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Notável discurso do
sr" Nerêu Bcmos

Na empolgante demonstração cívico-religiosa, de
protesto contra a criminosa condenação do Cadeal Pri
maz da Hungria, realizada na Capital da República, quar
ta-feira última, o exmo. sr, Nerêu Ramos, Vice-presidente
.da República, proferiu o notável discurso que publicamos
a seguir:
.

"O rumoroso julgamento de Budapest visou menos ao
...homem que ao seu sagrado ministério, à sua divina ínves-,
tidura, à inabalável crença que o engrandece aos olhos da
terra e o sublima nas bençãos dos céus. A ignominiosa con

d.enação teve em mira a atividade religiosa do grande Prín
cipe da Igreja, atingindo por isso mesmo a liberdade de
consciência e de palavra, sem a qual o homem decai, ames
quinhado das alturas em que o pôs o Criador, ao plasmá-lo
à sua imagem e semelhança.

Daí por que o mundo católico, de olhos fitos na Cidade
Eterna, se ergue num movimento coletivo de protesto e de
sagravo, que é solene, clara e impressionante afirmação de
fé na perenidade da Igreja de Cristo, contra a qual não pre
valecerão as fôrcas do mal.

O Brasil que nasceu sob o signo vitorioso da Cruz, e

debaixo dêle há de viver e realizar a sua destinação histó
rtca, aqui está, em imponente e expressiva \ representação
de todos de suas classes, e à frente delas o inditú chefeda
Nação, para proclamar na praça pública da sua metrópole
maravilhosa e à face do mundo civilizado, que não fraque
jará no combate tenaz e indefeso ao materialismo pagão
qu«:, pela violência e pelo terror, quer dominar as consciên
cias, apartando-as de Deus e riscando da táboa sagrada de
direitos por Êle ditados a liberdade, como condição precí
pua e indispensável à vitória de postulados subversivos da
ordem politica e social.

O mundo entrou na maior de tôdas as guerras para as

segurar os direitos fundamentais do homem, para lhe ga
rantir a liberdade, que é ideal cristão na frase lapidar de
Ro�sevelt. O inqualificável julgamento do primaz da Hun

gria mostra o êrro dos que, esquecidos dos processos sovié
ticos, supunham possível, mercê de lutas e sacrifícios co

muns, adaptar o breviário comunista às exigências superio
res da dignidade da pessoa humana. A realidade, entretan
to, aí está, na evidência solar dêsse julgamento monstruoso
que é ultrage à cultura ocidental e violação espetacular de
tratado ainda úmido de tinta.

Grande parte da humanidade está vivendo sob a mais
cruel escravidão, privada até do direito de amar a Deus. A
significação espiritual e nobre da grande luta em que se em

penhou o mundo está sendo destruída pelos que dão à vida
do homem e dos povos sentido incompatível com a liberda
de de pensamento, de consciência e de palavra, desvirtuan
do, assim, o conceito cristão da democracia.

A terra de Santa Cruz não há de, entretanto, se incor
porar nêsse desabalado e agressivo movimento 'de descren
ça que oprime para convencer, aterroriza e tortura para fa
zer prosélitos, violenta e brutaliza para apagar os traços
fecundos das fôrças morais que elevam o homem a destinos
superiores.

O comunismo é a ilusão, a mentira, a violência e a

fraude e por isso polariza contra êle, em irresistível atra
ção, as energias defensivas da civilização e da ordem social
estabelecida em moldes cristãos e verdadeiramente demo
cráticos.

Do mesmo passo que reclamam os comunistas liberda
de para a sua propagação e atividade, negam-na· regjda
mente, impenitentemente aos que os impugnam e comba
tem. Essa incoerência notória é a confissão explicita e ir
recusável de que o clima de liberdade democrática não lhes
é, e não lhes pode ser, em verdade, aspiração l'eal e sincera,
senão meio indisfarçado de vitória do sistema orgânico de
violência e opressão que a quer suprimIda da face da terra.

A doutrina social em que assenta a sua movimentada
propaganda, e que é o eterno e perigoso engodo das mas
sas sofredoras, não constitui novidade. A que se abebera
nas fontes límpidas e cristalinas do Evangelho e que a Igre
ja corporifica, lhe é infinitimamente superior, porque de
inspiração divina.

E aos princípios revelados e aos preceitos eternos da lei
natural" l'epete-o oracularmente Luc Lefevre, que devemos

Habilit.,m-se OS hOs
pitais para receber
o 80lillO federal
RIO, 18 (AN) - Além dos auxí

lios especiais concedidos pelo Con
gresso e das subvenções orrlinárías
anuais destinadas a manutenção das
instituicões de caridade, que deve
rão ser pedidos separadamente, se

rá ainda distribuido em 19/19, pelo
Minstro da Educação e Saúde, o

Fundo de Assistencia Hosoitalar, a

base do número de leitos para do
entes gratuitos, a todos os hospitais,
gerais ou especializados, 110 tipo
santa-casa que requererem até :n
de março.

O diretor da Divisão de Organi
zação Hospitalar do D. N. S. -- M.
E. S. fazendo esta comunicação pa
ra conhecimento de todos os ínte
ressados, em todo o pais completa
com os seguintes esclarecimentos:
a) Basta um simples requerimento
dirigido ao sr. ministro ds Educa
çãoe e Saúde, solicitando o auxilio
pelo Fundo, e declarando que a

aplicação prevista, especificando:
quais as obras, instalações eouipa
meatos, inclusive moveis e utenst
lios existentes c auu.enro pl,,,·�'jst;.)
para contribuintes gratuitos: h)
Sendo a primeira vez que requer, o

hospital provará que tem personali
dade jurídica e funcionamento re

gular; c) O Fundo não beneii -ra
nem compreende as instituições des
tinadas a maternidade, doença men

tal, tuberculose e lepra porquanto
federais respectivos.
A Divisão prestará iuformacões

competentes e recomenda que os

requerimentos sejam enviados o

mais breve possível para faci litar
as concessões de acôrdo com oa pra
zos estabelecidos por lei .

Na I Câmara
Contra e a favor,-Em visita à Câmara o dep. Orlando Brasil.

a cr-ií icar a administração municí- Aflusa�ões ao gover..,pai, tão do seu gôsto. Desta vez re- \I Y
solveu falar sóbre a execução do nador. Maogabeiraplano urbanístico de Florianópo-

1""O Jornal", do RIO, edicão ele ..lis, para êle coisa que se póde, do corrente, publicou o seguinte
muito bem, realizar em alguns despacho vindo da Bahia:
poucos mêses. , . Da sua longa pa- "CIDADE DO SALVADOR, 11
rolagern uma conclusão apenas: (Meridional) - O deputado repu
s. excia. é contra o citado plano, blicano Humberto Alencar, díscur-

sando na Assembléia Legislativa 10-
mas também é a f�vôr ....Enten- .cal, protestou contra o atentado á
deram" , . Restummdo: SI o sr. imprensa brasileira, na pessoa fb
Prefeito já Iivésse concretísado : report�r José Leal, 'p�o.fli!5ando a

o plano, .a bancada udenista bave- barbaridade dos policiais perrram-
ria de gr-ilar porque não se deve bucanos.. .

. . A segurr, disse que, se Pernambu-
fazer obra as pressas, de afogadi- co precisa da reportagem de José
lho, pr-incipalmente tão vasta e Leal o mesmo acontece com a Ba
tão' dispendiosa. A pressa diri- hia, 'onde o jogo campeia "�Ol11 of'i
am - é inimiga da perfeição! Co- cialização clandestina". Acuso'] a

mo está sendo estudado, medita- polícia, denunc'iando o jogo ao go�
.

ihil id d
vernador.

do, medidas as pOSSI 1 I a es or- Terminou por dizer que éjirecí-
çamentárias, a mesmíssima banca- so que o governador Mangaheira
da entende que o sr, Prefeito ape- tome providencias no sentido de
nas sonha,.. Contra o plano e a (�U� sej� evita?o que amanh.í a po
f Ú' d plano,.. Os srs. A Assis lícia baiana siga o exemplo da de
avo. _. .' Pernambuco _ espancando repor-O. Machado, pessedistas, nao dei- teres' ou até os matando uma vez
xaram ele colocar os pontos nos ii.. que � policia já matou 1�res0s sob

J a sua gnarda,
VIST'TA DU ,�m. DEP. ORLANDO

O sr. Balista Per.eira presidiu os

trabalhos da sessão de ante-ontem,
que teve início ás 19,30 horas, com
a presença de 13 srs. Vereadores.
A ata foi aprovada, sendo lida,

em seguida, a matéria do expedi
ente que constou de vários ofici

os, entre os quais um do sr. Ar

mando Simone Pereira agradecen
do a homenagem ela Câmara ao

seu avô, sr. Pascoal Simone.

CO;.lTRA E A FAVóR ...
O li der Gercino Silva continuou

BRASIL

bas no Orçamento da' União para
1919; destinadas ás obras em San
ta Catarina, que tem sido a preo
cupação dos seus filhos. Agrade
ceu, finalmen te, a generosa aco

Ihida que acabara de ter na Cama ..

ra Municipal e expressou desejos
de trabalho profícuo em prol dEli
nossa terra .

A seguir a sessão foi encerrada
e outra convocada para o dia se ..

guinte.

Presente o sr. Dep. Orlando

Brasil, da bancada pessedista na

Câmara Federal, o sr. Presidente
nomeou os srs. Guido Bott e Ger
cíno Silva para acompanharem o

ilustre visitante á Mêsa dos tra

balhos, distinção esta conferida
aos que, nos Legislativos, são re

presentantes elo povo. Saudando-o,
falou o sr. Armando Assis, líder

majoritario, que disse da satisfa

ção .e honra em receber tão ilus
tre figura que, na Câmara Federal,
lem sabido honrar o mandato do

povo barriga-verde, resaltando os

Sf'US Irabalhos no seio .da Comis

RJO, 18 (A. N.) -:- O ministro são de Finanças, á cuja atuação
da Educação declarou que dezenas S. Catarina já lhe deve assinala

de milhares de pessoas flageladas

I
dos �ervjços. Ap?iando as pqJav�'as

pelas inundações já foram so- do Iider pessedista o sr. Gercino

corridas por auxilias do gover- Silva disse cumprimentar a quem,
no federal. Regular soma está tam-I na Camara, tem procurado servir
bém recolhida ac Banco para a- a S. Catarina com altivez, digni
tender ás reconstruções nas zonas dade e justiça.
devastadas :pelas aguas, A seguir, o sr. Dep, Orlando

Amanhã o ministro da Educa- Brasil, com a palavra, agradeceu
ção apresen tará ao presidente da a homenagem, declarando nada

Republica o plano para o I111C1'O haver feito sinão cumprir o seu

das obras de reconstrução. Assim, dever "S, Catarina - declarou-de

d'enlro de uma ,semana os traba- falo é uma escola de trabalho."

lhos poQ.erão ter eomeço com . o Na Câmara tem tido a ventura de

levanlamen to' de casas. servir .ao seu Estado. Citou as ver-

As enchentes
de Minas

sempre retornar, se esquecidos dos homens. É da sa�rada
escritura a união dos grandes e dos pequenos, dos rICOS e

dos pobres, porq.ue todos filhos do mesmo Deus. Essa a cha-

ve da questão social.
. .

É assim, na inegualável d�u�nn� da Ig�eJ.a qu� depa
l'aremos solução certa para as In]UstIças saCIaIS e formula

justa para a distribuição da riquesa, de par com a c_?nde
nacão formal e inapelável d'Qs egoismos e da exploraçao do

homem pelo homem.
. .

Não há, portanto, como abrir a �ltiv� �e�te brasIleIra
a sua alma à infiltração e às suge�toes tl��mcas das dou

trinas !otalitárias, que lhe refogam as tradi9oes, porque for
madas ao arrepio dos ensinamentos que alIcerçam a estru

tura sob cujo pálio ela há de viver e p�.?sp.erar.
Levantemos, pois, a nossa consclencla; para � alto,

ilumínando-o da licão do grande cardeal hungaro, Juran
do "defender o nosso Deus, nossa Igreja e a nossa Pátria",
que êsse é o nosso supremo devér".

�1eDores de 17 anos
DO .desfile
RIO, 18 (A, :-.l.) - O delegado de

menores , tomando conhecimento
de que na ultima. exibição. das
"seias" realizada no Teatro Carlos
Gomes dêsf ilaram menores de 17
anos, notificou aos promotores do
referido certame de que na pro
xíma .exihição e no baile das "se
reias" não será permitido o desfi.
le dp moças daquela idade. a me

nos que apresentem um alvará ex

pedido pelo juiz de menores.

"

o primeiro embaixo ....

dor do Brasil nu Judia
RIO; 18 (DP) - Noticia-se flue

o govêrno brasileiro deverá subme
ter dentro de poucos dias à aprova
ção do Senado a escolha do nome

do embaixador Caio de Melo Fran
co para chefe da nossa missão di
plomatica na India. Será o diploma- \
ta patricio o primeiro embaixador
do Brasil em Nova Delhi, pois há
apenas seis meses o Brasil estabele
ceu as relações diplomáticas com o

govêrno indiano.
----------------------��

Camuflados
lapiseiras

em

Rio, 18 (AG) -Telegrama d'e
S. Paulo diz que os investigadores
da. Delegacia de cxplosivos deseo.
briram uma fabrica clandestina d·e
revolv,eres üamulados em l\lpiseiras
que estavam sendo vendidos em

larga escala em todo Estado. Tra
ta-se de uma arma perig'osa, de
tamanho diminuto, de facil e co

modo :porte. O comprimento niio
\'a i alem de 12 centimetros e tem

o feito perfeito de lapiseira. As
balas usadas são de calibre 32 e o

seu alcance cficicnLe é superior :li

10 melTos.
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��{jes. utets �J:�,��t::�,�:::c���:;;í� Centro D�i!:�in;:Spe�:ól;!tudos:,
Horarlo das empre inverossimilhança dão um cunho

• .•

-

marcantemente fantasista a [cer- Assembléia Oeral Ordinária
sas rodOVlarlHS Los aconLecimentos.

Entretanto, vamos apresentá-lo
tal qual nos foi trazido por uma

das pessoas que seriam mais di�'e
Expresso 8.0.0 otat6vlo - L&cutD. - tamente atingidas se outro fôsse7 hOol'8s. !,'
Auto-Viaçlo ItaJa! - ]ltaJaJ - li )10.: o desfêcho dó caso. Trata-se do

ru. ,

Sil F
.

T h
.

� Bru8Qu__ JliftwQu _: sr. ,1 vano erreira omaz, resi-
10.� i dente na rua Padre Nóbrega n?
Expresso BruJIIquenn - NonI TreiIlto '

- 16,30 horaia.. 114, Cascadura.
_ �ut�;;��o catadn_ - Jomyu. Declarou-nos êle que o fato

.A.uto-Vlaçlo Catarln__ CurlUba verificou-se ante-ontem, por vól
- ��� 8ul.BruU _ !'eno .A.l-.n

I ta de 16 horas, quando seu filho

-Ra8 s:8.8Sul· Br lIIl Iro -',_
Antônio Fernandes Tomaz, de

p o -.. oe - Jom...... -
'& li e 14 horas. seis anos de idade, ao tentar atra-

.A.uto-v.laçAo���_ P6rt0'.A.le- vessar a avenida 29 de Outubro,
(In -- 6 ·hora.. foi colhido por um ônibus da Via-
Auto-V1açllo CatarUlllllM - CU1"lUba _

� fi horas çao Suburbana, que trafegava ru-

_ ,,\u��� CatarlnenH - .Joln't1le mo à estação de Quinlino Bocaiu-

Au&;VlaçAo Catu1n_ - TI. va. Ao que se supõe, o motorista,
- 6 horas. ao ver o menor desaparecer sob
Expresso 8.0.0 Cr1etó.,.lo - Lacu:Da -

7 horas.
.

O veículo que conduzia, imprimiu
�rêsa Gl6rI.a - LquIla - '1� ,

t
.

locid d A

e 6� hora.. a es e mUJOr ve OCl a e. _,,-8 pes-

;:?Ir�:a::::-:zr: .; ����u;U�U�:���l1 on�11����,ri�:mda� LOJn DnS CASEMIRDSRápido Sul Bru1le1ro _ Joln...u. - "j gado pelo pesado veículo. Os que
6 e 14 horas.

I 'passavam lodavia viveram mo-
QUARTA-J'ER.A.

"
.

,

.A.uto-Vlaçlo catarinen.. - CurWba j mentes
de angustiosa expecí ativa,

!'
.... .

-A��-�:Çio Cl.tar1EcIft _ JolnlVlte diante do que presenciaram. É Especializada em artigos par
- li horas.

, que, ao ser atingido pelo coletivo,
.A.uto-Viaç4o Cata.r� - La&'U1UI! o menor providencialmente

agar-I
"'0meo4Q.- 6,80 horl},fI.

1"
II �

r
Rápido Sul BraaUelro - JolnvU.., -.. rou-se ao parachcques do ônibus. RECEBEU VARJADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-6 e 14 horas.

O' L' t d
-

d
.

�
Expresso SAo Ol't&toYl:o - Laeun. -, ms 111 O e conservaçao ommou ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

7 horas ' ,.

A t'
. ..1

I
ExpreSllO BrusqUenM - BrluIqu. -I o panico e n orno, apesar ue sua MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

16 horas. I idade, segurou-se firmemente ao PARA HOMENS
Anúncioe -.diante contráto. Auto-VlaçAo ltajal - ltaja! - 11 110-.

tr-as, I'
veiculo, enquan o era arrastado ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA-

,_E�s�o1!�squense
- Nova Trento numa extensão de mais de trezen- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

- �ti:i!�:aQ':::'�P� .A.leF·1 �)��s n�:�;:sd;s�nO�'o l�n;r�:�ein��O,ôni� Tudo pelo menor prero da praçaAi:;�--VlagA�or�tarl.DeruM' -

peno! motorista.
não pô�e prosseguir na

.
. ". .

_A����âo Catarlnense CUr�Uba su:. fatidICral carretlra, senLdodentão Fa�Q uma VI"sita a· nessa 11��a ever"III'quDAut<>VUlçAO Catuln_ JoInTil., preso em agran e .0 au ua o no \lU Ih}t}U \Hlàl u
- II horas. i 23. distrito policial. t·_A:t�!��o Catarlnense -

Tubad0j Acompanhado de seu pai o me- nossos prevos e ar Igo
Auto·Vlação C'atarinense - Laguna nor Antônio estêve em nossa reda- ----------

��§ê:r:::l:a..-::�L:u:\�1 ��0·ln��i��1��1 M���do an���:��',m���e� Vende-se 'Marido desalmad
• 7 1/2 haras. ! não fôra constatada a minima con- Uma Garapeira nova com
bpresso BrusquellM - Bl"uilqu.

-/
- .

f ti
-

latã18 b[ora.s.
. , tusão 110 corpo da crrança. O a- carre mna e ao.

.A.uito-VlaçAo Itaiai - Itajat - 11 110- to ai .está como nos foi relatado. Tratar com .João Duarte, à
ru�ldO Su! Bl'asllelro - Jolnl'U. - b I Os comenlários e conclusão ficam rua Capitão Augusto Vidal 127
" e 14 horas. I -, d Ieít Palhoça:Empresa Sul Oeste Ltdll _ Xapecõ _ ... por con.a o e1 ar. •

- • horas.
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Viação Aérea
ttorário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
"TAL" - 8,00 - JoinvilIe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 � Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1355

fiorte ;�_
Terça-feira

.
,

"TAL" - 13,00 - Lajes
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Parallaguá
- Santos e Rio.

,��aIR - 10,iO - �ói'h ,

I.lliUZEIRO DO SUL - 12.m;- _
IRort.e
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR -_ 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUl. - U.OO

Jior,te '

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

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG'- 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

trorte
CRUZEIRO DO SUL - 15 30

luI
'

Sezta-teira

90,00
45,00
25,00
9,00

reira Gouveia, de 30 anos, e :'iata·
lia Pacheco de Gouveia, de 29,
são casados há muiLo tempo. Ele,
porem, é um indivieluo !perverso.
Alcoólatra incorrigív.el, de vez em

quando espancava brutalmente a

companheira, que, assim, vinha
vivendo uma vida de horrores.
Sua perversidade .alingia também

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda. uma filhinha do casal, lodas ai

Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de J vezes que ela procurava intercede

Janeiro .
a favor de sua genitora. A pobre

Viagens aereas em "Catalinas" criança chega a ·ostentar nas face

PASSAGEIROS _ CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO sinais evidentes de espancamenlo
Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as Diante disso, ha dias, Natali

- OurlUiba
terças e sextas-feiras as 13 horas.. ,

resolveu abandonar seu algoz, Dl

JoloriYUe -

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados as 8 ho- vendo contra ele uma .ação de des
I

ras, COm escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - P�ra- quit.e. Com isso não se conformo
Catarln�nse - JolnTile. naguá _ Santos _ Parati e Rio (as escalas de Cananela e o carrasc-o. Entenáeu que ela aS

Ca.tarlneo.. _ Tubarlo Iguape são facultativas). .

sim prDcedera em virtude -de s

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner &,Cla. ter bandeado :para o lado de oufr

Rua Alvaro de Carvalho n. 1. homem. E, bntem, pela manhã

Telefone 1402. - End_ Te!.: "Steiner". resolveu assassiná-la. Para js;O

telefonou para o HoLel Lisboa, n

rua Guilherme Marc-oni n. 105, n

bairro de Fatima, marcando-Ih
um encontro em frente ao cemité
rio de Catumbi. Para lá se dirigi
pront.amente NaLalia, 'julgando qu
o assu�to a ser traLado fôsse a si

tuação da filhinha do casal. Ma

ao lá chegar, foi h'ÜsLilmenLe rece

,bida por Ledovi, que, 'sacando d

uma lima, passoll a golpeá-la jJD

piedosamen·ie, a.tiiIgindo-a nas co

tas. Aos gritos da vitima, "afia
pessoas acorreram, conseg'uind
prender o ferrabraz, cond1.1Zindo-
'para o 14°. D. P., ·onde foi autu
do.

Natalia, elepois ele medicada n

Posto Central de Assislencia, r

Cifras do Balanço de 1944 b
C o; 80900 6063 colheu-se ao batel onde se aC

(AO
CAPITAL E RESERVAS..... r", '. J, o

hospedada. Adiantou á reporl
Responsabildades . .. Cr$ 5.978.401.755,97 , leP!gem que seu esposo não e son .

R Receita Cr$ 67.053,245,30
h ue

eVisia do Paraná para o Sul do Brasil Ative Cr$ 142.176.603,80 alcoólatra. Varias vezes c eg�es
Inte.rcâmbx"o Cultural Cr$ 98.687.816,30 em casa com sintomas eviden.

cSinistros pagos nos últimos 10 anos
ha�!I' fumado cigarros de Dl.alEconomico Financeiro I

Responsabilidades , Cr$ 76.736.401.306,20
11ha. Contou ela toda a sua I1lS

PublieI'dade mensal. _ Assinaturas e Aii{zn�;os-: Diretores:. , ria, 'bastante triste, concluinrlo ,II

CAIXA POSTAL,577 C'URITIBA
Dr Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. FrancIsco de Sa,

'l' I ',' a'OS gO.
. ,..' anves

.

Ivesse sucum JluO

, ....�"""'" �
� =_ a....:..�:!�:...�;�:.�;:..�.::.;�.��.��..�=-::;��..;�.�:.�.�!.?.-.�.-����.-�-�:,:;:-.� I. pes do marido.

t» CONVOCAÇAO
De ordem do Sr. Presidente, em atenção ao dispôsto nos arts. 12'

§ 1°, e 51 dos Esta'tutos, é convocada a Assembléia Geral dêste Céntro'
para o próximo dia 20, às 15 horas, no Edifício da Cruz Vermelha, ;
Rua Tenente Silveira, nesta 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 Diretora e o Conselho Fiscal e Supil:ntes,

para o biênio 1949-1951.
Observações: -- De acôrdo com o dispôsto no parágrafo único, (�

art. 11, dos Estatutos, só poderão deliberar e votar os sócios quite" CGm
a Tesouraria. Os Srs. sócios que não foram procurados pelo cob'!'ador
poderão dir-igir-se à Tesoureira, jirofa, Silvia A. Carneiro da Cunha:
Edificio IPASE 4° andar.

.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 1949.
TELMO' VIEIRA RIBEIRO

1° Secretário

RIO, (A. X.) - Ledoví Pe

AS
SEXTA-FEIRA

Rodol'lMia Sul BrasU - POono .A.lejp'e
- S hora8.
Auto-Vl.açAo C&tarlnenN

- I!�hora.s.
Auto-Viaç"o Catarmen.M

- II horas.

. Auto·Viação CatarlillenN - �
- 8,30 horas. I
Expresso São (.'r!l1tovAo - lA«tm4l -

7 horas.
Auto·Viação Itaja! - rtaja! - 11 ho

ras.

Expresso Brusquens.
16 horas.
Rápido Sul· BrllBllelro

b li e 14 horas.
SABADO
CataorlneIlM

CUritiba

Jolnrtl.

Jo1Iwlle

Auto-Vis.çAo
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHel.ro -

às 15 OI! ]9 hor...
- II horas.

Auto-ViaçAo
- 8 horaa.
Auto-ViaçAo

.- 6 horaa.
ExDrllSSO 8.0.0 Cl'istorto - La.-una -

7 horas.
Ex!preSllO Brusquen.. - BnLIqu. -'

14 horas.
Autc,VlaçAo Itajai - Itaja! - 11 he

ra,s.
Expresso Brusqu_ - No..... TNDto Ir,-- D,SO borllB.

•�;::.!- ;_ -- - • '"

I' Leia, Divulgue
Mo��eUZEIRO DO SUL - 7,20 � IIJornal dePANAIR - 10;40 - Norte
VARIG - H.40 - Norte

OPANAIR - 13,50 - Sul
Sdbado

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

Iforte

e Ass·ine

Joinvile"
decompleto Orgam

Catarina
mais

Santa
.........................................----
- .. - ... - . - .. - . - - - - .. - - - - .. - - - - . - -.-.-.-.....-...-.-.-.-..... --..-.-.�

.

......

CÕMPAN1iiÃ--'�ÀLiÂNÇÂ DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCf:NDIOS E TRANSPORTES

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

I -

A·DIVULG

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Vida Bacial
ANIVERSÁRIOS

ENLACE CALDEIRA - CASTRO

.monstrado sua desvelada atenção
pelos que, faltos de recursos maio

: res, se dirigem àquela repartição.
Suas atividades- partidárias o cre-

..-denciaram à liderança do PSD na

Câmara Municipal, trazendo se:n

pre a plenário problemas que Iize.n
rrespeito ao bem estar coletivo. Bas-
tante estimado pelos seus crmpa
.nheiros de trabalho e pelos seus

pares, quer na Assistência Mnnici-
--pai quer na Câmara, o ilustre fa
cultativo será. alvo hoje de in=qut
vocas demonstrações de simpatia c

de aprêço por parte de todos.
O dr. Armando Valério de Assis

é, ainda, tesoureiro da Sociedade
Catarinensc de Medicina, c' médico
-vediatra do Hospital de Caridade
"e do Preventório Santa Catarina.

"O Estado" que o admira sobre
'maneira, se associa, com simpatia,
-às homenagens de hoje, desejando
lhe perenes felicidades.

SR. MANOEL GERMANO
A efeméride de hoje regista o ani

versário natalício do sr. Ma;;.oeJ
rGermano, muito relacionado Cf1Il1CI'

ciante nesta praça.

nhora e Thiago Vieira ele Cus
Iro e Exma. Seu-hora enol' parte
do noivo, pelos 51'S. Gustavo Zirn
mer .e Exma. Senhora c Danilo

Triago de Castro e Exma. Sen!1Q-D. MARIA DA CONCEICAü
GAINETE

-

Faz anos hoje a exma. ·5ra. d Ma
Tia da Conceição Gainete, (!igna es

-pôsa do sr. Joilo Batista Gainé'te,
-.chefe do depósito da firma Ca rl.t!�
Hoepcke S. A. Comércio c Inr!ús
tria.

S. JOÃO CASCAIS
Faz anos hoje o nosso conterrâ

'neo sr. João Cascais.
.

SRTA. JAMI"LE BOABAJD
Comemora hoje mais uma pdma

vera a encantadora senhorita .Tami-
1e Boabaíd, fino ornamen!.1) da nos-

CASAMENTO
. sa sociedade e competente fU1tó,j- . SILV� -.VIEIRA .

'.llária do Departamento Est1dl:al de Rcallzar-se-a. hOJ�, nesta cap'.tal.
"Estatistica. Ao lar do sr. Féris Boa-lo enla?e m�t.nmol1l.al da .graCiOSa
baid e de sua exma. sra. d. Cat'tlta senhor'lta LIlla-Ma1'1a da �I.!va com

-Rosa Boabaid, progenitores (1:1 gl'&._1 o se!lho_r. Aldo Afonso. VIeira, ::IHa
dosa Jamlle, afluirão hoje snas inú- fllnclO�arlo da Delega�la do Ilyp;1Smeras amiguinhas que a homella-. to soble a Renda, na CIdade de B_u-
'gearão pelo decorrer de tão grata menau.. "

"

efeméride A nOIva e fIlha do sr. Darcy LI-
-

nhares da Silva, chefe do trúfego-()- telegráfico da Diretoria Regiollal rl.eSRTA. ELLY SCHLEGEL Correios e Telégrafos e ria exma.Aniversaria-se hoje a distinta se- sra. d. Maria Anton'ieta Silva.l1horita Elly Schlegel, aplicada nIl1- O sr. Aldo Vieira é filho do casal
� na do Instituto "Coração de Jesus" Urbano Afra Vieira e d. Car0linae dileta filha do sr. João SchJegeJ, Garrozi Vie"ira, residente em Hajal.contabilista e alto funcionário do O ato civil será realizado na re-'Estado.

sk1ência da fam1lia L"in!ures daÀs demonstrações de simpatia que Silva, à Avenida Hercílio Luz., 159,-receberá hoje. nos associamos, pra- às 10,30 horas, servindo de testemu·zHosamente. nhas, por parte da noiva, o sr. Ba.
tista Pereira e sua exma. espôsa,SRTA. LAURA SILVA sra. d. Nair Gomes da Costa Perei-

Em o meio da alegria e do j,íbilo ra. Do noivo serão teste'illunhas o
'de seus. fe!izes progenitOl'es e mlli� sr. Hugo Fabeni e sua exma. espôsa
tn�. all1lg'lllnhas, comemora, hoje, sra. d. Catarina Garrozi Falwni.
n,;als uma ra�iante pril11:1vera a Ul"a-

' A cerimonia religiosa ted. lugar
CIOsa senhOrita Laura SilVfl, filha às 11 horas, na capela (lO C()lé�io
do sr

.. Norberto Euclides (la Sil"a, Coração de Jesus. Servirão de panenqms,t? industrial e influente pro- drinhos da noiva o sr. Urhfl110 Afra
ceI' pohtIco ocupando a Vice Presi- Vieira e sna exma. espôsa e do noi
ciência cio Diretório do PSD em Ri· vo, o sr. Darcy Linhares éh� Silva e

b.eiri'o, e de sua exma. espôsa d. Ma- sua exma. espôsa d. Mari::. Anton1e
na, F':'mcis,ca da Silva. ta Silva. Levará ;JS alianças a gen-As . "eqmvocas demonstraçõe, rle til menir;ta Ada l\Iadalena Pereira
sil11n,� <;n que receberá ne�t:l data Gonzaga.
nul' " '>'ista tão grato acontec!men- Aos distintos noivos os 110SS0S
to, tal�lbém 110S associamos. p::.rabens.

COMPANHIA FRIGORíFICO DE TUBARÃO
I Na séde desta sociedade á Rua Passagem s/no, nesta cidade, acham-

I se à disposição dos senhores acionistas, para se�em exa�inad��, .()� do

cumentos de que trata o Art. 99 do Decreto-Lei n. 262/, de _43 ue Se

tembro de 1940.

Tubar-ão, 11 de Fevereiro de 1949.

asso Lourenço GiolJo - Dir, Presidente

Albino Damo- - Dir. Gerente

Hoje no

i:ÇSTAOO-S,ébado 19 cae Fevereiro de '.49 5 '�.'

-------------------�����--------------------------------��J-

\ t

passado) ,)
.

D. ALICE MARIA PEDREIRA HORN
Transcorre hoje o aniversário na- f

talicio da distinta senhora d. Alice
;:DR. ARMANDO VALÉRIO DE fl-,SSI5 Maria Pedreira Horn, digna esuôsa

de. nosso distinto conãerrftne« sr.
Para os amigos do benquisto dr. dr. Osvaldo Horn, integro Juiz de

.Armando Valéria de Assis, a data Direito da Comarca de Brusque,
.de hoje será auspiciosamente Ieste- Dama de excelsas virtudes, cora-
jada, pois assinala o seu aniversá- i ção sempre aberto às causas' huma
rio

..
natalíc�o. Médico humanitário e I �it.árias e �ocia�s ,a estimada nata-

.armgo dedicado de todos os que o

Il!ClUnte
sera muito homenageada pe

procuram, o nosso distinto conter- lo transcurso de seu natalício.
'râneo exerce, com proficiência. o

"cargo de Diretor da Assistência Mu- FA.ZE�I ANOS HOJE:
. .nicjpa], onde fartamente tem de-

_ a srta. Marlene Isabel Lacoru-
be;

- a srta, Maria de Lourdes Silva.
dileta filha do sr. Aricomedes Es
pir-idião da Silva; ;
- a srta. Olindina Garcez ;
a srta. Denize Regis, f'ilhn do sr.

Trajano Regis ;
- a srta. Eston Zwinglie da Cos

ta Lima. ativa balconista d'l LIvra
ria Moderna;

- o sr. Osvaldo Nunes, funcioná
rio público;

- o sr. sargento da Fôrça Aérea ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ,

Brasileira Conrado Coelho Costa. la Convocação
- o �r. Raimundo .Bessa .. �al'P"rn- Ficam convidados todos os acionistas desta sociedade para 2 A�-to servindo no Hospital Militar de

. nbléia Geral Ordinária a realizar-se dia 21 de março de 1949, as
FI

. ,

l' /gel .
. ,

.

d d'orranopo IS;
. . 15 horas na séde social, com a seguinte or�em o la:

- o sr. Jal1u�no Abreu Silva; I 1 -'Ap�'ovaç�o do ReIató�i? da Diretoria, Balanço, Parecer do Con-
- o sr. Galdíno Mota. selho Fiscal relativo ao exercacio de 1948.

.

2 - Eleição dos membros do Conselho FIscal.
3 -=- Assuntos de interesse da Sociedade.
Itajaí 14 de Fevereiro de 1949.
. ,

Sidnei Noceti - Diretor-Presidente
Na residene ia de sua progenito

ra, á rua Esteves Junior, 12fi, nes-

ta capital, realiza-se, hoje, ás 16 r'-;()"-() ()�()�f)'_'().-...<)""()�()�()---()�()'-«)

horas, o enlace matrimonial ela i! Isenhor-inha Eunice Calado

ca,ldei-',�
-

"A t..
c

ra, diléta filha do De. Alcino Cal- Ideira, já falecido e Da. Laura Ca- •
clado Caldeira com o sr. Jarbas 1 '

_, ,Burger de Castro, funcionário da _

�:���������i�oee��1�1� �'o'��O���l1:�:! Trans"ortes "e'reos Limitada ilega de imprensa, sr. Thiago Vi- II .,
- N c

eira de Castro, funcionário fede-.. 2as. 4as. e 6as: Rio _ Santos - Paranaguá _ Curitiba ,ral e sua Exma Sra. Da. Olga Bur- !:
c�

- Joinvile - Flo7'ianópolis e Lajes.
Igel' de Castro:

.

, I 'I J"I3as. 5as. e sábados: Laies -_ F orianopo is -- omm eO áto civil será paran i nf'adn.
_c Curitioo. --, Paranaguá __ Santos e Rio.

,�por parle da noiva, pelos srs, jor- i
nalista Altino Flores e Exma. Se- , O A iôes Douglas DC3 de 21 r07a;;;_ pera com . mo

.

.'

c

I Agerues: Fiuza Lima & Irmãos I! Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

Q:..().q.. ()4\I!IIII!lt-o....(j....()__()._.(j....(j---(j....(j.....(j.....()..,..(j�ra.

O ato religioso, que se realiza-
rá às 15,30 horas, na Catedral l\'[e- B s 4ér�a detwpolitana, será paranifado, por (I e LI

pade ela noiva, pelos srs. Dr. Ayr- Flor1anópnll·stau Costa Pinto, alto funcionário f u·
no Estado do Paraná e Exma. Se- Duzentos c cincoenla (250) re-

nl10ra e Armando Burger de Cas- crutas foram - transporlados, .em

tro, funcionário federal e Exma. dois (2) dias, 1)01' via aprea, pela
Senhora e, por parte do noivo, FAB, da cidade de P·orLo Alégre
pelos srs. Orlando Ferreira da para a Base Aérea de Florianópo
Cunha e-Exma. Senhora -e Dr. Ilton liso Esse numero de convocados

Calado Caldeira, funcionário do vem constituir o Centro de 1ns-
PROGRAMA PARA HOJEBanco cio. Brasil, em Joinvile e I trução Militar, ora organizaclo na

Exma. Senhora Da. Laura Calado Base Aérea local, por ato do Exm. 9,00 - Abertura - Bom dia
Caldeira. . Sm. Brigadeiro do "'\.1' - ALVARO para você ....

HECKSHER, Comandante da 5a 9,30 - Arco Iris musical
Zona Aérea. 9,45 - Gregorio Barrios

Cresce ãssim de importancia a 10,00 - Músicas brasileiras
Unidade da Força Aérea Brasilei-. em gravações

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

1'a sedida ne.�ta CapiLal, cujo his- 10,30 - MUZAK NOSSA SENHORA DO SAGRADO
Lorico já regista assíanalados ser- 11,00 - Informatlvo Guarujá. CORAÇÃO
viços prestadOS ao Brasil, mór- 11,05 - Zé e Zilda Terá inicio, hoje-sábado, ás 19
mente durante o peelodo da ulti- U.15 - Nuno Roland horas,) na capela do ASILO DE
ma guerra, quando foram realiza� 11,30 - Brinde musical das ORFÁS a n-ovena dessa devoção,
das inllmeras missõe.s· de patr{- Tintas Ipiranga correspondente ao mês corrente.
lhamento do MianUco Sul. 11,35 Variedades em gravações ••••••• , ••••••••••.••••••• o'

I
.

C 12,00 - Oferecimentos musicais

VENDE SE' !�!!.�O�ent�!�J!!�s��� II' :i:gg
-

E�������� valsa I Ve�.e-se 2 lot: de 10 metro� detores srs. Altll10 Flores e MartInh'l 16,30 Cme RevIsta do Ar

Callado: �ecebem?s um ex.ernpI�: 117,00 Informativo Guarujá fre�te por 30 de fundos a Rua A:n-du Anuano Catannense, de HJ49,.la 17 05 _ M" h V··t
tomo MaUos Arekls no EstreIto

'd
...

l'
.

d' ln a ISI a , .
.� ven a nas p1'1ncIpals I vr�U'la', a' 7' ° J t õ/ E t d n prOXllllO ao ponto de ombus, t.ratarcidade. 1 ,3 - uven u e s un a -

com Artur Hartoog na Cia. Telefô-Sua copiosa e variada matéria, seu til Catolica
nica Catarinense.aspecto gráfico impecável e sua� 1800 - Ave Maria

il�lstraçõe.s, ? credenciam (�admira- 18'05 _ Variedades
çao do publIco. l.edor e eXlgeute:.O 18 '30 _ O Esperanto em mar-homem de negoclOs tem no Anuano '

l'm bom e útil companheli'0, sell1- cha
pre atento às leis do fisco, apontan- 18,45 - Carmem Cavallaro
do-se quando consultadas snas pá· 19,00 Momento Esportivo
ginas. É claro �ue, er� b!'�ve, v01· 1930 Noticiaria da Agencia Na-ta,llOS a comenta-lo, -maIS d"mo-rada- .'

IIDente. ClOna

Nossos agradecimentos, per €n- 20,00 - Brinde, musical das
quanto, à sua esclarpcida j[I'l'ção. tintas IPIRANGA

20,05 - Em Ritmo de Carnaval
22,00 - Informativo GuaruJ·l'J.Só por intermédio elo Escritório Imo-

biliário A. L. Al\-es. 23,00 - BÔa noite - ENCER-
RAMENTO.

Ind. Com. e

KNOT
Seguros
S-A�

19 DE FEVEREIRO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1630, alguns navios da es

quadra holandesa tentaram entrar
no porto do Recife, mas encontra
ram a barra obstruida e foram
bombardeados pelos fortes, retro ce

dendo;
- em 1649, travou-se a segunda

Batalha dos Guararapes, ganha pe-
lo General Barreto de Meneses so-

bre os holandeses. Destacaram-se
André Vidal de Negreiros, João
Fernandes Vieira, Francisco d'l Fi
gueiredo, Henrique Dias e Cama-.__..-.
ráo;

- em 1650, a primeira frota anuat

da Companhia Geral do Comércio
do Brasil passou a vista de Recife
com destino a Bahia, onde chegou
a 7 de Março, tendo zarpado de Lis
boa a 4 de Novembro do ano ante
rior'
_: em 1737, entrou no Rio Grande-

de São Pedro (hoje Rio Grande do
Sul) a expedição que foi ocupar mi..
litarmente a Lagoa Mirim, proce
dente da Colónia do Sacramento e

comandada pelo Brigadeiro José da .........

Silva Paes;
- em 1752, partiu do Rio di' Ja

neiro com destino ao Rio Grande
do Sul o Capitão-general GO!}leS
Freire de Andrade, posteriormente
Conde de Bobadela;
- em 1777, o Conde de Fl-u-ida

Branca sucedeu ao Marquez de Gri
maldi no ministério espanhól, coin
cidindo essa mudança com a suhs
tituição do Marquez de Pombal por
Martinho de Melo e Castro como Se�
cretário de Estado de Portugal;
- em 1822, tropas brasileiras e,\:(jÕ

portuguesas travaram combate na

cidade da Bahia;
- em 1838, comandado pelo Ma

jor Manuel da Rocha. Galvão, um

corpo de legalistas atacou e t.nnou
o porto das Armações, nas proxi
midades da Bahia;
- em 1848, no Rio de Janeiro,

nasceu Gustavo Nunes Pires, faIl.·_
cendo em 22 de Março de 1881;

- em 1776, uma esquadrilha por
tuguesa comandada' pelo Coronel
de mar Roberto Mac Dual! e guar
necida por soldados do Regimento
de Linha de Santa Catarina (os de
nodados barriga-verdes) foriça a

barra do' Rio Grande, defendida pe
los castelhanos;

- em 1868, deu-se a célebre pas
sagem da considerada fortaleza
inexpugnável, durante a guerr-a com

o Paraguai. Humaítá foi vencida pe
la nossa Esquadra comandada 'elo
Almirante Joaquim José Igl1úóo,
Visconde de Inhaúma; ,

- em 1869, faleceu na tomada do
Estabelecimento, durante a gu.erra
d,o Paraguai, o bravo catarinens�
Tenente Jesuino Carpes de Sant'
Ana, do 31 Batalhão de Voluntários
da Pátria;
- em 1880, começou a circulal'

em Florianópolis o "Jornal do Co··
mércio "de propriedade de José da
Silva Cascaes e posteriormente de
Martinho Callado e Eduardo Horn;
- em 1891, foi constituido em Fll)
rianlpolis 'o ,Pa11j1:ido Poi�tico
"União Federalista", chefiado 01"

Severo Pereira, Eliseu GuilhcI'mc e

Fernando Hackradt; '>,1
- em 1898, nasceu o saudcso pin

tor Eduardo mas de Oliveirll., cog
nominado "O mágico do pincel",
falecido em Florianópolis em 2,7 de
Outubro de 1945 .

.

André Nilo ,!'adasco

AVISO
Acham-se à disposição dos srs, acionista,�' na séde social, o r:-l?-"

tório balanço e conta de "Lucros e Perdas , referent�s ao exercicio

find� em 1948, apresentados pera Diretoria e o respectívo parecer do
Conselho Fiscal.

Itajai, 14 de fevereiro de 1949.
Sidnei Nocetí - Diretor-Presidente

••••••••••••••••••••••••••• I
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I

Ind. COID. e

KNOT
Seguros
S-A-

Ao tomar aperiti'/o

PARTICIPAÇÃO

Peça Bitter
Aguia puro

João Machado Pacheco Junior e DUma.
Born Machado. participam aos parentes
e pessoas de suas relações. o nascimento
de seu filhinho Julio Cláudio, ocorrido
dia l5-2-49.

Florianópolis, 16-2-1949

Rádio Guarujã

O Aperitivo completo

BOl'lS NEGóCIOS DE IlIIõVEIS?

Rua Deodoro 35. _

Dr. POLIDORO S. THIAGO
Ausente ate principias de

março. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Tenestres .

Trs nsportes Maritimos .

Acidentes PessoaiS
AutomoveiS

. Incendio
(as(OS

!

Sucursal de Santa Catarina ,

,i
.

I
IPraça 15 .de Novembro, 22 -- 2° andar

.

Telegramas: PROSEBRAS

Caixa Postal139

TELEFONES 1388 --- 1324

.

Aceita gentes .

no Inferior

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO�Sábado 19 Ge Fevereiro ele "49 5

CLUBE D·OZE
SÁBADO, DIA 19. RETUMBANTE SOIRÉE CARNAVALESCA, INTITULADA- "O úLTIMO ENSAIO PARA O CARNAVAL DE 1949", COM INíCIO AS 22 DOR '.
NÃO HAVERÁ RESERVAS DE MÊSAS. DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 27, DOMINGO, BAILE DE CARNAVAL. DIA 28, z- FEIRA. SOIRÉE IN
FANTIL, COM INíCIO ÁS 16 HORAS. DIA 1", TERÇA-JERA GORDA. BAILE DE CARNAVAL

OS BAILES DE CARNAVAL TERÃO INíCIO ÁS 22 HORAS

,

VENDE-SE por motivn de mudança Re8g.at�s de titulos
Grande área de terreno jà cultivada brasll.,uos

LONDRES, .

(U. P.) - o sr.

José Vieira Machado Leve uma

conferencia com o ministro da
Fazenda, sr. Cripps, a qual foi

Florianópolis - nesta redação o'u Escritório I. de A L. Alves. descrita ofiüialmente Domo "uma
Barreiros - com o proprietário Mathias lha. visita de cortesia". A conferência
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. se seguiu ao pagamento pelo Bra-

sil do empréstimo do café feito
por São Paulo. Os observadores
acreditam que os dois-examinaram
as negoci�ões a serem feitas den
tro de poucas semanas, relativas a

novos resgates de títulos ibrasilei
ros e á compra da Leopoldina e

da "Great Western Railways". Se

gundo os mesmos observadore-s, o

Tesouro britanico é contrário á
atual politica do Brasil, de utili
zar as libras ester-linas congeladas
na Inglaterra para comprar os

De ordem do sr. Presidente deste Clube, baixo o presente seus próprios titulas, em vez de

aviso, na conformidade do que Tícou resolvido pelo Conselho resgatá-los. Informam que o Bra

Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de proprie- sil economizou doze milhões de li

dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a bras esterlinas, dessa maneira: S.e

partir da quota de n. 260 e, outrossim, dá-se conhecimento gundo se afirma, o Tesouro insiste

que foi instituída a categoria de sócio contribuinte, mediante em que os títulos comprados de
O pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa- vem ser tesgaados. Tanto os cír-

gamento da mensalidade de Cr$ 20,00. culos oficiais britanicos como os

Coqueiros, 31 de janeiro de 1949. brasileiros recusaram-se a cornen-

Raulino Horn Ferro, Secretário. Lar l al assunto. A atenção está
centralizada nas estradas de ferro.

O· "Investor's Chronicle" afir
mou que as emprêsas do norle do

pais, tais como a "Ceará 'I'ramwa

ys", a "Manaus Tramways" e. fi

"Pará Electric", não constam da

agenda de Vieira Machado, o que
Hão acontece com a "Port of Pa
rá". O mesmo jornal diss eque a

aquisição da Leopoldina e da
"GreaL Western" é quase certa,
acrescentando que o preço das "de
hênlures'' da Leopoldina poderá
deixar alguma margem de lucro,
enquanlo que outros títulos da
mesma são encarados com menos
confiança.

O' "Ohserver" disse que Vieira
Machado "ganhou grande respeito
pela habilidade das negociações,
desde que aqui. chegou". Acrescen
ta o "Observer" que há hoje em

dia alguns-otí 'tas "que esperam
receber oi lo 1 es de Iiaras es
í

erlinas, em di _: 1'0, pela "Greát
\V es tern" ,

(Distante cerca de seis quilometros da Capital-Bairro-Barreiros
, Area de A? metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
( , 6 casas de madeira e uma de material.

TRATAR:

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUOA' ZVO 9

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

CASA
Passa-se o contrato de exce

de lente casa, com garage, a quem
indenlzar as benfeitorias feitas
na mesma.

Tratar à Rua Felippe Schmidt, I22, sobrado

Relojoaria Progre1
de JUGEND &> FILHO

,

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama
aómente quando receber.

�

)I. 9 cr$ 260.00N. 31 cn'$ 100,00

O••pertador de boi••
ilumIna a l\oit.

Sui••o d. qualidacW

1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Uma maquina fotoqrafica
omerica-na d. focil

manejo

Nouo. nlogio. lião' o.oompClnhadOtl do. r••pectivOtl certifiGladõ.--l?
de garantia, lo,

fEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCENO & FILHO

Curitiba - Praça Tiradellte•• 260 - Paraná

Representações __

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ WNGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

v. IS. viaja 1 Reside no Interior�i
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Peça em qualquer l�vraria de ,Florian?polis. Cu.sto Cl'$ 20,00. Pel?orrcio Cr$ 25,00; pedidos a Jose Claudíno da Nóbrega. Rua General

Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande

eeços.
Cada guia e vendido acomuanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.

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

._------ --

CURSO DEMADUREZA
O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílío Luz

N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno.
MATRíCULA para 19119: Desde 24 de Janeiro, das 18 ás 20 horas,

na nova sede.
INFORMAÇõES com o Prof. José Warken, Diretor, no período da.

manhã. .

INiCIO das aulas em Fevereiro.

MOEDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de níquel de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nóbrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

Transportes régulores cargas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORIi
Informaçõe. com 011 Agente. .

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - cr - Teletone 1.212 ( Eni. t eleg,
São Frenei.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Te\�lo'l' 6 MOO �!: �ACK

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

Coqueiros Praia Clube
AVISO

Melhoram 08 trans
portes rodoviários

Um rápido exame em nossos

transportes rodoviários dernons lrn.
de imediato, o grau de desenvolvi
mento e progresso alcançado no úl-

DR. RAFAEL a, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pihto

n.O 18 _. Florianópolis
timo ano.

De fato, a acertada orientação
adotada por nosso govêrno, estalo
gando os caminhões como artigo de

primeira categoria para a obter.ção
preferencial de cambiais, pern-itiu
a importação do maior número }J0S
sivcl pessas unidades, que, a par
das continuas melhorias introduz c-

••••••••••••••••••••••••••••••• o'

Quarto na Praia
Casal filhossem procuTa

quarto cóm pensão na praia.
Cartas para esta redação ende
reçada a C. M. P.

Os motores JOHNSON Sea Horsedas em nossas rodovias, são, indis-
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

por operários especializados. Só
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�
engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis-

cutivelrnente, indispensáveis ao fle
senvol vimento do nosso sistema de

transporte.
O nosso país, logo após o térrr-ino

do último conflito, ressentiu-se du
ramente da falta de caminhões, o

que criou inúmeros obstáculo; á

distribuição da nossa produção tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.agrícola, afetando, assim, a produ

tores e consumidores, pois é o ca

minhão, em muitas partes do país,
o único meio de transporte dispo
nivel.
Muito contribuíram para maior

regularidade e facilidade de trans

portes rodoviários iniciativas e�/J.11O

a da Ford Motor Company, que,

apesar da falta quase que absoluta
de produtos, não interrompe li sua

acertada política, fazendo com 'II1C
todos os seus revendedores. disse
minados por' todos os cantos do nos

damente e mantivessem suas orgü

nizações aptas a prestar assistência
mecânica aos produtos em tráfego,
dos quaís se exigia, então, o rnáxi-

I
mo rendimento e durabilidade.

ESCRITómO Il\fOBII,IARIO A. L.
AINES

Encar'rega-se. mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35,

Afenção
Contador Diplomado com lon,

ga pratica de escritas em geral
oferece seus préstimos para a

Capital ou para o interior. Acei
ta também escritas avulsas.
Cartas por obséquio para R.G.

Cunha Caixa Postal 42 Floria
nópolis.

.... , .

CASAComprovam-se, hoje, os reais ne

nefíeios dessas medidas. Vende-se, ou aluga-se, uma c-isa e

Desejosa, porém, de cooperar, um terreno à rua Lauro Linhares
cada vez mais, para o amplo de- ,11. 10.

.senvolvimento dos transportes 1'0- Tratar à Rua Delminda Silveira
n. 261.-doviários, sua organização continua

trabalhando no sentido de apertei- 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
çoar os seus já famosos produtos, TA P. FABRICAR)
sendo de se esperar que dif'iculda- Vende-se

p,es. de. ordem cambial não. venham I \{aq:Jinário c-s 250.000,00
preJu�llcar se� progra�lla, lmr)e��n-I Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
do a introdução de maior quar+ida- Situada em Campo Alegre _ S. C
de

.de
veículos em nosso mercado, I Vende-se tb. só maquinário

oudc sua marca goza de especial e informações com A. Wehmuth
mer-ecida preferência. I Brusque - Santa Catarina".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Caixa Postal 55.
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o � ... 'l.ADr - Sábado 19 G. Fevereiro

:ANDlOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE
FEVEREIRO E ]0 DE MARÇO, TERÇA-FEIRA, ÁS 22 HOARS. DIA '-7,

MIN�O, MATIÉE INFANTIL ÁS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE DO CLUBE. QUARTA-FEIRA, DIA 9, ÁS 20 HORAS

IÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.

Convida-se as distintas associadas e atlétas para a reumao dançante

,I'n;p....alesca da próxima segunda-feira (21) na séde provisória ocasião

lu que também serão tratados assuntos referentes ao gran(l� f(.'sti val

<) dia 27 do corrente. -- - - Ã Diretori�-··--- Farmacias de plantão
19 Sábado - Farmácia Moder

na - Rua João Pinto

20 Domingo - Farmacia Mo

derna _ Rua João Pinto

26 Sábado - Farmacia Sto.

Antônio - Rua João Pinto

27 Domingo - Farmacia Sto.

Antônio - Rua João Pinto.

O serviço noturno será €fe

tuado pelas Farmácias Sto.

Antônio e Noturna sitas ás ruas

João Pinto e Trajano nO 17

A presente tabela não poderá

ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento

Futebol Clube..

vai
CONSELHO DELIBERATIVO

Edital de Convocação

ica convocado o Conselho Deliberativo. do Aval F. C. lHI':! uma

tão a ser realizada dia 20 às 10 horas, na séde social, para de acôr

com art. 34 letra d) dos Estatutos eleger o Presidente de Honra.

"�ente, 10 e 20 Vice Presidente, Conselho de Finanças e o Conse�

..... -Sindícância,

Conselho Deliberativo se reunirá com dois terços no mmnno de

nembros componentes, em la convocação, e, em 2a convocação,

Ihora após (10 horas e ?O minutos), com qualquer número.

�lorianópolis, 16 de Fevereiro de 1949.

A. A. ATLÉTICA
BARRIGA-VERDE

C.O.N.V.I.T.E

(��FORD NAS COJITAÇõES

l:
_

AMÉRICA

DO NOVO DIRETOR DO DEPAR

TAMENTO DE ARBITROS

SALARIO MíNIMO PARA OS PROFISSIO

NAIS CARIOCAS

Rio, 17 (C. P.) - A Justiça do Traba

lho acaba de julgar procedente, em par

te, o dlsssldio coletivo, suscitado pelo

Sindicato dos Empregados em Clubes e

Entidades Desportivas contra seus em

pregadores, visando aumento de salários.

A decisão determina que a partir de 16

do corrente, seja pago O aludído aumen

to. Se o Trtbunal do Trabalho não mo

dificar a decisão, os atletas cariocas pas

sarão a perceber o salário mínimo de 3

mil e 500 cruzeiros. Os clubes vão recor-

a instancia superior.

Recentemente nomeado pelo

presidente Flávio Ferrari, aca

ba de ser empossado no cargo

de diretor do Departamento de

Arbitros da F.C.D. o sr. tte Car

los José Batista, o qual, em de

clarações à nossa reportagem,

procederá a uma completa reror;

ma ao quadro de juizes, devendo

por estes dias realizar uma con

ferencia sobre arbitragem.

PROMOVIDO À DIVISA0 PRINCIPAL

São Paulo, 18 (V. A.) - Abatendo o C.

A. Linense por 5 x 1, o XV de Novem

bro. de Piracicaba, sagrou-se bl-campeão

proríssíonat do Interior, sendo promovido

á divisão principal. Terá, portanto. o cer

tame paulista mais um concorrente.

O SANTOS EM PORTO ALEGRE

O esquadrão do Santos F. C., vice

campeão paulista de 1948, deverá reali

zar uma temporada em Porto Alegre. ex

treando dia 22 do corrente contra o Grê

mio Porto Alegrense.

o CASO GONZAGA

SANFORD

Em virtude da exiguidade de

tempo, o Tribunal de Justiça

Desportiva da F.C.D., sob a pre

sidencia do dr. Osmar Cunha

nha, resolveu adiar para a pró
xima quarta-feira o julgamen

to do recurso interposto pelo

Paula Ramos referente ao caos

do jogador Gonzaga, do Amé

rica.
Noticia a "A Gazeta Esportiva",

-de São Paulo, edição d.e ôntem:

"Encontra-se em Curitiba um

emissário do América F. C., do Rio,

que entre outros craques do Pa

'l'aná, pretende levar para o Rio os

jógadores Cireno e Wilson, do

Atlético e Sanford, do Coritiba.

'Sabe-se porém, que, dificilmente. o

América conseguirá o seu intento

'Com relação a Cireno e S1tnford,

"havendo no entanto possibilidade

de Wilson ser contratado pelo clu

be dos "diabos-rubros".

O PAULA RAMOS

PAULO

EM SÃO

Segundo informes colhidos

pela nossa reportagem, o Paula

Ramos, a convite do São Paulo

F. C.. pretende efetuar
-

uma

temporada na capital paulista,

jogando contra o Ipiranga, Co

rinthians e o clube promotor.

RAID
FLORIANÓPOLIS-LAGUNA

'Viajando 70 milhas em uma só etapa.

·completou o raid Florianópolis-Laguna,

saindo desta capital ás 20 horas de sába

do último e aportando na cidade sulista

às 9 horas do dia seguinte, o "lIgtlmlng"

BOLO, do Iate Clube, comandado por Na ..

zareno Simas e tendo como tríputantes

os destacados velejados Waldir Fausto

Gil. Alcenor Melqulades, Roberto Sousa e

Enéas Noronha.

K�colbido a um

cubículo com 3 anos

de Idade
PORTO ALEGRE, 18 (AN) - O

Promotor de Justiça e Curador de

Menores, estribado no art. 5. inci

so li do Código de Processo Penal,
dirigiu-se às autoridades policiais a

fim de esclarecer as circunstancias

sob as quais a mulher Maria de Je

sus Lucas, residente à rua Barão

do Gravataí, 291, em data de ontem,

fez recolher a menor Lurdes ct� Li

ma, de apenas três anos de idade, a

um cubículo sem aeração, ai dei

xando-a encerrada, por largo es

paço de tempo, numa manifestação

de analgesiada perversão moral.

Esta prática delituosa, que vem

sendo reiteradamente efetivada pe

la desalmada mulher foi descoberta

ontem pelo comissário Nei Silveira,

do Juizado' de Menores, que, des

confiando do fato, já de algum tem

po, vinha espreitando as atividades

da autora do delito.

Maria de Jesus Lucas, assim pro

cedendo, incorre na sanção do art.

136, combinado com as agr-avantes

"in genero" capituladas, nas ali

neas h e i "in principium", tu lo do

código penal .

D�\astre de aviacão
BELO HORIZO"\TE,' 17 (A. ::\.l

- 'I'rágico desastre de adacão YC

rificou-se em Pirapora com o apa

relho "19 de Abril", pertencente

ao Aéro-Cluhe daquele mnn icip io.

.Perdei'am a viela 110 cidento o sr.

Roelolfo Mallard, 0 e diretor

do Hospital Regi de Pi rapnra

e que examinava , zona assolada

Dela enchente do São Fr-ancisco e

o piloto Pedro Pcre ira du Si[\·a.

Os destroços x do aparelho que a l

cara vóo domingo para percorrer

a região ela Várzea da Palma, fo

ram encontrados a' seis qu ilorne

Ir-os de Pirapora, no meio de um

pântano. Ambos os cadáveres es

tavam horr-ivelmente muí iladus.

Acredita-se que o desastre tenha

tido como causa um desarr-anjo no

motor.

REINISCH

SERVICO DE
METEOROLOGIA

serão esquecidas!

Previsão do Tempo, até 1,� hOI':1S
-

N!m;�!��:::�!
- Comovedor']

do dia 19: 1) - Notleias da Semana - Nacional..

Tempo: Em geral Instável, com 2) - Fox Airplan News 31 x 10 - Atua-'

chuvas e trovoadas;;

Temperatura: Estavel;
- Preços: - crS 4,80 e 3,00.

Ventos: Variaveis, frescos;
"LIVRE" - Creanças maiores de 5 anos;

Temperaturas extremas de hoje. poderão entrar na sessão de 4,30' horas.

Máxima 27,5, Mínima 20,S.

300 mil alemães desape-
d

mem que usou seus músculos numa de-

receram em campos e clslva campanha contra o vicio e a cor-

rupção, enfrentando mil vezes a mortet

concentração
ESCÂNDALO QUE MATA

BERLIM, 17 (U. P.l - O dr.
com

Rainer Hildebrandt, chefe dos
Philllp REED - Hillary BROOKS e

Robert LOWERY.

"combatentes contra a desumani ..

CORTINA DE RADAR
ENVOLVENDO A

EUROPA OCIDENTAL
M071tgome?'Y já traçou os planos
LOl'iDRES, 17 (C. P.l - Do 01'

('amento da Defesa da Inglaterra,

para 19�9-50, no montante de ....

759.860.000 libras, contra o pia
no de construção de urna oott.ina

de radar, envolvendo todo a Euro

pa Ocidental. O Livro Branco do

gover-no diz que o marechal �[onl

gornery já traçou os planos deta

lhados para levantamento de, tal

cortina. Não se conhecem deta

lhes. Sem embargo, calcula-se que

o novo orçamento implica em au

mento das despesas de guerra em

107.500.000 de libras, de par com

o corte de 113.000 homens c mu

lheres das fôrças armadas. A. 31 de

março de 1950, a Inglaterra deve

rá ter 750.000 homens em suas 1'Ôr·

ças armadas.

dade ", calcula que trezentos mil

alemães desapareceram nos cam

pos de concenlração, desde a guer

ra. Declarou que entre 180 e 200

mil morreram nos campos de con

centração, que
constantemente se

enchem de novas vitimas. Apenas

algnns milhcres foram libertados.

Os "Combatentes contra a Desuma

nidade" constituem urna socieda

de organizada, em dezembro passa

do. pelo conhecido escritor e filó

sofo alemão, Ra iner Hildebrandt.

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

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo

tores .JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da rábrícn.

são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga,

da. Distr-ibuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9
••••••••••••••••••••••

o,.

S.A.

Comércio e Indústria de Madeiras
AVISO

Acbam-se à disposição dos srs. acionistas, na séde social. à rua

João Pinto, nesta Capital, o relatório, balanço e conta de "Lncros te

Perdas", referentes ao exercício findo em 1948, apresentados pela Di

retoria e o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Flortanópolís, 14 de fevereiro de 1949. .

Sidnei Nocetí �
Diretor-PresIdente

REINISCH S.A�

e Indústria de MadeirasComércio
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1a Convocação

Ficam convidados todos os acionistas desta sociedade para a As

sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 19 de março de 1919. às 15

horas, na séde "social, com a seguinte ordem do dia:

1 - Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço,
Parecer do Con-

selho Fiscal, relativo ao exercício de 1948.

2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

3 - Assuntos de interesse da Sociedade.

Florianópolis, 14 de fevereiro de 1949.

Sidnei Noceti -

Diretor-Presidente

.'

Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.

Cartas a Maria Inês

Ferreira.

· . . . . . ..

.

�

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

CINEMAS
RQXY

IMPElRIA.'L

Simultaneamente
-

As 4 e 7,30 horas

Programa Colosso

1) - Cinelandla Jornal - Nacional.

2) - Uma verdadeira tempestade de

risO!
.

Gargalhadas à Granel!

NOIVO DESNOIVADO

Com OS 3 PATETAS

3) - A eletrizante história de um 00-

4) - As aventuras de um agente de

seguros, muito tímido, que recebeu a.

desagradável
incumbência de tomar con

ta de um "defunto l'ico"!

SOBRA UM CADAVEL

com

Jack HALLEY - Bela LUGOSI e Jean

PARKER.
- Muitos sustos e multas gargalha

das!

5) - FINAL do mais sensacional e es

petacular seriado:

O ENIGMA DAS TORRES

com

Larry THOMPSON - 110 e 120 eps,

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.

"Imp. 10 (DEZ) anos".

RITZ - Hoje às 4,30 e 7,30 horas.

sessões- Chies

- Pela primeira vez o cinema ousa

penetrar no intimo daquêles cujos ro

mances comecaram ta rde demais!

- Ambos eram casados, mas com o

outro... e quando se encontraram, alga

surgiu que lhe fez o coração palpitar num

ritmo diferente!

J. ARTHUR RANK

apresenta a produção de NOEL

WARD:

CO-

DESENCANTO

com

Trevor HOWARD e Cella JOHNSON.

- Tôda a angústia interior de q_uem..

sofre a tentação do Amôr Proibido!

Chocantes cenas de amôr que [amaís;

l1dades.

ODEON - HOje às 7,30 horas

ROSAS TRáGICAS

com

Victor Mature - Peggy Cummins

Vicent �rice e Ethel Barrymore.

No Programa:

1) - A Marcha da Vida - Nacional_

2) - A Voz do Mundo -
Atualidades_

Preços: Cr$ 6,00 e 3,00.

"Jrnp. 14 anos".

RITZ e ODEON - Amanhã:

A MANSÃO DA LOUCURA

com

Errol Flynn e Barbara Stanwick.

- Dois contra o terror num �olar chel.c»

de mistérios!

3" Feira:

Sessões das Moças

RITZ - ODEON - ROXY - IMPERIAL.

_ Lançamento Excepcional
-

13, RUA
MADELEINE

com

James Cagney - Annabella e Richard'.

Conte.

Esta é a face da fúria!

.. ,
esta é a residêneia do Diabo!

..........................................
�

4a Feira - RITZ:

Mona Freemann
- em:

LAGR!MAS D'ALMA

wnnam rv!ars�:�l�l e .James Dunu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO-Sàbado '9 de Fevereiro'" '.49 7

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.:

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene

dícto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das H ás 17 horas
RUIR Fernan.do 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. Dístur
'bios da adolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, l:t�l,,\"

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
jpas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OI-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopise, etc.)
lHsturbios lIlervosos - Ester-ilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

Re�i,d. R. 7 de Setembro - Edif,
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteíze

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es?e.,
eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

C1inlca e cirurgia de senhoras -

Partos

IfI1SIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: - .

"Pela manhã das 10,30 ia 121
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski G2

Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaueli
nlnica. médica de adultos' e criuça.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ã. 6 hor••

aaidencia: Felipe Schmidt >lo JI.
Telef. 812

Dr. Guerreiro da
FODseca
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 Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 boras 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 internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vil!s 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. FLORIANéPOUS

Dr, Roldão COMenl
CI'ItURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STrAS DF; SE

NHORAS - PART08
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. AUpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e. vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi·

de, ',rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. VaricoceJe. hidr&

cele, varizes e bernas.
Consultas: Das 3 á. 5 horas, , rua

l"elipe Schmidt, Zl (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

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

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirelel, 26.
Telefone: 1.40S

Consultas das 10 áo 12 e das 14 ii
15 hrs. Residência: Rua Blumenaa,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cauleantl
Clinica exclusivamente de criançaa

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 Asslstên·
cla a Psicopatas do Distrito

Federal,
Ex-Interno de Hospital Pslquíâ
trlcó e Manicômio Judlci,ãrlo

da Capital Federal
!lx·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consu1t15rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

"alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

REEMBOLSO POSTAL Emprego ou Cargo ................•• .......• . .

Para casemíras, Iínhos, 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. . . . . . . . . . . •. •. .........• ......•...•..• •............... • .

Carros par.a o interior dlt Estado IBDm biB�Dlo
o hor�rio dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada tlruude

firma Fiuza Lima & Irmãos,
é

» seguinte:
RÁPJiDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente -' Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRlJSQUENSE - 2a., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

6 horas
13
16
14

16,30

horas

12,10 horas

QUER, VESTIR-SE COM CONFORTI E ELEGAHCIA I
A

Mello

horas
horas
horas

Visão maior e mais perfeit
que a de -.sm bom bin6cu1,

alcança quem tem .61id. I
ínetruçêc,

Bonl livros, sobre todol
assuntos:

LIVRAl?,lA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6poli.

IPracistas.
'Êseritório recem organizado!

precisa de "pracístas" para trahlJo,'j'lharem nesta cidade e no

interior�Jcom artigos de fácil venda, e eOIQ
boa margem de lucro •

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 2° andar, das 8 ás i�

CASA" �:rsc�i:��'��
.

'����i-\
buidora dOI :Rádio. R.:C. A
Victor. Válvula. c DilCol.
Rua Conselheir9 Maira

••••••••••••••••••••••••••••••• ri

Muitas felicidades pelo nasclmea: �
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melh••

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRJi:DITQ
M.lJTUG PREDüL.

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No

vembro n. 22 - 20 andar.
-

,

FRAQlJEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.:F' -.,.

�. , '. .. .....

Representa�ões
OU Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul d'�l'

Estado, ofertas com detalhes "
Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina
'_ .

,PROCURE

Alfaiataria
Rue Pelrppe Scbmidt 48

Produtos Veterinarios

I
I
I
-

Fabricante e diatribuidorell da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. PO'lI'ue um Rl'an.
de .crtlmento d. oasemirtu. rS.oedo.: brln"
bona • bGl'ctol'l. algodõem, mOf·inlJ • o.,§at-cun:;tOh

paro alfaiate.. que leoob", &i1'lV;t�mentn, daI':
fdbl'!cJIII. A Caia -Ii CAPITAL- ahan.'la CII Cltf}ol!!!�ftO deli! Snflh COt1,'Uil:í'aBauat!ll� de !r.bricl' n@ ••ntJÕ", d� lhe fa!l"lI'flm ''H7?i!!

vl!:.Iita nnt�1i! de .:ft�tUC:U"fU"i'l mUGI'!> acn..np?(u!l� MA"..fRJX .... \!"I"> F"�a,.fe?ftl;p!('lH§,. - F'lL-WIUS em Eh�mGlU1U e L\'.lI;ea

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

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

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

10ú cm3.
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

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

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, V.acina Contra a
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. ..•. .. . .

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu

contrados na localidade d.e .resídêncía do solicitante.

Arvores frutileras
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura

e· ==-=

H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catolago gratuitamente.

Coqueiros Praia
AVI50

Clube
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

II C A P I T A L A 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 lóia

inicial de Cr$ 1(,,00 apenas.

Participação D08 laeros
..,....,.,. _ _ _ -.- - -.- -.-.- -.- .....,.

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, .

Mãe
Pai

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

.................................
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"NADA CEDEMOS DO AMOR À NOSSA TERRA. E NADA CEDEREMOS DE NOSSA TERRA À OUTRA QUE, SOBREDOI��
BADA DE ALTAS TRADIÇÕES, NÓ-LA SUPERA NA ESCALA TERRITORIAL DA PÁTRIA QUE AMBAS AFORTUNAM"•.

(DA MENSAGEM DA COMISSÃO PERMANENTE DÃo �SEMBLÉIA CATARINENSE À ASSEMBLÉIA DO R. GRANDE DO SUL).:
OS monumentos Homenag�Ds ao líder Nunes-
nacionais vareta; em .Ioaçeba
o tenente coronel J. B. de MaJI;d, cut

lto oficial do nosso exérti'ÀOCl, publicou
uma obra muito interessante seore os

monumentos nacionais.

Em separata, da Revista Militar Bra

sileira, deu-nos êle um livro que muito

perto nos fala ii, alma. pois é dedícaâo
às homenagens ql�e, aos seus gr'l)Ídes
homens. tem prestado Santa catarina.

Florlan6polls, 19 de �evereiro de '949

o MOMENTO
tura; lhes tivesse feito o ilustre
Presidente do P. S. D. durante no bronzo;_ ou num. simples e expressivo,
tôdas as campanhas cívicas e

memorial de granito.

líti
O volume abre com algumas notas Só-

Os rumores provocados na
po 1 icas de sua glorioso car- bre o nosso Estado e revela-nos a exís-

.

t
'

I reira, nenhum, dír-se-ia, se so- tência de monumentos de que muitos

imprensa e em cer os circu os brelevou ao de estar sendo in- de nós, na verdade. nunca haviam ouvido

políticos do país, nêstes últi- falar.
.

mos tempos, pelo problema da
dicado pelas profecias de al-

sucessão presidencial permitem guns advinhas da publicidade

já aos observadores mais sere-
escrita e falada como provável
candidato ao Catete.

nos aquilatar da precipitação
de muitas atitudes, a que se

E tão ferozmente se lançam
têm exposto alguns grupos par-

contra a terrível possibilidade
tidários. Remota ainda a opor-

os corifeus do udenismo local

tunidade da convocação às ur- que não se apercebem do escu

nas, nem assim se contiveram
sado dessa intempestiva ati- Capitão Ig-DaDi�1

muitos pronunciamentos pre-
tude, a qual não tem outro mé-

Tmaturas, não raro ímpruden-
rito senão o que atrás assinalá- eixeira da Luz

.

t
. mos, - o de pôr-lhes à mostra •

es e Impertinentes, com que a-calva do despeito que não ce-
Por a�o do Exrn? Snr. CmL 0'1 5�

se desviam as atenções popula-. ,'. Zona Aerea, acaba de ser nosto a

res das atividades comuns e
dería mesmo a mais grata das disposição da Base Aérea de'Florla

proveitosas no cômputo do es-
perspectivas políticas de Santa nópolís o Sr. Capitão IG - Daniel

r' Catarina, qual a de vir a ser Teixeira da Luz.
orço nacional pelo próprio berco de um Presidente da Re- Esse distinto Oficial da RAB V("1'J

soerguimento econômico. pública.

I
prestar o seu valios� concl1_:so. �_C?-

O fato põe de manifesto ca- mo encarregado da instrução nU1J·

racterístícas da impulsividade O curso dos sucessos políticos tal' do C.entro ora organizado na-

com que vulgarmente se lan- seguirá· desembaraçadamente que]a Umdade. •

çam ao jôgo de ínterêsses fac- o destino que os fados lhe traça- J' t d E
r 'J

ciosos questões de amplo sen- rem e se, como é forçoso por uveo O eSpirita
tido nacional, quase sempre agora acreditar, não se vierem d FI

·

ó I·de maneira a sacrificar-lhes, pe- a. confirmar os palpites �ue in- e orla0 PO 18
la extemporaneidade das agi- �Icam o cat�,te ao Catal;n�ense Essa Sociedade Cristã de moços
tações, O normal processo e o Ilustre que ja tem a glona de espiritas da capital fará realizar

desejável desfêcho. chefiar a maior organização em a noite de hoje (as 20 hs.) na

Mas, ao lado de tantos in- partid,ária da �epúblic�, n�o Séde do C. E. Amor e H. do Após
convenientes dêsse prematuro havera de ser airosa a situação tolo, á rua Marechal Guilherme
e descabido tumulto que tem dos seus coestaduano� que tão uma sessão comemorativa á passa�
sido levantado a propósito da atabalhoadamente e tao desne- gem do seu 2° aniversário de fun
futura sucessão do Presidente cessàriamente se rebelaram dação.
Ga��ar Dutra, não deixa;m de contra a. probabilidade div,:!l- Farão uso _da palavra reprcsen

v�nfIcar-�e algumas l?artIcula-1 g.ada:
E .IStO porq�e,.sem ?bJe- tan. tes da Federação Espirita Ca

ndades dignas de registo espe- t�vo a VIsta, m�s .umca e mfe- tarínense e da Imprensa Espiri
c�a�, _pelo que valem como

de-J rIOrmer;te por ódio 'pessoal �o L<·, além do orador da Juventude.
fíníção, embora eventual, de sr. Nereu Ramos, deixaram rir- Todos os confrades e demais
certa mentalidade política, que mada a traição em que se ante- interessados ficam convidados á
convêm apontada ao juígamen- ciparam mesmo a qualquer reunião.
to público. consulta a órgãos mais autori-
Em Santa Catarina, a coleta zados, dentro do seu próprio

de subsídios dêsse gênero é no- partido, como expressão de pen
tável. Dado que, entre os no- sarnento eleitoral da nobre
mes visados pelos palpites po- gente catarinense, cuja filia
líticos mais vigorosamente re- ção à U. D. N. não implicaria,
petídos na imprensa e no rádio sem dúvida, qualquer preven
do país, está o do sr. Nerêu Ra- ção contra a pessoa do atual S. P�ULO, 18 (AN) - Urgente -

mos, preclaro Presidente do P. Vice-Presidente da República e,
O I?resldente da Repú�li�� não vir'á

S. D. O oposicionismo local não muito menos solidariedade pa-
mais a S. Paul? no dia �O, coníor-

.

'
. . .

'
_

me fora anunciado. A reportagem
hesitou, desde os primeiros ms- ra c?m os que nao se vexam de acreditada no Palácio dos Campos
tantes, em atacar a personali- sacnficar o próprio Estado, Eliseos foi informada apenas çue o

dade e menosprezar a obra do imolando-o ao preconceito a governador recebera quase �_s 1 t

eminente coestaduano que ocu- que o submete uma fatalidade horas o despacho _do Catotc cance

pa honrosamente a Více-Presí- geográfica para apenas vingar-
laudo a viagem. Não fora�n divulga-

, . , .

"
, .

é.os os motivos dessa subita resolu-
dêncía da República. se de passados reveses políticos. ção.
O sr. Nerêu Ramos, Catari

nense dos que mais e melhor
têm servido a sua terra; homem
público, que, pela sua projeção
cultural e pela integridade de
sua fisionomia moral tem ele
vado a extraordinário relêvo o

seu Estado no concêrto dos de
mais da Federação Nacional,
não escapou' a nenhum dos
apôdos e a nenhuma pedrada
dos que se dizem intérpretes do
udenismo na terra ·catarinense.
De todos. os. males. que, porven-

Livros como êsse merecem o nosso

aplauso. É com prazer que o recomen

damos aos estudiosos do assunto. Para

êle chamamos a atenção dos nossos his

toriadores porque, a par da notícia só
bre o monumento, encontramos motas
históricas de alto valór cultural e infor
mativa.

o presldente
não mais irá a

São Paulo

Hotel Balneário
.

A v i
Canasvieiras

s o
O arrendatário do Hotel Balneário Canasvieiras solicita

dos que fizeram reserva de quarto para os dias de Carnaval a
fineza de confirmarem até hoje, às 20 horas, as referidas res�r
vas com o sr. Gil Felícío, no Café Rio Branco.

Depois do dia de hoje, ficam sem efeito as reservas não
aceitando a direção do Balneário qualquer reclamação poste
rior.

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

/
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Do nosso correspondente no Município de Joaçaba, rece-'
bemos o seguinte telegrama:

Joaçaba, 17 - Joaçaba prestou grandes homenagens ao·

deputado Nunes Varela, lider da' maioria ria Assembléia Le�'

gislativa do Estado, em virtude da passagem de seu aníversá
rio natalício e ora em visita ao nosso Município em companhia ..

de sua distinta família. Realizou-se missa votiva na Igreja
Santa Helena pela manhã, e, à noite, um grande banquete no'

Hotel Andreta, falando em nome dos manifestantes o jornalis
ta Genésio Paz. A seguir, no Clube 10 de Maio, realizou-se con
corrida soirée dansante prolongando-se até alta. madrugada.
As homenagens foram promovidas por seus correligionários"
tendo o sr. Nunes Varela pronunciado expressivo e aplaudido
discurso de agradecimento. O sr. deputado Nunes Varela segui
rá viagem para o Rio de Janeiro no próximo sábado, dia 19, após
visitar várias localidades do interior do Município onde recebe
rá expressivas homenagens de seus partidários.

Pintura contempordneer
Contribuição, catarinense, na Exposição de Belo Horizonte

A exemplo do que fez entre nós, no ano último, o festeja
do escritor patrício, sr. Marques Rebêlo, realiza atualmente"
no Instituto de Educação de Belo Horizonte, uma grande ex

posição de arte moderna. Pintores de 14 países estão répresen
tados nessa brilhantíssima moutra, que já tivemos o prazer
e a satisfacão de conhecer.

.

A par da exposição, Marques Rebêlo exibe, como contribui

ção infantil, 12 trabalhos de jovens e crianças escolares, es-'

colhidos' em concursos. Dentre êsses 12 quadros, 8 foram se-

lecionados aqui em Florianópolis e são os seguintes:
RODRIGO ANTóNIO PALMA DE HARO - 9 anos (Santa.

Catarina).
-

70 - "A crucificação", aquarela, 32 x 24. •

JOSÉ NORBERTO DACHS - 6 anos (Santa Catarina) ..
71 - "Rua", desenho, 32 x 11.
LEA MARLENE DEL PRA NETO - 7 anos (S. Catarina};
72 - "Desenho" a côres, 21 x 14.
ELZA ALAIDE PEREIRA"":_ 11 anos (Santa Catarina).
73 - "Paisagem", desenho, 30 x 20.
MARCIA MARIA CORDOBA - 8 anos (Santa Catarina) .. -

74 - "Bichos", desenho a côres, 21 x 14.
NORMA VALMORBIDA - 9 anos (Santa Catarina).
75 - "A casa", desenho a côres, 22 x 13.
ZILÁ SCHMINDEN - 7 anos (Santa Catarina).
76 - "A casa", desenho a côres, 21 x 13.
STElLA MARIA DE SOUZA - 7 anos (Santa Catarina) _-
77 - "A menina", desenho a côres, 18 x 13.

FRECHANDO•••

Não há nada como um dia depois do outro, com
uma necessária noite pelo meio.

Exemplos: 1°) - na exploração sôbre os novos

municípios catarinenses, o sr. deputado Artur Muller,
afirmando a justiça e a Iegttimidade da criação de
Massaranduba - despejou uma pipa de água fria em

cima dos valetes da demagogia.
2° - um órgão daqui da Capital, em manchete,

noticiou que o sr. General Presidente estava.muito
contrariado com a prematura discussão do problema
da sucessão. À mesma: página, todavía; reproduziu �

notícia das simpatias do Gal. Dutra pela candidatura
Mangabeira. Qual das duas notas vale?

3° - o sr. Getúlio Vargas; pela .ímprensa udenís
ta "crucificado em todas as cruzes"; será ainda o maior
brasileiro., .. se apoiar o Brigadeiro. As notícias andam
por aí, nêsse sentido. E os jornais- da: vigilância salva
dora, ao mesmo tempo -que absolvem o sr. Plinio Salga
do à vista de suas ligacões com o sr. Flôres da Cunha
- estão tratando de inverter a adjetivação quanto a�
ex-ditador.

�

Porque tudo isso? Apenas porque ... depois de um
dia vem outro dia! Se os jovens do órgão udenista
compreendessem isso, compreenderiam também que
estão servindo de bucha para canhão, sob a alegria
raposeana de alguns espertalhões matreiros, temerosos
de futuras .incompatibilidades! A confirmação virá.
como depois de um dia vem outro ...

GUILHERME. TAL
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