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Proprietário
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES 5a. Exposição-Feira Agro Pecuária

e Produtos Derivados de Lajes
Promete se revestir do mais amplo êxito a 5a Exposição

Agro-Pecuária que a empreendedora Associação Rural de La

jes organizou e fará realizar em março próximo, na próspera
comuna do planalto catarinense.

Centro de criadores, região cuja economia se fundamenta,
desde os primeiros dias da colonização, na pecuária extensiva,
a 5a Exposição proporcionar-lhe-á oportunidade para demons

trar a pujança de suas riquezas, e valia de seus rebanhos e o

progresso q.e Sua indústria de derivados.

I De conformidade com o Capítulo 10 de seu Regulamento,
"a 5a Exposição-Feira Agro-Pecuária e Produtos Derivados,

entretanto ,a melhor impressão, pc-I promovida pela Associação 'Rural de Lajes, patrocinada pelos
la s�ncerid�de de que v�nhan:: re-

Govêrnos Federal, Estadual, Municipal e com o recurso dos
vestidas. DIsse que desejava tra-Iu-

criadores de Santa Catarina, tem por fim congregar a classe
zir os sentimentos' de alegria de 10)-

rural catarinense no sentido de demonstrar o progresso de suados os que, como ele, no truhalno
árduo da lavoura, tinham construi- principal indústria e ao mesmo tempo fomentar o seu desen

Para administrar intcriname.ito o do em -Massaranduba suas existên- volvimento por todos os meios ao seu alcance".

Art. 20 - A Exposição será inaugurada no dia 12 de mar

ço de 1949 e seu encerramento realizar-se-á no minimo 3 dias

depois da inauguração.
Art. 3° - O local do certame será a' Escola Prática de

Ano XXXV I Florianópolis--QuartaJeira, lb de fevereiro de 1949 I H. 10.464

A instalação do Municipio de 'Massaranduba
Como d�corr6ram, as solenidades. - O deputado u1lenista

Artur Miller discorsiI. declarando joslo e legitimo
o �to. da criação do MUD,icipio

Noticiando o ato -da instalação I�ie:ípios ,� congratulava-se com o

povo pela" concretização, que agua
se ver'ificava, dessa justa aspiru
ção.
A PALAVRA DO PREFEITO J0SÉ

CORDEIRO

provisória do município de Massa

randuba, em sua edição de ontem

a nossa colega "A Noticia". de

Joinvile, depois de prévias conside-

rações, assim

cimento:
Cêrca das

narra aquele acoutc-

14 horas, conforme novo Município, até as proxunas cias, alí tinham, visto morrer seus

estava previsto, chegou a Massaran- eleições, foi pelo govêrno do Es- pais e nasce [-....s.eus' filhos e 2[[ 'es
duba a comiti�a oficial vinda de tado, numa escolha muito fel'iz. 1"0- peravam igualmente "'rn;scansar em

'Florianópolis e que era constituí- meado o sr. José Borges Cordeiro, seu último leito, tendo antes nisso.
<Ia {dos srs. dr. A;man.(Io, Sir-.onc nos�o colega de imprensa e que roí porém, a satisfação de presenciar o

Pereira, Secretário do Interior e um dos mais destacados f'uncir. '1\- acontecimento que acabára d,� de- Agricultura "Caetano Costa", de Lajes.
Justiça e representante do Partido ,rios do extinto Departamento das senrolar-se e que representava a Art. 31 - A Exposição-Feira compreenderá as seguintes
Social Democrático e dr. Cid Lon- Municipal'idade, onde adquiriu vas- satisfação de um velho anseio de secções:
res Ribas, representante da Assem- ta soma de conhecimentos que o toda a comunidade. a) Bovinos, equinos, asininos e muares;bléia Legislativa. Os ilustres visi- capacitam para o exercício das frn- Em seguida, saudando as autorí- b) Suinos, ovinos e caprinos;tantes tiveram uma recepção entu- ções que agora -lhe foram confia- dades e congratulando-se com 1) po-

rc) Aves e pequenos animais;.siástica da parte da multidão ali das. O Prefeito José Cordeiro, após vo, falou o vereador H.icardo fulJ.'5,
reunida le calculada em cêrca <te cessarem os aplausos com que ;foi o qual, referindo-se aos último" d) Produtos de origem animal e agricola, produtos ve-

duas mil pessoas. merecidamente, coroada a br'ilhante ac0xJJecin�el1tlOs vo"pc'Os em Blu- terinários e industriais, relacionados com a vida rural".
A CERIMóNIA DA INSTALAÇi\l) oração do dr. Armando Simone Pe- menau, disse que não podiam ser Fazem parte da Comissão de Honra da Exposição, o Exmo.
Dirigiram-se então as. autoridades reira, féz uso da palavra para agrn- considerados traidores aquele- de Sr. Dr. Aderbal Ramos da Silva, Governador do Estado, Ex

presentes, convidados e exrnas. se- �ecel', a demonstração de ,cf)�fiança seus colegas que tUsso tinham sírio mo, Sr, Dr . ..José Boabaid.. Governador em exercício, Exmo.
nhoras, para o prédio em que foi que representava sua índicacao. aCl:sad?s:, Sr. Dr. Leoberto Leal, Secretário da Viação, Obras Públicas einstalada a Prefeitura e onde teve Apesar - disse - de ser apenas Eram eles, antes, homens de COl1l- ...' •

-

d t
. Agricultura Exmo. Sr. Vidal Ramos Jumor, Prefeito Muníci-lugar a cerimônia. No' salão princi- um dos mais humildes Iuncionárros, preensao e que evo avam verdater- '

.
.

.

pal íôra" feita a instalação dé um esperava, com sua bôa vontade e ro amor a Blumenau, a cujos in- I pal. Exmo. Sr. Afonso Mana Cardoso da Veiga, Executor de
microfone, afim de serem trausmi- experrêncía, desempenhar-se satis- teresses e progresso .sabiam oue I Acôrdo único, Exmo. Sr. Lauro Fortes Bustamante; �residentidos através de alto-falantes, 0S fatoriamente dos novos encargos, �nelhor poderiam servir tomanrlo a te da Federação- das Associações Rurais, Exmo. Sr. Tnte. Cel.detalhes da solenidade, para as pes- dando toda sua cooperação IJ8ra atitude honesta' que haviam assa- Othon Dutra' Fragoso, Comandante do 20 Batalhão Rodovia
soas qJe se encontravam fora, vis- que Massaranduba possa firmemen- inido.

ria, Exmo. Sr. 'rito Bianchiní, Presidente da 'Associação' Rural·to que o prédio da Prefeitura não te caminhar para um destino de O orador seguinte foi o dr. A�r.i-
poderia conter a massa popular. ali progresso e grandeza. pa de 'Castro Faria, que em rápidas

de Lajes.
aglomerada. Após as palavras do Prefeito, qlle e brilhantes palavras saudou e po-

Em sua recente viagem à Capital Federal, o Dr. Leoberto
Falando ao microfone, o dr. Ar- mereceram calorosos aplausos dos vo de Massaranduba, congratulnn, Leal; Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricultura, re

mando Simone Pereira, em nome do ouvintes, o sr. Ricardo Witt, verea- do-se com o mesmo, em seu nome. cebeu da Associação Rural de Lajes a solicitação de obter
Govêrno do Estàdo, declarou instala- dor hlurnenauense, dirigiu ao povn e na qualidade de representante do junto ao Ministério da Agricultura a colaboração necessária
do o Município de Massaranduba uma saudação por motivo do ex- PSD, por motivo ,?a. cerimonia que

I à distribuição de prêmios e' diplomas aos expositores. Foi ínem seguida, continuando a us�r da traordinário acontecimento que ti- se a.cabava de aS�lst�r, e �ue se re- cumbido, ainda, de convidar o Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ramos, Vi-palavra, o ilustre Secretárío do In- nha Jogar naquele momento. O sr. vestia de tanta signíf'icaçâo paraa· , . . .
" 1terior e Jnstiça disse que se con- Cantalicio Flores fêz em seguida a coletividade mas�:l'3ndubense. ce-Presidente da República e o Exmo. Sr. Ministro da Agncu -

gratulava corno povo de Massaran- leitnra da ata, que foi assinada pelos FALA O REPRESENTANTE- DA tum para assistirem ao' certame.
,

com o qual se fazia justiça ás suas presentes. UDN
' "

Os Serviços Federais de fomento e defesa da produção pe-
aspirações. Aquela cer-imonia, dis- A irradiação da cerimonia, para EII). seguida tomou a palavra o cuária já indicaram e puzeram à disposição do concurso téc-
se, representava verdadeiras nup- o público que se comprimia à frcn- sr; Artur Müller, deputado à As- nicos para colaborarem como juizes para classificação doscias entre as reivindirações de te da Prefeitura,' foi feita gentil- sembléia Legislativa pela U. D. N.. texemplares expos os.emancipação pol!i.tica e administra- mente pelo dr. Priamo Ferreira do Desse S. S. que, apesar de mi�iülr
tiva de Massaranduha e os seus di- Amaral. Por tudo' isto, é de se prever integral sucesso à 5a Exposi-'J em campo politico oposto, particí-
reítos á'q�ela conquista, direitos HASTEADA A BANDEIR<\ pava daquela festividade a convite ção Agro-Pecuársà de Lajes.
que prov'inham de sua prosperida- As antor'idades, aCQmpanha,ia�:_,e sentia satisfação por alt se achar. a-s-c-o-n-d-iç-o-es-'e-x-a-m-i-n-a-da-s-'-j-U-st-i-fi-Ca-v-a-m-.-'-a·-,O-·-·-P-'-'-r-e-f-e-.--'-o--.--r-a'-,--de econômica, da afirmação de' seu dos convidados que participaram Considerava justo e legitimo o ato criação do novo Município, que pelas
próprio valor, através de sua capaci- da cerímonia (de instalação, diri- da criação do' Município de Mass:;l- condições econômicas e outras satisfá-

,

'b 'd zia inteiramente as exigências previstas a Hoo"ev.-de'u'dade construtiva. Relem rou que giram-se em segui a para a elltra' rand llba, ,que consuIta�'a os l'nt�- '.' ,

I v.'
em tais casos pela Constituição. Davajá em tempos anteriores se \haviam. da do edifício, ond� se procedeu a resses públicos e v'inh,a satisfazer

I'
portanto seu aplauso à medida e congra-realizado em territórios outróra solenidade de hasteamento da bal1- uma velha aspiração do povo, tulava·se com o povo, cuja prosperidade"'blumenauenses cerünonias idcnti- deirà, ao som do Hino Nacional e Aplaudida desse modo f t '_
e labor admirava nesta sua primeira v�.

. .' ., O a o aus
sita como representante do oeste catafl.cas, com á criação de outros MUlll- sob intenso entusiasmo do povo, que pIClOSO que se tradnzira pela soie- nense, trabalho e progresso, êsses, quecípios, os quaIs haviam plenamente aplaudiu demoradamente, ao te1npo riidade ha pouco realizada e p<ldia estava certo' seriam muitó maiores num

justificado as previsões dos güver- em que 110 ar espoucavam os fogr,s assegurar que a U. D. N. tambem futuro próximo, gr�ças à emancipação
nantes de então; pois aí' esfavam de artificio, assinalando com ru;.do- não fazia ao mesmo quaisquer ;:e�- c01���st:dadiscurso, largamente aplaudi-eles vivendo como prosperas cornu- so regosijo, a feliz concretização do, trições. do, do dr. Cid Loures Ribas, permane.nas, que tinham afirmado seu di- ato de instalação do, MuÍlicipio FALA DO DEt. CID RIBAS ceral1l ainda as autoridades por algumreito à essa condição. Isto era· o O BANQUETE Por último, com.,) representante da As. tempo confraternizando da alegria po_
que previa tambem para Mass::lran- Teve .lugar após o banquete ofe,. sembléia Legislati""" usou da palavra o pular, retirando-se, cêrca das 18 lloras,

, dr, Cid Loures R"'as, O ilustre deputado, as comitiVas de Florianópolis e demais<illb.a, pois que a sua eleva<"ão á ca- recido ás autoridades e convidar1os,.,.. depois de �e co'gratular com o povo de Municípios, enquanto a população detegoria de Município fôra precedida servindo ás mesas gentis senhoritas Massaranduba, l:Iisse que, na qualidade Massaranduba prosseguia nas com�mora.de cuidadosos estudos sobre as CC'I1- da sociedade de Massaranduba. de relator do projeto que criára, os no. ções festivas.
,

dições de modo a ficarem, o g()vêr�
.

Durante o ágap'e aproximou-sr� da
vos municípios, tinha tido oportunidade HOMENAGENS DE GRATIDÃO DO

I
de examJnar demoradamente .as condi· POVO •ll? e o part'ido_ majorit��io,. conven- cabeceira da n]esa: onde se

encon,
- ções estudadas para criação do Munic!- As ruas e casas de Massaranduba acha. pública, ao Vice-Presidente Nerêu Ra-cldos ?a razao e legltImldadt> 10 ,travam as al�torldades, o c010TJO pio de Massaranduba. Verificára, assim, vam-se, como dissemos, festivamente mos, ão Governador do Estado, ao sr.

..que pleIleavam. Esperava ver

Mas-I.IoSé Tarnowskl, que fez expressiva que não se tratava de um méro ato po. ornamentadas. E v�rias faixas foram es.' CeLso Ramos, presidente do PSD e ou

saranduba em breve destacar-se 'On- saudação. Lavrador, homem simples líticq nem de uma reso'lução inspirada tel1didas, contendo frases em que se tra- tros ilustres homens �úblicos que COJ1-
apen'as em injunções partidárias. Ficára duzia·o agradecimento do povo ao ge-I correram para a conqUIsta da emanclpatre OS llOSSOS mais progressistas ll!U- e rústico, suas palavras causaJ'::!l1l, convencido. pejos estudos feitos, de que neral Eurico Dutra, Presiden�e da Re., ção de Massaranc1uba ..

RIO, 15 (A N) - Atendendo aO'

convite que lhe fez o govêrno uru

g'Uaio para· vis'itar Monte'Vidéu, l)'

governador do Distrito Federal par
tirá no próximo dia 4 de marçQ
,com destino àquela metropole, on

de será recebido festivamente e0mo

hospede de honra.
O prefeito Mendes Morais viaj'a,.

rá acompanhado da senhora Mzndes
de Morai.s, sendo sua comitiva de
seis pessoas .

Está previsto o

ra o dia sete.

seu regre'>So pa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caixa de -E. aos t de' Floriao'ópolis
Conforme edital de convocação publicado por êste jornal,

realizou-se no dia 11 do corrente mês, a sessão de 'assembléia
geral da Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis, na
qual foi lido e aprovado, o relatório-prestação de contas do
exercício de

1948_
atado pelo seu digno presidente, dr.

Othon d'Eça, de cUJ ressante documento, data venia, tras- ,

ladamos para as no lunas alguns dos seus trechos.
Entre outros elem ntos informativos das ocurrências ha

vidas no exercicio de 1948, fornece o aludido documento os

seguintes, que bem demonstram o quanto a referida institui
ção de assistência social tem beneficiado os menos favoreci-
dos da sorte. _

"
'

Realizou a Caixa, no citado período;' 12 sessões i de direto
ria e uma de assembléia geral, sendo que, nesta, foi submetido Ià delíberação o relatório-prestação de contas do exercício de
1947 e procedida a eleição da diretoria e do Conselho Delibe
rativo para o biênio 1948/1950.

A receita foi de Cr$ 184.618,00 e a despesa, inclusive com
o Alberg�e Noturno, foi de Cr$ 166.219,70.

A despesa assim se expressa:
Esmolas distribuidas ._ 2.801 ,... 146.390,00
Ordenado e comissão de cobrança pagos

ao, Zelador do Albergue Noturno ...

Pintura externa do prédio do Albergue ..

Selos para recibos e documentos " .

Aquisição de material de expediente' .

Taxa de Previdência sôbre os juros ban-
cários .,.... . .

Pago ao IAPI e a SESC .

Compra de café, açucar, pão, lenha, etc.
e lavação de roupas para o Albergue

Aquísíção de colchas e toalhas para o Al-
bergue .

�luguel do telefone .' ; ., .

Seguro do prédio do Albergue .

Aquisição de material elétrico e outros, e

diversos concêrtos . .

9.961,00
3.500,00
510,70
230,00

39,50
780,50

2.621,00

1.188,00
244,80
349,60

404,60
1

Total •••. 166.219,70
sendo que, eon'l a Caixa de Esmolas prõpríamente dita, a des
pesa foi de Cr$ 154.731,20 e com o Albergue Noturno, de ....
Cr$ 11.488,50. ,/-

Ao encerrar-se 'o exercício de 1947 a Caixa socorria a 229 in
digentes e ao findar o de 1�48, a 236, mais 7, portanto, do que
naquele àno. Acontece, porém, que, na realidade, a Caixa so
correu a mais 28 indigentes, pois foi' êste o número de admiti
dos no correr do ano de 1948, sendo que, por falecimento, asila
mento e mudança de residência para outros Municípios, foi
cancelada a matrícula de 21 indigentes.

Dos 236 indigentes socorridos, 32 são do sexo masculino e
204 do feminino.

O Albergue Noturno teve o seguinte movimento no decur-
so de 1948: -

Albergados:
Do sexo masculino, adultos '. . .. . . . . .. . 247
Do sexo feminino, adultos 195
De ambos os sexos, menores 159

Total . -.'.......... .. '.. . .
. . . . 601

Pernoites:
Do sexo' masculino, adultos

' .'........ 1.548
Do sexo feminino, adultos . . . . . . .. 836
De ambos os sexos, menos , . � . . . . . . 398

Total . � . . .. 2.782
De 1941, quando o Albergue começou a funcionar, até 1948

inclusive (8 anos), o movimento foi o seguinte: .

Albergados:
.

Do sexo masculino, adultos .

Do sexo feminino, adultos l ••••••.•••••

De ambos os sexos, menores .

1.837
784
561

Total
.

Pernoites:
Do sexo masculino, adultos .

Do sexo feminino, adultos . .

De ambos os sexos, menores .

3.182

17.044
2.677
1.53E,

Total ,...... ., 21.256

O ilustrado Sr. Dr. Othon d'Eça, Secretário da Segurança
Públíca.. e, nesta qualidade; Presidente nato da Caixa de Es
molas, assim termina o seu Relatório:

"Das informações que ora tenho o prazer de vos ministrar,
conclue-se que esta Sociedade está prestando, realmente, assi
nalados serviços de assistência social, fazendo quanto lhe é
possível, no sentido de mínorar a penosa situação de já não
pequeno número de pessoas, umas completamente incapacita
das de proverem as suas necessidades mais prementes; outras
porque dispondo de poucos recursos angariados com o seu tra
balho pouco produtivo, não podem, sõmente com êles. susten
tar regular, e em alguns casos, .numerosa prole e outros de-
pendentes.

'

.

Ao finalizar êste sucinto relato, deixo aqui expressos os
meus agradecimentos aos presados companheiros de diretoria
e do Conselho Deliberativo, pelo valioso e constante auxílio
que me têm prestado, apresentando-lhes e aos mais consócios
as minhas cordiais saudações.

'

x x

x

Hoje, pelas 8 horas, será feita distribuição de esmolas aos
indigentes. Para assistirmos à êsse ato recebemos gentil con- .

víte do sr. Manoel Galdino Vireira, Tesoureiro daquela insti-
tuição. '

'

IPASE
Serviço de 'Segures d.e Vida

f,omunicação
A' Agência do L P. A. S. E. solicita aos senhores segurados

que no' corrente mês façam o pagamento de seus prêmios de ,-----------
seguros diretamente na Agência local, tendo em vista que o

sr. Cid' Ardigo deixou o cargo de cobrador a partir do dia 3.
,

A Gerência

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

.._ -_ __ -.'.-.-.-.-.-----.. - -�

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

INC:tNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .. . . .. Cr$
Receita Cr$
AtivQ ......•. ....•.. .: ; Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$
, .

• Diretores:

80.900 606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

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

VENDE-SE
Dr. Pam.phllo d'Utra Freire de Carvalh«, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mal!l8Orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e -José Abreu.

Vende-se 2 . .lotes -de 10 metros de"

frente por 30 de fundos; 'a' Rua An->
tonío 'Ma�tos Ardas no Estreito>'

próximo ao ponto· de .oníbus, tratar
com Artur Hartoog "na .Cía, Telefô-:
nica Catarinense-.!,
• lO. • •••••••••• ' t:I'"

i

I

I

PASTA DENTAL
ROBINSON

� .

FERIDAS, REUMATISMO =:
PLACAS SIFJLITICAS

Elixir de Nogueira'
M.dioaçiio QUXUiclI' no tratamentCll'

da .UlJa

SENHORITA!
A ultima creação em' retri
�rante é o Guaraná KNOT"
EM· GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

. .."..

Costureira

"JI:a-•••-.--.-.....-••••••--••--••----....-.-.--.--...-.-.-.-.-.--.-._-.-..-.-_-_-_-•...-----.-....- ....,

. Relojoaria
.

Progre'iSO
de JUOEND lN- FILHO

- COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO ,DE
-

'REEMBOLSO . POSTAL
Faço ..u pedido por corto ou teleqroma e pague

.ómente quando receber.

Pôssuídora de grandéprãtíeaz.
aceita tõdas as

-

encomendas'
que se apresentarem.

I
: Roupas de. críanças "e" senhe-raso

; Preços <:mõdícos.
___________� RUa,tDúarté scnutern: 56

De ordem do sr. Presidente dêste Clube, baixo" o presente na
-

mesma. \

aviso,' na conformidade do que ficou resolvido. pelo Conselho 1'fatar à Rua Felip'l,>e" Sêhmidt;;,
Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de 'propríe- 22;- sobrado"
dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cinco- mil cruzeiros) a ' .....• · P,·

partir da quota de n. 260 e, outrossim, dá-se. conliecimento
que foi instituida a categoria de sócio contribuinte; mediante ,

o pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) er-o pa
gamento da mensalidade de Cr$ 20,00.

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

�
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CASA
Passa-se o contrato de exee-:

lente casa, com garage, a quems
indenizar as benréítórías feitaS'

Casa Recem
construida

,
,

-I

.

DE S O CU PA D'A
RUA FELIPE NEVES

N. 31 cr$ 100.00 N. 9 cr$ 260.00

D..pertador de boI••
ilum\na a I\oit.

SUiNO d. quaUdade

6xl0 metros; todi! de
material.

........................... If> •••••

Uma maquina fotografica
amerioana cio foc:il

man.jo

NONO. r.logi� e'ao aoom� nhad� d� l'8.pecti"oe'�tifioad�
.

d. garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GijATIS

JUOEND & nLHO
Curitiba - Proça Tiradea.tu. 260 - Paraná'

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno, jà cultivada

(Distante, cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
c .f I) 6 casas de madeira e uma de material.

TRAIl'AR:

Florianópolis _ nesta redação ou Eecritôrio 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o _ proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no, Hotel Cruzeiro.

,

TRATMR" NESTA REDAÇÃO"
O VALE DO ITMAl '

Proeurem na A�êmela
PrOgNJ88o,

LIVRA,RU 4�, lJV1U.RlAl.l
'lE,J_,' BOSA'

Ouçam diariamente, das 9 àsvlJ e das 17 às 22,hpras

RADIO TUUI' ZYO 9
1530 kilocielos ondas

..
médias de 196 metros

TUBARÃO .-- S. CATARINA

Coqueiros Praia Clube
AVISO "

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

RESPOSTAS' À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
J

,"
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e BSTADU- Qelarla ielta \6 lIe Fevereiro ele "'49 3
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Foi franqueada .... 4�ão e,�tr,� amigos.
d C

"

,', o barco Tabu que deveria
a ondo_roll

_

I'intas S. A.
ser sorteado hoje, dia 16, só o será

o Dr. Leoberto Leàl Presidente da Comissão Es- A segurr usou da palavra 'Ü sr. no dia 12 de marco. Êss,e é o avi-

tadual de Preços e Secretárío da Viação; Obras Públi7 �'����;�e F��re��� tl�ef���;o, M��gil�t so que faz o seu'proprietário.
cas e Agricultura recebeu do Instituto de Aç,úcar e pai, que se dispensou de maiores

detalhes sóbre o aconteoírnentoAlcool O seguinte telegrama: que se realizava, pois já o sr. dr. COMERC[AL CRESCIU1VIENSE S. A.

"Gerência numero 129 por intermédio Dr. Luiz Romeu do Amaral o fizera com ASSEMBLÉ[A GERAL ORDINÁRIA
maestr-ia. S. S, enalteceu o em- Convocamos os senhores acionis-Rollemberg V'f 'e-Presidente CCP recebemos reclama- pr-eendimento Ide arande vulto .

<:II v tas para � Assembléia geral ordí-
ção vossência sôbre falta açúcar refinado nesse esta- que era a filial instalada nesta nária que'1:!everá realizar-se no diacapital, garantindo aos srs. dire-do pt Tivemos entendimentos companhia Usinas Na- tores da Condor-o i l o decidido 22 de Março p. vindouro/ás 111 ho-
cíonaís desta praça e nos informou mesma estar aten- apoio da Prefeitura, sempre pres- ras, na séde social.
d d t d

' surosa em prestigiar as boas i ni- ORDEM DO DIAen O a o os pedidos vindos daí vg bem como estar ciat ivas. S. S. se congratulou com

condições atender quaisquer encomendas refinados o comércio e �om a indústria que
SR. JÚLIO GASGREFFI d d d S tarí t E f t passavam a contar com a coopera-

Transcorre nesta data o aníver-
os compra ores e . Ca arma p mace expos o ração va ljosa dos Iprodutos Ipi-

.sário natalício do sr. Júlio Gasgref- pedimos obséquio comunicar interessados se dirijam ranga.

f'i t I f'
, Cia. Usina Nacíonaís a qual prontamente atendera' pe-

Ao lerminar S. S. ergueu a ta-
l, compe ente uncionár-ío da Ca- ça de champanha, o mesmo ra-

sa Meyer. didos embarques refinados pt. Sauds Júlio Reis, Ge- zendo, lodos os presentes, pela f'e-
DR. EMÍLIO THOMSEN rente. , Instituto Açúcar Alcool". licidade pessoal dos diretores e

Aniversaria-se h oje o nosso dis-. pela prosper-idade crescente da
Ioja, '

tinto patrício sr. dr. Emílio Thom- "édulas falsas HOI·e no passado' Prolongadas palmas coroaram
.sen, humanitár-io médico residiu- li I '

as últimas palavras do sr. repre-
-do no Rio de Janeiro. .

I
- sentanl.e do Prefeito da Capital.

O ilustre nataliciante que, tan- em clrcu a�ao 16 DE FEVEREIRO Sempre cumulando os presen-

t I' RIO 15 (AN) A A data de hoie . recorda-nos tes de gentilezas os srs. diretor-es
t.o na c asse medica como nas de,- , .

- s casas comer- J da Condoroil, os conduzir-am à
mais, conta com inúmeros' amigos ciais, bancos .e outros estabeleci- que: mesa ele bebidas e fri-os, capr'í-
,e admiradores de sua capacidade mentos, testão fazendo seus nego- -em 1497, em Bretton, no chosarnente montada em urna das
profissional, receberá, hoje, .as' ho- cios debaixo de desconfianças, re- Vale do Rheno, nasceu Felippe salas da loja.

.

M I hth Com a "palavra o sr. Mário Ama-
'menagens a que faz J·us., ceiosos de receberem notas fabrica- e anc on; ral, gerente da Jilial de Curitiba

"O Estado" o cumprimenta, de- das pelos falsarios há pouco des-
- em 1630, os holandeses, a- e também da daquí, S. S. aarade-

-sejando-lhe perenes felicidades. 'cobertos pela polícia. As desconf'i- pezar de resistencia oferecida ceu a assistêncisr permanent� de
FAZEM ANOS HOJE: I anças recaem sobre as cédulas de pelo General Matias de Albu- todos os distribuidores, especial-

q 'auxiliado pelos índios mente do sr. Willerding, o mais
- a sta. Olidina D. de Oliveira, 500 cruzeiros e mil cruzeiros, "',".I()- quer ue, a �

, antigo em Santa Catarina, do re-
filha do sr. Osvaldo) Eloy de Oli- res a que deram' preferencia os chefia�os por Antonio. Felippe presentante de Tubarão e da Ca-

- veira e de sua espõsa d. Helena moedeiras falsos. Para tranqui l.zar Camarao, tomaram Ollllda� ha- sa Moellmann, nesta cidado. A
Damasco de Oliveira. o comércio e os bancos, o delegado vendo no.ssas tropas se retirado êsses a Condoroil devia sua gra-

-

I R f D ntr os 150 mor tidão IFlelos esforços dispendidos
- a sta Olga Brasil da Luz, pro- Gabino Bezouro, -encarregado das para eCI e, e e. _ .:' e pela honestidade de seu traba-

.fessora. diliaencias for
.

, '.,
tos destaca-se o Capitão Andre lho.

_ a exma. sra. d. L, indina Mou-
" , '.

neceu a l�pren,s:.t es- Pereira Temudo morto heroí- As palávras do sr. )\,fa'Y'1'0 Ama-tes esclarecimentos: "Nao há mn-

I'
'

dOI'dI'
'�

'Ta' de Carvalho .' , . camente nas ruas e ln a' ral muito agradaram às pessoas,

tivos para alarme. A polícia tem ele- /

1636 h" presentes que as aplaudiram com
- a exma. sra. d. Luiza Beirão t f"

- em , em marc a para .

men os seguros para a rrmar '[ue Pô t C IM" d N
entusiasmo.

Nunes Pires, espôsa do sr. Cristo" das notas falsificadas pela ')egll;l(la or 0lt avo, aurulclO e cas- A LOJA IPJ;RANGA VErNDERÁ
vão Nunes Pires. ' '", '�au u rapassou o na e o 0- POR ATACADO E A VAREJO

, quadrilha, todas com a estampa, 1 A
.

k
. . .

d P b
.

d- o sr. João Cândido Delfina, '(j7/A 33/A h á h' rone rciszews y llllClOU o e- =reços ouros e pro utos de

funciouário federal.
e , I:'en un� C egcu a

sembarque na Barra Grande; absoluta (/ul'antia
ser lanrada a clrculaçao' Enfllian O ,1', JHll'io Amaral em lig-eira

" _ o SI'. João Mendonça, constru- Y, • . <
-

- em 1680 feleceu em Haar- �

t t· d t
' palestra conosco disse-noJ da ab-

.'''or., < -,�
o Ul,lla. p�r

e aI,n .a se encon ra �C:I,l lem, o notavel pl'ntor holandes.. solula gat'antia dê seus produtos
_ ia exma. sra. ,d, Maria de Lour-

a efl�le e Cabral, na ou.tra �alt..tv() Franz. Post, que viy:eu em Per- e nos moslroll pc�as piniadas com

'des Bandeira Scheidemantel, es-
a �sslllat\lra, Ql�anto o dmhe1f() fa- nambuco durante o governo de a excelente Unla Ipiranga qlle

',no',sa do sr. Paulo G. Scheidamen- 'bncado �ela prImeira quadrilha, as Mauricio de Nassau e que foi o
nos impressionaram vivamenLp.

1>
d I 74/ Vê-se, sem dúvida, a ótima qnali

téI, fllri-cióriárlo' da Casa Hoepcke
ce .lI as �m a estampa , A, com 'primeiro a' reproduzir na téla dade do prod\1 Lo em se olhando

,8. A. _ Comércio e Indús,tria. ,cfeIto, a]�.umas che�aram a elrCIl- as belezas naturais do Brasil; as váriasá peças expostas, onde
.

_

- laTo Mas ia fo,'am fe-llns ·as apl."Cell,- _ em 1751 foi criado por re- ressalteI o brilho e.smalte do pro-
O venturoso lar do distinto ca- sões. solução. 'régi�, um Tribunal de d1lto IDiranga, A loja inaugurada

- ont.em é idênLica às de todo O
'sal Arno Krepsky - Inês lVIeldola As poucas ,ainda em circulaç5u Relação no Rio de-Janeiro, com pais, t�po '''slandard'', com al'ma-

Krepsky acha-se em festas, no poderão ser facilmen,lte identifica, Jurisdição desde o Espirito San- çoes e b[licões modernissimos.
dia de hoje, pelo transcurso do 40 das. Basta apenas examina-las co 11 to até a Colonia do'Sacramen- O ,.;1'. Mário Amaral, quer ven

aniversário de seu galante filhi- cuidado. O simples papel permite, to n� R.io da Praia ,e no inte- .de,. aos con.,;Lrutot'es e donas de
. casa, por a lacado e a 'Va'rej0, e

-nho Mario-Eduardo. logo que se idé'ntifique qual a falsa dor até os confins de Mirias, S,lla lisla de preços que tivemos
Por auspiciosa eéemfrid2 o e qual a Verdadeira. Creio que den- Goiaz e Malo Grosso; oportunida,de de verificar é das

'Sr. Arno Krepsky, que em nossa tro de poucos dias nenhuma C;OIl' - em 1759, aCamara Muni- mais baixas.

capital desempenha a g'erencia da la das falsificadas estará em CirCH- cipal do Desterro mudou-se pa-
A Condol'oil Tinta�, '(piranga

, , possue di�lr,ibl1idore.s rm todos os
Livraria 43, oferecerá aos inume- lação. Quem tiver duvidas, prOCl're ra um Presidio que havia ar- d B 'I f'l"Esta os do ['aSI e t la�s no Rio
rõs amiguinhos de Mario Eduardo a Caixa de Amortização ou prúcure rematado. de Janeiro 3, em Niterol 1, em

JJma lauta mesa d,e doces, um banco. - em 1824, tomou posse da São Paulo 2, ,em Santos 1, em

"O E t d " f·' ··t 'I' d
..

d Curitiba 2, em Porto Alegre 2 e

.

s a o. ellCl a a� amver- Para or'ientação do público, os administração a Provlncla e
'outras em outros EStlldo)� que,sanante desejando-lhe mluta sau- técnicos da Casa da Moeda forne- Santa Catarina o seu primeiro escaparam a,o nosso registo.

de para regosijo de seus dignos I,o:eram explicações que foram pu- Presidente Dr. João Antônio Ro- IPIRANGA, NOME QUE SE IMPõE
genitores e Exma família. ,llbtica.da� pela impren.sa, .par�, dife- drigues de Carvalho. NO MERCADO DE TINTAS

- 1886 f' l' R' O que é fora de dúvida é que••. .• . .. • •.•.••.'.. •..••••••••••• rencwçao entre o dmheli'O ve:�da- - em , a eceu no 10
. , Ipirang'a é o nome de uma va-

CASAMENTO deit·o e o falso". de Janeiro, o Almirante Jesuino riedade de tintas, esmaltes, ver-
Com a presença de tôda a classe mé.

Lame!l:o Costa, Baraco. da Laguna . . -

d
<lica local e grande número de exmas.

L
�. mZ,es e compOSlçoes para to os os

familias, teve lugar ontem; na 'residên. ,el' te em abunda
A

nc" � nascido em LaranjeÍl'as (Lagu- fins 'com resultados máximo.s de
O S t C t ') 13 d pe.rfeição, durabilida;de e' econo-

"da dos pais da noiva, o enlace matrimo na an a a anna, em e
• A no o 'ent

-

d d mia. A massa Ipiranga, por ex:em-
Dial da graCiosa e prendada sta. Laura va rI açao a a aos ser- Setembro de 1 811,'

U
.

, pIo, é de alta qualidade à base-de
"Condel Cardoso, fino ornamento de nos- viços da sma de Beneficiarr.ento -'-- em 1889, Companhia de, óleo, com uma secatividade ade-
' .. sa sociedade, com o ilustre médic� dr., de Le'ite, desde que a mesma passou Infantaria estacionada nesta quada aos serviços de revestimen- ,

-Danilo Freire Duarte. ,

ao contrôle da Comissão Estadual então De&terr,o, hOl' e Florianó- to. ApJi.ca-se facilmente em' pare-o ato teve lugar às 15 horas, sendo '

des f' madeiras, trabalhando-se
padrinhos os srs, Manoel Félix Cardoso de Preços, se ,revela dia a dia em, poli�, foi tranpformada em Ba- hem à vontade e' com perfeiç,ão.•

·,e exma. e_sp.ôsa �', Placides _a0ndel c�'-Inovos melhoramentos que delllons- '-- em 1889, a' COIrÇ)anhia de ENTREVISTA COM O SR. SEY-
<loso, Antol1lo Mano Bonettl e sra.

Ll-,tram estar o. problema caminhando ta.lhão" tomando o numero 25; MOUR MARVIN
dia Bonetti. .. I

-

I l' 'd d
"O Estado", felicita os genitores e de- ,Ja a passos largos para sua solução André Nilo Tadasco Daremos aman Ul IPU) ICl a e

à entl'evista que tivemos com o
seja aos nubentes muitas felicidades cabal e definitiva. Ainda há pouco,

A d sr. Seymoul' Marvin, ihlstre Dire-.

foi dispensado o fornecil'liIento de po�enta' 0"'5 nos tof Industrial da Condoroil 'rin-

A-"-S-D-m-i-u-a--p-r-e-J�-,.d-e"'-D-- le'ite blumenauense, que se torr.ava CO'reios e Telegr.fos tas S. A., onde aquele distinto ho-

� ,,_ sobremodo oneroso, dando margem mem de indústria faz considera-
,RIO, 15 (AN) - O presidente da ções importantes em Lorno dos

,

I c·la do Clube 12
a frequentes prejuízos pela distân- .

d prodlltos Ipl'ranga ,e também sô-República assmou ecretos na pas- -

cia que devia percorrer. Estãr ago- bJ'e a filial ontem inaugurada à
f

ta da Viação aposentando a p2dido
'l'lIa T,enente SI'lve1'ra nO 24.ra sendo artamente distribuidos

com todos os vencim'entos, por c('n-
pela cidade os postos de venda que U d

.

tarem mais de 35 anos de serviço, nião OS povos asiatl
poderão fornecer o leite, na qnan ..

tidade qlle os consumidores deseja
rem,até às dez horas da manhã ou

mais, conforme as necessidades úa

população, com a vantagem, sô1Jre a
•

�__
'

distribuição domiciliar de que ll1'lI1-

tém o produto .à, disposição dos
Encontram-se atualmente em US0 �onsumidores, à horá em que 1'['.IPi

em todos os reca'ntos do mundo: ram adquiri-lo.
centenas de milhares de, Motores Com a politica de proteção � l!,n1-
de popa JOHNSON, proporcionando paro aos criadores desta região e
aos se\l� possuidores ano após ano, com a organizaçào do serviço de
um SERVIÇO SEGURO. Distribui- coleta do le'ite. a Usina recebe ilia
dores: r:omércio & Transportes C, I riamente quantidade bastante paI'a

� Ramos S. A_ - .João Pinto, 9. abastecer tôda a população, VEl'ifi-

Açúcar para Sanla Calarina
ANIVERSÁRIOS:

DR, ADOLFO KONDER
A efeméride de hoje assinala o

.aniversár.ío na lalício do sr. dr.
Adolfo Konder, ex-governador do
Estado.

SR, JÚLIO GONÇALVES
Faz anos hoje o nosso distinto

-conterràneo sr. Júlio Gonçalves,
.estirnado representante
.a!.

comerei-

..'-,

cos não comunista,'
MANILA, 15 (UP) - O brigadei

ro-general Carlos Romulo, delegado
da ONU, propugnou, em d�sc�lrso
pela formação de, uma organização
regional de todos os países asiáti
cos não-comunistus, Esta organiza
ção incluiria a India, Paquistão, Bil'
mania, Ceilão, Sião, Vietnam (' In

donesia. Declarou Romulo que tal

bloco seria bastante forte para "re

sislir à infiltração da ideologin co

munista e para repelir as força<, co-

Na ausência do sr Sólon Vieira,
,presidente, assumiu a presiãêrrcia
do "Clube 12 de Agôsto" o se. Nel
son MaYllold Nunes, vice-presi den
te daquela velha e tradicional so
ciedade.

os seguintes funcionários da Dire

toria Regional dos Corre'ios e Te

légrafos de Pôrto Alegre: J. Kurt

dos Santos, postalista da letra "M"

e João Gonçal�es, telegirafista da

letra "G".

cando-se, ainda, por vêzes, Ullla so

bra que é industrializada. Dai I?

sulfa que em 25 de Janeiro findo,
a Usina vendeu, à firma Jensen de

Blumenau( a mesma que fornecia
anteriormente o leite para 3baste

cimento da Capital), quatrocentos
quilos de nata para uso .industr!al. munistas" .

1- Apresentação, discussão ,e

votação do balanço e con

tas de 1948 e parecer do
conselho fiscal;
Eleição da nova diretoria

Eleição dó novo conselho
fiscal

(?
3

4 - Outros assuntos de inferes-
se social.

Cresciuma, 31 de Janeiro
1949

de

Jorge Frydbe1'g - Diretor Pre-
si dente

AVISO
Acham-se á disposição dos se

nhores acionistas cs documentos de

que trata o artigo 99 do Decreto
lei 2.627 de 26/9/40.

CINEMAS
RITZ - ÁS 7,30 hs,
- Um lançamento diferente:
- Um filme todo feito de ClTI04

ções profundas!
- Uma história absorvente' cheia

de dedicação e ternura!
FIDELIDADE
com

Ted DONALDSON
John LITTEL

Cr$ 4,80 e 3,00
ROXY - ÁS 7,W hs.

CHAMPANHE PARA DOIS

..

com

Ol'ivia de IrAVILLAND
Ray MILLAND

- Preço: -
Cr$ 3,00 (Único)
"Imp. 14 anos)

ODEON - ÁS 7,30 hs.
- última Exibição -

CONDENADO

f r.r

com

James MASON
Hobert NEWTON
Kathleen RRAN '

- No Programa
1) - O Esporte em Marcha

Nac.
2) - Metro Jornal- Atualid�des.

- Preços:-
Cr$ 6,�0 - 3,�o
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL - ÁS 7,30 hs •

- última Exibição -
Ji'UGA AO PASSADO

com

Robert'MITCHUM
Jane'GREER
- No Programa -

,- Preço:-
Cr$ 3,00 (únIco)

. ,

"Imp. 14 anos".
. � .. . .. .. .. .. .. . �

RITZ - ODEON - Amanhã'
- Outro espetacular lançament� r

ROSAS 'rRAGICAS
com

Victor MATURE

Peggy CUMMINS
- A' história de um amor que ti..

nha uma sipa diabólica e estava fa·
dado á destruição!

Sábado - RITZ
� Uma extraordinária proJução

de J. ARTHUR RANK.
- Tôda a angústia interior d�

quem sofre a tentação do amôr'

proibido!
DESENCANTO
,com

Trevor HOWARD
Celia JOHNSON

'

Domingo - RITZ - ODEON
Errol FLYNN

Barbara STANWYCK
-em-

A MANSÃO DA LOUCURA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. IDtor IDilções
Horarlo das emjire:
sas rodovia rias

Expreaso &0, Clstóvlo - LIIc1ma7 horas, \ '

Auto-Vlaçlo naja! - JtaJa,t - 11 )lo.
ruo .

EJlpreuo Bru8Q;UeDH _ :aru.Qu _

16 horu.
Jilxp,resso Brusquens. - NaYa 'l'reDto

- 16;30 horas. ,

Auto·Viação Catilr1nen.. - Jom!vll4
- • horas.

.

AutQ.VÍaçAo Cata«'lnenM - CuI'1Uba
- 6 horas.
Rodoviária Sul-BruU - !-3rto Al�

- 3 horas.
Rapídc SUl·Br&aUelro - JomnI. _

A.s 15 e 14 horas. '.

TERÇA-FEIR.A
Auto-V.lação CatarlnellH - PartO Ale.

gre _. 6 'horaa,
,Auto;-V!aç40 CatannenM - CuriUbI

� 15 horas
Auto-Via�.Ao . Catarlnen..

- • horas.

Auto·VlaçAo Catarmen.. - TlJbarlo
- 6 horas:
Expresso &0 Crie+.óYlo _ � _

'7 horas,
.

ASSINATURAS Emprêsa Glória - Lquna - 7�

Na Capital
e ��pr��;;'u·BrusqueD.II _ Brulque _ • Viagens aereas em "Catalinas"

A C II! 90
16 horas. • PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIOno .......•..... r", ,00 A�lto-ViaçAo Itaja! - Itaja! - 18 ho- Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas asSemestre .• r _ • • •• c-s 45,00 raso

RApldo Sul BrasUe1Iro - JomYll. - .. terças e sextas-feiras as 13 horas.Trimestre ......• Cr$ 25,00 15 e 14 horas.

Mês Cr$ 9 ·QUARTA·l!'ERA Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho-
Número avulso .. Cr$ O:� ...::A;t�!�as�o Catarlnen.. CUritJba

ras, com escalas em: Itajaí - São Francisco do Sul - Para-
No Interior Auto-ViaçAo Catarln_ Jolnvlle naguá - Santos - Para:ti e Rio (as escalas de Cananeia e

- II horas.
.Iguape são facultativas).Ano ' Cr$ 100,00 Auto-ViaçAo Cata«'InfIu.e Lt.cunI

S t C 8
.- 6,30 ncras. Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.emes re .......• r$ 0,00
r. Râpldo sá! BraaUelro - Jom\l\U. -:: ..

Trimestre Cr$ 35,00 15 e 14 horas. Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Número avulso

'

.. Cr$ 0,60

j7 �;:.sso &0 Cr1sto....o - Lacuna -, Telefone ,1402. - End. Tel.: "Steiner".
-,..... I Expreseo Bru9Quenlltl - Bru9Qu. -

- .-

Anúnciosroediantecontráto. 1�::-����laçAo ltaJa! - Itaja! - 18 hO-1V' S·· 1 Resl·de no Inler,·orI

I Expresso Brusquenae - Nova Trento .• • Vla,J8.'
S J

- ��';�iá�f:a��l Braall _ P6rto Aleer. V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
·
- a horas... Antigas do Brasil e enriqueça depressa. -

·

QUINTA·FEIRA Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pejo
Auto-Viação Catartnense P6rto Correio Cr$ 25,00; pedidos a Jõsé Claudino da Nóbrega. Rua General

· Alegre - 6 horas. .

Autu-Vlação Catartnenae CurtUba Bittencourt, 91, sob - Floríanópolis.
"' 5 horas.
Auto-ViaçAo CatM'lnenee

- II horas:

Auto.VlsçAo Catarlnense
-'8 horas.
Áuto·VlaçAo C'atarlnen.se - L�.- 6,30 horas.
EXllresso &0 CristoYAo - Laguna -

7 hoTa,s. reços.
Emprêsa Glória - Lag'llla - • 1/2 Cada guia e vendido aco-noannado de um mapa rodoviário dr

• 7 112 horas. .

Expresso Brusquense - BrullQu.

-I
Paraná e Santa Catarina.

16 boras.
R d -. R P d t d M' ae 62.6 C "Uba�atuto-v!aça� ltaj&l - ItaJa1 _ 18 bo- e açao. u_a ru eD fi e .or s, n. . un. .

RApldo Sul BraaUelro - JolnYU. - AlI I

r--I! e 14 horas. !
Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ia

L-- A horas. ! elaSEX.'TA.FEIRA i' ,
RoâoY1Arla Sul Brasil - POil'to Alesre

- 11 .horas,
A.ato-V!.açAo CatarinenSl

- fiJhoras.
Auto-ViaçfJo Catarlnense

_
- � horas.

Auto·Via.ção
- 5 hora·s.
Rápido Su1 Brasile.Lro _

às [) 2 J9 horaa,
- II horas, ,

Auto·Viacão Catarln,ense
- 6 horas.
AutO·VlaçAo Ca,tarl!nense

- 6 horas.
EXDrp,sso sao CrlstoYAo - Laguna _

7 horas. '

Expresao Brusquense - BrWtqu. _
14 ho,ras. RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
ra:'�t<:ViaÇAO ltaja1 - lta,la1 - 11 ho.

CIONAI$ E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
ExpressO Brusquenae - Noy. Trento MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEIT,AS- 9,110 horas,
Expresso GIMla - Lq-una - • 1/2, , PARA HOMENS

• 7 1/2 horu. ARMARINHO EM GERAL --:- CAPAS, CAMISAS, GRAVA- Escritório: Rua João Pinto
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC., n.O 18.- .. Florianópolis

;.��:: ='�::;ba ;:;::��agná Tudo peJ�.menorprno da pr�ça - Ü'uaríü:':'õa""prim
-Santos e Rio. Faça uma vl�lta à nessa Casa. e verifique Casal'" sem'-jilhos procura:.13,00 - Lajes

t- 8,00 - Joinvilltl nossos preços e ar 1008 quarto com pensão nc: praia_
Curitiba _ Paranaguá .

' Cartas para esta redaçao ende-
- Santos e Rio. CURSO DE MADUREZA. ���.a��._� .. :� �..�" .

"TAL" - 13,00 - Lojes. Os motores JOHNSON Sea Horse
"TAL" - 8,00 - Join"me ° CURSO DE HUMiNIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz são construidos em fábrica moder-

Curitiba - Paranaguá N. 20, sobrado Altos dd Albergue Noturno. " t d
.

t
.

,

MATRíCULA para 1949: Desde 2.4 de Janeiro, das 18 ás 20 horas, I na SOí) to��s os pon. o� e VIS a e
- Santos e Rio.

na nova sede. por operanos especIalIzados. So-

1----------------------------------
.

INFORMAÇõES com o Prof. Jo�é Warken, Diretor, no período d!$ mente são utilizadas máquinas IDO-. -

A DIVULGACAO
manhã., . dernas em precisão e rapidez. O.,.

.'
INICIO, das aulas ,em Feverelro.

h' d J h n -o reputa •
_____._,_ .. __ , ,engen eIros' a ansa sa •

MOED'. AS' NT1GA5 �r��:i:�e�� ��;:�:�� d� r;��·s���=I tes C. Ramos S. A. - João Pinta.
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.
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Viação Aérea
Horário
Segunda..feird

PANAIR - 10,40 _ Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
CRUZEIRO .DO SUL _ f3,55

Norte
l'erça-teira.

, ,�:\IR - 10,40 - Nort.
,'1\ UZ.El�O DO SUL _ 12.OQ

"orte
VARIG - 12,30 ._ Sul
PANAIR - 13;50 _ Sul

Quwta-feirq
PANAIR -- 1.0,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL _ 11.00

I'orte
VARrG - B,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

4Iforte
CRUZEIRO DO SUL

.ul
1I:i,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL _ 7,20

l8forte
PANAIR _ 10,40 - Norte
VARIG _ H,40 - Norte
"pANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
IVARIG - 12,30 - Sul'
'CRUZEIRO 00 SUL _ 13,55

'(Rorte
1 '1J.tfm�l!. ; 't;:'l!'llUD!PANAIR - 10,40 - Norte'

.

CRUZEIRO DO SUL - B,OO _

PANAIR - 13,50 Sul.

BrUoIoqu. -

Jo'ln�. -1-=-------------------------
,mu=�1 LOJA· DAS CftSEMIRAS

utets

BEGUNDA·J'EIRA

Jom't'11e

Jo!nYlle

Tubar.to

Curitiba

Jo1nY1I.
.

"

Auto-Víação Ca'tlll'Lnense - �
- 6,30 horas,
Exoresso São Ortstovão - Laguna -

7' horas.
Auto·Viação ltajaf - Ita,lai - UI ho

ras.
,

Expresso Brusquenss
16 horas.
Rápido SUl Brasileiro

à. li e 14 horas,
BABADC'
Catarlnenae

JolnvUe.

"TAL"
"TAL"

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anií;;ios.
CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

'----------------------------------------------------=--

Mantenha em bom estado o seu rigadp,POIS é .ele o or-gão controlador de toda
s�a saúde. eltmlnador das toxinas,'dist ribuidor da bilis.
As PILULAS DE REUTER para o figado, vem sendo usadas há muitos anos
para manter o seu fígado em perfeitoestado. As PILULAS DE REUTER são
prepa radas à base de produtos vegetai.de reccnhec.da eficácia

r:

AVól MÃE! FILHA!' TODAS DEVEM USAR A

(O- REGULADOR VIEIRA)
A mulheli evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem, para com

bater as ii-regularidades das funções pe
riódicas das senhoras. É calmante e re-

guIador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.

.

FLUXO SEDATINA 'encontra-se em

toda parte.

-r••A
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

.

Rua São José, 63. '_ 1° andar. Telefone 42-4989 ,..,- Rio de'
Janeiro

Guia do Paraná

, I

Á VENDA NAS MELHORES fARMÁCIAS
InteT.Continental

"FABRicA 'DE 'F()SF()R08 '(Í>RON:
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maq'Jinário Cr$ 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada' em Campo Alegre - S. c..
Vende-se tb.' só maquinário
Informações com A. Wehmut't
Brusque - Santa Catarina".

Vende-se
Uma Garapeíra nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à.

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.

PASTA' DENTAL
ROBINSON

A .:>vR'fE

está batendo á sua porta: prefira o cate MI
MI, que está distribuindo, 'como presente.
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

ALUMINIO.
........;

'ACAgonia
da lsm'a
Aliviada em Pouços· Minutos
Em poucos minutos a nova receita.

- Mendaco - começa a circular no
sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a suaenergia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil.
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mandaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A ndssa "'I'arantia é a Bua maior
proteção.

....-
.,

Mendaeo . A:c��;::.m

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
,

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Publica relação dos comercíantes e industriais com seus ende-

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO A. L.
ALVES

Encarrega-se, lr.edian�e cOlnissão,
compra e yenda de imóveis.

Rua Deo1l0ro 35.

de

Divulgue e Assine

Joinvile""Jornal
o

de
mais completo. Orgam.

Santa Catarina
de

Especia_izada' em artigos para
homens

Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de
Ouro e Prata conforme preço marcado em mell Catalogo. '

As moedas d� niqueI de Cr$ 10�oo para cima, também compro.
José Claudino da Nobrega
Rua General BitenC01!rt, 91 sob.

;1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,'(' Prccístcs
I Escritório refiem organizada,

jPrecisa de "praeístas" para traba

?lharem nesta cidade e no interior,
,oom artigos de fácil venda, e com

;boa margem de lucro.
Informações á Praça i5 de No

-vsmbro 22, ,20 andar, dasB ás U·
. " ,. " " � " ..

,CASA MISCELANEA diltri·
Ibuidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor, Válvulal e Diacol.

I

Rua Conselheiro Maira
'

, '

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

Mu,itas felicidades pelo nascim••
M de seu filhinho!

Mas, não esqueça,' que o melbe,
iltresente' para o seu '''PIMPOLHO·
.é uma caderneta do ,CREDITe
nwUTUO PREDIAL.

Artigos de u�o
I.

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

$0,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu

-do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No

-vembro n. 22 _ 2° andar.

FRAQUEZAS EM' GERAL.
VINHO CREOSOTADO
"S I � V E I' R A "

SRS. ASSINANTES
, '

Reclamem imediata
mente qualquer irre
gularidad_e na en trega
de seus 10rnaes .

....
.Representações
'OU Pracistá

Oferece-'se para Laguna e Sul de, ,

.Estado, ofertas com detalhes à

r Caixa-Pçstal na. 109 ,.

Laguna'- Sta. Catarina

*.

,
.

PARA ALIl\'IENT�t\R INDUSTRIAS
Estradas que se abrem, são artérias .oferecidos ao trens
porte das meterias primas quê vão alimentar as grandes
industrias nacionais. Po� isso é que os indusÚiais 'vêem .cem

entusiasmo o trobolho do D. N. E. R. e dos D.'E. E. R. na execucão
do' Plano Rodoviorió Necioncl. Eles sabem que ClS novas' estrc-
das" as atuais rodovias e os caminhões International em trcilfego,
garantirão materias primas para a movimentação das suas máquinas.

..: Uma da. e.trada.'do
..> 'Plano Ro'dovioi-io, liga

Curit.iba a Torre. (Sto.
Catarina), com 699' K",. '

'. '

)
DIZ O MINEIRO: O trabalho agora é

connnoo, pois as boas estradas,� os

caminhões Internutional assegurcun
transpdrf� imediato'

DIZ O INDUSTRIAL: Está aumenfando a

produção da fcíbrica, mClS todos. os
pedidos serão despachados a tempo,
gr,aças às boas estradas e oos ca

minhõ es International,.

DIZ O ,MO'fORI$TA: Com b""as estradas
e os caminhões International 'nqo se

perde tempo e as .merc.:Jdor-ias .sõo

entregues dentró do pra�o. �

•

INTE"NITIONIlL HDRVESTER MÍlQUINDS S. 11•
Rio de Janeiro São Paulo Porlo Alegre

Av. Barão de Tefé, 74 " Rua Oriente, 57 • Rua_ Gaspar Martins, 2Q.3
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ubiratan '22 x Taubaté 12.

Ubirátan 24 x Barriga-Verde 16.

Júlio Rosa que terminou sua bre- chado que elogiaram as qualida
ve oração para conferir ao famoso eles �o grande corredor paulista,
tri-campeão da Gávea o diploma de sendo as terminar muito aplaudi
Sacio honorário da prestigiosa as- dos. Por ultimo falou Francisco

sociaçâo dos volantes catarineus?s.' Làndi que agradeceu sensivelmen
Falaram a seguir os srs. Plinio te' comovido a homenagem que

Moreira e Antônio Vieira Ma- lhe era prestada.

Aproveitando a estada nesta

ca-lunião
Beneficente d�s Chauffeurs

I
ao qual compareceram elementos de

pi,tal do c�nsagrado ,volant� patri- ele, �ant,a Catarina prestou-lhe si- destaque' do nosso mundo social
CIO Francisco Landi, considerado gn if'icativa homenagem, ofereceu- e esportivo.
o 30 automobilista do mundo. e o do um almoço, ontem ao meio dia, . Oferecendo o almoço, ;alou o

melhor esportista do Brasil, :J. no <conceituado Restaurante Rosa, presidente da U. B. C. S. C., sr

o Ubiratan' venceu o Torneio Início
de Basquetebol

Presente grande público, a la- Os jogos foram disputados com mentos: Chocolate, Niltinho, Bi-
ibor.iosa Federação Atlética Cata- bastante ardor merecendo fartos tinho, Tome, Júlio, M,arcílio, Djal
;rinense realizou na noite de ante- aplausos da .assistencia. Triunfou ma, Onildo e Galileu.
ontem, na cancha do Lira Tenis merecidamente o Ubiratan Espor-

.

Eis
_

os resultados das cinco pe-
Clube; o torneio início de hasque- te Clube, cujo conjunto estava lejas -disputadas :

ilebol, com o concurso dos clubes constituido pelos seguintes joga- Ubiratan 12 x Caravana dó Ar

Llhiratan Esporte Clube, Lira Ter dores: Vadico, Erasmo, Érico, 6.

mís Clube, Associação Atlética Ba1.'- Edí e Milton.
riga Verde, Caravana do Ar Es- Em segundo lugar colocou-se a

porte.Clgbe, Taubaté Esporte Clu- Associação Atlética Barr-iga Ver
be e Clube .(\tJético Catarinense.

'

ele, contando com os seguintes ele-

,

IRIS COL,IN NA
,LIDERANCA

PAULISTAS

Sábado último a F. A. C. efe

tuou a 3a apuração do sensacional
concurso "Miss dos Esportes de

Santa Catarina", verificando-se o

seguinte resultado:
10 lugar - Iris Colin, do Grê

mio Esportivo Olirnpico de Blu

menau, com 541 votos.

20 lugar - TeIma Kaminski,
do Ip iranga F. C. de Saco dos Li

mões, com 347 votos.

30 lugar - Dirce Noerni de Sou

sa, da Associação Atlética Barr i

ga-Verde, com 300 votos.

40 lugar - Tereza Bianchini, do

Taubaté E C., com 97 votos.

50 lugar - Guida Bott, elo Clu

be Doze de _Agosto, com 21. votos.
60 lugar - Eunice Luz, do Lira

'I'enis Clube, com 11 votos.

A 4a. apuração será realizada no

próximo sábado.

Barriga Verde 8 x Lira 4.

Taubaté 11 x.Atlético 10.

o Justiça Desportiva
resolverá hoje o «caso) Gonzaga

Será julgado hoje pelo nosso co- mio de JoinvilJe venceu por 2 x 1, I
se do público em conhecer a de

lendo Tr-ibunal de Justiça Despor- nesta capital, É enorme o in leres- cisão do orgão disciplinar.
Uva, o rumoroso protesto inter-

posto pelç Paula Ramos contra a CAMPEõES BRASILEIROS OS
inclusão do arqueiro Gonzaga' no Os paulistas foram proclamados

I
tal', cujas provas finais tiveram lu-

;América, na peleja em que 'O' gré- campeões brasileiros de vela e mo- gar domingo no Rio de janeiro.

. Tribunal de

VELEJADORES

O VASCO SERA RECEBIDO COM
Segundo notícias da CapüJI'Fe

deral, a delegação do Vasco da

Gama será re-cebida com grandes
festejos no seu regresso da Cidade

GRANDE FESTEJOS
do México, onde realizou brilhante

terrrporada mantendo-se invicto
nos 10 jogos disputados na terra

azteca.

«(h,quita baCal)à»e«Tem
marujo no sambu>, iS mú-

• Minh� amiga srces vencedoras
Comemorando hoje 17 anos, o blóco "AI VEM A MARINHA, Q Clube Perdoe-me se insisto. Mas lHO, 15 (AN) - Desde o dia oito.

da "CqUNA", tem a grande satisfação em oferecer aos seus componen- compreendi tão bem as' retí- RIO, 15 (ÀN) � Realizou-se, 011- último que se encontra dasaparcci-
tes uma soirée mingnon, com inicio ás 20 horas. cências veladas de sua respos- tem.

à

, tarde no Departamento rle do, em circunstancias misterlosas, O"

Ficam convocados, por determinação do. Rei Momo, todos os atuais ta ao meu convite. . . Turismo e Certames da Prefeitura capitallsta Samuel Blatman, restden-
e antigos marujos; bem como o blóco de senhoritas. "Eu precisava mesmo de um

Ia solenidade de abertura dos enve- te, com sua família, nesta capital
Na reunião de hoje podemos adiantar que estarão presentes a Es- R t' E irit 1

.

B t Rib � 186 te Ira
_ sp"ln l,l.a . .. mas, ago- lopes contendo os votos da cornis- a rua ara a 1 erro, 'i apar

a-

cola de Samba, o jazz compléto c ... quem sabe, .. também o Hei Momo t 201
.

t" d F
,

'

ra ... ;?-ao '.. . são [ulgadora 40 concurso de mar- men o .

, e propne ano a < ar>

comparecera...
_

Voce precISa, SIm. Tem fome chas e sambas Instituído pela Muni- mácia Santa Elena, situado I!(; nu-

Este ano o Blóco da Marinha compor-sê-a de 40 foliões. é sêde. s�cretamente deseja al- cipalidade e levado a efeito, sábado mero 216 daquela rua.

guma 'COlsa "de dentro" pu"" , . -. P d f T id S I
.

O bloco de sarotas organizado pela zerrtil srta. Eunice Luz sim-l
'�

- a, último, no Teatro Joao Caetano. essaas a arm la
.

e xamuc

âti li' I dos E
'

t d L'
,"'.

did ta
.

tít 1
'

,. alegre, expontanea que de sen- Finda a contazem de pontos 'que Blatman que tem 48 anos de idade,
pa ica am la os spor es, o rra e sena can 1 a a ao 1 u o maxi-

tíd id tã d reo
,,-

. ,
.

, 1 O a sua VI a ao esp 7'..JCU- '1" foi di d
'.

ti j disseram à reportagem que no dia
mo, de' Rainha dos Esportes de Sta. Catarina, apezar do grande segrc-I

_.
a ias 01 Irra la a e aSSlS lt a por I

.

.

•

'"

.

. , .
"

'

, pada. E tao vaZIa.. ., do seu desaparecimento o comer-

,da, ja pad.emos adiantar qU,e con,.tma com ,o concurso de 25 senhontas. Mas, agora, será o Carnaval!
numerosos compositores Interessa-

A f t d Bl di
. .

'1' d s 'f" o h iam sido ciante, que trajava terno e sapatos-
an asia e o nome o oco, zem ser SIgIlO de guerra... no entre- Sua "Chiquita Bacana" na

o, ven IC u-se que . aVI .,

d di d f' d
'

'

"a
.

tí t I d marrons e camisa branca, declará-
tanto po emos a iantar tratar-se ,e uma ina e rica fantasia. Na reu- costureira. Os bailes. O com- ven�e �t'as as mUSlC s 111 1 U '1 �s
._

de.hoi
. ,

d f'
..

J "Cl t B ""T ra a sua espôsa que iria avistar-se
nlao e laje, a n01te,. sera e lmhvamente 'esco hido o nome do Blúco, promisso com as amigas. Ah! nqlll a acana e em maruJo

1.
.

d
. b" I d

. com seu advogado, dr. Samuel )Jal-
razão porque so .Icltam a pr:sença de to as as senhoritas quoe des(:'�am as amigas!!! Quanto assunto 110 sam ,a , co ocan. o:se e"m se;ull-

t t A I d d
-

t E d 1 P 1 tz, no escritório deste, à rua lJri-
omat' par e. lsta e a esao enc.on ra-se com a srta.. umce.

, para comentários! Meu Deus, o. ugal as compOSlçoes asso ( a

P d d d I d b
.

f "F 1 d ." meiro de Março, 39, a fim de t1'at:11-
ara san a e� e a gnns e reVIver o passa o, a alXO transcrevemos quanta coragem para enfrentsT gIra a e a am e mlln .

I d I 193 A t d d
., de neaocios de sua firma.

a etra a marc la, que em 5 foi o sucesso do carnaval do Lira. essas boas almas! os an ores as uas pnmetras, �

Mas. .. você sabe que preci- foi conferido um prêmio 'de eÍn- Af; diligencias policiais para des-

sa, não é? Venhà, então, ao Co- quenta m'il cruzeiros, cabendo trir- coberta do paradeiro do capitalista
t'l

.

d d'l desaparceido resultaram infruli.fe··
légio "Coração de Jesus", nos a I1U. para os cna ores' a (nas

--

--,
- "'

I�: "?�"i ",;"".. dias de Carnaval tomaJ;' parte últimas. f ras, motivo por que sua ramina

nos Exercícios Espirituais da iÍ� -co-autor e autor, respectiva'TI.en- oferece um premio no valor de vin

Congregação da Imaculada te, de "Chiquita Bacana e "Tem te mil cruzeiros para quem der no

Conceicão. marujo no sainba", o conhecido ficias de Samuel Bafman no endere

E não p_ensa que vai passar musicista popular João de Barrc�. ço acima.

horas tristes, monótonas. ----C-A-S-AS-E-�T-ER-RE-N-O-S---
Tristes? Nós?! Aorad�cimeDto à Possue V. S, casas ou terrenos para,

:,..
---

. "."-',� ,'-" -".,.....w--:·, Diz uma escritora católica vender?

de nossos dias: S V n P A Não encontra compra,dor?

"Em primeiro lugar, nós cre- • •.• • • Entregue ao Escritório' Imobiliál'ÍlJo

1
.

S b Os fúncionários da Direloria de h, L, Alves,
mos- na a egl'la. a emos que Terras e Colonização dos vizinhos Rua _Deodoro ,35.
ela existe e que está em nós, e -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;_;;__;;;�
que está dentro de nós e que

estados do Paraná .e São PanJo, ! -- -

não se pode reduzir à decepcio- que e�tiveram nesta Capital acom- Inante satisfação dos sentidos, pànhando os técnicos holandês'es Tomando Bitter :.
nem na possessão curta das LIue tratam da ímigração bátava-

Icoisas que nos dão prazer. Mas para Santa Catarina, expediram 4guia puro
a alegria para nós é a paz sere-

ao Dr. Leoberto Leal o seguinte

na de quem sabe que veio do telegrama:
'

Nã('� terá indisgestão
"amor" e que vai para o "AgTadecemos penhoradas 'ma-

"amor" ... E que cada uma dàs neira fi'dalga fomos recebidos Go.-

pequenas realidades de sua vi- vemo Estado. Reiteramos a V. As águas do mar não constituem

da tem um sentido muito alto Excia. e Exmo Snr. Governador' perigo para a conservação dos Mú�

muito além do que aparece". nossos desejos feliz administração tores JOHNSON Sea Horse 'pois to-

É êste "sentido muito alto" Governo Santa Catarina. Atts. dos êles, antes de sair da fábrica,

que vl!)cê, minha amiga, vai SeI" .. Antônio Emiliano Fayal Jr .. são tratados por um processo espe

aprender a realizar aceitando He1io Pime!lteJ C,lJefe D. 'r. C. Pa- cial, idealizado e executado para

meu convite. raná S Paulo." proteger as p�rtes metálicas'contra
os efeitos corrosivos da água salga-

SERVIÇO DE METEOROLIGIA da. Distribuidores Comércio �
Previsão elo 'rempo, -até 14 horas Transportes C. Ramos S. 'A. - João

do dia 16. Pinto, 9.
Tempo Il1stavel, ,com chuvas

Tempe'ratura Estav.el.
Ventos Variaveis, frescos.

Tcm:per-aturas extremas de hoje:
Maxima 22,8 minima 21,2.

aí ·vem a
r

Marinha Pàra
"

vece -.-
Cepiiôlisia
desaparecido

Marcha
Aí VEM A MARINHA

Loura ou Moreninha
BIS Morena ou Lourinha

A turma do abafa
,
..

• v i

Á a marinha

\
Estive ·em Sanghai
Falei com Lili
No Japão. Butterfley me foi gentil

Mas nem uma delas
BIS Matou as saudades

Que eu sentia das pequenas do Brasil.

A V I S�O
O Delegado do Instituto de- Aposentadoria e Pensões dos

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

pregadores que,' no corrente mês, as contribuições devidas ao
Instituto deverão ser pagas na Tesouraria da pelegacia, sita
à rua F,el.ipe Schm�dt, n. 37, em virtude de se encontrar em go
zo de fenas o servIdor. encarregado do, serviço de cobrança.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1949.
.

Oswal Pel'eira Baixo, delegado.
Sua Marina

Precisa-se,
o TESOURO

Da instrução está ao aloanee
,1,e todos. Dá ease t,eaouro ao teu
'lmigo analfabeto, Ievando-o a um
�urso de alfabetização no Gruvr
W,�l'l)lar �íí() JO!lÁ. na Escola Tnlltlll
Lrial de Florianópolis ou na Cate.
dral Metrúpolitana,'

Se 'i�o� q H're:s ficf r
ne modõ lac 1 el"gal'J;
FF:ei beje 1'� a jnscrição
No Cre, ito Mutuo Predia

no Estabelecimento Grafico
Brasil

de dois marge,adores ou margeadoras para trabalhar das

fi ás 12 horas a noite. Paga-se bem. 3v-1

;1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RÁDIO GUARUJÁ - ZYJ - 7

Programação Fixa de Fevereiro

Estüdíos : Pt'aça 15 de Novembro, 11 - Sob. - Teleg.: "Guarujá"
Telefones ': 822 e 722

Onda: 211 Metros.

Frequência: 1420 Kllociclos

..
'

I SEXTA

FEmA

SABADO

_. ,.

Momento

Esportivo

TERÇA
FEIRA

Bom dia para
você

QUARTA
FEIRA

Bom dia para
você

Arco' lris

Musical

l\luzak

Informativo

Oferecimentos

.Musícaís

Camet Social

Eucalol

Música

Deliciosa.

Informativo

Ave Maria

Carta sonõra

Teatro Singer

Momento

Esportivo

Noticiário da
'

Agência Nacional

Grandes

Moméntos
Musicais r-r-

A voz da Rádio ,Thoe First Piano

Quartet

Arco lris

Musical

Muzak

Informativo

Oferecimentos
Musicais

Carnet Social
Eucalol

,

Música
Deliciosa.

Informativo

Ave Maria

Carta Sonóra

Juventude

Espirita
de

Florianópolis

Momento

Esportivo

Noticiário da

Agência Naci(!nal

Músicas do Novo

I "

Mundo

'Em Ritmo de
Carnaval

DIAS

I-70��' ,SEGUNDA
FEIRA

Bo'lh dia para
você

9,00

Grandes

Momentos

Musicals
-

� � ..
• • •
· � /.
• •

I A.' DAM�SCENO 'DA SILVA i: .

: -ADVOGADO :
: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I•

••
•

Praça 15 de Novembro, 22 - 2" ando •
•

:
,.
•
•
.'

:

J
Florianópolis - Santa Catarina :,

.
, ; .
...........................................,.!-•••�

,

Em Ritmo' de

� �:� úu::�::�,
.

m:==�, �,:::.7::� ú,,�;;� m�:�:�, m:�:::�, I
.:"--.....-_-.-...._-...-_._-_-.-_.•._-_-_...._..._-.-_.•._-_..._....._---..........,._._....._-_..._-.-_-.-.-_-.-.-..-.-.-_-........�.,--_..-.-.-_._...�........-.---_..- ....._._-_._..._-_.......",.......------_._. .-_-.._-_....

I

QUINTA
FEmA

DOMINGO

9,30 Arco Iris
Musical

Bom d,ia para
você'

Bom dia pára
você

Bom dia para
você

Bom dia para
você'

Arcó fris
Musical

Arco lris

Musical

�O,30 Muzak

Arco lris
Musical

Arco lris
Musical

11,00 Informativo

Muzak Muzak Muzak

I Oferecimentos
Musicais

Muzak

12,00

Informativo \ 'Informativo Infol'lll;ltivo

12,15

Informativo

'12,4� Carnet Social

Eucalol

Oferecimentos
,Musicais

Oferecimentos
Musicais

15,30
....

Oferecimentos

M;usicais

16,30 Música
Deliciosa

Programa'çáo
Durval Silva)Camet Social

Eucalol
Carnet Social

Eucalol
Camet Social

Eucalol

16,45

17,00 Informativo
I

Oferecimentos
MusicaisIIlúsicá

Deliciosa

Música

Deliciosa
Cine Revista no

Ar

, 17,30

Carnet Social

Eucalol

18,00 Ave Maria

Posta Restante
J-7

18,05 Carta Sonóra

Informativo Minha Visita.Informativo
Tarde

.18,30 Teatro Singer

A Voz da J. EJ C. '

Ave Maria Ave Maria ' Ave Maria
\

/ ...
'

Peça o' qbe
quizer ... "

19,00

19,30 Noticiário da

Agência Nacional

'Carta Sonóra Carta S�nóra

20,00

Pensamento

Social
Católic.'·

Teatro Singer O Esperanto Em

l\<Iarcha,
.. ' Para .ouvir o

, que pediu

20,30 Hora Literária

Momento

Esportivo
Momento

Esportivo

21,00

Momento

Esportivo

21,30

Noticiário da

Agência Nacional
Noticiário da

Agência Nacional

Momento

Esportivo

(Edifício Pérola) I

Fo.nes:--l.324- e 1.388

Noticiário da

Agência Nacional

MúsicÁs do Novo
Mundo

Músicas do Novo,
Mundo

Grandes

Momentos

_ M)l_sicais'

Rádio Baile

Guarujá
Radio conto

Musical Em Ritmo de

Carnaval

OHEAEM

DATI'LO"GRA:FI·A
CorrespondeRei ,
Comerciai

DIREQAO'I
Amélia M Plgozzi

Conlere
Dlplom�

METODO�
Moderno e Eficient8

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria'
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Inglês

--:Dr:-Lindolfo 4.8.
Pereira

AdvoJll1lo-Contablllsta
Civel -- Comercial

Conatitui'çõe. d. .ociedad••
• ""iço. cor.lqtoe••m g.ral.
�OrgQnizaçõ� contabeia.

�eigiatro••:
marceu. diapondo.

n. Ri o, d. corruppndente.
Eaeritórlo: Rua Alvoro d.

Carvalho n. 43.
Deu 8 ã. 12 hora••

Tel.fOll. 1494

EMPR�SA SUL BRASILEIRA
,DE ELETRICIDADE S. A.

- EMFRESUL
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sl.\l,
São . Bento do Sul, Mafra" Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

,
'

Material--elétrico pasa insta
lações - Motor� - Dinamos
- Bombas. - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas

'

- Ventiladores -, Serviço de
'instalações por pessoal técm
co especíaâsado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa, Postal
n. 62 - End. tlegr. - '�mpie
sul" Joinvile - Bta. Catarina
- Brasil.
...... " !: .. • .. .. .. .

•.. reune som ... \acaba'mento .�

solidez .•. ; no piano perfeito!
Além-de vários modêlospara
pronta entrega ... êste rnaravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através ao plano da
pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaOD
REPRESENTANTE
,para Santa'

'KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis
• ••••••••••••••• f •••••••••• �:

Cami..., Gravata.; Pifamel
Meia. 'da, melboieli pelol,' me
norea prece' 16 na CASAdMIS'
CELANEA - Rl,lciC. Marrai

•• • • • • • • • • • • .. .. ..
-

·-1

ftUA YOLUNTARIOS DA PÁTRIA 1+•• 1S8 • t,- ANDAR
c ... , .... POS'A.L.� ·fElEFO�El:I6'O .lELE&llA"'''.8' �fEC10U,.

.

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

FLORIANOPOLIS

NEM 'SE DISCUTE I

�m minha casa sÓ se bebe o delicioso CAF&
MIMl, ainda mais agora que 'está distribuinde
COn1O hrinde, valiosas BATERIAS DE; ALU.

MINIO.

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

'Escritório" Técóico
Cid Rocha Am�ar�r
ENGENHEIRO CIVIL'

Aviso aos srs, interessados que,
tendo regressado de 'sua viajem ao!

Estados Unidos dá América do Nor-
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

Levo ao conhecimento dos senhores associados que o, Cur- cha Amarai -reahrírá seu escrítórto

so de Inglês deverá ter início em o próximo dia 4 de março é (Rua Presidente Coutinhc n, 22),
obedecerá à orientação do Prof. Waldemiro Cascais. ". nos primeiros dias de agôsto, .espe

Todas as informações serão prestadas por esta Secreta- rando continuar a merecer .as espe-

ria, todos os dias úteis das 18 às 21 horas. ciais atenções de seus amigos e

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1949. clientes.
.'

Erasto Macedo, presidente.. Pedro Medeiros, Auxiliar :

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. ao ano com recebimeato de juros mensais.

Informações nesta fsdação'1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ipiranga, inauguradaFilial da Loja

Foi franqueada ao público, ontem, nesta
capital, a Loja Ipiranga

Florlan6poll" 11 ele Fevereiro de 1949 A importância de sua inauguração., -- Florianópolis de parabens
ses mesmos correligionários.
Ainda há dois ou três dias,

o vespertino udenista desta: ca
pital reeditava o conceito de

As grandes manifestações de criminoso atentado, com que
júbilo popular, em meio às

sempre qualificou a nova divi
quais tem decorridó a Instala- são administrativa e "política
ção dos municípios recente- de Santa Catarina, atribuindo
mente criados pela nova divi- lhe intenção partidária. Já ago
são administrativa do Estado, ra, porêm, ante o depoimento
traduzem inequivocamente a do deputado Artur Müller, nãosignificação daquela providên- vinga a malévola intriga, des-
'da, cuja oportunidade coníír- feita da maneira mais radical e
mamo Na. verdade, se dúvidas fulminante por uma voz que
houvesse ainda a respeito do parte do próprio grêmio ude
acêrto da criação daquelas co- .

t
., -

deri
nlS a.

munas: ]� ag?ra nao po erI�m, O sr. Artur Müller, presente
sobrexistír as dem�ns�raçoes à cerimônia oficial e partící
de cOI_l�entamento publ!co que pante do generalizado regosijo
s� verificam no ato da mstal�- com que a população de Mas
çao de cada_u.m� das novas um- saranduba correspondia às ve

d.ade� m':llllclpals. lhas aspirações que acalentára,
Ha]a vista o que ocorreu em. não poderia senão penetrar-sei�assaran��ba, duraI_Ite a so�e- da realidade dos motivos que

nídade oficial �a mst�l�ç�o justificavam a criação das no
prOVISOrIa

_
daquele �umclplo. vas comunas. Teria de ser pro

A população se aSSOCIOU entu- fundamente insincero se outra
siàsticamente ao ,ato, acen- houvesse de ser a su� palavra,tuando-lhe

A

o carater CIV1CO
que não sofria as restrições do

p?r espontaneas demonst!:a- compromisso partidário. Mas,
çoes de franco e geral �-egoSl]o. porisso mesmo que foi sincero,
_ Nem: faltou, e� a�bIente de prestando o_seu

.

testemunho
tao evidente �atIsfaçao pOP'!- da legitimidade e justiça de
lar,. u,m. dep0?-IDento para ��s uma providência a todo custo
va.hosIssrmo, a cêrca da Iegíti- embaraçada na Assembléia pe
midade do desdobramento de lo obstrucíonísmo udenista é
mu�cípios e. da .elevação dos

que cumpre ressaltar-lhe a 'ati
motlyo!, �ue inspiraram essa tude, para acentuar-lhe a dig-

. provld�ncIa. . nidade pessoal e lamentar queÉ a esse depOlmen!o, �or ab- as normas políticas de seus
solutamente m�uspelto e ho- correligionários tanto se divor
nesto, que des�J�mos ac�escen- ciem do seu sereno critério in
tar os comen�arlOs que el_e nos dividual.
sugere. Referimo-nos ao discur- Resta-nos congratularmo-nos
so

..

que o sr. deputado. Artur com as populações dos novos

Mulle�, da U. D. �._catarInens�, municípios por mais êsse valio
proferiu por o,casu�o da solem-

so íindice da unânimidade de
dade e em cujos ter�os, bem. sentimentos com que recebem

. p�mderos?s e expressivos, ha-
o ato da sua autonomia política

VIa a ma!s eloqu�I_lte, e f�an�a e administrativa e se dí=nõem
declara�a,o .de apolo a criaçao ao prosseguimento do trabalho
do MUlllC�PIO de Massarandu��. que sempre lhes dignificou a
Sem declmar d�� r�sponsa�Il.I- existência em comunidade e

d.ades de sua filiação partídá- lhes assegurará cada vez maior
na, o honrado representante desenvolvimento e maior bem
da U. D. N. louvou amp!amen- estar coletivo.
te o ato contra o qual, nao obs- NOVIDADE SENSACrONAL
tante, se insurgiram, na Assem- Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA

blêía Legislativa, os seus cole- DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

gas de bancada. Disse da sua MIMI.

satisfação 'pessoal pOl" ali '
.

achar-se, frisando que conside- Cert·lfl·cados do Dasprava justa a criação do muni-

cípio, a qual ia realmente ao Encontram-se à dísposíção
encontro dos interêsses e ve- dos interessados com o Sr. Má

lhas aspirações 'locais. rio Heleodoro Ferreira, na Es-

Como se vê, distante do tu- cola Industrial de Florianópo
multo das paixões e da má-von- lis, .situada à rua Almirante AI

tade com que são recebidas pe- vim N. 19, os certificadosde a

la bancada udenista as iniciati- provação do DASP relativos
vas da maioria, que, entretanto, aos concursos 'd� iescritlfrário
encerram conteúdo de legíti- e Guarda-Livros..
mas necessidades gerais, o Hus- Os interessados queiram a

tre deputado udenista pode dar presentar Certificado de Reser
a seus correligionários um se- vista, Certidão de Nascimento,
:rtmo juízo dos fatos contra os Carteira de Identidade e Ates

quais têm insistido em sticessi- tado pe Vacina; prazo de vali-
-,_:� vas explorações descabidas ês- dade 2 anos.

o MOMENTO

Conforme JM,a amplamente
noticiado pela imprensa e pela rá
dio local, inaugurou-se, ontem, a

Loja Ipiranga, à rua Tenente Sil
veira n? 24, 'constituindo o ato
um acontecimento de notável evi
dência na vida social e comercial
de Florianópolis. Pouco antes da
hora marcada, grande era o

número de represenLantes das au

toridades, do comércio, da indús
tria e elo nosso mundo. social, in
clusive senhoras e senhorinhas
que, 'com sua graça, davam um

encanto a inauguração da primei
ra loja no gênero em Santa. Cata
rina. Às 17 horas, com a presença
do sr. Manoel Ferreira de Melo,
representante do sr. .Pief'elto
Municjpal, sr. Seymour Marvin,
destacado Diretor ..Industr-ial da
importante organização' Condoroil
Tintas S. A., sr. elr. Romeu Ama
ral, super intendente da Cia. nos

Estados do sul e gerente da í'i
lial de Pôrlo Alegre, sr. Mário
Amaral, gerente da filial de Curi
tiba, à qual ficará subordinada a

desta capital, representantes do
comércio, da indústria, das pro
fissões liberais, constru tores, d is-.
tribuidores da Condoroil em di
versos muníeip ios do Estado, jor
nalistas especialmente convidados
para o ato, senhoras e senhor-i
nhas da nossa alta sociedade, usou
da palavra o sr. Romeu Amaral
que, em breve alocução, agrade
deceu a presença de todos os que
ali estavam, e'lpecialmente a elo
sr. representante do sr. Prefeito)
iWtmidpal, djizendo das rfinalida
des da Loja Tpiranga em Santa
Catarina, colaboradora do' pro
gresso social e econômi-c.o do Es
tado. S. R. enalteceu o trabalho
dos srs. âistribuidores da Gondo�
roil, nos municípios, aos quais
se devia, de fa(o, a intrOdução do
produto no Estado e a facilidade
encon-Lrada em ;todQs üs seLares
em Ipról do empreendimento que
se eslava rea,lizand'o àquele mo
mento. Sentia-se satisfeito em ins
talar ein Florianópolis uma loja
tipo "standard'" como vinha 1'a-

LINHOS
�

E

TERNOS DE FINíSSIMO TROPICAL
, . ,

CONFECÇÃO DE ALFAIATE
TR'OPICAIS EM METRO
ARTIGOS SPORT E PRAIA

NA "MODELAR"
�.

�r'.rPETIDtlll
iIIIRI[OII

,
.

•

ontem nesta capital

COITHA" CASPA,
QUEDA DOS CA·

IElOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

I

quem devia a Condor oi.l a sua tra
jetoria mundíal e triunfanle.
A Companhia começara com.

uma máquina rudimentar e gra
ças ao dinamismo e ao 'esfôrço
do sr. M. Mar-viu, se alçára à cul
minancia e ao prestigi-o que, ho
je, inegavelmente, desfruta nos

mercados nacional e mundial. Sua
ação nacionalista se sentia d�sde
o aproveitamento- da matéria pri
ma, de prefer êncta nacional. Con
gratulando-se com todos os pre
sentes, S. S. se f'eiicitou ·por ver

realizada mais uma grande irri
ciativa Condoroil em um Estado
onde sempre contara com amigos
dedicados e progressistas que o

estimulavam à confiança em futu
]'0 próspero para o nov.el estabe
lecimento e de eficiente assistên
cia a todas as classes e profissio
riais, mas principa.lmente às do
nas de casa. F'inahzando sua ora

ção :-1. S. se uírigiu ao sr. rejPre
sentante do sr. Prefeito Munici
pal para que desse por inaugura
da a filial de Santa Catarina. Re-'
boaram no recinto palmas às pa
lavras fel'ioíssirnas do sr. dr. Ro--
meu Amaral, um dos diretores

zerido em lodo o Brasil, e mais
gr-ato ainela por ser o supeiinten
dente da firma nos Estados do
sul do pais. 'I'écnicamente falou
sôbre as qualidades das tintas,
analisando-as demoradamenle, es

pecialmente da Condor para na

vios, da Marvel Vitrolack, um es

malte sintético fornecido em to-
nalidades modernas, parecendo
porcelaua, da Marvel Duralaok,
uma tinta para acabamento de su

perficíes de ferro em geral, süjei
tas à corrosão e ao tempo, da
Concretína, Cinta br.ilhante para
usos gerais, da tinta a oreo Mar
vcl Fosco,' de fabricação esmera

ela, formulada segundo' às exigên
cias da técnica moderna, e apre
sentada em cores atraentes que
satisfazem ao mais fino e requin
tado gósto, dos Esmaltes Dacolin
para interiores e móveis, da (in
la a óleo Condor para usos gerais,
muilo usada para interiores e ex

teriores de edifieios, lavável, bas
tante resisten1:e e grande � o seu

IPoder ele cobertura, e comentou
ainda a excelência elos vernizes,
da cera e pasta Marvel e outros
artigos. Dirigindo-se à pessoa do
Is1'. Seymour �1arvin, Iembrou a

f'igura de seu veneranelo pai, 'a Cenriaua na 3a pág.

FRECHANDO•••

Em Lajes, o jornal Região Serrana está' fazendo uma ori

ginal distinção ,entre os ha.bitantes: os locais são os tico-ticos

e os outros são os pardais. Entre os J.)rimeiros, o diretor do alu
dido órgão, cidadão Se,bastião, até há pouco afastado de Lajes;
entre os segundos, inumeros comerciantes e patricios lusitanos·
todos radicados à terra e elementos de real valia em seu desen.
volvimento e p-rogresso.
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Lageano velho de guerra,
Vivendo longe da terra,
Morando na Capital,
De pensar me mortifico,
Pois não sendo tico-tico,
.Si> me �esta ser pardal!
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Vou-me embora para a serra,
Onde a saudade me aferra;

;; Calço agora minha bota,
Meu laço de novo estico,
Que o que sou é tico-tico,
Não me chmÍlem de gaivota!
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Lembro D. Pedro, que berra
Um grito que tudo aterra,
No Brasíl e em Portugal:
"Nesta pátria cá me fico,
Com penas de tico-tico
Disfarçado de pardal" I
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Como na lida da encerra

Apanha o bicho que emperra:

Cidadão, �não leve a mal
Desta pena o agudo bico,
'Que você é t'ico-t�co,
Mas também já foi pardal ..•

õ'

'Guilherme Tal"
': j
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