
A palavra de D. Jaime'ch�AD1�P��p) r�sAs�_.)n
Encerrando a concentração de gria se pudesse criar o ambiente semana de negoêíações com vistas ao

fonso Delarnhert, contra /,3 Câmara

ante-ontem d. Jaime de Barros Ga- necessário à Confederação Nado- tratado Je paz para a Austrla, em Lon- desta Capital, que manteve o des

dres, terminou, deixando desapontados pacho do Snr Prefeito MIl" I'�1'J)�J'
rnara pronunciou o seguinte díscur- na! do Trabalho, organização co-

. ",. ",

.

t
os delegados ,norte-americanos, acredí- nezando direito a'o recorrente de

fiO: "Quem diria, pelas duas horas mUnISa.. tando a mor parte dos correspondentes
'"

desta tarde, que ainda, seria pos- A resposta está aqui : ele preci- q'!e os russos est'ão determinados a não abrir porta para frente do "Edil'icic

.sivel reunir o povo de todas as sava ser 'afastado como elemento

I
fazer o tratado porque Isso resultaria Delambert", onde' funciona a "(iA- Nada de

partes, do '�'burbl'o e da zona I'U- I t ,num colapso do cornurusmo na Tchecos- R}\GEM DELAMBERT" A COII'i�'ão
o>u que O)S .ava esta tendencía ibolche- lovaqula e na Hunzrta.

• , �., .

I d R' I,
J'

"

L .' 1 d h
-. o: Permanente resolveu por unanmn- O A L

- .

Z'
ra O 10 de anerro, para VII' VIS, a, e o o povo ungaro sabe Quanto aos Ingleses, acredltam que a

' sr. 'Tea eao contznua so t-

iprestar esta homenagem em 'Pra- que ele estava destinado a ser a U.R,S.S, está procurando fazer chan tage ] dade, oficiar à Associação Calai-i- dáriô com o sr. Nereu Ramos

ça publica ao Instituidor e Fun- vitima, porque era amigo do seu' com os aliados o�ldentais, levando-os a lnense de Engenheiros afim de que Rio, 17 ,(A.N.) Ao abrir-se
.

' .
'

. _
pagar um preço tao elevado quanto pos-I a mesma desi o'ne um

. -

d
-

d t C'
dador da Igreja Católica Aposto- povo. E ainda pela or ientação do

I
slvel pela conclusão do tratado de paz'

' " a cormssao e a sessao e on em, na amarai

lica -Romana, Nosso Senhor Jesus Episcopado Hungaro, a cuja f'ren- c�m _a Austria. o preço exigido pela Rus- dos Deputados, o sr. Area Leão,

Cristo, que foi aclamado e está le se encontra o cardeal Primaz sia e grande: 150.000.000 de dolares

C
_' representante do Piaui; pediu ai

consagrado por tôda esta avenidu. que a Ação Catolica naquele pai� poderia readquirir as industrias austria-' olapso na l'IOema- palavra para' uma explicação
cas apreendidas pelos russos e que estão I li

cri�ic�;,s:a ai:e::n;:Vi�na�i_Cc:l: q�:� ���l�:�lCi�s r����:l,d��id!��� ��Ci�� ��n�!��,l1:�!O c���a�er���ri�s ����;�:�o'a��� tnQrafj� inglesa _

�����:\Ad:;���:�ã1r:�a �!:�
saístes de vossa casa, para tomai Ora, não era possível a um gover-

tr iacas que foram. desmontadas e condu-
LONDRES 17 (U P) O

desmentir uma notícia segundo
triacas que foram desmontadas econdu-

,:<, , "
- pro- 1 I

..

d di
parte neste cortejo e assistir 11 es- no, que queria absolutamente mal- d t

.

L f' b a qua e e irra se e icar à pra-
zidas para território soviético. Esses do-I LI .01' cmerna ogra ICO ritanico, J.

ta concentração. Não foram capa- tratar seu povo, defrontar-se com lares teriam que porvir do tesouro dos Arthur Rank, despediu 550 novos
paganda da candidatura do sr,

zes, nem as aguas, nem as duvidas elemento desla ordem, sem o j irar EE, UU,
_

'.empregados, hoje, elevando o total
Adernar .de Barros. Era falso"

de reter a vossa caridade, porque do seu caminho. Porque ele era à 150 MTLHoES PARA A LUGOSLÁ- de ernpregades despedidos pela em-
declarou, parquanto pertence

qiíisestes mostrála para CO.OI Deus pedra de tropeço, para que pudes- VIA, • presa a 2,500, porque a industbia aos quadros do PSD, onde se

e pata com os homens. l'ara com se d-ominar, para que o comunís- A U. 'R. S. S., quer, também.... ciematográficà britanica caiu ao
sente satisfeito, e continua so-

Deus, acompanhando 'i, consistó- mo pudesse sé implantar naquele 150.000,000 de dólares de repara- seu nível maisvhaixo, a partir de
Iídárío com o chefe desse par-

rio consag-rado, e para com os ho- pais. Esta a verdade histórica, que ções, para a lugoslavia, O? EE. _194.2. Thomas óBrien, deputado e,
tido. o sr. Nereu Ramos,

mens, de que é simbo:o o Cardeal será e há de ser escrita algurs dia, UU., teriam, também, que adiantar secretar-io da Associação de Em-
Em parte. o deputado paulista'

Primaz da Hungrra, d, José Min- O cardeal' primaz da Hungria não essa importancia á Auslria, sem pr,egados do Teatro e do Cinema,
Aureliano Leite dissé, que ha

·dezsnty, um sünnolo, um simbo- é simplesmente um homem, um a menor ,esperança de serem re� dirig-iu um apelo ao primeiro mi-
viam tomado gato. por lebre. , ..

]0. principe da Ig-reja, mas um amig'o embolsados. nistro Attlee, no sentido de que in-
O Area Leão que "lastimavel-

Não estallJOs aqúi, sem duvida, do PO\'O. Foi preso por prot.eslar Finalment�, a LJ. R, S. S. qu�r LJrvenha pa1'a salvar a industria mente se filiou à candidatura
para simplesmente proteslar con- pelo bem e l)ela liberdadE' do seu q,ue a AusLl'la cedal parte da

can-I cinematográi'ica britânica de um
do sr, Adernar" (sic- era um ou-

ira a injU5�iça havida contra um po\'o. Ai eslá o sentido desta ma- ba, onde reSidem 100.000 eslove- colapso totàf. _ tro, o sr. Francisco Area Leão,
homem. Porque têm havido e hão nit'eslação de hoje. Louvores, lou- nos, á Tugosla\'ia. O objetivo des-I '. .._ simples' suplente de deputado
de haver ainda muitas 'injustiças YOreS ás autoridades qhe pela sua sas exisgencias em beneficio' da T t

estadual em São Paulo., .•

.contu os homens. Não, estamos 'alf a compreensão, ppla ·colabora- ILlgosla\'ia é le"aJ' as potencias
I « ro e» aus ca - Daí a confusão dos reporteres ..•

aqm uhicamente por cau'sa nr um \'iio f'sponLânea' e pela sua presen- ocidentais a solapal' a auLoridade

I
'

Pl'lllci'pe da Igreja, .porq\le multo,s ça, qUE' ora como povo, nesta pra- de Tito na lLlg,osla\'ia ,e �OI.lduzí-la ouros' de Arqui-'O IIJASI1
•

b
·

(lelf's já t.'m sofrido injllsti\:as 1,',1. .púlllioa, "êm dcrnon�i('al' o seu d� "o)la ao .�elO do Conllni�orm, '
. I n vai rea rir

;�tl�;:��s�'a�'if::loaç��e��: [�e��s� ���!i�:nt�o::s S���'�;:l�:�:��:�):�� srj� t;�l����'d�' :"j�:P���i-;�-\ll��%U:11 tetura a sua carteira de
• que o Cardeal Primaz da Hun- sileiras, com todo o povo brasilei· pLlIsoriamente meio mHl1ão de ci- RW, 17 (A N.) - Numa verdade1-'

é t·gria se elevou a simbolo, simb lo ro, dadã,os de ... países de detrás �a: ra antecipaçiio d') Cilrnaval de 49, ,empr S Imos
tia 'justiça contra a tirani.a, ela Louvores a esle povo que 'veio Co.rlma de Ferro, que se refugIa-: os calouros da Escola de Belas Ar, RIO, 16 (AN) - O dirétor do Dc-

crenca contra a incredulidade, da demonsLrar, inequivocamente, seu ra�11 na Auslria. Eri�'c que ,a. Aus- i tes, desfilarão hoje pela �venida do IPASE, declarou 'que o ínsii·

liberdade de homem contra Lôdas amor e dedicação á IgTeja Católi· tna 00nll'alar téCnICOS mllItare's

['Ria Branco, obedecendo ao tradj· dos do IPASE, declarou que o insti

as tiranias e aviltamentos ele go- ca AposLolica Romana e seu sE)nLi- de qualquer pais estrangeiro. e)« cional "trote" daquela escola, SC'I':I, tuto está cogitando de reabrit· os

vêrnos e tribunais, que não �e pe- menta. de brasilidade.
' EE. U U. concordam em que a Aus-I o desfile, uma autêntica demonstra- emprestimos aos seus contribuintes

jam 'de ag'ir contra ::;uà consci'ên- Está aqui úresente o EXimo, tria seja prÇJibida contratar técni- ção carnavalesca, pois, às 14 horas, com uma dotação de 50 milhões ue

da, contra consciência da hUll1a- Re\'ll1o, Rr, ::\"ul1cio ,\.postolico, re- "v.s militares alemães e de com-. desfilarão pelo centro da cidade cruze'iros, na segunda quinzena de

nidade inteira. O simlbolo, pois. pl'es.enlante da Santa Ré, que, c'om prar armas alemãs. dois carros alegóricos e, pelo,; es- março próximo.
é um simbolo amigo no povo. A Loda a sua bondade, já se pronti- tudantes, serã'o apresentadas pito· De acôrdo com as instruções qua!-
verdadeira razão :porque o Cardeal ficou a manifestar a Sua' Santida- Carreteiros em greva rescas charges sôbre a "Girafa" quer contribuinte do IPASE, inde-
Primaz da Hungria teve que se de Pio XII o seu senLimento e I) "Chiquita Bacana", etc. O fe�ti,,0 pendente de vencimento, poderá 1e-

.

C t
s, PAULO, 11 (A. N.) - O De-

tornar um simbolo da Igreja a- das au Ol�idades e povo brasilei-
partamenlo de Ordem 'Politica e cortejo sairá da sede da ESCOla de "antar até 250 mil cruzeiros SGb'

lólica Apostólica e Romana, no ros, em todas as suas camadas so- B I A t dA' t' I' t 'd' 1Social eslá tomando providencias e as r es, percorren o a vealda �aran la lIpO ecana e Imove ,

Tribunal indigno é porque foi C,13IS, que sintüniza com o senti- Ri B t' S
.

D' d'
,

no sentido de pr.evenir uma greve
o ranco a e a rua, ete de Se-' a� por 'lante, ate um múximQ

amigo elo seu amigo', é nOl�(lUe nã.o menta da SanLa 19reJ'a CaLolica . t rnb lt d d
"

• d "00 'I
.

PI" V que ameaça estourar entre os car- e ro, vo an o epots fi rua ��raú- e <> mI cruzeIros. ara grupos o

Permittiu ([ue a incredulidade in- Al1ostolica e Romana, em toda a
.

p t AI V" d IPASE b
-

,. reteil'os. Os proprietarios de ca- JO 0.1' o egre. Isltan o ont0111 o
' "a r� uma exceçao, empreso

vadi,sse aquela Nação essencial- linha, e 'está dispo,slo a, novamen-
- .

E d
'

dmilhões ,eslariam cl.ispostos a para- para0 da scola, pudemos obsenal', tan o ate ois milhões de cruzeiros.
mente éatólica; I)Orque cumpriu te, vir, numa nova cruzada, e aos .

.

I l'
.

lisar os seLÍs serviços em canse- a ammação que lá existia em t<'l'�O sto na Hpotese de várIOS cc.ntri-

s'el1 dever, e "o homem que cumpre brados CQmo nas Cruzadas Medie- '

d d f'l
., b

'

t
.

, q�encia da elevação das tarifas. o es 1 e e as maIS cur'lOsas ci'iti- UIll es se reumrem para a constru·'

o seu dever diante do' tirano está vais, sob a legenda "Deus o quer:
- .

O movimenlo estaria sendo lide- cas estavam sendo feitas em V!sto�' çao ou aqUIsição de um edificIo in-

sUJ'eito á represália dessa forma. irmos todos para úm cruzada de '

rrado principalmente pelas grandes sos cartazes. Os duzentos calouros te1ro.
'

ambem podemos informal'
Até quando a justiça ,desceu á oração e sacrificio, em prol' da

empresas que fazem os transpor- que ingressaram na Escola d!: Ar- que o IPASE reabrirá no dia 20 de

terra encarnada na pessoa do Fi- vi1,ima, esta que ê simbolo do car- .' '.

tes entre Rio .e S. Paulo e Sào quitetura, terão muito que faz<!l' no fevereIro corrente os emprestimos
lho de' Deus en1contrõu também deal arcebispo primaz da Hungria, Paulo e SanLos, "trote" de hoje. comuns em suas ag.encias nos Esta-
11m tribunal. Lue o condenasse, Eis com todos seus nave companhei-II dos, com o ]imite máximo de 10
o que está acontecendo. também ros, odimas vitimas do ibolchevis- T' I g

.

d sr. P'resl"'dente da m'i} cruzeiros.

�g'Ol'a. Cristo era amigo. elo seu po- mo. Gomo esLá acontecendo na e e ramas. o
vo;,O Cardeal Primaz dêle foi ami- Bulgaria, onde os -pastol'es protes- Pr.opo·sla11,'0 e não pôde fugir. Lantes, ;pelo simples fato de terem Câmara· MunicipalDizem os fatos que, anles que o apregoado a fé, pl'ecisam pagar seu

- -

Governo de sua pátria se tornasse lributo. De acôrdo com a decisão da Câ< Hungria pt Respeitosas saudaçõe,l. renOJaO
bolchevista, foi êle, o 'meretissi- Deus quer a Cruzada de Oração mal'a o sr. J. Batista Pereira, seu J. Batist� Pereira, Presidente

mo Cardeal Arcebispo primaz da e Sacrificio, cruzada de crença, cru- presidente, transmitiu, ontem, os Exmo. Sr, Dom Joaquim Domin-

Hungria, que se bateu pela refor- zada de união para a vitor,ia fi- seguiritcs telegramas: gues de Oliveira D, D. Arcebispo

ma agraria, e não o comunismo. nal". Eminentissimo Cardeal Dom J::<Í- Metropolitano .

que já enconlrou este trabalho me Câmara NESTA

Jeito. Para que ás populações po- TeCI-dos da loola- Palácio São Joaquim
'bres não paltasse com que se TELEGRAMA

mant.er, principalmente nos cam- ta' pa a
I

o R-lOpos, foi ainda à ini'ciativa sua, por· err r
sug.estão e exemplo seu, que per- RIO, 17 (AN) - Deverá aporlar
miLill que o patrimonio eclesiasli- à Guanabara, amanhã, dia 18.·e va-

00 acorresse em beneficio do po- por inglês "Alcantara" procedE'nte
voo Eis porque o Car:cleal Primaz de SOLlthampto,n que cÓncluz entre

'precisava ser vitima dos inimigos outras carg?s, � caixas com tecidos

cio po"o. A verdadeira razão é de lã, 9 de tecidos de l'inho e 4 'f3r

simplesmente uma vinganoa. Por- do contendo fio de algodão par,1

que niio conségLliram Cjllf' na Hun- I tecelagem.

Proprietário e
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Ano xxxv I 18 de Feverfiro de 1949 10.466(o t f'·_ ..x a- ena,Florianópolis

dade ao grande movimento dE rE

pulsa ao barbaro ato comunista

que condenou o Cúdeal Primaz àa

l:UO
Tenho a honra de comunicar'

Vossa Eminencia que a Câmara M�l

nicipal de FlorianópoI'is vg apoirn
do por unanimidade a proposta d,)

vereádor Jairo Callado vg deliberou

man,ifestar a sua inteira solidanC'..

/'

Na -Comissão Permanente de
Assembléía

.. Legíslatíva do' Estado
Presidente: Snr. Lopes Vieira - três de seus membros para cl'�iti.

P. S, D.
.

rem opirn âo técnica.

M6mbros: Snrs. Armando Calil
.

O Snr. Presidente, atendendo ao

Bulas, Cid Loures Ribas e Biase Fa- convite do Serviço Social da Indús
.

raco - P.' S. D" Paulo Fontes, João tria (SESI) para a instalação do

Iosé e Bulcão Vianna - U. D. :-l'. e Curso Básico .de Educação Social,
Braz Alves - P. T. B. nomeou o Snr. Braz Alves para re

presentar a mesma Comissão.

Tendo o Centro Acadêmico XJ de

Fevereiro enviado à Cómissão Per..

manente um convite para a coroa

')ão da Rainha dos Estudantes Ca-

Havendo número' regimental, foi

'lberta a sessão e lida e aprovaria a

ata da anterior. O expediente cons

tou da leitura de cartas, oficios, te-
"

Iegramas, fonogramas e cabogrrunas.
Entre os diversos trabalhos �da

sessão do dia, constou o estudo' ,lo
Fl,ECURSO N. 1, 'interposto por Ar.

tarinenses senhorinha Hedi Rosa,
I) Srrr, 'Presidente nomeou os se-

�uintes deputados: Cid Loures Ri

has, Oswaldo Bulcão Vianna e Biase

Faraco para representarem a Co
missão na referida solenidade.

confusões

nova
dos

Tenho a honra de comunic'lr a

Vossa Excelência Reverendisl�jma
que a Câmara ;Municipal. de Flarl-l

a nópo!is vg apoiando por unalllmi

dade a proposta do vereador .T :lÍr0

Callado vg deliberou manifesta" a

sua inteira solidariedade �o grJIHle
movimento de repulsa aQ harbaro
ato cOIlll1lüsla que condenou o Car

deal Primaz da Hungria pt Respei
tosas saudações.

J. Batista Pereira, Presidcnlc

quafro grandes
NOVA YORK, 17 CLT. P.) .---;

o senador Brien McMahon acre...

dita que o Presidente Truman'
d,everá convidar o primeiro mi ...

lJistr6 .Jos.ef Sta�i� para uma'

ponferencIa com ele (Truma:nJ
e os primeiros minis'tros da;
Grã-Bretanha e França, "em
qualquer lugar", a fim de so

lucionar asdivergências entre
o Les'te e o Oeste. McMahon,
membro do Comité Conjunto
de Energia Atômica fez esta
proposta ,através de 'um discur
so pronunciado pelo rádio.•
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úteis
Borario . das empre-
sas rodoviarias

QUJNTA·FEIRA
. Auto-VUlçAo Catarin.eJ1M'
Alegre - 6 horas.
Auto-Vi&çâo CatarineIlH

- 5 hor8.f!.
Au:to-VlaçAo catarinenN

- II horas.
. Auto-Vi&çAo CatannenH - Tuibu'lo
- 8 horas.
Áuto,VUlçAo C"ta�nae - La«una
'- 6.30 horas.

Exp.!'esso São CrlstoyAo - Laguna -

'I horae..
Emprêsa Glórta - Laguna - • 1/2

• 'I 1/2 noras.
.

Exp!'esso Brusque!IM - Brulaqla -

UI�ll<s.
.

Auto-VUlçAD ltaja1 - na'a! - UI bo
ruo
RApldo SUl Brasileiro - JomyU. - li
I • 14 horas.
Bmpresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..

- • horas.
, SEXTA·FElRA

RodoY1Ar1a Sul Br&s11 - pftil'to Ale«!l1"
- 3 horas.
Auto-VWição CatarlnenH

- liolhora8.
Auto-Viaçl!!o catar1nenae
-II horas.

.

Exprellso Slo Cl.stóvlo - LIICUU
7, hOlNls.
Auto-Viaçlo ItajaJ - RaJa1 - 11 110-

ruo .

� BrueQu_ - � -

le�
Expresso Brú8quenn - NOYa 'l'reGto

- 16.30 hora.. -

Autl>-VJ.àção CateriD._. __ J:om.u.
- • horas.

"

Auto-V1açlo Ca� - CUritiba
- 6 horas.
Rodovi6rla SUl-BruU - Hrto Altere

- 8 horlUJ.
Rapido Sul-Brasileiro � Jom..u. -

... II e 14 horas.
TERCA·FEm,A·

AU'tO-V.laçlo Catarlneue - P6rto .At.
cre - .8' ho«'u.
Auto-ViaçAlo C&tar2Il_ - CUritiba

- 6 horas
Auto-V1açIo Catal'lnelIN _. JodIW1lt
- • hora.
Auto-Viação Catal'llleMe - TtJbU'la

- 8 horas.
Expresso 810 Crlr..óYlo - � _

'I hora..
Emp� Glórla - IAa'UDa _ '11ã

e 8� horu.
Na Capital Expreseo Bru.eq_ - aru.qu. -

18 horu.Ano .......•...•• Cr$ 90,00 A")to-V1açIo ltaJlI - ltajaJ - 1. 110-
Semestre •.••••.• Cr$ 45,00 ra�PIC!o ·.sul BruUeII'o _ Jo1I1'ril. _ ..Trimestre ....•.• Cr$ 25,00 II e H horas.
MA C QUARTA·J"mRAes •............ r$ 9,00 Auto-'V'iaÇllo Catarillen8e _ CUI'Itiba
Número avulso .. Cr$ O,So _ 6 horas.

.....t.u'luILIe � ,Jol:rwu.No Interior ..:...�u���o .....

Ano .•••........ Cr$ 100,00 Auto-V1açlo ca� _ t.acuDa
S 'I_ 8.30 hC4'�emestre ••.•...• Cr$ 80,00

r RApldo Súl IIrUUelro - Jo!JlTll. - AI
Trimestre ••...... Cr$

35'00'111
��=S:-AO Qiato'rSO _ LquDa _Número avulso .• Cr$ 0,60 7 horas.

J
�EIIO B!'uequ_ - aru.Qu. _--

18 horas. •

.

AnúncÍQtI mediante contráto, Auto-Vlal:io t-taJs! - ItaJaJ - II h0-
ras. I

-

I Expresso Brueque!lM - Noya 'l'rento
Os ori�1!I m-m

-
- 16.30 horas.8&.... , "" o nao
RodovUiria Sul Brasil _ P6rto �publicados, não serão - li horAS.

devolvidos.

I�::��.;=��..
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ASSINATURAS

Viáção Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG --'- W,olO - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRQZEIRO DO SUL - i3.5� _

fiort�

Terça-feira . :;:,
i .\�:1.[R - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - i2,OQ -

liorle
VARIO - 12,36 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

(Juo:rta,..(eira
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SU;L - 11,00

Jiorte
VARIG - 1t ,"0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,-10 - Norte
PANAIR - 13j50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - i3,55

Iforte
CRUZEIRO DO SUL - i5,30

luI
Se�ta-feira

CRUZEIRO DO SU,L - 7,20
-liarte

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

.
Sábado

VARIG .:... 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL i3.55
•art.e

Domingo 'i !l! i

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - i 1.00 -
PANAIR - 13,50 Sul.

LOJa Dns CASEMIRAS
.

-

1- d' t· pa' n.O 18 _. FlorianópolisEspecta Iza a em ar Igos ra - ..

ITAL" - 13,00 - Lajes homens Quarto na Praia�"TAL" _ 8,00 - Joinville "

UlCuritiba _ Paranaguá RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- .

_ Santos e Rio. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS: Casal' sem filhos procura.
_ 13,00 _ Lajes MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

quarto com pensão na praia_ t_' 8,00, _ Joinvilll! PARA'HOMENS· Cartas para esta redação ende-
Curitiba _ Paranaguá. ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS� GRAVA-

reçada a C. M. P.
_ Santos e Rio.

.

TAS PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
faça oma visita à nossa Casa e verifique

.

.

nossos preços e artig o
, '

P6rto

OUrltibl

Jo1nYile

�I

JoinYil.

·;�I

Curitiba

Auto·ViaçãD Ca'tIII'We1lH - 'Lacuna
- 8.30 horas.
Expresso São OrIstovlo - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação ltajai - Ita'a! - 18 h�

raBo

$�esso Brusquen8. Bnulqu.
16 "hOras.
RápIdo Sul Brasllelro - Jo1n\'i1. _

à. IS e 14 horas.
SABADC

Auto·Via.çAo cawinenae - CUrltibl
- 5 horas. :

RApldo Sul Brasileiro - ,Jow.u. -

às 6 e 19 horu.
- li horas.
Auto-Viaclio C!ltar1n.�nse - JoinYile.

..... ti horas.
Auto-Viação Ca,tarmenae - Tub&rlo

- 8 horas.
EXDrp,sso São· Or1BtoyAo - Laguna -

'I haras. .

ExprsSllO BrusquenH - aru.Qu. -
H horas.
A'lltc'Viação ltajaJ - ltajaJ - 18 llg.

n,s.

Expresso BrusquenH - NOft. Trento
_ 9.30 horu..
Expresso G!ór1a - LMuna - • 1/1

• 'I 1/2 horu.

"TAL"
( "TAL"

"TAL" - 13,00 - Lojes.
"TAL" - 8,00 _ Joinville

Curitiba .:_ Paranaguá
- Santos e Rio.

-

A DIVU-LGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural

JEconomico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e An6-;;-éio';:

CAIXA POSTAL,577 '-,- CURITIBA .

• LaboJ!3téri9S atômii-
cos no Brasil
WASHINGTON, 15 (U. P.l - O·"

ministro João Alberto Lins de Bar-
ros, declarou hoje, que sua nação
esta ÍIl teressada no estabelecimen
to de laboratórios atômicos em re

lação com o programa do presidente-,
Trumarr tendente a prestar ajuda

I técnica ás regiões pouco desenvol
vidas do mundo. O ministro João
Alberto chegou aos Estados Uni
dos há dois dias, a fim de conferem
ciar com funci-onários do governo
norte americano

-

sôbre um progra
ma cientifico para o Brasil, desti-
nado a ajudar essa nação na ex.plo-·
ração de seus recursos em tóri-o e.'

uranio, elementos básicos na pro-·
'. dução de energia atômica. O fun--
cíonário sularner icano declarou'
aos jornalistas que permanecerá,
nos Estados Unidos até 25 de fe
vereiro, corno porta-voz do Centro
de Pesquisas Cientificas, uma no-·

va organização que recebe o apoio"
do governo do Brasil.
SOB A CHEFIA DE CESAR LAT-:

TES
Disse que esse centro é composto

de uns 20 cientistas, chefiados por
Cesar Lattes, que descobriu um'

elemento conhecido como "mezon"
no material desintegrave!. Lattes
estudou na Universidade da Cali->
fornia, em Berkeley.

O ministro João Alberto fará
uma excursão pelas universidades
norte-americanas que montaram
laboratórios para experíencias em:

energia atómica. O funcionário bra
si-leiro disse: - Minha atual visi
ta é apenas preliminar. Depoís;
redigirei um informe sôbre as pos�
sibi.lidades que abre a ajuda norte-·
americana que os Estados Un idos
possam dar ao Brasil, com conhe-·
cimentos técnicos de acordo COIn:

o IV ponto do discurso inaugural
do presidente Truman".

O diplomata sul-americano. acres
centou que o Brasil é rico em mui-·
tas matérias básicas que poderiam
SE'r usadas em experiencias atõ
mícas : mas que necessita de aju ...

da norte-americana para a' -explo
ração desses minérios e a cons-·

truçâo de laboratórios para os

cientislas brasileiras. Declarou que
presente fazer uma segunda.
visita aos Estados Unidos, uma.

vez Que tenha íníorrnàdo ao Cen-·

I tI'O de Pesquizas Cientificas e aOc'

,seu g'overno. O ministro João AI
be'rto disse que nesta viagem visi-··
-tará a,s universidades de Colum-·
bia, Princeton e California.

Dr. POLIDORO S. THIAGO
Ausente ate principios de'

março.
.I•••••••• _ ••••••••

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA.
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto!

insetoS
efel'o dura

PClrG
douro, peÇa

T
fLtT co'" DP ,

I ,aA:&ul.lia a

MeC.• •

. .

Os motores JOHNSON Sea Horse
são cunstruidos em fábrica moder
na sot todos os pontos de vista e

por operários .especializados. Soo
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�

engenheiros da Johnson sãu reputa
dos como os melhores do ramo. Djs
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos �. A. - Joãu Pinto,.

•

·�Aa.
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda .

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

Viagens aereas em "Catalínas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

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

terças .(l) sextas-feiras as 13 horas.
1

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em:Itajai - São Francisco do Sul - P�ra
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeía e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

. Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
·Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

rLe'ia,
"Jornal

o

Divulgue e Assine

Joinvile"de
completo Orgam

Catarina
de

MOEDAS ANTIGAS
C'ontinuo e continy..arei a comprar a minha coleção moedas de .

C I ESCRITóRIO IiUOBIL�ARIO A. L.Ouro e Prata conforme preço marcado em meu �a ogo.
ALVES

As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

\�----------------------------------------------------�

mais
Santa

!. _ ..

I

compr? e venda de imóveis ..

Rua Deodoro 35 ..

Encarrega·se, mediante comissão, de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, 16 de fevereiro de 1949.

TELMO VIEIRA RIBEIRO

•

GRANDIOSAS NO�TADAS CAR�AVALESCAS DIAS 26, SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO E l� DE MARÇO, TERÇA-FEIRA, ÁS 22 "OA,RS. DIA 2.7,
DOMIN�O, MATIEE INFANTIL AS 16 HORAS. VEND,à DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE DO CLUBE. QUÂRTA-FEIRA, DIA 9, ÁS 20 HORAS

'"

REUNIAO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA'A MESMA·SENHORITAS E CAVALHEIROS. _1_'f1.i"I"·

ANIVERSARIOS:
. I de Sousa Santos, nosso distinto

SRTA. MARIA DE LOURDES LUZ, patr ioio.
A efemérÍ'tte de hoje regista L' I O ato civil se efetuará na resi

-aniversár-io natalício ·da ..graciosa e dência Marinho, á rua Tiradentes
inteligente senhorita 'Maria de: n. 3'1, ás 10 horas, e o r.eligioso, na
Lourdes .Luz, destacado ornamento Igreja do Senhor Jesús dos Passos,
social. ás10,30 horas.

Vida Social HOj�8 D��'E!�E�R�aoo U que slunlflc� o t.��t!!IN�!SI
A data de hoje recorda-nos que: Tiveram grande sucesso as i ns- aos operarros, pois, funciona coma

_ em 1.5 '1,6, em Eisleben, Ale- crições para o Curso de Educarlo- um verdadeiro regulador dos preços

manha, faleceu o grande ref'orme- res 'Sociais do Serviço Social da In- do mercado, estendendo por isso'

dor Martinho Luther-o, nascido l1_a dústria (SES!). •
,.

seus benefícios a toda a população.
mesma cidade em 10 de- Novem- O Curso se destina a preparar Mantém também'o Sesi postos de

bro de 1.483; elementos que possam trabalhar co- assistência médica, dentária, odon.,
- em 1.637, em Alagoas, travou- mo Educadores Sociais na Delega- tologica, escolas de alfabetização,

se a batalha de Comandaituba, en- da Regional do Serviço Social da cursos de corte e costura, assistén

tre o General Cende 'de Bagnuo- Indústria SESI, a ser instalada cia técnica e material aos esportes,

ti, com 'Ú Exercito de Pernarnbu- dentro em breve em nosso 'Estado, biblioteca ambulante, cozinhas dis

co (500 portugueses, 300 espa- O Serviço Social da Indústrra tritais, tudo, tudo no, intúito de

nhóis, 120 napolitanos, 700 per- (SESI) é úma entidade ma�tida pr· elevar o nível de vida da classe

narnbucanos; 300 .indios de Cama- l� Confederação Nacional das In- operária.
rão ,e 80 pretos, com Henrique dúst rias, atravez de uma taxa de São, entretanto, os Educadores

Dias) e o Pr incipe de Nassáu, com 2% sôbre as folhas de pagamento, Sociais que coroam essa obra. São

4.400 holandeses, saindo estes vi- taxa .essa paga exclusivamente pe- eles que frequentam as fábricas en

tor iosos pela esmagadora maioria los patrões. o programa do Scsi é caminhando aos serviços do Scsi os

de combatentes; muito amplo. Em síntese destina-se operários que necessitarem de SfU&

- em 1.6119, Õ General Barreto a elevar o nível de vida dos operá- benefícios, são ·eles que procuram
.

de 'Meneses marchou do Arraial rios. Para isso, entretanto, o Sr-r- tornar patrões :e operários concíen

Novo para dar combate aos holan- viço Social da 'Indústria mantem tes de seus, deveres reciprocos.
deses na Colina Prazeres, em Postos de Abastecimento, onde os O Curso de Educação Social que

Guararapes; generos de primeira necessidade .o Sesi" está instalando ern Elorianó-
- em 1.7.48, o Governador da são vendidos a preço de custo. ex- polis, muito mais que seu valor <:0-

Capitania de Santa Catarina, Bri- clusivamente aos operários. Ainda mo preparo de funcionários, deve

gadeiro José da Silva Paes, enviou há pouco, quando estivemos cm ser portanto apreciado pelo p;l.f!el
uma reclamação a Metropole so- Criciurna, (onde o Sesi mantém 11m i que irá desempenhar no sentido de

bre o abuso dos homens se casa- Pôsto desta naturçza) tivemos oca-] f'orrnar..uima conciencia mais niti

rem muito moços, com o f'ito de siao de verificar que o Pôstu uo da na nossa mocidade dos direitos

auf'erirern lucros concedidos 'aos Sesi não beneficia exclusivamente da personalidade humana.

SWfA. MARIA INÁ VAZ

Inaugurado O banheiro
rem chegado do sertão alguns co·

d Alonos com a noticia de haverem carrapaticida e raransuá
encontrado sinais de minas de ou-

Et
Noticiando a inauguração do banheiro Carrapaticida de Araranguá,

1'0.
.,

mais um melhoramento devido ao regime de Acôrdo entre o Estado e á
-:- em 1.755, a ,povoação dr Sàü

J�.sé foi elevada a categoria ele União, para defesa sanitária animal em Santa Catar ina, o senhor Laerte

Faz anos hoje a exma, sra. d. Ma-: PARTICIPAÇÃO fr-eguezia ;
Espindola Lisbôa Diretor do Campo de Sementes de Ararana.tá p'1SS0U

ria Mansur espósa CIo acatu-to '('0- João Machado Pacheco Junior e Dilma ao Dr. Leoberto Leal o seguinte telegrama:
.

=r: em 1.772, real izou-se a primei-Born Machado, participam aos parentes "Levo VOSSO conhecimento, presente grande número de <\.grlcllJto-
e pessoas de suas xrelações, o nascimento ra sessão. da Academia Cienti fica
de seu filhinho Julio Cláudio,' ocorrido do Rio de Janeiro;

res YI:( foi inaugurado 13 corrente banheiro Carrapaticida vg instalado

dia 15-2-49.
_ em 1.852,. o Exércifq Aliado campo pt Sds.

Florianópolis, 16-2-1949
enteou triunfalmente, depois d8

, HotelBatalha de Monte Cassei-os, em

Buenos Aires, Lerrninando assim

IIo lar do. casal João Machado Pacheco
a ditadura do General Manuel R,)·

sas na Argenlina;
- em 1.869, chego1t ao Rio, en·'

fermo, o Visconde de Tnhnúl1lô1,;
- .em 1.874, em H1jaí, Santa Ca

tal'ina, nasceu o 'Coronel G ustavo
Kão encontra comprador?
Entregue ao Escritório 1mobiliário Lebon Régis;

h L. Alves, - em 1.875, em Niteroi falecel1
R D d 3- riOI'.
LIa eo oro iJ. O poétla Luiz Nicolau Fagundes .. ,

.................. ,. Varela nascid'o no RIo de JaneÍl'o I
OutrossIm, aVlsa q�e o restaurante �ontll1ua ap_arelhadn

COMERcrAL CR1'::SCIUMENSE S. A. em 17 de AgosLo de 1841;
- para atender aos que la comparecerem, 110spedes ou nao.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
- em 1.917, no Rio, 'faleceu Jo·

CConvocamos os senhores acionis- sé Vleira Fazenda, grande hisLo· entro Catarinense ·de Estudos e
las para a Assembléia geral ordi- riador, nascido na mesma cidade
nál'ia que deverá realizar-se no dia em 28 de Abril de 1.847; 'Defesa . d"·O Petro')eo22 ele Março p, vindouro, ás '14 ho- Andr'é Nilo 'l.'adasco

· va. 1'as, na séde social. , __ , __ , _ .... _. _

Às ,inequívoc.as demOlístrações ele 15
simpatia que receberá nesLa dala

OR EM D_O D.I� _ Ilnconveniêncids das 4ssem·blé)·a llD.ra'l Ordl·oárl·a1 - Apresentaçao, dlscussao e, Uu
que regista tão grato acon(ecimell-

,"olação do bala�ço e con- meit'l, Nylon
to, nos associ amos, prazerosam en te.

Las de 1948 e parecer do JACKSONVILLE, Flól'ida 1ô' (U,
-0-

FAZEM ANOS HOJE: ,conselhq fiscal; P.) - Os investigadores do Depar-

_ o sr. Moacir Gallotti. 2 Eleição da nova eliretoria Lamento de Raúde ficaram per-

...._, a sl�ta. Lilian Mal'ia Pacheco, 3 Ele-ição do no\'o cons�lIlO plexos ante a quuntidaàe de meias

· filha do sr. sub-tenente Cat10s W. fiscal' de nylon consumidas pelas em-

Pacheco, chefe do Serviç'.d' Rádio I 4 - Outros assuntos de inLeres- preg'adas elo distrito' financeiro. O

da Polícia Militar. I
se social. dr. \\T. '\T. Rogers, do serviço de

_ a sra. Honol'ina Livrament0. Cl'.esciuma, 31 de Janeiro de saúde da cidade, declar-ou que os

_ a: menina Vânia Candemil Pe- 1949 I testes preliminares mostraram que

'reira, filha do casal Oscar dos Sau- Jorge F?'ydberg - Diretor Pu-' o va,por de óleo combustivel, par-

tos pereira e Zulma CandemiJ Pe- i;idente cialmenLe queimado, ,ppdia causar

l'eira.
AVISO a desintegração do nylon, mas

_ u sra. Maria D. L. Gomes, Acham-se á disposição dos se- não foi possível encontl'al' fonLe

_ o sr. Hamilton D'Alascio. nhores acionistas ('-5 documentós de de tal vapo!'. As empregadas acor-

_ srta. Nair Sonsa, que trata o ai'ligo 99 do Decreto- riam em massa aos balcões das lo·

_ a srta. Maria de Lourdes O1i- lei 2.627 de 26/9/40. jas, para 'comprar novas meias

veira.
," de nylon, depois. de passar·em por

_ a sra. Júlia Amália da 'Costa.. A
.

- um gás invisivel que lhes deixava
. fençao o rosto veemelho e' os Qlhos e na-

-0-
CASAMEN'fO: Contador Diplomado com lon_ l'iz ardendo. Logo depois consi a-

Realiza-se hoje o casamento da ga pratica de escritas em geral tavam pequeninos buracos na"

dislinta senho 'inha Elianni Sil"a oferec'e seus préstimos para a meias, q\le começaram a se (l('sfa

Marinho, fino on:.s,mento da nossa Capital ou para o interior. Acei- zero

sociedade, e d.ilela filha clG Sl'. ta tambem escritas! avulsas. '
.

.

Coronel João Cândido Marinho, Cartas por obséquio para R.G.
A DONA. DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUM1N10?

brios') militar comandante ela nossa Cunha Caixa Postal 4'2 Floria- Pode recebe·la oe presente. preferindo' o CA

I
:

·

FÔl'ça Policial, com o sr. Alencar
_
nópolis. FÉ MIMI. E comO é delicioso o café MIMI.

NASCIMENTO: colonos açor istas e madeirenses;
- em 1.749, o Brigadeiro Silva

Paes comunicou á Metropcle te-

Paraninf'arão o alo civil, por
SR. WALDIR BRASIL -

parte da noiva o Sr. Othon da Ga-
Transcor re nesta data o aníver- ma Lobo D'Eça e Exma, sra. o SI'.

Bário natalício do nosso distinto Adolfo José Silva Marinho e Sra
conterrâneo sr. 'Valdir ·Bl·asil, fi- Nice de Campos Farias e o sr. Adol
.gura de evidência nos meios artís- 1"0 José Silva Marinho, por parte
tícos da capital. do noivo, o sr. Cmle. Coronel João

Cândido Marinho e exma. senho
ra, o sr. Arnaldo Frederíco de
Mesquita e .exma..senhora; no reli

gioso, por parte da noiva, a sta.
Laila Oorrêa Freysleben e o sr.

Nazaré Silva Marinho, representa
do por seu pai, o ·sr. João Gonzaga
e exrna espôsa ; por parte do noivo,
o sr. José Francisco dli� Santos e

exma, senhora e sr. Anésio de Sou
za Santos e .exma. senhora que se

je mais um aniversárfo nal.ancio. farão representar.
Suas inumeras amiguinhas aflu i- Após o oeremoníal

'

o jovem ca-
rãoa residência de seus progenito- sal seguirá viagem de núpcias.
res, onde a cumprimentarão.

Faz anos hoje a distinta senhor-i
la Maria Iná Vaz, dileta filha do sr.

João Vaz, e elemento de destaque
nos nossos meios sociais.

MENINA CREUZA
A encantadora menina Creuza

Helena da Silva, .!;!.l!erida filha do

sr. Ari E. da Silva, vê passar ho-

CAP. RUI PORTTNHO MOHMS, Está em festas o lar do se. Air-
Deflui nesta data o aniversár-io Lon Paulo da Silva e de sua

-nataltcío do nosso distinto e esti- exma. esposa d. Ursulina Rocha
rrado conterrâneo sr. Cap . .'\J,\di- d C"l

\
a .--,1 va, com o nascimento de um

-co do Exército Rui PorLi nh» Mo-

D. MARTA MANSlJR

robusto garotinho, que na pia ba
tismal receberá o nome de Ro

gério Airton.

rais.

merciante sr. Salum :\1ansll!C.

SR. GERSON GEVAEH [)

Comemora hoje seu anive rsár io

natalício o jovem Gerson Geva.e::'d,
'bacharel residente e�TI Cur-i liha,

NASCIMEN�'O
Balneário

.

A v i
Canasvieiras

D. AIDA SA!'iTOS LIR.\
Júnior e d , DUma B�)l'n Machado, acha
se em festa com ° nascimento do robusto
Júlio Cláudio, ocorrido no dia 15-2-49.

------CXSAS-E-TERRENOS

s O
Fnsteja.mais um aniversàtio, Ire

je, a exma. sra. d. Aida Santos Li

ra, dig'na e,spôsa do. sr, R nbeus L i._

1'a. Possue V. S. ca'sas ou ten:enos para
vender?

O arrendatário do Hotel Balneário Canasvieiras, solicita d0s

que fizeram reserva de quarto' para os dias de Carnaval, a fi

neza de confirmarem até amanhã, às 20 horas, as referidas re�

servas com- o sr. Gil FeUcio, no Café Rio Branco.

DepoiS do dia de amanhã, ficam sem efeito as reservas, não

ace'itando à direção do Balneário qualquer reclamação poste-
SRTA. LAURA SILVA

Em o. meio da alegria e do júbi
]0 de seus felizes pl'ogeniLol'cs ':

muiLas amiguinhas, comemora, ho

je, mais l;ma feliz primavera, adis,

tinta senhórüa Laura Silva. rm:-1

do sr. '\'orberto Euclides da Rilva,
benqui.sto indl1stl'ial e influente

procel' político em Ribeirão e de

sua exma. espôsa d. Francisca SiI-

1.a, CONVOCAÇÃO
De ordem do Sr, Presidente, em atençã:� ao dispôsto nos arts. 12�

§ 10, e 51 dos Estatutos, é convocada a Assembléia Geral dêste Centro.
para o próximo dia 20, :às 15 horas, no Edifá'CÍo da Cruz Vermelha, à
Rua Tenente Silveira, nes'ta Capital, para deliberar sôbre a seguinte or

dem do dia:

1° _;. Tomar as 'contas e julgar os atos da Comissão Diretora;
2!) - Examinar e discutir o balanço e o parecer do Conselho Fis-

cal;
3° - ·Eleger a Comissão Dir�tora e o Conselho Fiscal e Suph;l1tes,

para o biênio 1949-1951.
'

Observações: -- De acôrdo com o dispôsto no parágrafo único, ('0

art 11, dos Estatutos, só poderão deliberar e votar os sócios quites com

a Tesouraria. Os Srs. sócios que não foram procurados pelo cobrador,
poderã'o dirigir-se à Tesoureira, profa. Silvia A. Carneiro da Cunha,
Edifício IPASE 40 andar.

10 Secr'etá rio

COMPANHIA FRIGORíFICO DE TUBARÃO

Na séde desta sociedade á Rua Passagem s/no, nesta cidade, adiam,
se à disposição dos senhores acion'istas, para serem examinados, ')s do

cumentos de que trata o Art. 99 (lo Decreto-Lei n. 2627, de 26 �íc Se

tembro de 1940.
T,ubarã'o, 11 de Fcvereirp de 1949.

ass;- Lourenço Giollo :__ Dir. Presidente
Albino Damo - Dir. Gerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i
Programação Fixa de Fevereiro

OIida: 211 Metros. �
I

J!1stúdios: Praça 15 de Novembro, 11 - Sob. Teleg' "Guarujá" .'. �
.

" Telefones: 822 � 722, -_
"

��..
-=����������=====

�
.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
. •

'
, '

\
DE ELETRICIDADE' S. A.

,�
,

��� II SEF��:�A: TF��:AA Q,FUEA��A' 'QFUEIINRTA,A
','

!��:: 'SÁBA�O 'I DOMINGO.. - EMPRESUL -
� .. . Serviços de energia el,étrica.

I. .: r
. :: BO:,�:�:- B':,�:::"" "::,:,.:n .O:::::� Bom dia ,

B':,�?::n l f�:'���:L!�r�::�.�:
�' ! l' Musical Musical Musical Musi'cal Musical 1.

, '� � Material elétrico pára insta-
.. � 10,30 Muzak Muzak MUZaf ' Muzak Muzak -

� -Iações. _ Motores -;- Dínamos

"� 11,00 Informativo Informativo Inf.,..mativo Infor:J;nativo Informativo

I
� -Bombas _ Lustres _- Fer-
ros de engomar _ Lampadas

12;00 Oferecimentos Oferecimentos Oferecimentos Oferecimentos A Voz Evangélica
_ Ventiladores _ Serviço. deMusicais Musicais Musicais Musicais '

ínstaíações por pessoal técni-
12,15

programação CO especíalisado.
12,45 Carnet Social Carnet 'Social Carnet Socia,! çarnet Social Durval Silva

Eucaloi Eucalol Eucalol Eucalo! � Loja e cri-tório á rua 15 de,

�' Novembro, n. ,449 Caixa Postal
15,30 Ofereci�e�t9s � n. 62 _ End. tlegr. - "Empre-
16,30 Música Música Música Música C

MUSicaiS

�
'osul'\Joinvile _ Sta. Catar�

, 16,45 Deli:i�sa
Deliciosa Deliciosa Deliciosa '!;a:�:t��:� - Brasil.

. . . . . . . . . . .. . ......•

Eucalol
/

11,00 Informativo Informativo Infó'rmativó Informativo :.
Tarde Esp�rtiva�� A �

� � ê,' ::::: �: :::a c:::a ::n7ra c::: ::�ra' c:::a ;�:�:a �
..

'

,

I. 'wI Peça o que

� � . � rs.se T."" ,"n<" '::'I:�:" T�'" Singer T�"O ';o,.. o

qutzer . . . � ,

'� � '� Florianópolis
/
.. ,Para ouvir o �,

� � '1 ::: N=:::.' N::::" N::::�" N::::" ::::: �� < E-i I Agência Nacional AgênCia Nacional Agência Nacional Agência' Nacional A Esportivo �

,� ,,'�
,

oc...._�
Grandes Músicas do Novo Grandes MUSIcas do Novo Grandes' .fVIuslCas do "N.ovo', : I

�..
20,00 �::::..�:: ,

Mundo
) �;:f:"�: " Mundo'

,

<;:-
'

:- 7' t;:,::���s I Mundo

�l
..

20,30 Hora Literária
Em -Ritmo de Rádio Baile

II 21�00
'

Carnaval Radio Conto
E Ritmo de Guarujá'

, Musical .
m

�
--4-------_____ Carnaval

21,30 A 'voz da Rádio The First Piano �
Quartet ;-

Em, Rit'luo de �
22,00 Informativo Informativo Informativo Carnaval tntormatívo Informativo �

: �
�

22,0� Ela e Êle Ela e Êle Ela e Êle " �

� 22,30 últimas Melodias últimas Melodias últimas Melodias Informativo últimas Melodias últimas Melodias �
� 2'2,35 , , VItimas Melodias ,

�
,

ril" y.- ...,..· -. ·.,._..-• .._,..- w••:"...... ·.·..-_-.·_-•••- �_..-�••w- � -�..,.••--: -.r-� ..."..._..-_.._-_·.-.-. .- ....,._w

\

Bom dia para
você .

Arco Iri;
Musical

Muzak
",

Informativo

Oferecimentos
Musicais'

1

çarnet Social
Eúcalol'

.'

Música

Deliciosa

Informl):t}V'o
�.

AV,e Maria

Carta Sonóra

.Perisarnenüe
Social
Católic: ,

Momento

Esportivo
"

Noticiário da

Agência Nacional

I ara

você

Arco
,

Iris

Musical

Muzak

Informativo

Oferecimentos

Musicais,
•

Carnet Social
Eucalol

ine Revista no

Ar

Posta Restante

J-7

Minha Vi�ita

Voz da J. E. C.

Ave Maria

Esperanto Em
- Marcha

Momento
Esportivo

Noticiário da .

gêncía Nacional

�

IIOi· DR.
,I

I
.

� :
• A. DAMASCENO DA SILVA •

I ADVOGADO :
· :
• I , •

'1 AÇõES CíVEIS E COMERCIAI�
,

'i' I
•• •

I Praça 1� de Novembro, 22 - 2° ando '

:
I .:(Edifício Pérola)

I :.Fones: 1.324 e 1.388
•

'I
.,

•

'I '
,

Florianópolis - Santa Cata�ina
_ "I

:
'.

.

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

t-IEREM

DA'TI LOGRA FIA
(orrespondend!
Comerciai

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Inglês

Levo ao conhecimento dos senhores associados que � Cur
so de Inglês deverá ter início em o próximo dia 4 de março e

obedecerá à- orientação do Prof. Waldemiro Cascais.
Todas as informações serão prestadas por esta Secreta�

ria, todos, os dias úteis das lS às 21 horas.
Florianópolis, 15 de fevereiro de 1949 .

Erasto Macedo, pr�s�dent� ..

Confere
Diplôma

maxima rapidez
Agentes em

NAVIO-MOTOR "ESTELA D

e garantia para tr ansporte de, aQas mercadoria a

Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

. DIREÇlo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e EU,Ueola

RUA ALVARODE CARVALHO.65

BOM NEGOCIO
pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Ct$ ZOO,OOO,OO re,ndlí
.c.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação ,j

f
'r

,;
Dr. Lindolfo -4.6.

, Pereira
Advo.,do-Contabilista
"Civel -v- Comerciei

Constituições de' .ociedade.
e .erviço. corebto•• etn geral.

! Organizações corttabêia.
Registrol e marca•• di.pon'do.
no Ri o, de corr••p,ondente,
Elérit6rio: Rua Alvaro d.

Carv,alho n, 43.
Doa 8 ali 12 hora. I

Tele,fODe 1494
'

; .. reune som ... acabamento ,.
solidez

"". �� plano perjeito,!:
Além de vários mo+êlcs para
pronta entrega ... êste mcravl
lhoso piano pode ser seu hoje'
mesmo, através dó plano d.a
pagamento a longo prazo!

SchwártzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina'

S/Á
Cx> 134 - Tel; KNOT

Florianópolis
.......................................... OI'':

Camisa., Gravat.'i Ptiame (

Meia. da" melhore.õ pelo. ' me

Dores preço. ,6 Da CASA tiMIa
CELANEA - RI1QC. Mafra.
.. . .. .. ..

' '. '" .. ..............................

,,!ORTO Al.E�RE
I(UA. VOLUNTÁRIOS DA PÂTRII\ N." (18 • I." ANOAIiI

.

CIUU f>O:;fA!.. $61· fElEfONE 6�O· TELE<l_IIAMA3; �OTEcr�

Agencia Geral para S.:Catarilla.
Rua Felipe, Schmidt, 22--Sob.
C. Postal, 69.' TeJ. «Protetora»'

F40RIANOPOL1S'"
, NEM SE DISCUTE, I

em .minha casa só se bebe o delicioso,CAI.'I!:
MIM r .. ainda mais agora -que está distribuindo<

censo brinde, valiosas I1ATERIAS DE ALU-
, I' MINIO .

...........

'

..... _�

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
-ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
't'endo regressado de sua viajem aos

'

Estados Unidos da América do Noé

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escritór-io

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias "de agôsto,'espe
rando continuar a merecer as espe-.
ciais 'atenções de seus amigos e'

v

clientes.
Pedro 'Medeiros, Auxiliar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes
Aéreos,

2as. 4as. e õae.: Rio -- Santos -- Paranaguá -- CUTÍtiba' -- Joinvile Florianópolis e Lajes.

3as. 5as. e Sabados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile --' CU1'itiba -- Paraiuunui --:Santos,e Rio.

Dgentes: Fiuza Lima & Irmãos -
,

Conselheiro Mafra" 3�

A Igreja deu seu primeiro passo

.quando os arcebispos e bispos de

Emília, região vermelha' do centro O TORNICARDIUM VIGORISA O CORAÇÃO
· .setentrional italiano, exortaram lo- .

· -dos os católicos a boicotar a C::;a- :

'1·'federação Nacional do Trabalho, eleJ-

••
1 Datilógrafa N'-a''s''�e''u'" 'p''e' 's'a''o':d''o

.. · ....

I. 'minada pelos comunistas, e apoiar a
I U

nova organização trabalhistas anti- : dip lomada 7 -I'. comunista - Federação Livre, : I
. qUI OS

Giusepp de Vittório, enérgico: Oferece seus ser'viços.
dirigente trabalhista vermelho. l�ue: Cartas a Maria Inês
11á uns seis meses manteve doruiuio : . Ferreira.
'indiscutível sôbre -seis milhões de •
trabalhadores síndícalizados, acei.: Caixa Postal 55. �

,·,fou o desafio e disse que sua úÍ'gn- : ..
nização não adotará posição anti- ,

clerical, pois" até lutaremos em he-

· néficio dos sacerdotes de condição
.humilde, qce também se vêem su-

· jêitos .a viver em condições econô-,
.rnícas de. intolerá vel intranquitída-

; de". ':,
Sua declaração coincide corr, a

, .apresentação no Parlamento de uma I
proposta do Ministério do Interior,
para aumentar no dôbro os sl:bsi-'

't""�
.. dios do govêrno aos párocos e bis-

pos.
_

'Atualmente os párocos recebem do

Estado 42.000 liras por ano

'Outro aspecto da luta, é a exis

tente entre as confederações do
·

Trabalho (comunista) e a anti-cu
munista, Ambas trabalham f('[)ril·

·

mente para aumentar seus afiliados

antes da primavera, na qual suas

representações nas negociações pu
ta contratos de trabalho serão de

cídldas à base do número de tra-
·

balhadnres que r-epresentam. A Con
federar80 Livre tem o apoio da Aç:50
Çatólica Italiana, há seis meses.

,.(d�panha' entre a igrejiJ
· e c omuniste s italianos

ROMA, 16 (U.P.) - Está aberta

.. .a batalha entre a Igreja Católica

. .Homana e o Partido Comunista Itn

_ Iiano, Para dominar as classes tru-

.balhadoras da Nação.

TONICARDIUM
TôNICO DO CORAÇÃO

O TONICAR�I.cM é uma medicação cardiotônica, indicada no

enfraqueciment'o elo músculo cardíaco, fraqueza geral, curso de
molestias agudas, astenias, perturbações na circulação do san

gue, cans�ço, falta de ar, -edemas, congestões aviscerais e pa!pi-.
tações. Os componentes do TONICARDIUM exercem eficaz
ação diuretica, em virtude do seu efeito beneflco sobre os rins,
eliminando o acido urico, combatendo as nefrites e o reumatis
mo.

lOs EE.· DU. proibirão
o desembarque ,

, GENEBRA, 16 (U. p,j -r-r- Os Esta

dos Unidos não permitirão o em

barque de materiais .estrangeír os
para a União SovSiética. ou para
seus sateJites - afirmou o delega
do norte-americano, Paul R. Porter,
à Conferencia de Comércio. Repli
cando as acusações formuladas, pe
los' representantes soviéticos ao

regime de licença previa, imposto
pelos Estados Unidos, o sr. Por+er
declarou: "A política seguida pelos
Estados Unidos visa íncrement-rr o

comércio que possa contribuir para
a paz e reconversão do mundo e

não servir' de base a uma futura

Rio 16 A,N. Há cerca de dois
dias deu entradj, no Hospital
Rocha Faria; Maria da Encar- agressão.
nação Tavares dos Santos, por- Anteriormente, Vladimir Gevash
tuguesa, com 37 anos', residente cenko, delegado da URSS afirmara
na estrada 'da Pedra, sem nu-

que as restrições impostas pelo go-
mero, em Campo Grande, Logo vêrrio americano às exportações
a . seguir foi removida para a

eram a causa da obstrução no re
maternidade daquele nosocomio.
Ontem, veio a dar à luz uma

criança do' sexo masculíno. O
fato em si teria sido natural se

não houvesse acarretado uma
da Rússia apoiaram veementemente

circunstância bem entranha .e
estas palavras.

considerada mesmo renomenal.
O delegado americano ainda .c;.f'

É que a criança, ao vir ao mun-
Iientou o seguinte: "Apesar do de

do, apresentando formas desce- sejo dos �st�dos Unidos de fortale

munais, O'S' medicos que assis- cer o comercio entre o leste e o �es
tiram a parturiente, puderam te_ ellro�eu, tan,t� quanto possível,
constatar que o recem-nascído I n�o sera� �ernllÍldos ?S embarques
tinha o peso de sete quilos! Is'- 4 d� matería'is estrangeiros �ara na

so na verdade constituía um fe-I çoes agressoras em potencia. En

nômeno que prendeu atenção quanto a União Soviética continuar

de quantos trabalham� naquele com a polítíca atual, interpretada
estabelecimento hospitalar. ' por milhões de i homens como urha
Como era de esperar, a crían- "política agressiva", nós não pOde-.

ça assim disforme, faleceu pou- mos agravar os riscos de perdermos
cos momentos depois do nasci- a paz com a permissão de embar

mento, cujo corpo' foi recolhido ques de mercadorias que possuam

pela familia da inditosa mulher, valor militar para 'esse pais e p,lra

que deu à luz um verdadeiro os que são por, ele controlados".
monstro. Seu estado, contudo, PASTA OENT",L
é lisongeiro. ROBINSON

Óra, meu
• •amigo ••••

nascimento do comércio entre o

leste e oeste da Europa. Como (' na
tural Lodos os países satélites

faça como eu ...•ó use PEITORAL DE
ANACAHUITA COMPÔSTO DE KEMP.
pois aiuda a e.pectoração e tem

um sebor agradável. PEiTORAL DE
ANACAHUITA COMPÔSTO DE KEMP.

PEITORAL
DE

,A N A C A H U I T A·
COMPÔSTO DE KEMP.

em 2 tamanho.

"'dquira o

•
vid ro maior

.

Que rende mais

lnte1'·Continental

- -Tel. 1565

Se essa sua dôr de cabeça e indisposi
ção para o trabalho são devidas à pri
são de ventre, tome PILULAS DE
BRISTOL que facilitam a eliminação
de todas as substâncias acumuladas em
seu organismo, pelo aumento da secre

ção biliar e desenvolvimento normal
das-funçôes do intestino.

PILUlAS OE BRISTOl
vegetais e açucaradas

_.

VENDE-SE
Vende-se 2 lotes de 10 metros de

frente por 30 de fundos a Rua An

tonio Ma�tos Areias no
.

Estreito

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

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas e

tenenos.

Rua Deodoro 35.

Ccsíureíro
Possuidora de grande prática.

aceita tôdas as encomendas

que se apresentarem.
Roupas de crianças e senho

ras.

Preços módicos.

RUa Duarte Schutel n. 56

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE

Avai Futebol Clube

SÁBADO, DIA 19. RETUMBANTE SOIRÉE CARNAVALESCA; INTITULADA "O ÚLTIMO ENSAIO PARA o CARNAVAL DE 1949", COM INiCIO ÁS 22 HORAS.
NÃO HAVERÁ RESERVAS DE' MÊSAS. DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 27, DOMINGO, BAILE/DE CARNAVAL. DIA 28, 2" FEIRA. SOlRÉE IN

FANTIL, COM INíCIO ÁS 16 HORAS. DIA l°, TERÇA·FERA GORDA. BAILE DE CARNAVAL
OS BAILES DE CARNAVAL TERÃO INíCIO ÁS 22 HORAS

o Delegado do Instituto de Aposentadoria é Pensões dos

Comerciários, no Estado de Santa Catarína, 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.

CONSELHO DELIBERATIVO
Edital de Convocação

Fica convocado o Conselho Deliberativo do Avai F. C. p ara uma

reunião a ser realizada dia 20 às 10 horas, na séde social, para de acõr

do com art. 34
.

letra d) dos Estatutos eleger o Presidente dr- Honra,
Presidente, 10 e 20 v±ee, Presidente, Conselho de Finanças e' i) Conse

lho de Sind'icância ..
O Conselho l)eliber,�o se reunirá. com dois terços no mínimo de

seus membros cémponerítes, em. la convocação, e, em 2a con'·.)C�\Ç80,
meia hora após tl0 horas e 30 minutos), com qualquer número.

Florianópolis, 16 de Fevereiro de 1949.

AVISO

Oswal Pereira Baixo, delegado.
CóLICAS

Gondena éiS mane

gas curras .

HAVANA, 14 (U.P.) - O

cardeal Manuel Arteaga y Be

tencourt, arcebispo de Hava

na, em pastoral a todos os pá
rocos seus jurisdicionados, pro
ibiu o uso de, mangas curtas e

de decotes exagerados por par
te de noivas ou suas "damas de

honra", nas cerimonias.de ca

samento. O cardeal fez um no

vo apelo em prol da "modestia
cristã", dizendo que "está au

mentando a impudencia e a in

decencia no yestuario femini

no',', porque "o que se chama

"A Moda" está ditando às mu
lheres um vergonhoso despir,
não só nas praias e nos bailes,
e em outras div-ersões profa
nas como também em atos tão

sag�ados como o Sacramento
do Matrimonio". O cardeal-ar

cebispo recomendou a se?s ju
risdicionados que obriguem
noivos e noivas ao marcarem

a data de seu enlace, a assu

mir o compromisso de que se

apresentarão trajados decente
mente.

IMPERIAL - ÁS 7,30 horas
- Sessão Popualr -

- A história de um agente de se-

guros, muito tímido, que recebe a

desagradável incumbencia de 10-

mar conta do cadaver de um ho

mem, cujos' herdeiros se achavam

empenhados em roubai-o, a-fim de

com .irisso, modificar o se.r testa

mento ...

SóBRA UM CADAVER

De Curitiba informam-nos ,Ille 20 Secretário - Walmiro Telemberg.

O E. C. Agua V.erde jogará domiri- 1° Tesoureiro - Adércio Domingos.'
20 Tesoureiro - João Rosa,

go em nossa Capital frente ao Fi-
Diretor Técnico _ Wilmar Silveira

gueirense, dependendo sua viuna Guarda Esporte - Osvaldo Santana.

do adiamento da peleja contra o Capitão da Equipe - Ildefonso Carn-

Palmeiras, em disputa do "Tor- pos.

o

'Anastácio Silveira, 1° Secretário.
neio dos Pequenos: _.

.......
� ' Federavao Atlética

TORNEIO MUNIVIPAL . C& tarinense
DE B4SQunTEBOL Em sessão' de Diretoria realizada nesta

n data, com a assístencía dos Delegados das

Escalação das partidas, juizes e de- Associações Desportistas FIlladas foram - Preços: -

mais autor idades tomadas as seguintes deltberações . Cr$ 6,00 - 3,00
B

.

'T d
l·-Escalar as filiadas para as diversas

"Lmp. até 14 anos"Dia 17 - A. A. arrrga er e x
partfdas a serem realizadas nos dias 17,

Caravana do Ar. - Juízes Erice 18 e 21 do corrente. bem como Juizes, ROXY - ÁS 7,30 horas-

Straetz e Dr. Paulo Schademan+el - apontadores, cronometristas e Delegados - Um drama de grande n'alis-

Delegado da FAC - Eng. Eitor desta Federação, -

mo, que apa'ixona, intriga e C01110-
2-Aplical' aos atletas Julio Dutra da

Ferrari - Apontador - Cap. l\ba- A, A. Barriga Verde suspensão por duas ve!

ricio Spaldirig - Cronométristr.. OS- partidas de acordo com o art. 53 letra ap:tixona, intriga e comove!

waldo Meira - Lira Ténis Clube x a do Codigo de Pen�lidades desta Fede- I _ A história de um hOlll.eJl1 que

C b J' raç-ão: Ubirajara Peres Barbosa elo Tau·
usou seus músculos nunu. .Iecis iva

Taubaté Esporte lu e -:- tIlZ(:�
baté Esporte Clube suspensão 'por uma

Rubens Viana e Oswaldo Meira -

par-tida de acordo com o art. 90 do mes- c[:mpanha contra o vicio c a cor

Apontador - Dr. Paulo Schàdemau- mo Codigo e Moacir Correia do Clube 1'1; pção, .arriscando Sua propri n vi-

tel Cronometrista Erico Atletico Catarinense suspensão por trez da num lance decisivo' e a rro [a.lo l
partidas de acordo com. o artigo 37 ainda ESCANDALO QUE MATA'

Straetz Junior. do já citado Codigo:
Dia l8 - Clube Atlético 'Ca1ari- 3 - Aplicar ao 'Taubaté Esporte Clube e com ,

nense X Ubiratan Esporte Clube - multa de o-s 20,00 por infração do artigo Ph il'ip REED

Juizes Rubens Viana e Osny Bar- 34 do já mencionado' Codigo - Inclusão Hil lary BROOKE
de atleta não registrado pela fg!liada.

Robert LOWERYbato Delegado da FAC Florianópolis, 16 de Pevereíro de 1949

Dr. Paulo Schadeimantel - Apon- a Diretoria Seria possivel solver o intr�-
tador Eng. Heitor Ferrari - Crono- I

'. • •• •••••• • •• ,.. • • .' ••• :.. neado mistério do vampiro aso,aSS1-

metrista Cap. 'Maurício Spaldiug. Bar"8 a � CrU"el·rO"' nos?
.

Car-avana do Ar x Lira Ten�') t:l'l- o"
o iJ ,. ".1 Forte! - En:oc�onanté!

be - Juizes - Oswaldo Meira e SALVADOR, 17 (A. N.) - As - No Ploglama --

Erico .Stratz JoUniOr ... Apontador,
- barbearias, da cida�e elevaram" ? I 1) - Cinelandia Jorn:ll - Nac

...
José Rodrigues Nunes - Cronorne- preço da barba par a cinco cruzei- 2) RAPSOOIA BRANCA .- ShOI t

trista - 'Dr. Heitor Ferrari. :
1'OS e o do cabelo para 10, embo- - Preços: -

Dia 21 _ Taubaté Esporte Ctul.e lira -continuem �o: nnesmo estado 'Cr$ 4,00 - �,oo·
x Clube Atlético Catarinense - Jui- de higiene precar ia. Ao que tudo ·"Imp. até 14 anos"

zes O�ny Barbato e Oswaldo indica, a maioria dos homens, a- DDEON - ÁS 7,30 hora'}

Meira _ Delegado da FAC - José charido €xagerado o aumento do
_ A última palavra em "snspen-

Gusmão de Andrade - Apontador preço da barba, passará a faze-la
I se", surpreza e mistério!

_ Dr. Paulo Schadeimantel - Cro- em casa, com aparelhos de gi lete _ Em cada sequencia um enig-
011 navalha. n.a ... Terror a cada momento! --

, . . . . . . • . . . . .• .......•..••.••• Um crime perfeito... Um l.rocen

te é levado á. forca .. Q rem !H·ria

são tr,.ltadbs por um processo eS[.if·

cial, idealizado e executado para

preparalivos estão senno tomados. proteger as partes metálicas conl>ra

À. baleia, entreIanlo, resolveu não os efeitos corr'Osivos da água salga·
apal'E'ccr mais, enqnanlo nas prai- da. Distribuidores Comércio -'(,

as os curiosos aguardam sua ViSi-1 Transportes C. Ramos S. A. - João

la a qualqllpl' mOll1.ruto... Pinto, 9. .

ESPORTE·S Fluminense F. C.
Recebemos a seguín te círcular :

Em reunião levada a efeito no dia 10
de fevereiro de 1949. foi eleita e empos
sada a nova diretoria que regerá oS" des
tino desta associação durante o _

ano em

curso. I
Presidente de Honra. - Arnaldo Luz.

Presidente -, Adauto Alvea.

Vice-presidente - Osvaldo Duarte.

10 Secretário - Anastácio Silveira,

.................... '.....

'Agua Verde
x Figueirense

AGUA VERDE X FIGUEIRENSE

nometrosta - Eng. Heitor Ferrari.
Ubiratan E. C. x A. A. B. Verde

� Juizes -- R. Viana e P. Schade ..

RIO, 16 (A. N.) - Conforme foj
noticiado apareceu, para a surpre
za dos moradores do Saco de S.

Francisco e adjacencias uma ha

leia. O fato causou um desusado

'inleresse, tendo· vindo genLe de

longe para -observar o 'eeLaceo.

Imediatamente' os pescadores de

JUl'njuba e Saco de S. Francisco

resolveram se ,mobilizar, pondo os

barcos no mar. Um deles, dp nome

VaILer Rodrigues da Silva, piloLan
do 'o "Aga", conseguiu arpoar a

baleia, mas ,esta depois de algum
tempo consegui1.l se livrar.
.

A essa altura, Haroldo Medei

ros, no barco "Zanzibar", com

uma metralhadora, deu varia� ra

jadas em cima do rocho, mas as

sim mesmo não houve resllllado

pratico, já que ele ·desapareceu. A
pésca ,continua, isto é, todos os

Para matar
I) baleia

mantel.
Horário - 13 Partida - 1011(.1'<18

e 30 minutos - 2a Pattida dez uü

nutos após a terminação da primei
ra' partida.
Representantes do Departamentc

de' Finànças - Snrs. Waldir Oul'Í

ques, Osmar Meira e Nirefs Havia
raso

Local - Quadra do Lira Tenis
Clube.
"., ••••••••••

'0 ' ••-.

RegresSOD,'Waldir
O zagueiro Waldir, ·que já per

tencl!u' ao Caravana do Ar, regres
sou há dias da CapiLál Federal,
onde inlegrou o onze de aspiran
tes do Flamengo, estando diversos
clubes da Capital interessados em

seu concurso.

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

PASTA DENTAL

ROBIN;SON

CóLICAS - MOLÉSTIAS DAS SENHORAS

�EDANTOL
DISMENORRÉAS E PERTURBAÇõES DA MENOPAUSA

Usando o SEDANTOL, regulador e tônico, indicado no trata"

:mento -das regras dolorosas, cólicas, máu estar e perturbações,
são evitadas as complicações e as senhoras sentem-se bem ven

do desaparecer os séus sofrimentos.
SEDANTOú TONIFICA E REGULARISA

CINEMAS
RITZ - Ás 7,30 horas

e'o sucesso continúa!
ROSAS TRÁGICAS

com

Victor MATURE

Peggy CUMMINS

Vicent PRICE

Ethel BARRYMORE
- No Programa -

1) - A Marcha da Vida .-- Nac.

2) - Noticü'trlo • Universal

Atualidades

com
.. ,

,
_

Jack HALLEY

I' dJean PARKÉR COD erênm8 as
Bela LUGOS1

I' d tLvle TALB01' C assps pro o oras
.

Blanche YURI�A ARAXÁ, 14 (A.N.) - Reall-·
- No PrograIi:a T .zar-se-á, em julho próxi�o, na

1) - A Marcha da Vida --- Nac. I cidade mineira de Araxa, a, I

2) - NOIVO DESNOIVADO CJ11l i Conferência das Classes Produ-
os 3.PATÉTAS. I toras do Brasil, a fim de discu-

.: Preço: - til' os problemas 1igados a �ada
Cr$ 3,00 (único) uma delas e assentar medidas
"1l11p até 14 anos" para resolvê-los, na forma de

conclusões a serem levadas ao

. . . . . . ..

.
'.. conhecimento do govêrno da

República e do própri� Con-

Amanhã - HITZ gresso Nacional. Industn�, co-
J. ARTHUR RANK mércio e agricultura" por mt�r-

t.presenta uma de suas melhores médio de seus lideres, estarão
produções. . .

.
presentes à discussão d?s temas'

_ Tôda a angústia Intertor de. que justificam a necessidade da

quem sofre a tentação do nmôr

I' reunião. Antes,
haverá uma es-

proibido! pécie de debate estadual dos a�-
DESENCANTO suntos locais, para o esclareci-

,

com mento de questões puramente
Trcvor HOWARD regíonaís, tais como o caso da

Cclia JOHNSON borracha, do guaraná, das fi

bras e das madeiras, na Amazô

nia; da cera de carnaúba, do
babaçu, do óleo de oiticica, _dO
açúcar do cacáu e do algodão,
no nordeste;' da energia elétrí

ca, do arroz, do mate, do trigo,
num solar dos cereais e das madeiras com

pensadas no- sul. Os grandes
problemas nacionais, tais �oma
petróleo, aproveitamento hidro
elétrico do São Francisco, Vale
do Rio Doce, ferro e aço de Vol

ta Redonda, Valorização da A-

mazônia e transportes em ge-
...... ,. ral constituem temas de consí-

del:ações excepcional e serão
examinádos -cóm o' cuidado e O'

patriotismo que exige sua capi
tal importância.
A Confederacão do Araxá•.

planejada nos moldes da Çon
ferência de Chicago, reunirá os:

elementos básicos exatos que
facilitarão a atuação do Brasil

ná Conferência Econômica In

teramericana, a realizar-se no

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

segundo semestre dêste ano em

As águas do mar não'constitue.m Buenos Aires. Será uma grande
perigo para a conservação dos Mo· reunião de técnicos, especialis
tores JOHNSON Sea Horse pois to tas e produtores, os quais se a

dos êles, antes de sair da fábrica, tarefarão apenas no desejo de
encontrar os meios que pern:ü-.
tirão, em futuro próximo, dar
ao nosso país uma influência
econômica salutar no seio das
demais nações, longe, já se vê�
de opiniões 'rluressadas, não
brasileiras. - J.

o assassino???
Si é forte não perca!
Si é fraco não assista ...

.JUSTIÇA TARDL\

com

Peter tORRE
Sydney GREENS1�PEET
Joan LORRING
Um crime tão perfeIto e dia

bolicamente executado qu!' até os

lletetives de Londres ficaram ]Jer

plexos! !
- No Programa -

1) - Noticias da Semana � Nac.

2) � Cuidado que a visi::t enga

na - Comedia.
- Preços: -

Cr$ 4,80 e 3,00
"Imp. até 14 anos",

RITZ
I Domingo

ODEON
.T �<)js contra o terror

cheio de Mistérios!
A.MANSÃO DA LOUCURA

com

Errol FLYNN
Barbara STANWYCK

3a FEIR'à
_ Mais um extraordinlÍrrn laeça·

mento em todos os cinema� da Co

l'ital. ..
- em-

Sessões das Moças
.L:wles CAGNEY
Ann"bella
Hichard CONT - Em:

13, RUAS MADALEINE
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Dr. Guerreiro da
Fonseca

7

Dr. Alvaro de (erva lho
Doenças de Criança�

Consulborío: RUa Tl'!nente
Silveira, 29
Horário de. consultas: 9 ás 11

M.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe 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

especial��ado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
aa. ,'Pertubações menstruais, !:I�1,\,
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
J)88, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
'IUlIturbios lIlervosos - Esterjlidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 "7' Tel,
1.461
Besid. R. 7 de Setembro - EdU.

(;ruz e Souza _ Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiJ'o
1>0 Hospital de Caridade 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

Clinlca e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS:

"Pela manhã das 10,30 U 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski &2

Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaae.
"'nica médica de adultos' e criuça.
Consultório - ,Rua João Pinto, 16

Telef. M 769
Consulta das 4 lo 6 hora.

aaidência: Felipe Schmidt iii. n.
°Telef. 812'

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 Hospital
A tarde: Rua VIsconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AViLA
Cirurgia geral -- Doenças de Senho

ras _ Proctologia
. Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Meireles n.

28 _ Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças i�ternas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias _ Rins _ Coração
- Pulmões _ Estomago - Figado

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. FLORIAN(f)POLIS

Dr. Roldão ComeDi
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA ...

- MOLll:STIAS DE S�
N'ttORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi
cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anol do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio
Corrêia Neto

Cirurgia do .estômago e via. circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi'lde, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidre

cele, varizes e hernas. .

.Consultaj : Da. 3 á. 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), TeIef. 1.598

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

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirelee, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 "
IS hrs, Residência: Rua Blumcnau,

22_ - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Canlcantl
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 73:1

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

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

Federal
Ex.interno de Hospital Psíqutâ
trico e Manicômio JudiciArio

da Capital Federal
'Ex·lnterno da Santa Casa de lILi

ser.lcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA Mll:DIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultõrto : Edifício Amélla

Neto - Sala 3.
Residência; Rua Alvaro de oar

'falho, 70."
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

REEMBOLSO POSTAL Emprego ou Cargo, .

Para oasemíras, linhos, brins, etc. precisa-se representante. Cargo do Pai (mãe) . .

Ofertas dando fontes de referencias a '"TECIDOS". Guarda-se sigilo. Observo ..

Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. _ I •• •••••••••• • •••

'

••••••• ,. •• •••••••••••••••• • ••••••• : •

'., Carres para o interi&f do Estado1Bom biD�culo
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande

firma Fiuza Lima & Irmãos, é • seguinte:

IRAPInO SUL BRASIL'EIRO - Diariamente _ Curitiba

RAPIDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente _ Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

• cf excessão de sábado

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

Oi

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ sa. e 68• feiras

visão
6 horas
13 horas

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR·SE COM CONfORTe E ELEGANCIA 7l
PROCURE

'alfaiataria
A

Mello
Rue Felippe Schmidt 48

Produtos Vet&rinarios Visão maior e mais' perfeita
que a de um b9m binóculo

alcança quem tem solida
inlltrução.

Bonl Iívrca, sobre todo. oe

assuntQl:
LIVRARIA \ROSA

Rua Deodoro, 33 .!Florianópoli.

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 16S _ Florianópolis),
tem o 'prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uiPa grande' série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lQ e vidros de 100 comprimidos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10u cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA-BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmã e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relátivamen

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

Brevemente o }nstituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como:' Ternerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina' Contra _

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. ...• .. . .........•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateu,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não, en
centrados na localidade de residência do solicitante.

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

tPtc:icislas .

Escritório reêêm organizado.
precisa de "pracístas" para trab..
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e co�
boa margem de lucro.

Informações á Praça i5 de No
vembro 22, 2° andar, das 8· ás iI.

.................". .. .. .. .. .. .. .. .

CASA MISCELANEA dt.tti
buídOra dOI :Rádiol ,R.:C. A
Vidori VálvulaI e Diaco ..
Rua Conselheiro Matra

• ; OI

Muitas felicidades pelo naseim••
to de seu filllinho !

Mas, ni'o esqueça. que o melbe.
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta' do CRJl:D.ITO
MUTUO PREDIAL.

Artigos� de uso

domésticoArvores fruliferas
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

v.embro n. 22 _. 2° andar.
H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catelago gratuitamente.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"Coqueirol Praia

AVI SO
Clube ... .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

SRS. ASSINANTESO encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebida); geladas. Reclamem • imediata

mente qualquer irre
�ularidade na entre�a
de seus iornaes. 1i,\rt -::1i�

II ·e. 'A p' I T A L qA R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO'NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

Inicial de Cr$ Ib.oo apenas.
Participação ,aos lacros

."._-..-.-_-.-_-.._-.-.-..-........�-_-.-_.w-_-_. ..,._-,....-.-_-.-_.......-,.-.-_.....__
...

_-.-..-.._,_....-a-...

'Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim' de completarmos
quanto. antes, o nosso Cadastro Social.
Nome .........................•.............. , ; ..

Rua Est. Civil ,......... D. Nasc. . .

.

.. � .. .

Repr6senta�,ões
OU Pracista
Oferece-se para, Laguna e Sul da

Estado, ofertas com detalhes II
Caixa Postal nO. 109

Laguna. - Sta. Catarina
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. rJ

I

Mãe
Pai

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

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

I· "A. . C.A,.,,.-A%.r6...
Fabrlaant. e distribuidores da. afamada. con·

71 '11 fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. IPo••ue um gl'on.

�e sortimento d. oosemiral. riscado.: brlnll

IJ
bons e barato., algodõell, mor·fnll • a9iomento.

. •

paro alfaiate.. Que receb. dir.tom.nt. (fali

""'I.lhol'o. Id.b1'1co.. A Cala .,A CAPITAL" ohamo a ot ..!ftf360 dOI! Snr.o Com.l'olcul!.t•• da lnt.!I'lol' no ••nticJ" d. Ih. fax.rem '1mó I'vl.lta antei' d.••f.tuDl'em .uoa aon:lJI)'o,,: MJlTR1Z .,..,. Flol'lam6poU.. f'TT.lUUS em B1u:menou • Laia•.

--------..----------..--------�------..I----------------------------- -------------------
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Ir

l,

Florlan6pollt, 18 ele Fevereiro de 1949
\

O' MOMENTO

I

atuante, na preservação, dos

prmcípios que constituem, co

mo disse o sr. Nerêu Ramos,
"os direitos fundamentais do

Não foi somente a consciên- homem e a garantia de sua li·
cia religiosa da maioria dos berdade, que, é ideal cristão na
Brasileiros que, na grande ma- ffase lapidar de Roosevelt".
niíestação popular de ante-o�- A manifestação de protesto
tem, no Rio de Janeiro; mam- de ante-ontem, na Capital da
festou o seu mais veemente República, teve, pois, a acres

protesto' contra a prisão per- centar-Ihe à particular expres
pétua do cardeal �indszenty, são religiosa, um 'sentido de
condenado pelo tríbunat co- universal liberalismo, desa
munísta I de Budapest. Tôdas frontando na pessoa do Primaz
as fôrças espirituais do Brasil, da Húngria tôdas as liberda
que defendem as liberdades des calcadas sob a aluvião do

I humanas e os direitos demo- materialismo sovíêtico, que
cráticos ali se expressaram, tem sido o obstáculo maior / à
verberando um ato de violên- conquista da paz mundial. •

cia que, sem dúvida, não atin- Chegamos, após os dolorosos
giu apenàs a .Igreja, mas ainda dias de .'lágrimas, suor e san

sõmente à alma cristã univer- gue", ao instante histórico em

sal, mas a própria prerrogativa que as razões de tantas lutas
do homem de afirmar-se livre- seculares contra qualquer es

mente pela palavra e pelo pen- pécie de despotismo serão
'.

re

sarnento. compensadas. E,' como. dísse,
O preclaro Vice-Presidente primorosamente, no seuA magda República, sr. Nerêu Ramos, nífico discurso, o sr. Nereu Ra

acentuou, aliás, êsse lato sen- mos nosso coestaduano assim
tido da deshumana sentença inte�pretando, com p�r�cularhúngara contra uma expres- sensibilidade, as convrcçoes de
são individual de princípios re- todos os Catarinenses, "a sig
ligiosos que, em tôdas as onga- nificação espiritual e nobre (la
nizações democráticas, consti- grande luta em que se empe
tuem intangível instituição de nhou o mundo está sendo des
existência e ação legítimas. truída pelos que dão à vida do
Atentado a um, ameaça a homem e dos povos sentido

todos. Num mundo que, não "incompatível com aIiberdade
há muito, saiu de longa e pa- de pensamento, da conscíên
vorosa guerra, provocada por cia e da palavra, desvirtuando
agressivas' razões de expansio- assim o conceito cristão da de
nísmo ideológico, não será pos- mocracia".
sível tolerar que, destruida uma ___;_ ...;.... _

ideologia preconizadora da vío- BONS NEGóCIOS DE ,IMóVEIS?
lência e da fôrça bruta, outra Só por intermédio do Escritório Imo

logo lhe dispute o tablado uni- biliário A. L. Alv:s.
versal, dominando as naÇÕeSI_R_U_a_D_eO_d_0_r_0_3_::>_. _

pelo engôdo de ilusório igualí- li Í Ihtarísmo e de paradisíacas pers- 11 OU a. mu er e
pectivas sociais,. ou sob amea-

t t
. .

d'ças tanto mais cruéis quanto eu ou o SOICl 10
aproveitadoras das crises ine
lutáveis por. que passam os res

pectivos povos. O nazi-fascis
mo, que assolou grande parte
do globo e encheu de terror um
largo período da.história, dir
se-ia ter feito escola, abrindo à
voracidade imperialista do so

vietismo russo o sulco amplo de geniosoàs novas avalanches bárbaras, Ocorre que Cipriano foi residir
, A experiência âessa tragé- então na casa da rua Cintra, nume
dia mundial, que somente não

ro 347 na Penha, mas não se con-aniquilou a civilização porque , _

. ,.' formou com a situação e por va-

ldnesgota,:eIs eraIm as. rte�erdvas rias vezes foi procurar a esposa,e energia mora e CrIS a as, -,

1
.

-

d
. ,

t· d mas ,esta nao qlUS vo tal' maIS pa-nacoes emocra ICas, nos a -

.

verte agora, muito justamente, ra sua co�pa�ll'ía.
dos perigos que co:ptinuam' a

Ontem a nOIte resolveu ele ir na

ameaçar as liberdades huma- casa dela e lllÍ. depois de novamcn

nas e a (atacar as conquistas te propo.r a reconciliação, e vendo

espirituais do ocidente. O epi- entretanto que nada adiantava sa

sódio que teve por palco l;l CD,- cou de uma lima, dando-lhe uma

pital húngara, onde uma jus- estocada na altura da região mam3-

tiça alheia às solicitações da ria do lado esquerdo.

dignidade humana gravita em A vitima não teve muitos mo

tôrno de Moscou vigilante e mentos de vida enquanto o crJmi
sanhudo, é mais uma nota de noso -tratava de fugir, 'indo, para a

úniv:ersal repercussão, pene- sua residência, onde tentou o sui

trando até ao âmago das almas �idio.
e despertando-as para a pre· i O comissário do 21.0 distrito sou

.caução atenta, continuada e! be do fato.

Mun"icipal\Dr. Guilherme Na
Ren8UX

Câmara'

André Nilo Tadasco

Para os que descreem do pas
sado histórico de nosso Exérci
to o dia de hoje traz sublime

afirmação, segundo depoimento
tnsuspeíto do General argentino
Sarmiento, descrevendo a entra
da triunfal, em 18 de feverei
ro de 1852 em Buenos Aires, do
Exército Aliado (argentinos,
orientais e brasüeíros) , vitorio
so em Monte Casseros, pondoMississipi e Michigan e em nosso t

Estado, tem se dedicado a intensi- fim a ditadura de 'D,Manuel

vos estudos de renovações do sr). R05"as, na Argentina.
10, adubação verde e outros prchlc- Auqule ínspeito General diz,
mas de vital importância para a quando descreve o desfile das

tropas, com refere�,�ia aos bra

sileíros:
"

. , . .Vínham afinal tropas de

centes. , .. Chegaram, 05" brasi
leiros e então o sentimento
publico se exaltou por .outra
cousa. O General Mancilla ti
nha feito indicar ao General
vencedor que não entrassem, os

Tempo: Instável sujeito a chuvas brasileiros na cidade, para não

humilha-la; e o próprio Urgui
za tinha tratado de diminuir a

Sul,
'

com glória que lhes coube em Casse

r05' Os brasileiros queixavam-se
e o Povo quíz dar-lhe satisfa

ção. A todos os navios surtos no

porto tinham sido pedidas Ban-

I-nter- deíras brasileiras; que foram

colocadas nas ruas.. e a aparí-

I' ,. ção do General Marques de Sou

p anetárie sa, mais tarde Conde de Porto

WASHINGTON, 17 U, p, _ Informa-se Alegre, tão jovem e tão culto,
foi o sinál de nova recrudescen
cia de entusiasmo ....

"

E mais adiante confirma:
co aéreo" capaz de desenvolver uma ve- A

locídade de 16,000 quilometras por hora "Encontre�' depois esse meu

digno amigo perto de Recolita,
"oltando com o seu Estado

Maior, para o acampamento, e
governo estão estudando a possibilidade
de contruir um "projetil satélite" com apena5' pOdia falar, tão comovi

do estava pela' gratidão. -

Não esperava ami&'o, tais ma-

nife5tações. Que povo e que fe- I ZI1ITE ITALI4'NO
licidade tê-lo conhecido. Dias li f'
mais tarde, quando .

embarcou, P ARA O BR A '8IL '

a população de Buenos Airef>,
,RIO, 17 (A. N.) _ Procedente'

as Senhoras e os jovens, en-
de 'l'rieste, é esperado hoj.e ,em'

chiam literalmente 05' arredo-
nosso porto o vapor "Vetor Pisa

reI'! do moche e fizeram-no del':-
ni" de nacionalidade italiana. O'

ta vez chorar de prazer, e os '.'

R'referido ba,t'co traz para o 10,.
vivas e os lenç05' agitados no ar

1.386 volumes de .carga geral, pe-
aCbmpanharam-no, _até que.asando 137.134 quilogramas, inclu-·
seu escalér chegou �o nav�o'. give 975 caixas cont�ndo latas de
que o devia reconduzIr a Pa-

azeite, p.esando 46.240 quilogra-'
tria! " ,

AS5im êram tratados os nos- m_a_s_. _

sos Generai�, mesmo vencedo·
dare em terras· estrangeiras.
'Eis porque nos orgulhamos

da. nossa condiç.ão de cidadão Vende-se, ou aluga-se, uma c\lsa e

.

um terreno à rua Lauro Linhm�esbrasileiro e j amaIS nos cansa-

remos de reler as fulgurantes n. 10.
,

páginas de nossa Hi5tória Pá- Tratp.r à Rua Delminda Silveira'

tria. n. 251.

Para S. Paulo, segue hoje via

iérea o Dr. Guilherme Henaux, que
especialmente convidado pelo nosso

govêrno, chefiará a 'delegação �.(;.
presentativa do nosso Estado, � Me

sa, Redonda sôbre a conservação do

sólo, no próximo dia' 20 na cuIadu

de S. Paulo, que será realisada sob

o patrocínio da 'Sociedade Itural

Brasileira.
O acatado)ndustrial e Iaurc.ulo

agronomo conterrâneo era sem dú

vida a pessoa indicada para esta

missão.

Pigura bastante conhecida 1IOS

meios agrorioruicos do país, espe

cialísou-se em genetica na outça
(Escola Exper-imental de Lusane)
e nos Estados Unidos, onde cursou

as Escolas Agrícolas, de K:)'I1.�as,

economia catarinense.
A Mesa Redonda será inaugurada

pelo Presidente Eurico Dutra.

.sERViÇO DE '.

METEOROLOGIA
Previsão do' Tempo, até 14 horas

do dia 18:

Pensionado das Irmanzinhas da Imaculada. Plaao de' recuperoçõe
econômica. Telegramas de protesto. .>

Sessão do dia 16: presidencia, euperação economica . .Q requeri-v

Batista Pereira. Presentes 13 ve- menlo foi aprovado, 'sendo d'esi-,

readores. gnada a seguinte comissão: Ar>

PENSiONATO FEMININO - 9- mando Valeirio de Assis, Guido,

cupou a tribuna o sr. Guido Bott Bott, Jairo Calladc, Gercino Silva

para justificar um projeto de lei e Roberto da Lnz Costa.

isentando de impostos a instala-

ção, nesta cidade, de um pensiona- A..
' venda o

to feminino pelas Irmanzinhas da ,

Imaculada Conceição, entidade ju- pão «8,inn,,�'ridica de finalidade cultural e 'be- , �
Num encontro com a nossa.

reportagem informou-nos o nos-

RUA PASCOAL SIMONE - Foi 050 distinto conterrâneo, sr, João
aprovado em segunda .discussão o' Batista dos Santos, socio geren
projeto de lei que manda dar o no- te da conceituaado padaria 1c de
me de Pascoal Simone a uma r]-la Dezembro, da firma José Fran-·

de Coqueiros.
.

cisco da Silva & Cia, que acaba de
RECUPERAÇÃO ECONOMICA -

ser lançado á praça com grande
O sr. Geremo Silva jusUficou oral> sucesso o esperado pão "Bing",
mente um l�eqLlerimen'to sobre a símílíar ao "Mkljjo

" fabricado'
nomeação d� uma comissão espe- no Rio' de Janeiro, produto ês-·

cial para esLudar um plano de re- se 100% nutritivo, e portador
das vitaminas Liposolube A e

Hidrosolube B, e que pelo seu

saboroso paladar tem enorme

procura naquela Capital.
O esforçado industrial obte

ve há dias, na Capital do país,
diploma de tecníco em panifi
cação, e com os conhecimentos
adquírídos irá dotar a nossa

Capital de pães finamente ra
bricados e preços acessíveis a

todas as bolsas, pelo que a Pa

daria lO de Dezembro, a rua

Saldanha Marinho, sob sua ge
renda, passará por grandes re-

formas. \

Somos gratos à gentileza do'

sr. Batista dos Santos, orertan-.
do-nos as pães "Bing" e Ho-.

landeza", êste último outra no

vidade' de panificação, tambem
100% nutritivo como aquele.

néí ícente.

Vencedores de
Monte' Casseros

do demoradamente, com risco para os

exportadores e produtores, e prejuízos
para o regular abastecimento das zonas

supridas por moinhos que utilizam o

grão de trigo daquela regrão. Ainda, em

sua recente viagem à Capital Federal, in
sistiu o' Dr, Leoberto Leal, também na

qualidade de 'Presidente da oomíssão

Estadual de Preços, para a obtenção dos

vagões indispensáveis ao regular escoa

menta da safra catarinense de trigo, a

fim-de que não se sujeite ela- a riscos que

poderão determinar o desânimo futuro

dos cultivadores pela plantação trtttcoia;

que ora se procura estabelecer entre nós.

Como resultado de seus esforços e

providências, recebeu o Dr, Leoberto Leal.

o seguinte telegrama do Dr, Daniel de

Carvaiho, digno Ministro da Agricultura=
"Tenho prazer comunicar haver pro

videnciado junto Ministro Viação forne

cimento vagões transporte trigo Joaçaba.
Videira Tangará pt Ministro segue ama

nhã Paraná e vae reiterar pessoalmente.
Instnlç�es Diretor Estrada Fet;rO, Cordiais'
Saudações Daniel de Carvalho".

Tsansporte par,a O,
trino catarineuse
Têm sido Incansável os esforços em

pregados pelo Dr, Leoberto Leal, digno'
Secretário da Viação, Obras Públicas ,I!

Agricultura, no sentido de obter o neces

sário transporte ferroviário para as co

lheitas de trigo do oeste oatartriense. A

falta de vagões na Estrada de Ferro Pa

raná-Santa Catarina, o cereal fica reti-

e trovoadas;
RIO, 17 (AN) - Uma impressi- Temperatura: Estavel;

nante tra�dia'1ocorreu cêrca das Ventos; Do [uadrante
2:3,30 horas, numa modesta casa da rajadas frescas:

,"

rua Pedro Rufino n. 85. Ali residia Temperaturas extremas de boje:
Dalva Gonçalves, de 22 anos, parda, Máxima 26,9, Mínima 20,4.
casada com Cipriano Felix da Silva,.
de quem estava separada há cêrca

de sete dias, por incompatíbílidade Avião

que o governo norte-americano está fa
zendo investigações matemáticas, a res

peito da construção de "um transatlânti-

e que poderia ser utlllzado para viagens
inter-planetárias, Segundo noticia o Cur
tiss Wright Corporatlon, os\, cientistas do

propulsão a foguete, capaz de desenvolver
essa velocidade, A direção da Curtiss

Wright recordoll, todavia, que o projeto
se encontra apenas em sua etapa mate

matlca e sua execução não é considerada
como uma possibilidade num futuro
imediato. Um porta-voz da empresa de
clarou: "O transatlãntico do espaço já
há muito tempo que existe no cérebro dos
cienti$tas, mas atualmente n\o é mais do

que um problema matemãtko e que o

projeto se encontra 'muito longe da etapa
_em que se podem d1linear planos defini
dos para ,sua .execução,

'TAPETES CONGOLEUNS
TECIDOS PARA· CORTINAS

CRETONES COLCHAS DE SEDA
CASA

. ,

. !

COURA caSPA,

QUEDA DOS CA·

FRECHANDO•••

Em virtudé da falta de tempo, amanhã tem mais ...

Guilherme Tal.
..

aELOS 'E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


