma infini-

. Tenente Silveira?

Idade
de artígos elétricos, tu-

Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen-
'e- pudins, abajours de cabecei-\ te baixos. '

'

� ••• " ••," , " " " " •. " " " " " " li .. " " " " " .. " .. " .',.

FERID�iJ, ,REUMIVÍ'ISMO :

PLACAS SIFILIT)CAS

,Elixir de Nogueira"
Medicaçã.o auxiliar no trotamento

da lIifllia

I
I...pré-F,atiric· dasCasas

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

I
metro' quadrado

Consulte·.10S sem corrrprornisso ' ' ,

Reinisch S/ft - 'Roa João Piol), 44"
Te h:� g r� m a l� E I "'iiI I S (� t'\ F! o p � ;1 IIÓ p o li5

'

\.

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

.
'
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(
o EBTADO-� exl. ielra as FevereIro "e' '9"9

.,

5

,aa410$ i_Blef$oe . "."CO,�·
Da Fábrica ao consumidor.:_- 'tlrHude ,e'stoque recebe'lI' a firma dist'rib�idorá

«Fíuza Lima & Irmãos) - Rua \ Conselheiro M-afra 35 -_ Fone 1565 - Fpoli�_
-Coqueírcs Praia Clube REEMBOLSO POSTAL

Pfogram, 'PH8 o s festejos carn8v8!�sCO�
" Domingo, dia q, grandioso banho a Fantasia a partir dai 9 horas'

,:�haverá ônibus especial). Batalha de COl?féti e serpentinas, desfiles de
,,'ban�os e blocos carnavalescos, Prêmios para os blocos e f'antazias

. .mais originais.
Moyimen.tado 'Bô deMamão. - ÁS 14 horas, inicio da tarde dansante

• carnavalesca com prêmios para quem se apresentar mais originalmente
:.f�n�aziado. - Bélissimas prendas para senhoritas. Atenção : pede-se aos

.: SOCIOS se apresentarem fantaziados. .

.

Domingo; dia 13. continuação dos fest�jos carnavalescos patrocina
..dos pelo diário "A Gazeta".

Páu de sebo com prêmio para quem conseguir atingir o tope do
,:mastro (100,00).

Quebra-potes com magnificas surprezas, Mata galo com pr êmios
.'ipara 'quem conseguir matar '0 bicho.

.

•
Desfiles de blocos' carnavalescos em barcos veleiros ornamen,w],)s

-com intensíssima batalha de confétis e serpentinas.
ÁS' 14 horas, tarde dansante, que será aberta com uma alezre "'Po-

Jlonése a fantasia". .

""

I

_

Doíl)ingo, dia
. 2� �atuqu,e carnavalesco a partir, das 14 horas, se-I,.. .guido de extraordinárías surpresas para o povo e para 'os sócios de

�iIl_'pático Coqueiros Praia Clube. - Para melhor comodidade dos lJa-1
.nhístas haverá ônibus especiais. ,

---------_.�
.

"
.

.

:-tSTA
-.

,

(
.FRAQUEZA
.A.T8NGE
f'ESSOAS DE MAIS DE

40 ANOS'

Diz-,,, que o organismo muca

.completamente de sete em sete

.anos, O certo é que com o passar

.do tempo a saúde se modifica e

em muitas pessoas de mais de

40 anos começam a aparecer dis

turbios, muitas.. vezes-de natureza

séria. Entre estes o principal é o

-disturbio da bexiga; uma fraque
.za cujas exigencias, que se ma-

.

:nifestam principalmente á noite

-quando se está bem quente na
.cama, são muito. irritantes. Essa

<lebilida,.de da ílexiga é um resul
-tado de ·disturbios renais e si fôr

desprezada, poderá tornar-se pe

'figosa,. transformando-se em cal

.culos, pedras ou cistite (inflama-.
-cão crônica da bexiga).
Não ha meiomaisrapido e eficaz

de consegui. alivio desses perigos
.do que uma' série das afamadas

,

:Pilulas De Witt para os Rins c

''Bexiga, conhecidas em todo o

,mundo.
PILULÀS. i

�':.' DE WITT
"

-
.'

Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.

t;) GRANDE É MAi.� "CONOMICO)

,.111> • • .. •• • ••••••••••••• ......

() VALE D0 ITA..1..u
Proeu.rem na- J.�.fjl.

Progresso,
LIVRARIA 43,�

J RO�
.............

-

" .

NEM SE DISCUTE I

• :Jo;1Il minha' casa só se bebe ° delicioso CAFl!:

·:6-H:M:l. ainda mais agora que e�tá dis�ribuindo
. ,"amO brinde, valiosas BATERIAS DE ALU,

MINIO.
.

......... ". • • .. • •• .. ,� lO
, ".

PASTA DENTAL,
ROBINSON

Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante,
Ofertas dando fontes de referencias a' "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

Gaixa Postal. 539 - S. Paulo - Capital.
'

ReguLamento para o

. Carnaoai de 1949
Serão realízadospor êste

Clu-Ibe, em sua sede social, nos dias
26 E: 28 do corrente e 10 de
março, respectivamente, sába-Ido, segunda e terça-feira, gran
diosos bailes à fantasia, com
início às 22 horas. Domingo,
dia 27, haverá uma vesperuí
infantil, das 16 às 20 horas
RESERVA DE ME�;AS. - As

mesas -serão reservadas .,_ par
tir das 14_ horas .do dia t� do

• corrente, sábado na sede so-

I cial. ,As senhas s=rão distribu'{
das as 9 horas do .mesmo dia ('

no mesmo local. :É obruratória
a apresentação do talão do mês
de fevereiro, para o .que o sr.

cobrador estará presente para
contrôle, As mesas serão vendi
das ou ao' próprio assocíado ou

a pessoa de sua f.8.mília.
-,

PREÇO DAS rlESAS: - As
sinatura para os tres bailes:
Cr$ 10Q,00, não havendo :..eser...

va para a vesper-I infantiL. I

IDR. RAFAEL G CRUZ LIMA

. DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGAD·OS

BENTO ÁGUIDO VIEIR,A

SENHORA
participam aos parentes e pes
soas de suas relações, o con

trat� de casamento de sua filha

Ângela, com o SI:. Eugênio DO'G

Vieira

SENHORA

par ticíparn aos 'parentes e pes
soas de suas relações, o contra-

to de casamento de seu f: 1110
'

Eugênio Doin Vieira, com a

Srta. Ângelà Maria Jr. Evange ..

lista
ÂNGEI A c EUGENIO

noivos

Florianópolis, 20 de janeiro de 1949

,Aviso
INGRESSOS: O Clube

.

Consulta das 10 ás 12 e das

não distribuirá convites. Para,
.

1.6.�0. ás 19 horas.

as pessoas em tr�nsiU), poderá,
.. - .. .. .. .

a Diretoria, a S2tl critério, e'
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

sob a responsabílidade de um l1�prl·tÓ·rl·O· T'e"col·COsócio, expedir ingres'·,os ao pre- n�\J
.

ço de Cr$ 300,00 os quais po- Cid' Rocha Amaral
derão ser adquiridos junto à. ENGENHEIRO CIVIL
Secretaria do Clube, até às 18 Aviso aos srs, interessados que,
horas do dia da realízacão de tendo regressado de sua viajem aos
cada baile. Estados Unidos da América do Nor-
MENORES: - Nâo será per- te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

mitida a permanência de 101e- çha Amaral reabrirá seu escrítórto
nores de �4 anos nos bailes dos (Rua Presidente Coutinho n. 22),
dias 26, 28 e 10•

nos primeiros dias de agôsto, espe-
Florianópolis .. 3 de fevereiro randd continuar Jl merecer as espe-

de 1�49. ciais atenções 'de seus amigos e

____�........__A. DiretoNa clientes..

•.... - ....••...•...•.. - . - • • • . . • . Pedro Medeiros, Auxiliar

num vidro de õ LE O D E F í G A D O

DE BÀCALHAU de I Lanman
e Kemp. Há mais de meio século
J�m sendo .usado, de preferência
a qualquer outro, para nutrir e'
fortificar o organismo de:

- crianças em cres-

cimento
.

- crianças débeis
- convalescentes �

pessoas fracas em

geral.
ÓLEO

DE FíGADO:
DE BACALHÁU ,

Agencia Geral para· S:Catarina'
Rua Felipe. Schmidt .. 22--So-b.

Escritório: Rua Joifo Pinto C. Postai, 6Q· TeI. «Protetora»
"o 18 - Plorianóoolis FLORIANOPOLIS

.\ .

.. ":
• DR. •
• •
• •

I, A. DA�SCENO·nA SILVA i': ADVOGADO •
•• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :

iI
.

-;�� Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I
• (Edifício Pérola) •

I I
I "

Fones: 1.324 e 1.388 ..'� ;�;", "�,,.;;;.�, til I
: FJorianópolis - Santa Catarina ,��

. I
· -

'''''''_ . .
• •

•

•
.....................................................

• I
.

DE LANMAN E KEMP

Á' :VEHOA- NAS I MELHORES" FARMÃCIW'.
Inter-ContinentaL

o TESOURO
Da instrução está ao atoane«

de todos. Dá esse teaouro ao teu
amigo analfabeto, Ievando-o- a um
curso 'de alfabetização no Gru�(
Eecolar São José, na .h:scola Indus
Lnal de Florianópolis ou na Cate.
,ira I Metropolitana.

...........•... -

tWA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 613 • l." ANOo'lR

c.'U"PQSIA.l,91. IElEFOKEG&40· n;:ILIõll�""""S, -f'1I0TECtOR�
•

o Sabio

Que noo Aiguém. tal_o_
lheiro da ilustrao!!.o &-Cima,�
lhe, em lJ.Illável g'qstn. .u;. caJice cio

�xcelente aperitivo KNOT. ImnIJr9.
"" V. Sia.. de ltCl'eooenú"r. ao o.g>-acS.
oe. "gentiler;a:E$TEÉ 1.4.1"1-
BFl1 (J I1E(/ APEt11TIVfJ

PREDILETO!

DUI.:E(�
, [11" MaDuro DA,flYorU.lIfO.•CO'1.�.!EáVhO$
1
__� ITAd4. ·

�

E;_ncontram-se atualmente em OS0.

em todos, os recantos do mundo,
centenas de milhares de Mot�res

de popa JOHNSON, proporcionando'
aos set'ls possuidorês ano após .!ln\),
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes G.
Ramos S. A_ - João Pinto, 9 .

( "VI'RCiEM
-

ESPECIALIDADE"
( lA _WETZEL' I:NDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco

TORNA· A
. . .

ROUPA BRANQUISSIMA

.Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos
A sua pele tem cêrca de 50 milhões'

de minúsculos sulcos" e po�s, onde se

escondem 08 germes causadores da terrt
vel coceira.• "rachando", erupções, "des..

cascando" , ardências. acne, irnpigens,
psoriasis, cravos,· espinhas. coceiras dos

pés e outros males. 05 tratamentos co

muna só' fornecem um alívio temporârio,
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta. Nixoderm, faz parar a
coceira em 7 minutos e oferece a garari.....
ti", de dar-lhe' uma' P9Je lisa, limpa•.
atraente e macia - em uma sema

na., Peca hoje mesmo Ni.o�er!3
.

em qualquer farmácia. A nossa ga-

W;"'oderm rantia é II

A"..... sua maior
'1'1 IS AfecÇÕIS' CUtaRlaS proteção•.

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu CÓ1�"
sultório e resiqência, para a

Rua Trajano 41. Telefone
1.009 .

..... � "" .. ,"
�

�

=c:':a-p"'-e�r"'it-l-'v"'o-_·_,w1
Peça Bitte�

-

'Aguia puro
O Ape'ritivo completo

I
I

. .

Vende-se
Uma, Garapeíra nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte,' à

rua Capitão Augusto Vidal 127
Pljtlhoça_

...... � ..

'FABRIGA DE FOSFOROS (PRON.
TA P. FABRICAR)

I Vende-se

Maq'..Iinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis 'Cr$ 90.000,00
Situada .em Campo Alegre - S. C.
-Vende-se tõ. só maquinário

.

lnform.ações com· A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina".

..
..

. �r:..����RGt",

. ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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domingo, nesta Capital: PAULA RAMOS x

,

em disputa do Campeonato Estadual de
....

A-FE-S-TA-Q-UE-OS---AC�A·DÊMICÕSCONTERRÂNEOS REALIZAM-AMANHÃ, NÕ-CLUBE DOZE DE AGO�TO:MERECE TODO o APôlO DE NOSSA SOCIEDADE, PELOS
FINS A QUE SE DESTINA: A INSTALAÇÃO DO CENT RO ACADÊMICO DE SANTA CATARINA EM CURITIBA.

. No , .

proxuno IPIRANGA
Futebol.

[Canotnhas),

(f

cOqueiros'Pra la CIube ����R�t�:��iD�!i'::��- --ASSOCIAÇÃO-C-A;;';l�E�-SÊ
-

�i-ENG-ENHEIROS
\ Pelo presente ficam convidados todos os membros da Di-

Um dominqo de qrandes atividades sociais
.
A data de hoje é juhilosa para às torí d A

-

1'" 20 h- re ona a . C. E. para a sessao que se ·rea izara as oras.
Dêsde. cedo rumamos' para a sem parar até ás 20 horas mais élesportistas_ acadêmicos brasileiros,

P
. de hoje na sede social.RAIA DA SAUDADE. Ou menos. , .

porque transcorre o r;o aniversário J' A
,.

10 tá
.

, u ose maury AraUJO, .
secre ano.

O oníbus corria sem pressa e Foi assim um dia cheio para de 'undac:.«io da valorosa Federa-
sem o conforto que todos dese- 0-. Coqueiros Praia Clube que ção Atlética Catarinense de Estu
javam que tivesse.

.

teve seus esforços coroados de .

dantes (F. A. C;. E.).
A Praia da Saudade, àquela pleno êxito, .aliás bem mere- Depois de certa inatividade ror-

hora matinal, já comportava cido. .

.

çada por Circunstâncias, no ano

uma imensa multidão de ba- OUTRO DIA DE GRANDE SEN- ASSEMBLÉIA GERAL
nhístas e ., .não banhistas.. SAÇÁO NO DOMLNGO PRO-

transato de 1948, com '0 entusias-

As "sereías" conterraneas ra- XIMO
mo e dedicação dos denodados aca-.· De ordem do Sr. Presidente convoco os Srs, sócios contribuintes-

.
. dêmicos: Rehato R. Silva, Helio M. .

I' 11zíam "footing" na areia mole, Para o domingo proximo, a para comparecerem á sessão de assembléia geral, a se rea Izar no dia
. Pereira, Renato Nascimento e. .1030 ,

1 'A id H 'I' Lsob O olhar quente dos rapazes, díretoría do Coqueiros Praia Clu- do corrente mês, ás 14% horas, na sede SOCla a vem a erci 10 UZ

Machowíecky, a entidade controla- .

deitados em fila. be apresentará outra manhã de.
d d t

n. 20 - Edlficio do Albergue Noturno, sendo a seguinte a ordem do diar
" .

- . dora os espor os universitúrios .

do exerci d 1940O· mar tranquilo, dava moti- grande atrações na praia. fron- ..' Leitura do relatório-prestação de contas o exerClCIO e o, que

vos para que todas as pequenas teira ao Clube, havendo á tarde .c�tar1llense� entrou em intens�l ati- será- submetido á deliberação da assembléia;
,

.,
.. - vidade efetivando a real mOVllJ'.en· .' .

embarcações andassem por ali, uma sOlree, com a apresentaçao _'
.

. dê " "

Assuntos diversos, .

_

vogando. . .. E as ioles, esguias das MISS que integram os

ele-j
taçao deS�)Ol tíva dos aca en.l.�('s Caso decorram quinze minutos da hora aprazada e nao tenha coru-

e .Iígeíras dando arrancadas mentes dos Departamentos Es- com torneios � :ert�mes, e es�ecIal- parecido número suficiente de sócios para q�e a assembléia possa sere

formidáveis iá fora. partivos dos Grêmios desta Capí- mente � -pa�·t�c�p�çao n,0s, XI s J�-, realizada; fica, desde já, feita a 2u convocação para as 14% horas, e;
Paramos defronte ao aristo- tal... .

'gos UI1lVersltm:I?S Brasileiros )'e�h- passados quinze minutos desta última hora considerar-se-á a 3u convo-

cratico COQUEIROS. PRAIA Será uma parada de real bri-. zad�s em Curitiba, tendo �am?em cação e a sessão será efetuada com qualquer que seja o número de 'Só-

CLUBE. ,. Lá dentro, grande' lhantísmo, a que não faltará por reahza�o rece�te�nente ;!ltonosa cios presentes. _

numero de associados se com- certo, grande assistência. excursa? futeboh�hca a La! e:s , Florianópolis, 7 de Fevere'iro de 1949.

prímía em suas dependências., NOVAS DIRETRIZES NO CO- ASSIm, ,a entidade eclética es-

E nó bar os banhistas "mola- QUEIROS' PRAIA CLUBE tudantil' cooperou com seu tr-abalho

vam" a garganta, já que os A Diretoria e o Conselho do fecundo para a maior união dos

corpos por fora estavam mo- Clube abrindo J inscrições para universitár-ios catarinenses, prole

lhados: . . associados mensalistas, com a tando, outrossim, além fronteiras.

[ola respetíva, veiu dar-um gran- os nomes das nossas Faculdades.

oe passo para a maior vida e Está, pois, de parabens a classe

animação nos quadros sociais acadêmica e os desportos catar i

daquela agremiação, que foi fun- nenses que, vêem na F, A. C. E. uma

dada e levada avante com mui- vigorosa alavanca dos seu maior

ta constancia e vontade de ven- progresso e engrandecimento.

cet.. Nossas felicitações, pois, aos va-

Foi uma, medida de aprecíavel lorosos diretores da simpática Fe ..

alcance que merece os maiores deração Atlética Catarinense de Es-
, ?

louvores, pois que veiu ,ar opor- tudantes.

tunídade a muitas pessoas que
------------

desejavam entrar para o tão a.

precíado Clube, mas que não po
diam fazer de outra maneira.

Felicitamos á Diretoria €i ao
Conselho para este motívô.
E assim, dentro de suas novas

diretrizes, o COQUEIROS PRAIA

CLUBE terá ainda este ano, a

tingido alto gráu de recreações
sociais, galgando o ponto maxí
mo entre s�us congeneres desta

Capital.

ATRAÇÕES CARNAVALESCÁS".
A direção do Coqueiros Praia

'Clube lançou o seu "grito de car
naval" e a assístencía na Praia
da Saudade éra vasta e compa
ta e que ali foi vêr as novidades
anunciadas ...
As dez horas chegou a "DAN-

SA DO BOI". ...

RESUL:TADO DO 19° SORTEIO DO PL1\NO "B", REALIZADO NO DIA.

2 DE FEVEREIRO DE 1949

.
CADERNETA N. 28.546

Prêmio, maior em mer.cadorias no valor de Cr$ 6.000,00
APROXIMAÇõES SUPERIORES APROXIMAÇõES INF:I;.BIORES
Em mercadoria, no valor de Em mercadorias, no valor de

Cr$ 1.000,00 cada uma Cr$ 500,00 cada uma
.

CADERNETA N. 28.547
; CADERNET.A N. 28.545

CADERNETA N. 16.960 CADERNETA N. 16.958
CADERNETA N. 13.253 CADERNETA'N. 13.251
CADERNETA N. 5.845 CADERNETA N. 5.843

.
CADERNETA N. 36.180 . CADERNETA N. 36.178

ÃVISO: O PRóXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-Á NO DIA 2 DE MARI.�O
O resultado acima, é do sorteio do mês de Janeiro, extraído dos

cinco primeiros prêmios da primeira extração 'da Loteria Federal '�ea-

Iizada no dia 2 de Fevereiro. I

Grande massa popular se a

glomerou defronte a séde social
do Coqueiros Praia Clube e todos
em geral entraram no recinto
privativo dos sacias para apre
ciar o "boi" dansar , . ,

O côro que acompanhava o

�'boi" continuou seu canto ca

racteristico e dansou o cavalo

PARTICIPAÇÁO
O sr. Ten. Pedro Dias Toledo,

da Base Aérea, e sua exma. es

pôsa d. Aurora Zorner Toledo,
participam ás pessoas parentes
e de suas relações o nascimen

to, em 7-2-1949, do querido Vitor
Hugo.

marinho, o urso cinzento, a ma:"

caca sabida, , .

.N. "brincadeira do boi" teve
seu sucesso explendido e foi bas
tante aplaudida. Serpentina e

confetis eram jogados dás jane
las do "Praia Clube" e a festa
continuava sempre com brilhan
te animação.
Na praia os banhistas davam

seus mergulhos costumeiros e

cada vez mais pessoas para .a

quela tão anunciada festa praí
ana,., .

E assim tudo decorreu com

muita alegria e muita animação
até .que o omivimento come

çou a declinar,

....... : .

::le ricos quereis ficar .

De modo Iacil ele!!"! I
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Pr ..d ia-A� S,

.v A V,_I S t)
O Delegauo ao Instituto .de Aposentadoria e Pensões dos

Comerciários, no Estado de Santa CatariAa, avisa aos srs. em

pregadores que, no corrente mês, as contribuições devidas ao

Instituto deverão ser pagas na Tesouraria da Delegacia, sita
à rua Felipe Schmidt, n. 37, em virtude de se encontrar em go
zo . de férias o servidor encarregado do serviço de cobrança.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1949.
. Oswal Pereira Baixo, delegado.

'

Credito Mútuo ,PredialALMOÇO DE CONFRATERNI
SAÇÁO ENTRE ASSOCIADOS.
Na séde social do Coqueiros

Praia Clube teve lugar cerca

das doze e trinta,' o grande al
moço de confraternização entre
os associados do arístocratíco
clube. Foi num ambiente de ex

trema cordialidade, de intensa
alegria que decorreu o almoço,
que se prolongou até ás quator
ze horas, quando então teve ini
cio a tarde dansante, que "vi
Tau" a carnaval cem por cento.
"SOIRÊE CARNAVALESCA"
A tarde dansante 'ttansfomo�

se numa estupenda soírée carna
valesca, com intensa 'antmacão
muita vívacídade, havendo éor�
,dÕes' que rodaram e_cantaram

Florianópolis, 5 de fevereiro de 1949.
V1STO: Helio'Milton Pereira.
PROPRIETARIOS P. P . .T. MOH.EIHA & CIA.

Caixa. de E. I. de Floríanópolís

Heitor Blum
1o �ecretário

roMPANfr.i� [dl aos COmAA
= �CCIDENTES DO TRABALHO A

SEDE SOCIAL:

POIRTO ALlEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68,'. I," A'NO'AR

CAIXA pallo"'-,�3 • TQ.tFONE 661,(1 • meGRAMAS: .ftOl'ECTORAo

Agenca Geral para 8to. tataroa
. p'ua. Felipe scnmidt. 22 Sob.

'

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protp.ctora" FLORI ANOPOW,

moscas e mosquitos!

Os mosquitos e moscas

morrell}, instantaneamen

te, sob a eficiente pulve
rização do FUT, que mata,

de fato, as baratas e

demais insetos caseiros.

'GRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA; DE FEVEREIRO, E ]0 DE MARCO, TERÇA-FEIRA,- ÁS 2a HOARS. DIA 2..7y
DO�IN�O, MATIÉE INFANTIL ÁS 1.6 HORAS, VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE ·DO. CLUBE. QUARTA"F-EIRA, DIA 9, ÁS 20 HORAS'-
REUNiAO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS. . /'

\ I
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Sociedade de sorteios � seguros contra acidentes
(tendo mais ,outros beneficios de ,carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
ReSI''''eAnc'l'a' D;ua 'VI'dal R Tele�. M. 769 Sórteios mensais, mediante mensalidade. de Cr$l.20,oo além da Jóia , Você poderá aànhar de Cr·u .

. n; amos n. Consulta das 4 ás, 6 hora. �
� ...

65 _ Telefone, 1.422. ,I Ite.idência: Felipe Schmidt Iil. n. inicial de Cr$ lt.,oo apenas. 50,00 ,à Cr$ 100,00 diários, vendeJioP
_________..-

Te1ef. 812 Participaçio DOS lacros do artigos de consumo domestico.

VENDE SE por mo' tl·V·o de' mudança "'P-;di;;:;_·;;;;--:�;;�-;--dis7i;-;;;�-·;iro-;;;:"';··�b;-;;i:·Je"";;e���he�·"o ve:�:��:�;s�n;� �:���.1 dp. No.

':" .

.

. ". 1C0upon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
•• o o .,0 ••••••••••••••••••••••••••

,Grande área de terreno ià cultivada " �::!o a.�t.e.s�.o .��s� .����.s�r� .������:
,

(Distante cerca de seis quilometras da Capital-Bairro-Barreiros Rua .........•...... Est. Civil D. Nasc.•. i··········
Area de 142 metr0s de frente por 1.850 de fundos, incluindo Mãe ','"

..

6 casas de madeira e uma de material. Pai ' : :- : ..

TRATAR: Enlprego ou Cargo , ,'.: : .•.....•.....

Florianópolis - nesta redação. ou Escritório I .. de A L. Al'l:es, Cargo do Pai (mãe) ............•.....................•.... , ;"

Barreiras _ com o propriet4rio Mathias Iha.
. -�

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

Blumenau '_ com o sr. Christiaoo Knoll, no Hotel Cruzeiro.
.

.
.

Dr. ,Milton Simone
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
,Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)_
Consultas: Das 14 ás f 7 horas
RUIi Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor· da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade'
CLINICA, DE. SENHORAS _ CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, cnntrole oe tratamento
especialízado da gravidês. Dístur
bios da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, .i:I�'\.
mações e tumores do apa�elho geui
tal feminino.

. Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-
turas)

,

ASSISTENCIA AO PARTO E Ol-"E-
RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
�hrturbios nervosos _. Esterrlíuade
- Regimes.

'

Consultório R. João Pinto 7 - TvI.
1.461

. ,

Resíd. R. 7 de Setembro - Edif,
Cruz e Souza _ TeI. 846.

mi. POLYDORO ERNANI DE S

THIAq-O

1>0
Médico e parteil"G

Hospital de Cariodade de Flo
rianópolis. Assistente- da

Maternidade
Doenças dos-órgãos�'llJtêrnos� ês)é·

.,.

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
duIas internas

Clín1ca e cirurgia de senhora'! -

.Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLIS�,lO

BASAL
'

HORÁRIO DE CONSULTAS: -
"Pela manhã das 10,30 is t:J

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual, 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowskí 62
Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

(:irúrgia geral _- Doenças de Senho
ras _ Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles li.

28 _ Telefone 1.307
'

Consultas: ÁS 11,30 horas e 'à tar':
de das 15 hor:�s em diante

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, �63 - Florianópolis).
!em . o 'prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeirbs

Clínica Médiea e Cirúrgica do e Farmacêuticos,' que está iniciando o lançamento de uma grande série

DR. AUJOR LUZ dêsses produtos. Bqnl
�édico-Operador-Parteiro Os primeiros já a venda; são:

,,'

Doenças internas de Adultos e SULFAGUANIDINA: Tubos de 111 e vidros de 100 comprimidos de

Crianças I� ,60 g .

Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral, - VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Doenças de Senhoras _ Partos - '10u cm3.
Vias Urinárias _ Rins _ Coração SÔRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 _cm�
- Pulmões --' Estomago _ Figado VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e -fraseos

. Tratamento da Tuberculose de 100 em3•.
Raios X -.EletroclI;rd�õgrafia .

VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 'cm3 e frascos
Praça Pereira e .Olíveíra (atráz dó" de 100 cmâ,

.

,

Tríbunsi) Rua Santos Dumont, n. 8.
.

D d" rlti. os OIS U Imos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
__ Fone 841. PLORIAN()POLIS

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá' grandes estoques,' atendeu-
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo n�cessarlo
ao prepa'ro dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- ,

luta garantia de atividade máxima.

Dr: Roldão Consoai Brevemente o Instituto Pínheíros apresentará outros produtos ve-

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerína (Buco-Vacina contra
. 'RURG�HORfso�Sj,r,tiTJ?,E SE- diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra a

ForO)ado pela Faculdade de Medi· Beub Av' 'r' V
.'

C t P t S' t
eina da Universidade de São Paulo,

. a
.
la Ia, aClna on ,ra a es e ulna, e C. • •• ' •• • ••••••••••

ondé foi assistente por vários ano. do Quaisquer consultas -sôbre os mesmos, bem como sabre as doenças
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio

'Cortêia Neto dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
Cirur.eia �o estômago e vias circ:ul,! nento de Veterinária. .-
res, intestinos delgado e gr.osso, ttroí- '

de. rins, próstata, bexiga, utero, ,I Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
..ovários e trompas. Varicocele, hídro "

"
. .

, _

. ceIe, varizes e hernas. ,dera diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando nao en

Cons.ultas: D�s 3 ás 5 horas,. à rua' contra-dos na localidade de residência do solicitanteFehpe Schmidt, 21 (altos da Casa· "
•

, Paraiso). Telef. 1.598 : .

,_� , .. �,_�_< . _""

_. L�e.iqêpcia;, .. .Rua. .Esteves Junior. 170;, ( -...,.....�""�""-'----.....,,;---__,.,----_,_.---------------
� Telef. M. 764

Dr. 6uerreiro da
FODseca '

;CauoS- lt3fa�.I. iftterilK dlt-· Estado IBínR bln�culo
o horário dos carros de que ,é agente, nesta. capital, a conceituada 6ruode

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

RÁ;iDO SUL BRASILEIRO - Diariamente -' Joinvile ,

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque
cf excessãô de sábado �

EXPRESSO BRlJSQUENSE - 2a., 4a• e e-. .feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _.3a• e 6a• feiras

Muitas Jelicidades pelo nascim.1ll
O eacarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhlnho I

continua fornecendo. refeições e bebidas geladas.
"
."

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas I
QUER VESTlR·SE, COM COH. fORTO E ELEGANCIA'l

A
I

Mello

visão

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS _ NARIZ e GAR.
GANTA

Tratamento e OPeraçõe's
Residência: Felipe. Schmidt, 99

Telefone: 1.560 .

çonsultas: Pela manhã no Hospitai
A tarde: Rua VIsconde de

.

Ouro
Preto n. 2.
Horário: D;:,s'14 ás 17 horas,

Médico

(

Dr. Paillo Fonte•. -

Clínico e .operador
Lonlultório: Rua Vitor Meirele.. 26.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e das 14 i.
l� hr •. Residência: Rua Blumenau.,

'22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S: Cavalcanti
CliniC8 exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone, :M, 732 ,

------�-----------,

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·'
nal de, Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da

-

Asststên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno de Hospital Pstqtrlâ
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal /'
Ex-interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio' de Janeiro
OLíNICA Ml!:DICA _, DOENÇAS

·NERVOSAS
Consult15rio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar·

"alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:

I Oonsultório - 1.208.
Residência - .1.305.

-----

'PROCURE

Alfaiataria

I
I

I,

Dr. Mário Wendltalllell
<'1lnica médica 'de adulto. e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

RU!lI Felippe Schmidt 48

Visão ,maior e mais pe�feitD
que a de um. bom bin6c,ulo

alcança quem tem, s6lida
Inetrueão,

livros. sobre' todol oe.

8SSUD tos:
,(

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 3'3 .:. Flor anópolin
.". . . . . . . . . .. . - "

'FRAQt:JEZAS EM GERAL

��L��Tr
. , .. _. ..

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediate

mente' qualquer irre-:

�ularidade.' na entre�a
de seus [orneee. "

Represe'o ta�ões
óu Pracista
oferece-se para Laguna e Sul de

Estado, oter:tas' com detalhes *

Caixa Postal nO. 109

. Laguna - Sta. C�tari.I!a... _ ..

. ..... ....!;:-.�--_
. .;.__,... -;--

- - -� .

Procístcs
\

Escritório reôem organízado,
precisa de "pracistas" para traha-

_

lharem nesta cidade e no íntertôr,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vem�:o 22, 20 andar, das' 8 ás 1�
....................

CASA MISCELANEA distri
buidora dOI :Rádiol R.:C. A.
Victor. Válvulal e Dísco••
Rua Coneelheirc Maira

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

Mas, não esqueça. que o melh••
presente para o seu "PIMPOLHO""
é uma cade�neta do CUDITQ.
MUTUO PREDIAL.
................ ". .. .. .. .. s" )

Artigos de uso.

doméstico

'-rodutos
. ,

Vete,inarios

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

.

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

Santa Catarina.
'

,

"

Coqueiro� Praia
A VI�SO

'�Clube

, ,

II C A P '1 T A L A R II
pessoais, cünce-

Fàbrlcant. e dillltribuidors!I dali afcmodo.lII ,;]on·

feéçõ•• -DISTINTA" • RIVET. Po .. "', � \)�. QJ'on.
ide ltortJmento d. aasemil'o.�. ?'!'>11 • ..-te,," btill'"
bOlnll e baratoll, 'olQodÕ�!I!'4. mono .. " {� .. ioYT)"""to.

paro alEaiotoll. flue :t9ceb. dif.... t'orn"'nt.. deu

�:nrli. Corallll"ochl\mt 'l'f>' .10 intClléi(l!, ln6 '6�nt!d'" diJII Ih. f"">l!" r •.,,,, "m""

Flo�fa:t'ltbpoh<tl_. e'fl"t.aH-J 11>''''' BJt;l',"r..,;H'I<lU • Loh,,,,.
'.1'<:'" cllo dali
'1<,.I(�TRIZ ter'"

, ,
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SALVANDO DA MORTE UM DOENtE TUBERCULOSO OU LEPROSO 'É DEVOLVER À PÁTRIA UM FIUIO PERDIDO'

Em
.

circulação, no Estreite; Dotas Os·comuDlstas per-
falsas de Cr$ 50,00 d�.IIJRAN!�r!.���u. P.)

jornalisfaie. conferencista f'rancêsa
Eve Curie declarou que "os comu

nistas estão perdendo terreno" na

• f

A policia tem uma nota de cem adulterada para quinhentos
cruzelros.-Energica ação policial.

, NaDelegacia de Polícia desta,
rar o résponsável pela adultera

capital, estiveram, ontem, os' ção, estando, desde ontem, in-
comerciantes Oscar Dias, Díl-. quirindo Nicolau Guilherme

.0. ·"M.OM'.'·ENT,O,' Dal-IOU, de fabrlrcar' son Régis e Manoel Linhares, Vieira a respeito da procedên-
V todos estabelecidos no sub-dís- cia das notas que passou. O dos lideres comunistas. Em nume-

d·lob'8·'rO' falso
-

trito dO Estreito, comunicando fato inda se torna mais grave ro cada vêz maior éles estão ade.

As eleições em Minas Gerais .

' à autoridade policial, que,. lá sabendo-se que está em mãos rindo aos sindicatos Independeu,

para organização dos governos d; Houston, �exas, 15 (U. P.) - pelas tantas, apareceu em suas da Polícia uma nota de cem tes, não dominados pelos lideres;

setenta-e-dois novos. municípios �oe Ernest RIler,. de 59 anos de casas co�e:ciais Nicolau Guí- cruzeiros adulterada para qui- comunistas". Declarou também

frecentemente 'criados pela -lei de I
Idade, que !id�t!u estar fazen- lherme Víeíra que, em paga- nhentos.

,

que a França está fazendo grandes

divisão" administrativa do Estado,
do concorre�cla a C�a da Moe- mento de compras feitas,' deu

.

É de se esperar que, a to.d?, processos no campo da produção>

constituem, sem dúvida, um test a �a dos Estados Unídos, de�l�- notas de Cr$ 10,00 adulterad8:B Instante, se esclareça � habílí- industrial, que já alcançou o nivel

respeito da situação de .prestígio
lOU que �e en�redgout .a Pto.llChJa .pa!8: Cr$ 50-,00, com a sub�tI- d?sa t�a�a ,em que .estão envoll- de 120 por' cento comparativamen-

d d'
.

ões tidá porque sua In us na In a tuíção do numero um pelo CIn- vídos índívíduos mescrupu o. te ao de antes da guerra.
�as Iversa�l.otrgaDlZaço'l par I da- muitos gastos e não obtinha co Dada a gravidade da queí- sos assaltadores de bolsa do

rras que rmu am naque a gran e f" te I "Ad
.

.

,.. .'
,

.' P 239 d'l
, 11 id d d F a

,-

A
su icien ucro. emar RIley xa, a POlIGla Imediatamente sei povo, e se lhes aplique a pena er ' O .,�. um·

e cu .a um a e a e eraçao, s admitiu que as moedas de pra-
A •

t
mrt!s recentes notícias 'à cêrca dos pos em movimen o para apu- que merecem.

I'p ,�fho d ... t l-vl·.;o'

._'. ta.de 50 cents do Tesouro Nor- ------,......----------.,.---------- • ,"u

resulta�os dos pleitos
,

assinalam te-Americano são "melhores"
.

Ia Is'semble'-Ia L'eg-Islal-Iva
- NEW YORI\', 1.5 (U. P.) _ A.

a _VItórIa da U. D: N. em 36 pre- que as que êle fabricava.
'

General'Electric anunciou uma re-

fel t.uras, enqu�nto ao, P. S. D.,. seu Riley apresentou-se ontem à " dução bastante considerável em

�aI�r competIdor fo�a do situa- noite ao pôsto policial dizendo muitos dos seus artigos de uso do-

CI?DlSm(l governam�n�a!, coube o
que desejava retirar-se do ne-

C p
méstico. Ess_a medida, que entra-

tnu�f� �m 24 mumcipios. Em 5 gócio. Então, levou a polícia ao omissão ermanente rá imediatamente em vigor, are-
mumcipros a.U. _no N. apresentou local onde tinha os ínstrumen- ta os preços dos refrigeradores,
chapa de co!Jgaç�o e num apenas tos de sua "indústria" e os en- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA contra a infeliz e impatriótica ventiladores, aquecedores e vários'
o P. S. D. se uniu ao P. R. Res- tregou aos policiais. ESTADUAL medida da Câmara de Vereado- aufros artigos.
salve-se, todavia, que não estão Riley disse que "só estava _

Permanente) Ao mesmo tempo o presidente-
.

d I 'd
- (Comissao ermanen e res de Araranguá que, pelosam a conc_uI a.s as apuraçoes, tendo um lucro de 46' cents e'm da GE, Charles E. Wilson, anun-'

d
' 15-3-49 seus membros udenistas, que-apesar e .naQ..._ se esperar que -se cada moeda de 50 cents. Entre- P�esidente: Sr. Lopes Vieira rem a sua anexação ao R. G. do ciou a introdução no mercado de

alt�re .a

�slt�aça� Cd S
.

I D
.tanto, o trabalho era muito e - P. S. D. Sul. Assina, em nome da C1 novos modêlõs dos seus produtos.

o�� e v ,o ar r o o�la. e- os gastos estavam aumentando. Membros: Alfredo Campos e mara, á telegrama de protesto, por 'preços "substancíalmente mais

,
mocrátíco tem no Estado de Mmas Antes o lucro era maior". Calil Bulos _ P. S. D., Bulcão o seu presidente Serafim Ber baixo" que os' dos modêlos atuais'

,
Gerais um prestígio que não so- ,

Vianna e Paulo 'Fontes _ U. D. taso. que virão substituir. Entre esses-
,

jd're dqUebra, !_::vendo-? . confirm�- Dasemb'araador N. e Braz Alves _ P. 1'. B. novos modêlos figura um aparê-
o, e maDc.u."G ausprcrosa, nos V I' lho de televisão, para 'mesa, cujo-

pleitos qu� acabam d� ferir-se ali Henrique Fontes Havendo número regimental, Bebeu o S8Roue preço será de '239 dólares .cêrca
e nos quais se envolviam, como

éJ A t
-

- I

foi aberta a sessão, sendo 1.:cla e de Cr$ :.700,00, .em comparação"
de perceber-se.' �x�raordinários in- da a de ontem foi assi�ala- aprovada a ata da anterior. O das v,·tl-mas com os 325 dólares cobrados pelo'
'teresses partídaríos da U. D. N"lda

com a passagem do amver-
di t t d leít tipo mais barato dos atuais rece_p-

que é o partido do próprio Go- sário natalício do sr. desembar- expe ien e cons ou a· ei ara

de diversas peças tores de televisão da GE.
vernador.

.
.

gador Henrique da Silva Fon- -. LONDRES, 16 (V. A.) _ Jol;m

O vitorioso desf'êcho das elei- tes, professor da Faculdade, de George Haigh confessou o assassi- O
'

Ih
ções d-e Minas Gerais .está na cir- Direito e presidente do Instítu- .

Não houve processo a relatar. nato da rica viuvá Olive, e mais 1« eu, e ps gue» o

cunstância de, representando o P. to Histórico. Nome definitiva- _ ,. .. '.
cinco pessoas, acreditando-se que melhor �ilme argentino

s. D. a corrente partidária cuja mente imposto à admiração' e A. AssembleIa. LegIs�a�lv'�tOl a iist� esteja incompleta. Declarou BUENOS AIRES, 15 (U. P.)
. J

legenda se opôs à do sítuacíonís- ao apreço dos nossos círculos envIado? segumte OfICIO, .. do
que antes de atirar os corpos de Os cronistas cinematográficos ar..

mo udenista, poude, ainda assim, culturais, o ilustl;e aniversa- no exp�di�nte: '.
suas vitimas ao acido sulfUl:ico, be-, gentinos' escolheram "Deus lhe pa.·

elevar a dois teroos o número de riante recebeu ontem expressi-I Flonanopol�s, 15 de março de
beu,-l?es o sang:ue por canudos. A I gue", como o melhor filme argen-

unidades municipais conquistadas vas e justas homenagens, a
1949.

.

flS-
polICIa desconfIa que esse detalhe I tino de 1948. Essa película, que"

entre as que foram ainda há pou- que nos associamos, embora Ilm? Sr. PreSIdente da seja falso, visando préparar terre- 'I foi produzida pela companhia "Ar-
.

I t'· t semble!a Estadual. d' 'd d
co acrescentadas na redivisão ad- com Invo un ano a razo en-,

- no para atenuante e lDsalll a e

I gentina Sono Rilm" baseada no li-

ministrativa mineira. E não se di- vianda-lhe nossos votos de in- ANesd�a. t .

dI' '''1 ""'l'U-
mental.

'

vro do mesmo nom;, de autoria dO"
tensas felicidades. Ire ona o pIrang __ .ga que, .por haver mesmo ficado '

teb?l Clube, _tend? �a�roem�aú Proso um es"roquJil
escritor brasileiro JoI'aci Camar-

em minoria, no cômputo dos pre- a VInda do Sao Cnstovao rl� r 11- V ti V go, conqui!)tou vários outros lau-'

feitos que elegeu, o P. S. D. tenha partido do governador Milton Cam- tebol e Regata, ao Estado e, de- l-O ler'D -I ai
. réis, pois o prêmio do melhor ator

experimentado uma derrota. Não. pos, que devem contentar-se com vendo jogar'com o referid) \ ;\1,- .

.
ac 00. .

-cinematográfico da Argentina CQU-

OS resultados do pleito não im- as r,eduzidissimas vantagens de be no próximo dia 19, sábado, RIO, 15 (A. N.) A polida cario- be ao seu principal' intêrprete, O'

portaram em derrota p'ara o P. S. um terço do� troféus. tomou deliberação de convidar ca prendeu na manhã de hoje, o artista mexicano Arturo de Cordo-"

D., mas sim para a U. D. N., cujas Se, porêm, isso equivale a uma essa Assembléia como homena- polonez Bolka Zanovowka, escro- va, :bem como o dó melhor dire

previsões, aliás, eram Ievadas ao vitória muito expressiva para o geada da referida partida.. 'que internacional. Sl;a capturá foi toro Foi também escolhida co-'

otimismo De reduzir ao máximo P. S. D., redunda em contundente A homenagem é das mais solicitada pela policia italiana. mo a melhor adaptação a d'e "Deu&

de meia dúzia os muni�ios em derrota para a U. D. N., que exi- merecidas de vez que represen- Bolko, que se faz passar por lhe pague", realÍzada por Tú!io"

que o P. S. D., elegeria os ·seus be, a dentro mesmo de dor�inios tais o povo do Estado e para os príncipe, conde e" por outros titu- Demichellu.
c,andidatos. que se lhe àssinalavam no pano- senhores deputados convert?-em los de nobreza, só vivia nas altas ,A produção italiana "QuatrO"

Compreende-se êsse otimismo, rama poli,tico. de Minas, uma pe- todas as nossas atenções, em rodas onde procurava 'grange!)"r a- passos nas nuvens" foi· escolhida
traido pela realidade dos votos riclitante situação de sensível de- todos os momentos da no�sa vi- mizades. como a melhor pelicula estrangei--
que as urnas revelflrram. Os novos prestígio, 'em contraste com o vi- tla_ ra estreada na Argentina em 19/1&'

,

municípios criados pelo Govêrno vo e crescente expansionismo das Congratulando-se com ê. �e Não tem' I Russil de F�sl ,e o filme mexicano "A pérola"�

d� Minas Gerais não. o teriam si- fôrças do P. S. D. órgão do Pod€1r'Público e a�uar- >como a melnor :produção estran�
do para -que o pow> os confiasse. O fenômeno, aliás, é bem sinto- dando nossas ordens, apresento .dquld. contra o 8-36· geira em castelhano. A melhor'
a qualquer organização político- máÚco do divorcio progressivamen- a segurança do meu, elev-ado ,.

atriz do cinema arg�ntino foi Sa-

partidária em minoria naquele Es- to acentuado, entre o udenismo, apreço. WASHINGTON, 15 (U. P.) '_ Os bina Olmos, pro_Lagonista de "Ter-
tado e muito especialmente ao tal como o praticam ce<.>tos politi- Tasso Rtodrigues da Cruz chefes dos Estados Maiores das ra do Sonho",.
P. S. D. Havia a presunção de que cos mais rebeldes às diretrizes cen- (No impedimento do sr. P.esi- Fôrças Armadas dos Estados Uni- --------------

a U. D. N. 1evasse a 'melhor, sem trais e a opinião pública, em plena dente). dos receberam um relatório da Fôr- Cami.a., Gravata., Pitame.
'partilhar' com o seu mais temível maturidade democrática, para dis- ça Aérea, no qual se c(\llsidera#que Meia. d_. melhoro. pelo, me-

adversário, e a:bsoluto vencedor no' cernir convenientemente onde se À Câmara de Vereadores de a Rússia não tem defesa adequa- notei preço. IÓ aa CASAéJUIS
â b·t

. .

I 'h h d t '1-. b d' '·"RLANRA - R··"C. "'f.. t,..
fi I o naClona, as novas areas ac am os omens a serviço de pro· Chapecó enviou à Comissão a con ra o super-.uom ar eITO -

de in.fluências... Os fatos, porêm, gramas' de Govêrno e onde os polí- Permanente, no dia de ontem, B-36 e que, possivelmente, não te

foram cruéis para os otimistas do ticos a pretexto de programas. .. enérgico� e_yibrante, protesto rá defesa para ésse avião, ainda,
, " ..> nos anos prôximos.·

Essa' coné1Hsão é baseada em

provas f.eitas sob condições ' de
combate e dá realce á declaração
do secretário da Aviação. W. para o serviço e caixa.

Stauart Symington, o qual disse Informações' na filial Varig á;

que o B-36 era "um bombardeiro PI'l!ça 15 de Novembro edf. do To�

inter-continental ". . 'te'! La Porta .

França .

Acrescentou que "cada dia mais
os operários estão se cansando de
serem usados co�o instrumentos:

PRECISA�SE

·CO'TRA CaSPA�

�U.ED� �OS �A·
ELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Importante' estahelecimento co-'

mercial necess�ta de uma moça de"

mais de 17 anos que tenha noções·'
de contabilidádé e dactilografia-

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
NORTE·AMERICANO

RECEBEU· A "MODELAR"
•

·FRECHANDO ••••

TOl'II(O (APILA�

POR ExC:Ui.NCIA

Partido feliz êsse P. S. D.! Só aqui em Santa Ca

tarina, segundo o Qrgão udenista, possui quatro gover-
nadores. Que opulência de nomes e valores! E do outro
lado? Apenas isto: até o jornal que o interpreta tem:

de ser anônimo, à faltà de gente ...
GUILHERME' TAL
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