
man e ao ministro do Exterior britânico,
'Ernest Bevin, pelas criticas feita� 'contva

o julgamento do 'primaz da Hungria. "0
sr. Bevin - disse - declarou que não

se permitiu aos observadores brrtântcca

comparecer ao jutgamento de Mindszen

ty: a verdade ê que, se o pessoal da El':-

baixada britânica em Budapest t.ívesse

solicitado os convites normais que se dí s

tribuiram ,aos espectadores, ninguém :JS

teria negado. O govêrno- britânico q iris

ter observadores oficiais no julgamento,
esquecendo que nossa pátria é um pais
livre e' independente. Nêsse andar, n,;n

sena estranhável que qualquer día OB

600 cruzeiros 'por
um quilo de café
Praga, 16 (U. P.) - Milhares de

.NUM PROTESTO VIBRANTE E· UNÂNIM E CONTRA A ULTRAJANTE CONDENACÃO DO CARDEAL JOSEPH MINDSZENKY
PELO TRIBUNAL COMUNISTA DE BUDAPEST, O POVo,' AS AUTORIVADES 'E TÔDAS AS FÔRÇAS ESPIRITU�IS DO BRA·

SIL�ANÇARAM ONTEM AO MUNDO A .MAIS FORMAL DECLARAÇÃO�DE REPULSA AOS PROCESSOS DE COMPRES ..

, ' .

SÃO USAQOS PELOS TITERES DE MOSCOU p.kRA IMPEDIR O EXERC1CIO DA-S LIBERDADES HUMANAS. O SR. NERÊU

RAMOS, PRECLARO VICE - PRESIDENTE DA REPÚBLICA, FOI O PRIMEIRO ORADOR -- E O SEU DISCURSO, ENTRE

OVAÇÕES DA MASSA DE_ MANIFESTANTES,ENCERROU MAIS UM' BELO E VARONIL APÊLO EM PROL· DAS GARAN
TIAS DO PENSAMENTO E UM INCISIVO LIBELO, CONTRÀ.· O COMUNISMO ESCRAVIZADOR DAS CONSCIÊNCIAS E SUB-

,VERSOR 'DAS MAIS NOBRES CONQUISTAS DO ESPIRITO CRISTÃO •

"Preside�te I
Batista Pereira, Câmara'Municipal :r Florianópolis. ,

Rogo aceIte Vossa Excelência e transmita aos demais membros des�
sa Jlustre Câmara as expressões do meu profundo reconhecimenJ:.o pela
homenagem prestad� ao mew. saudoso avô Paschoal Simone,.·cuja vida,
modesta e nobre, fOI, como bem assinalaram, um exemplo de solidarie
dade humana e de indesviável dedicação ao Brasil. Cordeaes saudac.ôes.
(a) Armando Simone Pereira".

.

I
...
'

. Teriam facilitado' a iNa Comissão_.Per�anent�
S!t�! ��u���d�!�!!ll�: �:�:.m��:�i�: Estado
húngaros alegam que o govêrno de Bu

dapest deu ao' Vaticano oportunidade de

retirar do país o cardeal Joseph Minds

zenty, antes de sua detenção. mas que

sua oferta foi
-

rejeitada. Essa suposta
oferta foi revelada por Jozef Revai, dire

tor do jornal comunista de BUdapest,
"Szabad Nep", e principal dirigente do

partido, num discurso que pronunciou' à
noite' passada no Círculo Operário e' foi

publicado esta manhâ em seu jornal. Re
vai diz que o govêrno húngaro informou

ao Vaticano -de .todas as provas que pos-

suia contra o cardeal Mindszenty. o. expediente. constou da leitura
"Tel'íamos ,leixado que lêle se fôsse de- diversos oficios, cartas, telegra

com o propósito de facilitar uma apro-

ximação" entre a Igreja Católica e o Es- mas, fonogramas e cabogramas.
tado _ disse Revai. Porém, ao ver que o, Após terminado o' trabalho que
Vaticano nada fazia, não restou ao go- I se achava ern pauta, o soro Bíase
vêrno outra alternativa, senão p:ender ') Faraco, Com a palavra pediu uma
cardeal. O Vaticano, portanto, e o res- : -

'

ponsável pelo fato de o govêrno húngaro vez consultada a CQmISSaO Perma-

"Bevins" solicitassem autorização para
enviar observadores oficiais às 'reuniões
do gabinete húngaro".

ESaÜentou' Revai 'que o proposíto ela serei tsra det-,"'d!l"campanha de díramações" foi desviar a' l, '&1 li
atençâo do tema da paz, que, disse, inte-

na Ru" 88',-UrElssa a milhões de. presos, em todo o

mundo, especía.lrnerrte desde que o prí- L D'o.N RES, 16 (U .P.)' - A rádio
meiro ministro soviétiéo Stalin ofereceu

reunir.se com, o presidente Truman. de Moscou anunciou que a [ornaiis-
TERIA REJEITADO ta norte-americana Anna Louise

Cidade do Vaticano, 16 (U. P.) - Uma �trong, fundadora do perior1ico
���teq:ee: �:��:asct; t��iaV���:�vOel!�eC��� "Moscou News", foi detida segunda-
rejeitadO qualquer proposta' htingara feira pela polícia s·ecreta russa. \n
para a retirada do cardeal Mindszenty, na Strong, que conta 64 anos e é
da Hungria, antes de seu julgamento. "O' d f

. ,

VIllva um unclOnario sovÍlético,Vaticano - declarou essa fonte - nunca

desce a tais compromissos". No entanto,
foi conhecida durante mais de' uma

a referida fonte não confirmou nem des- geração, pelas suas pUblica:ções pró
mentiu que o govêrno húngar,? tenha fei- soviéticos., o. despacho da imprensá
to essa proposta antes do julgamento.
Um informante do Vaticano sugeriu

russa, reproduzido na rádio de
que a chamada "propoSta de paz" hún- Moscou, diz O seguinte:
gara, talvez tenha sido transmitida pelO "A cooheçida agente do Serviço
padre Emérico Moczy, jesuita. que esteve Secreto norte-americana, jornalistano Vaticano em dezembro último. Moczy,
segundo se di�, teria sido detido ao re- Anna Louise Strong, que por negli-
gressar á Hungria. gência de certos funcionários dô
o mesmo informante recordou a notí- Ministério das Relações Exteriores

ciada proposta da Iugoslávia de libeJ;tar
Stepinac, arcebispo de Zagreb, caso o Va-

entrou na União Soviética, foi de-
ticano o retirasse do país. O arcebispo do Estado a 14 de fevereiro. A sra.,
foi condenado há mais de dois anos a 16 Strong é acusada de espionagem c
anos de prisão, sob a acusação de crimes ..

de guerra. Os juízes e encarceradores de
atIvIdades subversivas, dirigida,>

Stepinac foram excomungados _ tal co- contra a Uniã'o Soviética. Informa
mo aconteceu a todos os que intervieram 'se que será deportada da Uniã.) So
no julgamento e condenação do cardeal viM.ica d.entro de alguns dias".
Josef Mindeszenty, --.

Declarou a referida fonte, que o Vati
cano "não pode aeeitar compromissos em

casos ·como êsses". Os sacerdotes vivem
com, ós seus fiéis, Poderáo vir para Roma,
se desejarem, porém,' o Vaticano não os

chamari�, so� pressão"_

Presidente: Lopes Vieira - P. S.

D:
Membros presentes: ·Cid Loures:

Ribas, Armando Calil Bulos e A'�ne
sino Faraco - P. S. D., João José
e Paulo Fontes - U. D. N. _.- e

Braz Alves -'- P. T. B. I

Havendo número regimental foi

aberta, a sessão e lida e aprovac'a a.

ata da anterior.

aprovou, por unanimidade, 'na ses

são de hoje, um voto de sclírlarle-
dade vossa eminencia ensejo grnn
des manifestações protesto contra

perseguição religiosa desencadeada
na Europa, reafirmando sua ccnf'i-
ança ideais democracia e cívilisação
cristãs

Respeitosas saudações
Lopes Vieira

Presidente da 'Comissão Perma
nente da Assembléia Legislativa
de Sta. Catarina.

o OfOj,eto 5ôbre - OS
militilres comunistas
Rio, 16 A, N. Ao contrário

do que foi noticiado, o. Senado
não aprovou ontem, da redação
final do 'projeto refer:ente à
reforma dos militares extremis
tas. Há uma pequena correção
a ser feita no projeto: e, assim,
só hoj e ou amanhã, a sua reda
ção final deverá ser aprovada
pelo Senado.

soas formaram longas filas nos armazens

desta capital, q\ll' pela primeira vez es

tão vendendo. alimentos escassos.

Foi infqrmado que cenas idênticas fo
ram assinaladas em frente a outros ses

seIlta "armazens liv.res", esta:.bélecidos em

todo o pais. .
-

I quantidades limitadas' de . outros produ-
Os preços são surpreendentemente al- tos.

tos, porém, em muitos casos, mais bai- U,m dos artigos mais caros é o café,
xos que no florescente "mercado )legro" vendido a 1.500 coroas por quilO (600 cru

as caixeiros se viram zonlos para atender zeÚ'os mais ou menos). No "merca'Clo ne'

os interessados e impuseram uma espé- gra" o preço do café é de uma:s 3.500 co

cie de racionamento para poder servir a roas por quilo (mais de mil cruzeiros).
todos, assim é' que cada pessoa só pôde O litro de conhaque nacional é ven-·

carregar apenas cem gramas de arroz e did<l ao preço de 2.200 a 2.400' coroa".

I

,

a ínstalaçãe dos municípios' Trah,a,bo_ escravo'
de Capinzal e Piratuba n!K's���l!, 16 (�. P.) - 0'

se' ter visto obrigado a deter, acusar e nente, fôsse passado o seguinte:' ca-_
EE. UU. -propuseram formalmente julgar Mindszenty". bograma: ..
que a Organização Internacional ÓO Revai não revelou quando S� têz s.o

T b II
.

ti f d Vaticano a suposta oferta .ou sug=stão
CARDEAL JAYME CA..t'\fARA

ra a 10 .inves rgue os un arncn- .

de retirar Mindszenty, porém. o-rt.ras es.. Palácio S. Joaquim
,tos dos rumores de' qlfe entre oito feras alegam' que a comunicação foi en- Rio de Janeiro
e quatorze milhões de pessoas es- i d S t S' a 18 d deze bro Millv a a a an a e em. -

A comissão permanente da Assem-
tão submetidas li regime de trabalho dszenty foi detido oito dias depois. Revai

fêz acerbas referências ao presidente Tru- bléia Legislativa de Santa Catarina
forçado na' ,União Soviética. Essa

resolução .foi apresentada ao Con
selho Econômico e Social, pedindo
que a o.IT atentasse "para o pro"
blema do trabalho forçado e sua

amplitude, à luz de tôdas as infor-,

",roprietário e

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor u-, RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Diretor de Redação GUSTAVO. NEVES

Ano xxxv Florianópolis Quinta-feira, 17 Iit. �O.46�de Fevert ira de 1949

Para

Pio

Com o fim de presidir o ato da instalação provrsorra dos mUTIlCI

pios de Capinzal e Piratuba, seguiu ontem para aquelas regiões o sr. dr.
Armando Simone Pereira, ilustre Secretário da Justiça, Educação e

Saúde, que representará o sr. Governador do Estado.
S. exa. viajou ém avião, tendo-o acompanhado os srs. dr. Orty Ma

galhães Machado, representando a Assembléia Legislativa, Ceiso Ra
, mos) presidente da Comissão Executiva Estadual do P. S. D., dr. Antonio
Almeida e jornalista Jairo Callado.

XII ·exorta os católicos
de Iodo' o mundo

\

mações possiveis".
CIDADE DO VA�ICAr... (;, 14 dículo as coisas' sagradas". "Ês-

Essa medida segue-se ao discurso
(�J.P.) - A S�OTada Conzreca- tes atos contra De "d'

de segunda-feira do secretário as-
_ • I

'::>
, '" '::> us, Isse, .

t t d E d W' Içao Consistdi :al do VáUCanG "constituem um crime. nefan-
'SIS en e

A

e �sta .0, II �r� Thorp,

orde�ou' a excomunhão maior do". O Papa acrescentou que a nq(�ual ele desafiou a Rússia a per

de. todas' .as pessoas responsá-' oração é o método mais eficien-!
milir : entrada �o pais de um?

veis .pelo Julgamento do Carde-: te para "a proteção e remédio i301�11ssao Inter.nacIOnal de Investi
al Míndszentv e (.1 Papa Pio XII, contra esta impíedade crimino'-l,gaçao, para refutar a a,cusaçijO Ilf

num ato s;l_ll precedente. exor- sa, que çontamína a nossa épo- 'práticas, de' trabalho escravo em
tou os católicos de. to�o o mun- ca por parte daqueles que rene- l�assa. A resolução formal não alu
do a oral� �el� eXpl�(;aO do "cri- garri a Deus". "Se o ateísmo e

diu a qualquer comissão internacio
me dos mlmIp';�.x; oe ?eus". o ódio a Deus, que contaminam nal- Essa medida conta com o apôio

,

A excomur:hal), aplicada pré- a nossa época e merecem real- da Federação Americana do Trsba

Vl�mente a todas a� pessoas im mente um castigo temivel, são lho, que afirma que incontáveis mi

plIca�as na dplenç,L) do Carde- um pecado atroz" _ disse _:_ lhões de escravos estão trabalhando
al Primaz d� Hungria, foi ter- "nós podemos, na fonte de san- na Rússia e nos paí�es satéliÍi�s e

n3:da exte.nSlV'1 aos responsá- gue de Cristo, que contem o cá- exigiu que a o.NU "decrete a abo
veIS pel? Ju�gament(). lice do novo testamento, lavar lição do trabalho forçado e ,con'.pul-
Em VIrtude ae .u�l.no��a de- êste crime abominável, bar'rar sóriol'. A AFL acusa a Rússia. in

ereto, a excom�mnao ,1.})!lC,a .. se suas _consequências, implorar o cl.usive, de "usar mão de ohra e')
a �odos os memü::o:: do governo perdao dos- c;ulpados e brindar crava na mineração do ura!Jio".
�ungaro, ao, r'Jglme dominado um I triunfo esplêndido à Igre- Diz ela 'que entre 50 e 100 mil I)'pe
pe�os �omums1:8,':l qu: t..el�br:.ou ja". ',rários' alemães, inclusive alguns

� JUIgtmento do CaldeaI .MllJ: E� �ua carta papal, o Sumo prisioneiros políticos, estão empe-

P��:? y : q�L� o.�ente�CI�.�_a P.?ntIf�ce form�]ou declara- nhados na mineração do uranio. ria

dOI ;ot'p·_rp��,ll.. l·�ssa el,lS�o çoes sobre a umao e alianças, Alemanha ,e na Tchecoslováquiaa IcailO le:r,'. �gar nas ves- declarações essás que f(;.'),m .

'.

peras �o __'?nSlf.;tcllo secret? ex- interpretadas nos círculos di-
�

traordmai�l.o. qu � �€ :-ealIzará plomátiêos romanos c o m o Ele.·l"o-es DOsegunda teu'R prOxlll1a, quando uma indicação de aprovação :v
Sua �antHI�d'�' o Papa Pío X.lI para os Pactos do Atla.ntiéo p'

-

f:;la�a a� .�J�le�lO,de Cal�c�ls" Norte e União Européi!'l. o.:Pa- 'aragu81
.

sobre o Ju·�an,('nL\) de M�l�d�- pa expressou sua aprova�ão às Assunção, 16 (U. P.)' - O presidente

2enty. . "medidas adotadas para 'UnI'r'
provisório Raimundo Rolon baixou tom

....A t
-

t 'r l decreto. convocando as eleições pre,iúen-exor açao apos o.l,�a do �3:- os Estados em alIanças ainda cials para 17 de abril. O govêrno do p,o
pa aos sacerdotes e freIS

catoll-Imais estreitas". siclente -Natalício Gonzalez foi derrubado
COS d� to�o O mundo concede a Os diplomatas anglo-norte-

a 30 de janeiro, num golpe organizil:c'o

autoflzaçao sem d t pelos membros dissidentes do: Partido 'Co'-
, prece en es, americanos disseram' que esta

ao cI I b
. lorado. A qivergêncla no partido .- o

,
er�' para ce � Ear missas declarfl,ção foi aceita como um único legalmente reconhecido - p1.recc

do. domIngo da Pli:Ixao, ,3 d� a- reconheçimento indireto dos es-
ter sido solucionada. mediant� um' !l.C61·

bnI.' uma das quaIS sera mIssa forços das nações oci'dentais de I
do pelo qual ambas as facçtas serão re-

votIva "para perdoar os peca.! criar tal união política' prese_nt�das no novo govêrno, 'após as

dos" do ateismo mundial. Êste' '. eleiçoes.·
" .'

ato é considerado como uma

resposta papal direta à senten
ça Mindszenty e como uma de
núncia geral de tôdas as cam
panhas anti�religiosas. Disse
Sua Santidade que "estamos
consternados de�pesar e dor, ao
percebe,r como a iniquidade dos
�nju�tos chega a um grau de
ImpIedade incrivel e sem para
lelo. Veneráveis irmãos! Estre
�ecemos ante a simples men

çao desta maldade, porém a 0-

bligação do nos�o ofício apos
tóTico nos impele a falar".
Disse que os inimigos de De

us haviam agido com "insolên
cia suprema para cobrir de ri-

A propósito- d� homenagem à me_'
mória de Paschoal Simone'

A prop�sito d� _justa homenagem que a Câmara l\IÍunicipal acaba
de prestar a memOrIa de Paschoal Simone, cujo nome foi dado a uma
rua do ba�r�'o dos Co,qu�iros, o sr. dr. Armando S�mone Pereira, i-lus
tre SecretarIo da JustIça, Educação e Saúde é neto daquele saudoso ci
dadão, assim se dirigiu ao Presidente do Le<1islativo MunícI'pal 'r .

r_
, "', S • ]0.

nalista Batista Pereira:
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cabine e.paçosa, ve"tilada. ii Con,truçõo s61ida e simples, ii . __ porque Chevrolet dá maio 'I,

Conforto e ampla vi.ibilidode. -ti Peço, genuinas Ch e v r e l e t. ii lucro com menos despesas. i
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Um fiel Eompa'nheiro ele trabalho - é bem 'a definição
de um Caminhão CHEVROlET. Permanecendo mais tempo

,,;, estrada, menos tempo na oficina, CHEVROtET satisfaz
� .

,

r I!, quem precisa dc:pender de um caminhão - objeto de,
:
n�gócio... fator de lucro! E

_

o só fato de CHEVROlET

ser o (lIminhão mais vendido em todo o mundo consti

tue ,CI sua garantia
I

de serviço eficiente e regular.

G-I!� ERAL MOTORS D'O BRASIL S.A.
5,012 f;,

,

;
,

"

t

Credito Mitao rrediai )

RESULTAD� DO, 190 SORTEIO DQ PLANO "B". REALIZAI?O NO DIA)-2 DE FEVEREIRO DE 1949
CADERNETA N. 28.546

,

Prêmio, maior em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00
APROXIMAÇÕES SUPERIORES " APROXIMAÇõES INFERIORES
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 CADERNETA N. 28.545
CADERNETA N. 16.960

I'
CADERNETA' N. 16,.958

CADERNETA N. 13.253 CADERNETA N. 13.251
CADERNETA N. 5.845 CADERNETA N. 5.843
CADERNETA N. 36.180 I CADERNETA N. 36.178

AVISO: O PRóXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-Á NO DIA 2 DE MARI�O
,

O resultado acima, é do sorteio do mês de Janeiro, extraido dos
eínco primeiros prêmios dá primeira extração da Loteria Federal �ea

lizada no dia 2 de Fevereiro.
Florianópolis, 5 de fevereiro de 1949.
VLSTO: Helio Milton Pereira.

'

PROPRIETÁRIOS p'- P., J. MOREIRA & CIA.

-�� IYENDE-SE por motivo de mudanCítl .

.

tl ,.:'.':;':.:: I Grande área de terreno jà cultivada
(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros'
Area de 14? metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

.

c J o 6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Al'lies._
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

,Possuidora de grande prática,
aceita tôdas as encomendas
que sé apresentarem.

Atenca Geral para St8� Cataroa ra�oupas de crianças e senhe-

�ua Felipe Schmidt, 22 - Sob. ' Preços módicos.
Caixa Postal, b9 Tel. "Prnteetera" - FLORIANOPOLIS nUa Duarte Schutel n. 56

aa4io$ i8119_0$ ��aaco'f
Da Fábrica ao consumidor.-- Graúde estoque recebeu a firma distribuidora .

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua - Conselheiro Mafra
�

35 -, Fone 1565 - Fpelís,

. [p>,:[�/'O.1F' fE C 1fO �A
OOMf?AlNll=flijA..D IRO� CONT�
�. P.CCJDENTES,·,DO TRABALHO =4

s e c e SOClA .... ;

po�ro ALEGRE

RUA VOLÜNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . 1.. ANDAR

(�f"V" POSTI\L. 583 - TELEFONE F>�AI\ - l·ELECãRAMAS: .PROTECTri_JlA.

/

\ .

n.s perturba
ções digestivas são frequen
temente ocasionadas por
excesso de acidez. E pos
sivel remediar os ataques
de flatulência, biliosidade,
câimbras ou dores após as

refeições. MAGNESIA
BISURADP_ é reconhecida
como o remédio de coníían
ça para, neutralizar o ex
cesso de acidez estomacal.
MAGNÉSIA BISURADA
alivia ràpidamente os distúr
bios da acidez, MAGNESIA
BISURADA ajudará seu es

tômago a funcionar perfei-
tamente.

Em pó e em comprimidos.

Coqueiros Praia' Clube
AVISO

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

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

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

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

Représentações
• FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEI;RA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL. 245 - SÃO P�ULO.

32 MAGNÉSIA

BISURA"DA
ANTIAClDO DIGESTIVO

1530 kilocieloe ondas:' médias de ,196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Costureira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SÁBADO 28 SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO E r DE MARÇO, TEJ{ÇA-FEIRA,.AS 22 HOARS. DIA 27,
DOMINGO, MATIÉE INFANTIL ÁS 16 HORAS: VENDA DE MESÁS DiA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS,'NA SEDE DO CLUBE. QUARTA-FEIRA; DIA 9,.AS 20 HORAS
REUNIÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.

'

VidaQocial�/ "

ÁS oito horas entrou 'Ü associa
do n. 1, ,e assim até o 109, rnaís ou

menos, pehnanecendo todos em

suas cadeiras numeradas durante o

di.a, quando ,dhegou a ansiosamen

�e esperada 17 horas.
Numa. mesa ampla, a Diretoria (lo

Clube, do á, frente o -seu Presi
dente em exercido, NELSON MU
NE:;;, o Tesoureiro Geral, dr. Madei
ra Neves, o 20 Tesoureiro, [lias
Mansur, o Secretário Geral, Arnal
do Dutra, foi feita a chamada do
n. 1 pelo Presidente.
Uma grande planta do salãl), se

achava na mêsa. Todos lugares V3-

gos, com exceçã'o, conforme já fui
anunciado, de uma mêsa para o Go

yernador do Ektado, Diretoria do

Clube, uma mêsa para Imprcn<:a e

-D. LUIZA PELUSO LEHMKUHL Nice de Campos Farias e o sr. outra para IUDIO GUARUJA. que

Ad 1[' J
' Q -1 U' h irá irradiar os folguedos carnaya-

Aniversaria-se hoje a di'stinta ;� O' o ose ",I va munn o, por
lescos:

senhora d, Luiza Peluso Lehm- parle do noivo, o sr. Cmte. Coro-
'[ J

-

C' d'd M
.

h A escolha das mêsas foi feit.a pe-kuhl, virtuosa espôsa do sr. Car- ne oao an 1 o ann o e exma.

I A Id F d
- , los associados, conforme suas cha-• los Lehmkuhl, do comércio lócal. sen lOra, o sr. rna o < re erJCo 'l1re

Mesquita e exma, ,senhora; no reli- madas.·' Igioso, pOI"1)aeie da noiva, a sta.Lai- Quem chegou primeiro no Clube
la Corrêa Freysleben ,e o sr, Na- pela manhã, naturalmente, teve me

zaJ'é Silva tlarinho, representado lhor lugar.
por seu pai, o sr. João Gonzaga e

_

O ato 'aliás fOI amplaIÍlenie d1\'ul.
'exma esposa; por parte do noivei, gado pelas circulares imvia<;las a

o sr. José Francisco dos San-l'Ds e todos os associados.

ANIVERSÁRIOS;
-;SRA. MARrA LUIZA HOFFMANN

Faz anos hoje a exma. sra, d. Ma
"ria Luiza' Hoffmann, digna con

.sor te do sr. dr. Wi lly Hoffrnann.
A ilustre- natal ioianf.e que é mui

to benquista nos nossos meios so

.ciais, onde desfruta de um vasto
círculo de amizades, 'se impôs á
.admiração da coletividade por- seu
coração mag-nânimo sempre afei
to ao bem e ás iniciativas altruís
Licas.

"O Estado"

respeitosamente.
a cumprimenta,

SRA. ANA BOSCO DE MELO
Transcorre nesta data o aniver

.sárío natalícío da exma. sra. a,

.Ana Bosco de Melo, digna espôsa
-do .iornalista Osvaldo Melo, alto
.funcionário da Secretaria da As
.ssmbléia Legislativa do Estado.

Dama de excelsas virtudes, .vun
.guardeira de grandes movimen
tos cristãos; á ilustre aniversrni

.ante, por certo, hoje, .receberá as

homenagens a que faz jús.
Cumprimentamo-la, prazerosa-

-mente.

MENINO LOURIVAL BORJA
O inteligente menino Loui-ival.

filhinho do sr. Francisco Bor.ia e

-de sua exma. esposa d. Elza Leiun
.kuhl Borja, vê .passar hois ruais
.mn ano de feliz existência.

SR. COLOMBO FARACO
A efeméride de hoje regista o

-aniversário natalício do nO�S0 �is
"tinto conterrâneo sr. Colombo Fa

raco, comerciante nesta p1'31}a.

"

SR. ADOLFO MONTEIRO PINTO

_ a sra.. Honor ina L'
de abril próximo para a realização do ím-

ivramento. portante. certame. Participarão do con-
- a sta. Maria Iná Vaz, compe- gresso representaçÕes. de todos os Estados,

tente funcionária do Ministério
do Trabalho, nesta capital.

- a SI'a: Júlia Amália da Costa.

SR, CARLOS BANDEIRA DE MELHO
Via aérea, chegou ontem do Rio de

Janeiro, em v.lagem de Inspeção, G sr,

'Carlos Bandeira de Melo, .-dlr�tor da Cla.
de Seguros "A Equitativa".

'

S_ S_ no aeroporto foi recebido- pelos
srs, Osvaldo Machado e' Nivaldo Machado,
rliretores da Importante firma Machado
S. A_,

_

desta praça. agentes daqueta ots.
em nosso Estado_

.Nçssos efusivos cumprimentos a tão
ilustre visitante COm votos de [oU? nerrna

nêncla nesta capitaL

CAP. OSCAR AmES Dl!! SOUSA
Vindo do Rio Grande de Sul,

acha-se entre -nos, o nosso ilus
tre patrício sr. Cap. Oscar Ai
res de Sousa, alto oficial do Mí-
nistérío da Aeronáutica, servnido REI MOMO VAE ABAFAR" NO
no Q.G. da 5a. Zona Aérea, em "12"
Pôrto Alegre. Conforme 'estava sendo anuncia-
o nosso .prezado amigo que, do previamente, teve lugar m; tar

nesta ca-pital, já residiu .por de de terça-feira última, a venda de

anos, e onde é grandemente es- mêsas para os grandes bailes 11'3
timado 'e relacionado, se faz carnaval no Clube "12 de Agósto",
acompanhar de sua exma. es- este ano.

pôsa d. Irene de' Sousa e de Seu A concurrência .dêsde...oêdo foi
interessante garoto, estando em enorme.
visita a,parentes e a pessoas ÁS primeiras horas do dia, já' ha-
de suas relações. via -

quem entrasse na "bicha", à
AO disitinto visitante, nossos espera de que a distribuição de car

votos de feliz estada nesta ci- tões numerados tivesse início.

VIAJANTES:
-0-

dade, extensivos aos seus,

CASAMENTO;
Realiza-se amanhã o .casamento

da gistinfa senhoriuhg, Elianni
Silva Marinho,' fino ornamento da
nossa sociedade, e dileta fi lha do
sr. Coronel Joâo Cândido Marinho,
brioso militar comandante da 1108-Faz anos hoje o nosso estimado

· coestaduano sr. Adolfo Monteiro sa Fôrça. Po lioial, com o -sr. Alen

Pinto. competente Iuncinuár io do cal' :cle Sousa Santos, nosso distin

""l'ribunal d� Justiça. Cidadão de to patrício.

âuvulgar capacidade de trabalho O ato civil se efetuará na resi

integro, bom amigo, o natalician-.' clência Marinho, á rua Tiradentes
,

n, 31, ás 10' h611'as, e o religioso,le que goza de geral estima em

_ nossos meios SOCIaIS, será, pe];) lia Igreja do Senbor Jesús dos

decorrer de tão grato acontecimp-ll- Passos, ás 10,30 hora,s.
Paraninfarão o alo civil, por-lo, muito homenageado por seus

parte da noiva o Sr. O'1lion da Gamain-úmeros amigos, entre os q,uais Lobo D'Eça e Exma. sra. o Sr. Adol-
fo José Silva Marinho e Sea, Nice

Transcorre na. data de hoje, en

-ire justificado jubilo dos d� sua

familia, o 5° aniversario natali
cio da galante menina Vera Maria,

" filhinha do Capitão Fortunato
Ferraz Gominho, oficial do Exer-

· cit'Ü Nacional, e sua exma. espôsa
Dna. Dilma Borges Gominho.

e a Vende-se, ou aluga-se, uma C'·lsa c

um terreno à rua Lauro Linhares
apre,

n. 10.

nos situamos.

SRA. BATISTINA MORTTZ
Aniversaria-se nesta data a exma.

- sra. d. Batistina Moritz, digna espô
� sa do 'sr. Roberto Moritz estimado

Juncionát'jo público estaduaL

-0-
VERA MARIA B. GOMINHO

A graciosa aniversarianle
,seus genitores "O Estado"

, S4ll1ta felicitações.
FAZEM ANOS HOJE: '

- o Sl'. Gerson Gevaerd.
- a st.a. Maria de Lourdes Oli-

- veira.
- a sta, Nair Souza.
- o sr. Hamilton D'Alascio.

,

- a sra. -Maria D, L. Gomes.
- menina Vânia Candemil Pe-

- reira, dilela filha do sr. Oscar dos
Santo,; Pereira, telegrafisLa do Ca
'bo' SU!Jmarino e de sua exma, d.
"Zlllma Canclcmil Pereira.

exma. senhora e SI', Anésio de SOLl- Não houve mêsas reservadas Sl

za Santos e exma. senhora que se nâo aquelas citadas acima_ Por is
farão r,epresentar.

I
so mesmo o sucesso foi sem preee-

Após -{) ,ceremonial o jovem ca- dentes.
sal seguirá viagem de núpcias. O salão de festas achava-se du-

I'ante o dia repleto d� familias e

muitas e muitas senhorinhas a1e
graram o' ambiente, cantando mar

chinhas -carnavalescas do lllomento,
acompanhadas ao piano. (

ÁS dezo'ito- horas e meia é<;tava
finda a venda de mêsas, inchHiv€
as localisadas no restaurante,
E com tão farmidavel assist�ncia,

dêsde já pode�se garantir que os

grandes bailes de carnaval no "12".
serão senáo maravilhosos, au-:'da
111ais atolllIcoS e sénsacionais,

CASA'

_Tratar
Ih 261.

à Rua Delminda Silv:eira

Atenção
Contador Diplomado com lon_

ga pratica de escritas em geral
oferece seus préstimos para a

Capital ou para o interior. Acei:..
ta tambem escritasl avulsas.
Cartas por obséquio para R.G.

Cunha Caixa Postal 42 Floria-
nópolis.

� b I llOl\1ERCfAL CRtSCIUMENSE S. A.

lisl!! 9ulo�íl! R �.��gAr���s� AS;!��:a���s �:�!�o�:sD��!�:�ol'ganl:ldora do I Congresso Nacional tas para a Assembléia geral ordídos' Jornalistas marcou a data de 4 a 7
nária que deverá realizar-se no dia
'22 de Março p. vindouro, ás 14 ho- .

ras, na séde social.
/

ORDEM DO DIA
1 -

_ Apresentação, discussão e
- votação do balanço e con

tas de 1948 e parecer do
conselho Iiscalr,

2 Eleição da nova diretoria
Dando inicio. á alegria oarnava- 3 Eleição do novo conselho

lesca que promete .ser "ruidosa ês- fiscal
te ano, 'Ü .numeroso bloco "Filhos 4 - Outros assuntos de interes-
do Mar", sob a dii-eção do 'sr. se social.
Joaquim Manoel Fraga, folião da Oresoiuma, 31 de Janeiro.
velha guarda, aparecerá ao nosso 1949
povo, amanhã, 'ás- 20 tiaras, percor- Jorge Frydberg - Diretor Pre-
rendo várias ruás da capital, in- sidente-
.clusive a Felipe Schmidt.' AVISO

O bem ensaiado bloco do Fraga Ac,bam-se á .disposíção dos se-

movimentará amanhã todos os f'ó-. nhores acionistas 06 do-cumentos de
liões ansiosos por aplaudirem, o. que trata o artigo 99 do Decreto-
popular bloco de rua. lei 2,627 de 26/9/40.

I •

CARNAVAL
Bloco filhos do -

Mar

Caramurú

BONS NEGóCIOS DE IlIfóVEIS?
Só por intermédio do Escritório Imo

biliário A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

VOE
p. I a

�iI,S
p a r a

EURO'I
, ,

URUGUIlY,
ARGENTINI.
Dois vôos semanais
em ambas direções.

• Passagens
• Passagens de Chamada
• Carga e

-

Encomendus
.

��"i--.:=S
II

SCJlNDINA1'14N
JlIRI.INEJ SJlSTEM

linhas Aéreas Escandinavos
.. Informações e Resl':MJas:��..

RIO:Av,RioBranco,277-loja IBD
Tels. 22-2870 e 32-6583

Sli.O PAULO: Ladeira Dr,Falcão
Filho, 56, s, 1075 - Tel 6-4965

RECIFE: Avenida Rio Branco,
155-Tel.ef!>ne 9032.

Ou em tódas as Agências de Tzwismo e

representantes da: ••Aerovias Brasil" e

"Cruzei'ro do Sul", em todo o Bj'asil.

Furto de joias
NOVA YORK, 16 (D. P.) -

policia está investigando um fur

to de joias no valor de 600.000

cruzeirDs, oc-orr,ido na luxuosa

mansão em Long Islancl, perten
cente a John T. PeaL Junior, neto

de Charles Pl'att, um dos funda�

dores da Standard Di! Com;pany
of New York. Con.sidera�se ,a pos

sibilidade' de que um "penetra" do

baile dado por PraU, no vérão pas

sado, tel\ha examinado um. cofre

de parede secreto, -onde' se acha

vam as jóias. Pratt. descobriu -o

rDubo, ontem, quando abr,iu o re

ferido cofre; pela prim.eira ve7:,
desde janeiro. Trata-se de mais

''Um vultoso furto, semelhante aos

que já se têm verificado em resi
dências ricas ,de Nova York, os

quais a policia calcula que atinjam
,a 140 milhõ.es de crUzeiros.

CINEMAS

de

- Simultaneamente -

RI1'Z - ÁS 7,30 horas

ODEON ___: ÁS 73/4 horas

RQXY - Ás 8 horas
-- Sessões Chies -

_- Mais um. espetacular e extdor
dinánio lançamento!
- Mais uma vitor-iosa apresenta-

2f}TH CENTURY FOX!'
- A história 'de um grande amor

que tinha uma sina diabólica e es

tava fadado á destruição!
ROSAS TRAGIÇAS

com

Victor MATURE
- O Galã', do Momento

Peggy CUMMINS
Vicent PRICE
ETHEL BARRYMORE

- Um filme de grande interêsse,
de extranha e apaixonada situa

'çõesl,
FDrte!

Impressionante \

-Misterioso!
- No Programa --

1) - A Marcha da Vida - Núc.
2)' - Atualidades Warner Pathé

- .Tornal

i - Preços: -

RITZ e ODEON - Cr$ 6,0.0 e

ROXY - Cr$ 4,80 --::- 3,00
:�.DO

"Imp. até 14 anos"
- SUSPENSAS TODAS; ele .. ;
- ESTUDANTES sem cadernetas;

-,

etc...

IMPERIAL - ÁS 7,30 horas
FIDELIDADE

com

Tecl DONALDSON
John LITTEL

-- No Programa -

1) - Atualidades Gauchas
- Nac.

, 2)

2 x 1

,

O Gato Sinistro
nho.

- Preço: -

Cr$ 3,00 (único)
"Imp. até 14 anos"

S*hado - RITZ

DESENCANTO
com

Trevo!' HOWARD
Celia JOHNSON

...... ··1

Domingo - RITZ e ODEON
A MANSÃO DA LOUCURA

com

Barbara STANWICK
Errol FLYNN

-------------------------------

Desboteoderam-se
OS acompanbantes
dA dois enterros

A MANILHA, 16 (U. A.) - Os
membl'os de doj.g cortejos fun�res
se emp,enharam em discussão,
porque uns e outrõs queriam pas
sar primeiro num tre-cho estr,eito
do caminho do cemiterio. Das pa
lavras chegaram logo ás vias de
fato, 'e enquanto os

_ ca'ixões eram
jogados para, urp lado; os acompa
nhantes travavam uma animada,
luta de box, q"e só te�'minou qnan
do o vigilante do cemiLeri,o dispa
rou alguns tiros para o ar. Houve
dois feridos na refrega, mas ne

.nhum novo candidato ao cemite-
r,io.

leão entre amigos
o barco "Tabu" que deveria

seI"sorteado hoje,- dia 16, só o será
no dia 12 de março. ÊSs.e é o aVI

so -que faz o seu proprietário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� 1Mesíl Redonda sôbre
,,8 Coo.servação
..do 8ólo

Em S. Paulo, no proximo dia
.20, reunír-se-ão delegações de to

.dos Os Estados da União com Q

,proposito de debater, em mesa-ré

.dorida, ampla e democraticamente,
.os magnos problemas' ligados á

.eonservação do sólo.
.

Atendendo a renovados convites
.da Sociedade Rural Brasileira, pa
trocinadora do conclave, o govêr
no do Estado, pela Secretaria da

AgriculLura, convidou para repre
.sentar S. Catarina o laureado. a-,

grônomo e acatado industrial, Dr'.
·\Guilherme Renaux que chefiará
uma delegação composta do, Dr.

,Glauco Olinger agrónomo do
_Ácôrdo Unico Estado-União e do

'Dr. Wilmar Dias consultor técni
·,,co do Diretório Regional do Con-

selho Nacional de Geografia,
.

O Dr. Guilhe.rme Renaux, homem
.-'bastante 'conceituado nos meios

.agronômtcos do país, especiali
zou-se em genética na Suiça (Es
cola Experimental de Lausanne) e

nos Estados Unidos, onde cursou

eas Escolas Agrícolas de Kansas,
:Mississipi e Michigan e em nosso

Estado, tem se dedi-cado a
'

intcn
sívos estudos de renovaoões do so

'lo, I adubação verde e �utros pro
blemas de vital irnpor tanoia para
;:3, economia catarínense,
A Mesa Redonda 'será inaugura

ela pelo Presidente Eurico Dutra.
", .. "' -. • • • • • • • • ••••••• t

. Para a cútis.
Para o banho.

Para as' crianças.
'l() Sabonete de Reuter - é prepa
.rado com substâncias balsâmicas
.e benéficas. descobertas à custa
-de minuciosas pesquisas e con.

"provado pela experiência de.cinco
;gerações.

inter·Continen(aL

.6 .... a •••
'
••••••••••. e..... ,. •••••••

'\
I

ESTA MARCA

Intensos esforços vêm sendo empregados para se

atingir ° potencial elétrico de que o país neces

sita. A Companhia Pirelli,' de sua parte, tem

cooperado ao máximo na ampliação da nossa

rêde elétrica, desde o ü\ício de suas atividades

há 20 anos. Hoje, a maior parte do mercado

brasileiro de condutores elétricos é abastecido

por Pirelli. Nas suas fábricas, em São Paulo, são

produzidos desde os grandes cabos de 30.00.0 volt

até os mais simples. cordões. Pirelli fornece ma

terial elétrico para os Ministérios da' Guerra, Ma

rinha e Viação; para as maiores estradJls de ferro, -

emprêsas elétricas e telefônicas do país. Com 75

anos de experiência, a Companhia Pirelli tem: ver

dadeiro orgulho da missão que des-empenha no

parque industrial do Brasil: poupar ao país a
\

importação de material básico, oferecendo-lhe

produtos com o mais alto padrão de qualidade.

NAS PRINCI'PAIS CASAS DO RAMO

� 01(00

// �,IJr5
Condutores paro auto Condutores para rádio

�Imigran.es na
Jlha .das flores

'.

, ..
' ,ai�"B

RIO, 15 (AN) - O diretor do
-do Departamento Nacional de Im- •

'llrensa disse, hoje, que â Ilha das

Flores não está apenas super lota-
......._----------•..,.."'--'--�--------------------------------------------

da - está superlotadissima. Com .

capacidade para 1.400 imigmntfs ·1
'

abriga no momento 1.900. Sábado Datilógrafa--�hegaram pelo navio "General Ha- •
an'', procedentes de Bremerhaveen, : diplomadamais 834, na sua maioria

pOlon�ses'l' :
ru,ssos brancos, íngoeslavos, rume- •

lias, bulgaros, austriacos e turcos. ' ••:Para atender a essa situação de
•-emergencia, o d'ire,!or daquele de·
:llartamento pensa, segundo ainda •

informou, no aproveitamento do : ....
llavio "Minas" do Loide que ficaria
ao largo da Ilha; com abrigo para.
lOS imigrantes. Entretanto o apro
veitamento desse navio acarretaria
a despesa de quinhentos -rnil cruzei
tos e o Departamento não dispõe
dessa verba. Daí o apelo que vem
de ser feito ao Ministro da Guer-ra
e da Aeronántica no sentido de ce-
d�j,

.

i :4iI(rel11 barracas de campanha ríara

.
abr'\lgar· o número :excedentc de
lUiigranlcs que a Ilha das Ftorcs
não comporta.

I
I
i
I

EXIJA SEMPRE

/,&Condutor��
para enceradeira

Pirelli S. A. - Companhia industrial Brasileira

Cabos telefônicos Fio5 para enrolamentos

Gfereçe seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira .

Caixa Postal 55.

Vende-se 2 lotes de 10 metros de
frente por 30 de fundos a Rua An

tonio Ma�tos Arejas no Estreito

próximo ao ponto de onibus, tratar
com Artur Hartoog na Cia. Telefô
nica Catarínense.

Transportes rEtguJarss de cargos do pôrto

SÃO FRANCISVO DO 'SUL para_NOVA VORI
Informações comos Agentes

Flori9n6po'i� - Càrlos HoepckeS/A - cr - Teletone 1.212 ( En 1. t eleg ,

São Freneieco do Sul - Carlos Hoepcke SfA -CI - TeielOlle ii 'vi O ) � t \4 \C &:

................ � �
.

VENDE-SE

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

Um condutor

de qualidade para
cada aplicação'

------------..;....-----------_ .•_._,-
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CLUBE DOZE
. \

O'E AG STO
DIA 19. SOIRÉE CARNAVALESCA, COllI INí-CIO ÀS 22 HORAS.:DIA 26 SÁBADO. BAILE DE .CARNAVAL. DIA 27 DOMINGO. BAILE

DE CARNAVAL. DIA 28 2a FEIR.A. SOIRÉEINFANTIL, COM INíCIO ÀS 16 HORAS. DL.\, 10 BAILE DE CARNAVAL. -- OS BAIIJES DE

CARNAVAL TERÃO INíCIO ÀS 22 HOltA.S

MOSCOU, I\.. (U,P,) � O jor
nal oficioso "Isvestia", decla
l'OU que os Estados Unidos vol
taram a mostrar sua intenção
de "desencadear uma nova

guerra", ao rejeitarem o ofere
cimento de Stalin para a con

certação de um pacto de paz, O
jornal publica um artigo de seu

comentarista de assuntos inter-
. nacionais, o qual diz o seguin
te:

Ampla a

em
coeperaçãe agrícola
Santa Catarína

I campanha SOVlé
Uca é Improfícua
WASHINGTON, 1... (U, P,L - - O

presidente Truman declarou ao

Congresso que a campanha orien

tada pela Rússia, para inutilizar o

Programa de Recuperação da Eu-

ropa, não está correspondendo às Em Lajes, Santa Catarina, será inaugurada no ,dia 12 de março vin-

expectativas dos comunistas, Disse Ata'que atômico a. douro a 53 Exposição Agro Pecuária, ao mesmo tefpo em que terão-

que a campanha de propaganda co- lugar também a 23 Reunião Econômico-Agrícola e uma Semana Rura-

munista é "poderosa, constante e grande distancia lista patrocinada pelo Serviço de Informação Agrícola, Afim de não.

bem apoiada por dinheiro e talen- só convidar pessoalmente o Ministro da Agricultura para assistir àque-

tos", mas que o Plano Marshall cs- NORWALK, Connecticut, lf!
le certame, como também tratar de assuntos relativos à agricultura

tá marchando para diante, a1;>?Sal: (U,P,) _ O Secretário da Avia- catarinense, acha-se no Rio o Sr, Leoberto Leal, Secretário da Agricul-

dela, ção dos Estados Unidos, Stuart tura daquele Estado sulino,

O presidente apresentou relatório Syinington, disse, durante um
O êXITO DE DUAS GRANDES CAMPANHAS

. "Os círculos governamentais sôbre o funcionalismo 'da Adminis- banquete comemorativo a o Abordado pela reportagem assim se manifest�u o Sr, Leoberto Leal

norte - americanos provaram, - , 'sôbre .as atividades agrárias naquele Estado:
.

"ma vez mais, que esta-o evítan- traç�o de Cooperação ,Econômica, "Dia de Lincoln' , que o gigan-
... I t d t t b b deí de sei "Silenciar a respeito do ponderável auxilio que tem obtido o Es-
d d lib d t

A

d
re a IVO ao segun o rimestrc ter- esco om ar erro e seis mo-

a e I era amen e um acor o ,

'

t "B 36"
"

d t tado de Santa Catarina por parte do Ministério da Agricultura, na gés-
com a UnI'a-o Soviética, porquel'mlllado a 30 d,e setembro de 1!:J43. ores - ja po e a acar po-

t
- d t d di t tão do Sr, Daniel de Carvalho, seria imperdoável omissão, Bastaria pa-

tal acôrdo tiraria todo o objeti-I enquan
o com.itês de ambas as ca- erosamen e a gran e IS an-

d C - ía com b b tômi as on ra o consaarar á imorredoura gratidão da lavoura de Santa Catar-ina a

vo à política agressiva do blóco sas ,o ongresso ,es,tao
. estudando cia com om as a omic ,c - �

I I
- seguindo em um di'a o que e- atuação de S, Excia. no combate á Peste Suína e aos gafanhotos. Há (!bC

.anglo-norte-americanos."
a egrs açao necessária para dar- ao

PRE 5 580 00 xércítos ínteíros levaríam anos focalizar, todavia, a diretriz de estreita colaboração com os serviços
Ao responde.r, à -declaração '

,

' 0,000 de dólares, para
d d 5 para realizar estaduais que o Sr, Daniel de Carvalho vem seguindo e cujos resulta-

·com que o secretário de Estado uma peno o � 1 meses, a termi-
S

'

to f' dos, altamente compensadores, importa exaltar, No meu Estado, ·

..c:"r
Dean Acheson rejeitou a idéia nar em 30 de Junho de 1950, Tru-

.

ymmg on a irmou que o ...

"B 36" e' o maís perfeito veícu exemplo, o rezime de acôrdos veio criar um clima da mais absoluta
de uma entrevista entre Tru- man mostra-se francamente otin.ista .

- :-�,

lo das fôrças aéreas descoberto cooperação, financeira, técnico ou adminístratíva, estabelecendo um tal
man e Stalin, na Rússia, Tche- quanto ao programa e apresentou

'f ate' agora para utílízar a bom setor do serviço público, unidade devéras p_roveitosa".
coslováquía ou na Polônia, o Cl ras e gráficos em apôio à sua

.

-

ba atômica, "O "B-36" pode Multiplicou a área plantada com o trigo
"Izvestia" diz: afirmativa, de que a recuperação

da Europa está progredindo, partir deste continente com Sôbre a cultura do trigo naquela unidade sulina, o Sr, Leoberto

uma bomba atômica e destruir Leal' manifestou o seu entusiasmo pelo êxito dessa campanha em Santa
Disse Truman que a produção to-

tal das fábricas e minas no tercen o
objetivos distantes", disse, "que Catarina, exaltando igualmente a orientação à 'mesma "dada pelo Minis-
aos exércitos terrestres tomaria tério da Agricultura, que, a seu ver, tem sido decisiva para a obtenção.trimestre de 1948 foi 10 por cento anos para conquistar - e aín- das grandes safras, já em fase de industrialização,maior do que a d-o ano anterior e da assim à custa de grandes - Apesar de sobremodo ingrato para a cultura do trigo o ano que

quase igual à de 1938, Disse W!C os baixas. O "B-36" poderá realí- d
"

1 t d
-

b t til' livem e passar - prosseguiu _ a area p an a a, nao o s an e. mu II> -

comunistas estão irradiando en- 011- zar-a tarefa em 16 horas, depoís I· I d 'O d I 'd' id d 1cou-se pe o trip o a anterlor. pro uto o Jt1 o e consi era o exce en-
das curtas, da Rússia e dos pr':�('s de partir, e regressar sem fazer .

I C 15
' ,

te e os mom 10S estão pagando r$ ,00 por saca acima do preço rm-
satélites, fazendo propaganda con- escalas - tudo com o rísco de ' ,

I' I
'

mmo estabelecido. Essa nova exp oração agrico a marcara nova e sigrri-
tra o Programa de Recuper-ação da 16 norte-americanos perderem r'

. ,

'1 t b I dreativa etapa na econorma nacional, es a e ecen o, ao mesmo tempo,
Europa e que têm representantes· a vida". ponderavel fonte de progresso e riqueza para o homem do campo, ora
nos parlamentos dos diversos pai- SUBMARINO DE LONGO racionalmente amparado pela valiosa orientação experimental, de �Y..-.
ses e na ONU, lutando contra êsse RAIO DE AÇA-O tensão e aproveitamento industrial do produto, que lhes vêm ditando
programa. Declarou que, quanto ao Depois de revelar que o bom- administradores e técnicos patrícios, quer estaduais, quer federais e até
aço, a produção está consider-àval., bardeiro concebido em 1941 co- rnuniclpais,
mente acima de 1938 e equivalendr, mo uma 3lrma para ser utiliza- E o que do· mais interessante nos parece dever ser focalizado 1;0
à de 1937, se excluirmos a Alema- da atraves do oceano e�ntra a I

setor do trigo _ acrescentou _ são os trabalhos que vêm sendo tenta
nha, cuja produção de aço per-ma- AI�manha, caso os alema�s con- dos. _ e até agora com êxito _ no sentido do aproveitamento das ter
necc deprimida. quístassem todo O co�tInente ras de campos nativos para o seu plantio. Julgados até então sórr-eute
1) - A produção total de ellrergia €�ropeu e seuAstsubI?annos �o- apropriados à exploração da pecuária, tais tipos de sólos, que cóbrérn

elétrica em todos os países, salvo mtmasds�m O lantíco, Symm- enorme área dos três meridionais do país, se mobilizados para a cul
a Alemanha, está 50 por cento aci- g .o�f' isse, stern meRnclO!lar es- tura do trigo, poderão transformar o Brasil num dos maiores produto-
ma do nível de antes da guerra e pecl·lcamen e�, ussia, que res desse nobre cereal",

.

que o tráfico ferroviár-io e' 30 per
outros povos ja possuem um S hemo: 'd St C tari leit

'

d .... , ,
,

de nú d bmarí
a emas que o governo e a, a arma p .ei eou Junto o '''11115t...:-

cento maior, gran e numero e s� m;r:nos rio da Agricultura o aumento de todos os acôrdos: de defesa sanítárra,
2) - Que a produção agrícola q:uae nav�gamd a gran es lS ,al?- vegetal e animal, de reflorestamento e do fomento agricola,

fêz progressos cons'ideráveis s(' bel·'}
Cl S eqUIpa os com o �pare !:lO

D "A NOITE"
J

Ri' 8 d F
.

,

"Schnorkel",
' e 1 ao- o - e everelro de 1949,

que a produção não tenha alc�nça-
do os níveis de antes da ,guel'l'a,

"Mediante a captura. de téc-

3) - Que o abastec1mento dt' ves-
nicas e o confisco dos meios de

Ao mesmo tempo o órgão do ,., . produção da Alemanha" acres-
�()--()--()�)�)--()�)�)....()._.()__().....()....(G

, I tnano e maIOr do que o do ano pas- ." �

, � IExército soviético, "Estrela Ver- sado se be··jll q.u
.

f' d
centou, �sses povo� contam

I TA t.'Ih' " d I f'
e lll. enol' ao e 311- t t h' t

•

me a, ec ara que ex- unçlO- tes da "ue .

an O com o con eClmen o tec- I �

náribs do Ministého das Rela-
4) _oQ;ra., ", .,nico, corpo

com fábricas para i /' ,ções Exteriores britânico estão .

.

' �e �r�e uma mal� efl- fabricar mais submarinos. Sa- III
.

_

organ�zando secretamente no clente,dlsh:lbulçao da �nã_o de ol:ra", bemos que outros povos ef.tão i
I

,�mundo árabe um trampolim
O abse.ntelsm� consbtm proh.�ma, intensificando a con'3trução ,-militar no estilo do de Lawren- em .mUltos paJs�s onde os a!'tIgo,> deste mortal submarino como Tr·a.nsporles "e'reos .LI-II-tada

o

ce, na Arábia, dc consumo estao escassos, dp. vez parte de seu pro�;rama nélval", c N ,
O artigo, escrito por .G, Osi- que os operários urbanos desviam EFICIÊNCIA DO "B-36" I c

pov, acrescenta que essa tarefa �eu tempo na busca de artigú� de Symington deelarou que o f 2as, 4as, e 6as: Rio - Santos _ Paranaguá _ .Curitiba I:é dirigida pelo brigadeiro britâ- consumo necessários, "B-36", O qual denominou de .-,�
.

_ Joinvile - Florianópolis e Lajes, _

. nico Charles Clayton, com a- . •. , • .. •

J
"Amo do Espaç:o", pode fazer as 3as, �as, e sábados: Lajes -- Florianópo1:is __ .-Joinvile t

provação dos Estados Unidos. Se riCM que�is ficar seguintes çoisas: o Curitiba -- Paranaguá __ Santos e Rio, !
Declara que Clayton tenta for- Oe modo facil eIe!!8i : 1 - Voai' a-uma aLtura a -que _. ·t�-mar um "blóco do Oriente Mé- Fazei hoje uma inscriçã'l não podem alcançar nem se- � Opera com A'Üiões Douglas DC3 de 21 logares, ,

dia", o qual. compreenderia a No Credito Mutuo Predill quer os aviões de l'ztro'propul- I A·gent'es.. FI·Dza LI-ma 'T 1/rma-os ,0Turquia, a Grécia, o Afganistão ••...... _ ..••. " .• _ _ �. são que os Estados Unidos aper- � \l
'€ a Grande Siria, feicoaram, ,- 0;

Ao tomar aperitivo :2 -- TranspodFl.r toda classe· Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone ·1565 tDiz que a Grã-Bretanha está de bombas fabr.lcada� até ago- i
.

�
trabalhando pelas costas das Peça Bitte!' ra, inclusive a de 21 tonel8.rla� _()......o__O__()__()._.o....()�()__()__()._.()._.()�).

Nações Unidas e que utiliza a a uma distancia àe '* 600 quilo-
'''ameaça da Rússia" como pre- Aguia puro metros,
texto para a organização de tal 3 - Tra1!.sp,_'itai' um c�tnhão
novo blóco, O Aperitivo completo de 16· milímetros para Stb pró-
O blóco do Oriénte Médio pria defesa.

pretende unir as fôrças da rea-

ção árabe, turca e grêga, sufo-
·car os crescentes movimentos
de libertacão nacional e facili
tar a conversão dos paises do
Próximo e do Oriente Médio em

trampolim militar para uso'dos
imperialistas ang�o-norte-ame
ricanos,

Uomentarlos russos
àrecus8 americana

.

Encontram-se atualmente em us{'

em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano.

um SERVIÇO SEGURO, Distribui
dores: Comércio & Transportes C.

Ramos S, A - .João Pinto, 9_

\ .-

Proveitoso o regime de acôrdos com o Ministério da Agricultura _ En-

tusiasmo pela campanha do trigo - Declarações do Secretário da Agri-·
Cuit,ura daquele Estado

VIS- � O

"Quanto maior é a insistên
cia com que os. representantes
dos circulas dirigentes norte

americanos repetem seus insu
bsistentes argumentos para
procurar justificar sua rejeição
ao pacto de paz, mais clara
mente vê-se que a agressão e o

desencadeamento d e outra

guerra constituem a atitude o

ficial das esferas governamen
tais dos Estados Unidos e da
Grã-Bretanha,"

O artigo afima que os diri

gentes do blóco anglo-norte-a
mericano sentem que é neces

sário uma "psicose bélica" para
justificar perante seus povos a

manutenção de sua "politica
agressiva." Acrescenta que
também julgam necessário
exercer pressão sôbre aquêles
Estados que se propõem aderir
ao Pacto do Atlântico Norte, o

qual está sendo convertido a

gora em principal arma da po
litica agressiva dos círculos res

ponsáveis dos Estados Unidos e

.da Grã-Bretanha,

Precisa-se
O Deiegado 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 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,

no Estabelecimento Grafico
Brasil

de dois margeadores ou margeadoras para trabalha r da�
6 ás 12 horas a noite. Paga-se bem. 3v-1 Oswal Pereira Baixo, delegado,

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Carrltl para It interior dlt Estait1Bom bi�nlo .-

, o horário dos carros de que é- agente, nesta capital, a conceituada - Grande Ilsao

-.

Dr. Alvaro de C�rvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: 'Rua Tenente
Silveira, 29 "-

Horário de consultas:" 9 ás 11
bs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

,Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
.

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR:-LINS" NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês, Distur
lrios da adolescência e da menopau
A. Pertubações menstruais, ::I�1,\.

mações e tumores do aparelho 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 ÜBSTÉTRICAS
Doenças glandalares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
I'lBturbios nervosos '- Esterrlíuade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Besíd, R.. 7 de, Setembro - Eãif.

Cruz e Souza'- T'eI. 846.
DR. POLYDORO' ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiFQ

1)0 Hospital de· Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

.Doenças dos órgãos internos, es oe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
dulas internas

CJhdea e cirurgia de senhoras -

. Partos
'

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDlOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: _
"'Pela manhã das 10,30 Ú 1;1

horas
A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual �.702
RESID:BNCIA:

Avenida Trompowski fl2
Fone manual 766

Dr. Mário WeaAaue.
QIIHea médica de adultos e cri�
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M: 769
Consulta das 4 A. 6 hora,

aftidência: Felipe Schmidt li. I•.
Telef. 8U

Dr. Guerreiro da
Fonseca

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

RÁ�IDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BimSQUENSE Diariamente' - Brusque

cl excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIACÁO ANITAPOLIS _ 3a• e 6a. feiras -, 12,10 horas

6
13
16
14

16,30

horas
horas
horas
horas'
horas

VE·STlR·SE COM. CONFORTOQUER E ELEGAMCIA·l

Rgla Felipp,e

A

Mello
I '

Scbmidt 48

'. PROCURE

Alfaiataria
Especialista

Médico _ Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS _ NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt 99

Telefone: 1.560
'

Consultas: Pela manhã no HospitalA tarde: Rua VIsconde de Ouro
Preto n. 2.

.

Horário: D<!s 14 ás 17 horas. O INSTITUTO PINHEIROS :._ (Caixa Postal, 163 ..:._ Florianópolis).
DR. NEWTON d'AVILA tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Cirurgia geral __ Doenças 'de Senho- e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande shie
ras - Proctolo ia dêsses prod.utos.

'

,

Eletricidáde Méd�ca ,

.. , Os primeiros já a venda, são:
"

,

.

Consultório: Rua Vitor Meireles n.,
SULFAGUANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 comprimidos de

28 - Telefone 1.307 C,60 g.
'

Consultas: As 11,30 horas e à tar-
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas -de 10 cm3 e" frascos de • ••••• , .. ·t'· OI

de das 15 horas em diante ,10(1 cm3. ,"'�nraciSlaSResidência: Rua Vidal Ramos
SóRO AN'FI-TETANICO: ampolas de 20 cm3. tE,

65 _ Telefone 1.422.
n.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20· cm3 e frascos scrítõrío reêêm orgaaíaade,
de lO!} cmd.. precisa de "pracístas" 'Para trab ...

•

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de la cm3 e frascos lharem nesta cidade e no interíor,
de 100 cm3.

.
-

com artigos de fácil venda, e co�
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen, boa margem de lucro.

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques 'atenden- Informações á Praça i5 de No;.
dCJ, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessárro vembro 22, 2° andar, das 8 ás t.
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- ...•......•••.•. .'.: ,;'.'..•.••

luta garantia de atividade máxima. . CASA MISCELANEA ciltitti,

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- bUídor. doa :RádiO.: R,:9'; A
lerinários de grande eficácia, como: Ternerfna (Buco-Vacina contra Victor i V61vulàá' �. J;>ilCo..t
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra 'I Rua Conlelbeiro

-, Mafra'
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. •.....•....

. •.... _. - ••.•••••••••• '. :::;'�\ ••• "
Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doencas Muitas felicidades pelo nálJeim••

dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- to de seu _filhinho I

ncnto de Veterinária. Mas, não esqueça. que o melb..

Pelo sistema. de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateq, presente para o seu "PIMPOLHO"
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quandp não en é uma caderneta do CUDITQ
contrados na localidade de residêncía do solicitan.te. MUTUO PREDIAL

P,rodutos Veterinarios Visão maior e mais perfeita
que a de lIm bom binóculo

alcança quem tem lolida
iaetrucãc,

'

Bon. livros, 8ol>re todo. 'OI

assuntos:
LIVRARIA- noss.

Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas, ornamentais nas,

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

vembro n. 22 _ 2° andar.
'

Clínica Médica e Cirúrgica d�

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral -
Doenças de Senhoras _ Parto! -
Vias Urinárias __: Rins - Coração
- Pulmões _ Estomago - F_gado

Tratamento da Tuberculose
Raios X _ Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das, 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIAN0POLIS
-,

,

Dr. Roldão Consom.
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·'
RURG-A - MOL:tSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado Jl'e!a Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vâríoe anal do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto '

Círur@i8 do estômago e viaa circ:ula·
res intestinos delgado e grosso, brot·1d�, rins, próstata, bexiga, utere,
o..ários e trompas. Varicocele, hidro

ceie, varizes e hernas.
Consulta.: Das 3 á. 5 horas, • rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Telef. 1.598

. Residência: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

Artigos de uso

domésticoArvores frutiferas
H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente•

•
• •••.f!i :

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEI.RA"

Dr. raillo Foatel
Clinico e operador

Colllultório,: Rua Vitor Meirelea, 26.
Telefone: 1.405

Consulta. da. 10 á. 12 e daa ·14 ..
15 hre. Residência: Rua BlumeD&1l,

,

22. ,- Telefune: 1.620
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o ÓRGÃO UDENISTA, ONTEM, ESQUECEU-SE DE PUBLICAR O TELEGRAMA DO SR. IRINEU BORNHAUSEN AO SR. LUIZ CARLOS PRESTES, COM O QUAl..
O CHEFE UDENISTA E CANDIDATO AO GOVÊRNO EVIDENCIOU O ACôRDO ENTRE OS VIGILANTES E OS·SOVIÉTICOS, O RESULTADO DAS URNAS,'ALIÃS·
JÁ PROVÁRA O CONCHAVO, ATRAVÉS DA C,ERTEZA DE NÚMEROS QUE NÃO OFERECEM CONTESTAÇÃO!

o sr., Semour Martin, diretor-industrial da Condoroif,
.

Tintas S.A., concede palpitante çnfrevista
Uma iniciativa que cresceu e hoje goza de, fama mundial. - A Condoroil e a' Brasil

Oiticica se estendem por todo o território nacional.
Nossa reportagem se dirigiu, ontem, A nossa firma, foi nos dizendo o H. qual depois do estágio de tretnamenvo ví,

cedo, ao Hotel. La Porta para a entré,v,ista Marvln, mantém um Departamento' Téc- rá prestar assistência nêste Estado.

que, na véspera, havíamos prometido aos nico em período de ampliação e aperret- S. S. poderia nos informar com quem,

capacitar de que, dentro mes- leitores de "O Estado", com o sr. Seymour -çoarnento que, por intermédiO dos De poderão as donas 'de casa adquirir os en-:

d d deni t Marvin, nosso hóspede que aqui veio pa- monstradores Técnicos, vem prest.ruco sinamentos ,de I
que necessitam?

mo .os qua ros u e�lls as que, ra a inauguração da Loja Iplranga, assistência aos interessados em ,to,lJ o Ora; multo, fácil, nos adiantou. O ':;1"

na primeira hora' de redemo- Cedo encontramos s. S. no hall do no- Brasil. Acha-se no Rio, por, exern. '0: Seymour Marvin, .sempre com a lh.�a(za

cratização do país, cerrou fi- tel e tão logo o avistamos fomos direto atualmente, um Demonstrador Técnico, o do prímeíro I�stante.
I

,Como um grito de - "salve- leiras em tôrno de princípios, á entrevista. É sabido que nas rrtíats existentes m$

se _quem pu"er" - � "Diário haja elementos que continuem s. s. com a gentileza que 'lhe é pecu- capitais, as nossas balconistas, devitlameu-

d Tarde" publicou em sua liar sdl pôs. inteiramente à nossa díspo- te treinadas, estão habilitadas a",; enstnar-
a 'estimando as atitudes desco-
edi ã d t t I slção para responder ás perguntas que,

HOJae no p-assado
as donas de casa a maneira de executar

ç � e an e-on em, onga medi'das do ôrgão Q,POSI'cI'onl's-' i t d é tinecessàriamente, iriamos lhe fazer. p n uras om s caso

tirada editorial, para genero ..

ta, Muito menos ainda poderia- Solícito e amável, o ilustre diretor in- Um ensinamento, ou dois, habí líta a

samente tocar a consciência
,mos crer que o apêlo em favor dustrial da Importante organização que dona de casa a trabalho que .icé então

dos responsáveis pela orienta- duma frente única, para fazer
superintende a Condoroll de Tintas S. A.

17 DE FEVEREIRO
lhe parecia enfadonho e dUlcilimll. :::;, ln

ção do P, T, B, e do P. R, P. em oposição-ao P. S. D, e ao Govêr-
e a Brasll Oiticlca S. 4·, nos prestou, de

A data de hoje recorda-nos que:
a nodssa visita

-I irfe�os atc"'do,'l
do i"ãt"t'

pronto, todos os informes necessários. ao ressa o, se prec so ar - u o se nn �

Santa Catarina, concitando-os I 'd I it ôb i
- {m 1531, Pera Lopes de Souza, de-

!Icará e a dona de casa não mais impio-

f te
ú d

. - no, mereça qua qU,er conSI e- esclarecimento dos e ores so re a ar -

pois d,os combates que travára diante' da
a, uma ren e umca e oposlçao ração de quantos conheçam a gem � desenvolvimento dessa Indústria

Ilha de Santo Alexo, velejou mais para
rará, nem pagará, por desneccss-crro, o

J'l0 Estado, O fato indica precí- ab I tauusêncí d d
'que muito tem favorecido o comércio na,.

o 'norte em demanda
serviço doutrem, de vez que f!cnra capa-

•

d
so u a' ausenCla e cre en- cional. ',' 't de Perrram auco, citada e instrulda suficientemente para.

samente O, que, por mais uma ciais políticas do "Diário" pa-
onde cl egou nêste dia; executá-lo sózinha.

v, temos assinalado quanto T Perguntado, de Inicio, sôbre O ano, - em 1630, o General Matias de Atr-u-
ez,. , ra subir tão alto", de fundação e também sôbre a organí- Bem, sôbre a Condoroll, nossa curtoer-

.a. ausência de unidade e díre- -
-

d b fi S S t
querque �eterminou que os armazéns de dade estava sattsreíta. Eql vi�t, do ma-:

.,.
. Nao importa, pois, a ninguém zaçao e am as as rrrras, . ., an es � �., � �

triz nas atitudes da U 'D N ,que, terminássemos, se pós a nos infor-
Recife e, os navios mercantes que esta- nlfesta vontade de nosso er.�r.�vlsta;i",_

• . . .

que os escribas 'do vespertino varn no mesmo porto fossem ínce I ;L,ctn3, arriscamos mais tma Interrogação:
catarinense. E, em curvaturas das sensações clamem e' ela- m�. Inicialmente a firma se Intitulou

em virtude de não poder defendê-los dos S. S., por Obséquio, quer nos falar um'

matreiramente feitas às demais mem continuamente por uma Condoroll & Paint·S. A" fundada em 1929,
holandeses;

, ' pouco da firma irmã da Cond vr ii, ao }'ora-

tes Iít] e re-
- em 1635, atacado, por um corpo '1 O't" S A?

corren pO Icas com r p barca salvadora, que lhes dê depois -é que se denominou Condoroll Tln-
numeroso de holandeses comandados ne-

SI 1 ICIC3- . ..

t
-

a A íbléia Esta
'<

t S A 1930 E 1934' f
.

f d d Pois não, disse-nos pressuvosameute S.
fien açao n ssem eI -

reboque ." náu gravemente
as . ., em . m OI un a a

lo Coronel Arcíszewsky, o Capitão Afon-

d I te d
�

a Brasil Oiticica S. A .. Ambas as firmas S .. A ottrcíca vive procurun-Io rnc téí ías
ua , OS remaneseen S' O gru- avariada .. , O naufrágio a que tiveram, a princípio, como presidente o

so de Albuquerque foi obrigado a aban- primas nacionais, especialmente óleo se-

po de "viuilantes" dissolvido '

I
danar São 'Lourenço da Mata; cativos. No norte encontramos o óleo 01'-

, '"'D.
_, ,..

� arrISCaram, onge de ínspí- sr. M. E. Marvln, meu pai, cidadão ame- ,

apos sucessivas derrotas
....ac. III

- em 1649, o exército holandês saiu, de tlcica, nossa prtncípal matérta prima, e em

_

� .,..... -

rar .o mais leve sentimento de ricano que aqui chegando se empolgou

nas se dispoem a prepararex"
.

com as belezas do Brasil, naturalizando-
Recife para oferecer batalha ao exército 1934 foi fundada a Brasil Oiticlca S. A."

� " .�, comiseração, repercute }lO es- brasileiro que o sitiava, travando-se en-
para produzir êste e outros óleos secatí-

di nte que lhes m ta se logo brasileiro. O sr, Seymour Marvln '

,pe e pe� 1 pírito público sem maior fôrça quando lembra o 'trabalho e a dedicação
tão'; dois .días depois, a segunda Batalha vos . .,. firma atualmente está com o ca-

abandonar o redu;to _ quas� d�- emotiva que um acidente já es- de seu progenitor se empolga a ponto
dos Guaraiapes; pital de vinte milhões de cruzeiros e

$er� �em demmeíar aproprIa perado t: provocado pela vitima de estrema comoção, pois o venerando
- em 1777, a Esq,?adra Portuguesa do

com mais de mil empregados. A BrasU

faI nCla arrimando o seu des ' ancião, como um vidente das cousas ru-
Sul, comandada pelo Coronel do mar Ro- Olticlca é a maior exportadora de óleos

,e .', . .

-

renitentemente ousada, O "sal- berto Mac-Donall, estava fundeada. en- vegetais para o estrangeiro, apesar de 20010
d to t bilidad d turas, anteviu todo o progresso crescen- Y<

cre 1 a �a_e ,

e ou- ve-se quem puder", porêm, é te da monumental organização de no'ssos
tre as Ilhas do Arvoredo e da Gale, nas

I
de sua produção ser consumida pela Con-

tras agremlaç_OeS" Est� claro ainda um sinal de possibilida- dias.
' costas dêste Estado de Santa Catarina, doroll Tintas S. A .. Mantém fábricas nos.

qUe a transaçao so trarIa pro
quando teve sinal de estar a-vista, a Es- estados do Ceará, Paraiba e Rio Grande

, , .. , ,

,- �e� de sobrevívência para quem, '
s. S. ia' agora nos pondo a par das quadra espanhola saida de Cadlz em 13 do Norte.

veltos ao precano espolIO ude- b d d
atividades de sua Importante indústria.

. . ,. 'a an onan o a nave perdI'da de novembro ,da ano anterior;
t e b f 1 Outra pergunta lhe fizemos atinente a

Estavamos satisfeitos com a palestra
ms a, que s ene IClana e eI- pela incúria dos pilotos ou pe- dados gerais da emprêsa sob sua dlre-

- em 1787, em Portugal, nasceu J.osé
que mantiverámos com o ilustre homem

t?ral�dendte ed moraIt'I?dente da la sublevação dos tripulantes, ção e S. S. com a amabilidade que lhe ��e,:::n::5:erelra, falecido em 10 de mar- de negócios. S. S" no entanto, quis nos,

f}U1.Cerl a e ,os pa,r I os qu.e, se valha do salva-vidas e' vin- é característica nos respondeu pronta- prestar maiore� informesJ Dentro d,e

t t t t d
- em 1816, em Ipanema, nas proximi- pOucos mim,ltos viajaria para os munlcí-

en l'e ,ano O, so e.nam, a per cr
gue chegar a porto franco

mente: dades de Sorocaba, nasceu Francisco

d t daI•
, A Condo 011 TI t S A'

. pios de Itajaí, Blumenau e JOinvile, se-

em cre 1 o e em I e Ismo", t d
'A ,

r
-

r" n as . . e uma m- Adolfo de Carnhagem, mais té:rde Viscon-

As antigas hostes udenist'as
en o a consclencla Impa e a dústrla de tintas, esmaltes, vernizes, com- de de Porto Seguro, falecido em Viena

guindo depois para .Campinas, no Esta-

,

.
' jnteligência lúcida,

I
posiçôes e, 'atualmente, tem fabricação

' do de São Paulo, onde instalará mais'

em Santa Catarma perderam
d'Austria em 29 de junho de 1878; uma importante filial Iplranga.

,.
.

. A ,

' Na verdade, por tôda parte pr(í�ria de pig�lentos e resinas, _e prepa- __:_ em 1821, quando devia embarcar pa-
..3e ha mUlto a conslstencla e r ao d i S d t 1

Em Itajaí, apoiando o esforço do dis-
li! '_ ' ..:lO país onde menos culto se a? .

e mmer os, ua pro uçao a ua ra Portugal, suicidou-se com um tiro de
-

O t' to"" di 1 d 15 20 t I d d
tribuidor sr. WÍllerd-ing, S. S, inaugura-

:li coesao, S acon eClmen s renda "t .. .

t ,A
ar a e e a one a as, sen o que pistola, Francisco Delgada Freir� de Cas- '.

"
,

m a m lIga e ao ln eleS- com as novas máquinas. que estão sen- I rá uma loja para a venda, por atacado e

re.'�entes, venflCados por �ca· "e pesso'aI, que a' defesa e, I'n- do montadas a d
-

l'
tilho, que foi Governador da Paraíba e a varejo, do produto Ipiranga.

_

d I ..:I t' pro uçao se e evara a Capitão-General de Goiaz;
,

"'lao e ree eger-se a Mpsa 'tia t 'b'l'd d d'
'

2501
•

d
-

t 'A
' Mais quiséssemos e mais teriamos. No"

f"
A

' .. angI I I a e o regIme repre-
mais JO am a e� e ano. matriz da

- em/1830, no Jil.io de Janelr�, faleceu

Camara de Blumen�u, for!1e- :;entativo, se compreende a
Condoroll se achl!, no Rio de Janeiro, com o Maestro Marcos Antônio Portugal, nas-

entanto, para não mais determos ,o sr.

cem exube.rantes Ilustraço,es vantagem de um 'congraça-
filiais em tôdal' as capitais dos estàdos cido em Llsbôa em 176� e que. adotára

Seymour Marvin, já de malas prontas pa-

do Brasil notando fili' I
ra súa Viagem pelo interior do nosso' Es-

.;J f O d
' -se que as ais pr n- em 1822 a nacionalidade, brasileira. É au-

tLlO' que a umamos,
, esco,n- mento político, em têrmo,s de cipais são as d s t d d r s p tado, nos demos por satisfeitos e 'agrade-

tentamento lavrou cedo nos
o es a os o su, '. an· tor da música do Hino da Independência, cidos. I

, .' ." Jtlútuas concessões e ressalva- lo, Paraná, ,Rio Grande do Sul e, no mo· de Evaristo da Veiga;
r,a a S uden st d E t S t C t I AI'

Demos-lhe, a certeza de que nosso povo
ar 1 1 I as, ,.o nosso. ,s. das as peculíaridades de pro-

men o, an a a ar na. em das lojaS, - em 1832, uma sedição, formada no

t d d h rt d há depósitos com estoques p:ra abaste-
saberá corresponder aos esforços dispen-

� O, on e a c ,ama pa 1. a- grama, Mas, nunca seria exe- .cer cada estado,
' :�:ai:�s��v:!�oFe��� ��aB;���;�:i:o�e Ugn;,� didos por S. S, e prestigiará com :seu;'

11'13: ve.m sendo alImentada Im,- qUI'vel um tal acoArdo onde as o en·usfas o d S S t I
apôio a loja recentemente inaugurada.

_

• me.. nos con am nau vernasse independente" e fuzilado o Rei

propnamen�e! por alguns apaI- 'já muito. profundas incompa- a ponto de continuarmos a crivá-lo de D. Pedro I em qualquer lugar em que
�. S" ainda no automóvel que o condu-

nad P I t C I b t
ziria ao interior, nos acenou a mão em

X.O . os, O, I .l, OS sem, c, aro o - tibilidades, ,cuJ'as consequeAn-
pergun as, fôsse encontrado. Esta sedição foi sufo-

t
-

I Qual o ·t 1 d ? Q I
um adeus cordial, garantindo-nos' a co ..

]e IVO, .se,m. Vl�aO, naC!lo.na e cI'as alguns l'rl'esponsa'vel's 1;e-
capI a emprega O. ua a preo- c,ada dez dias depois pelo Coronel Vls-

cupac"o
.

d aI d C laboração permanente da Condoroil aos

té D
.a maiOr o pesso a ondoroil? conde de Plrajá;

,

fiem CrI .rIO preCISO, ISSO pO- nham conveniência em agravar
- Cp.pital da Condoroil: trinta mllhôes construtores, comerciantes, industriais e

de capaCItar se quem lance os '

- em 1888, foi Inaugurada a' estação te- donas de casa. Sob essa inspiração, ainda
,

�

-

, •
aInda mais, não permitam su-

de cruzeiros, empregando, em todo o lefônlca da Fortaleza de 'Santa Cruz, ho-
oUtos p,or sobre as' pagmas dQ pr,ir-se as exigência da dignI' _ país, mil cidadãos brasileiros. A preocu- je com o nome da Anhato-mirlm;

nos disse S, S., instalamos a primeira 10-

veSpertIno que pretende dou d d
pação' constante da Condoro;l tem sido a _ em 1893, Chegaram noticias de Blu-

ja nêste Estado, e outras, mais tarde, se-

t 'na em d U D N

-

a e e da superioridade de vis- de educar o consumidor, os profissionais menau de se terem desenrolado
rão instaladas �inda. I

rI r _nome a , , ,e tas, e as indústrias no emprêgo de, tintas cien-'
graves O povo que -nos- ftl'irflie, que nós sa·'

em que nao se encontram se- tificamente preparadas para cada fim
acontecimentos políticos, dando mar- beremos co�responde*, á sua

\

ajuda. JS,
�, .

t
gens a que o Palácio fôsse atacado e acla- ficamos com i�

-

d
nao VerrInaS pessoaiS, orpe- especial, eliminando aos poucos o uso mado governador o Dr. Hercllio Pedro da

a COIlV çao e que o sr_

Bas sensacionalistas, incoerên- anti·econômico das tintas antigamente Luz;
Seymour Marvin r.4uit ainda qu,er fazer

manipuladas co o p di
em Santa Catarina, certo da cooperação

Cl'a de atitudes.o, finalmente, Dr. Ado,llo 100'der'
m s rocessos ru men- - em 1909, foi Iniciado a abertJra de

.... tares pelos pintores de va'1'1 ., decidida e franca dêste povo barriga-ver�
,

•

I
as epocas, que um canal ligando La u M It b

confessado proposito de oposi- ego!sticaqtente, guardavam para 'sí o be
g na ao amp u a. de.

F
André Nilo Tadasco

ção sistemática. /
ez anos ontem o sr. Adolfo gredo e o mistério de tal preparação. :-- -:- .;._ �

Não acreditamos que reflita Konder, prestigioso político de Quais as iniciativas da Condoroil pa.ra 80' lei B I' C'to 1· d d destaque na V.D,N,
a manutenção e continuação dêsses úteis a nea'rio' anaCl.,VI·el�raso pensamen . genera lza o as e ex-governa- ensinamentos? 1.,

correntes que, paralelaménte, dor do Estado.

exercem atividades partidárias Tendo fixado residência nà Ca- Tarde", órgão da V.D.N. nesta Ca- A v' i s O
1'10 Estado, essa onda de difa- pital da R�púbÍica desde �930, apitaI.
mação e de odiosidade que se seu interêsse pela sua: terra se ex- Registando a data festiva para

debate, através do vespertino pressa nas atividades partidárias QS seus' amigos, 'correligionários e'
udenista, diàriament� contra que aqui vem .exercendo, por oéa- admiradores, ainda que .com lnvo
Il manifesta repulsa do público sião dos pleiJ:os eleitorais e ·como Iuntário atraso, lhe enviamos tam-
educado, . Nem nos poderi�mos diretor-proprietário do "Diário bém as ,nossas- feliêi'taçõ�s.

Florl.n6pollsl 17 ele �everelro. de '949

o MOMENTO

•

POR PREÇOS QUE CORRESPONDEM APENAS AO FEITIO
TAILLEURS DE LINHO

ROUPAS SPORT E PRAIA
NA "A MODELAR"I�-""""""",.r",,"", �'"'1if:" "'",�'_� j

\

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRI-E RAS,

ETC.NUNCR EXISTIU IGUJ:tL

l·

o arrendatário do Hotel Balneário Canasvieira solicita rl�<;,

que fizeram reserva de quarto para os dias de Carnaval,' a fj·
neza .de confirmarem até amanhã, às 20 horas, as referidas re

servas com o sr. Gil Felicio, no Café Rio Branco.
Depois do dia de amanhã, ficam sem 'efeito as reservas, não

,aceitando' a d1reçiio do Balneár�o qualquer reclamação poste-
dor,

Outrossim, avisa que o restaurante continua aparelhado
para atender aos que lá comparecerem, -�óspedes ou não.

FRECHANDO•..
,

Blumenau, afirma a Diário, foi retalhado para a satisfaçãO'
sádica de n\.eia duzia de pessedistas,

É a voz do ódio que assim fala.
A voz da razã'o tem linguagem diferente. Não na queremos

na boca de um pessedista, que podíam argui-la d,e suspeição.
Ouçamo-la, pois" de um udenista, o sr, depu1ado Artur Muller.
que' em discurso ,em Massaranduba, considerou justo e legít.imG
o ato da criação do município, de vez que v.inha satisfazer uma

velha, aspiração do povo!

EXI�lique o Diário o discordância!
Guilherme Tal,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


