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'Não vingou a traiçãu de uns poucus contra a terra calarinense!

Damos, a seguir, o incisivo e elo- Permanente da Assembléia Legis- Ci'ltO da Cãmara Municipal, foi en- competentes o pedido da realização se. Não poderia, portanto, tal solí-
Iaí.íva do Estado de Santa Catarina. viada a seguinte proposiçao : de um .plesbicito, em dia oportuna- citação ter curso livre na opinião

Os infra-assinados, membros da "A Câmara Araranguaense, in- mente designado com o fim de que publica deste Municipio, senão pro-

Câmara Municipal de Araranguá, terpretando os sentimentos de o desejo da população local, ora vocal' imediato movimento de ma

eleitos sob a legenda do Partido mais de 80 por cento do povo deste expresso, venha a ser democrati- nifesta repulsa da parte de quan
Social Democrático, se dirigem a Municipid, que aspira a anexação camente ratificado através o pro- tos não descem, impe-lidos por in

essa ilustre Cornissãn Permanente de seu território ao Rio Grande do nunciamenLo das urnas, como esta- justificaveis motivos de ordem po- ,

da Assembléia Legislativa do Esta- Sul, deliberou-se dirigir a essa Au- belece a Constituiçã-o da Repúbli- [ítíco-partidár+a,. ao gesto que avil

do, para manifestar o seguinte: � gusta Assembléia, s-olicitando os ca, Gertos de podermos contar, ta de desestirnar o próprio Estado

1) - .Sem conhecimento nosso, bons ofioíos do L.egislativo Gaucho, nesta emergência com a inteira 80- Natal.

umâ vez que não ouvimos nada e no sentido de que seja imediata- lidariedade do glorioso Estado do 3) - Não podendo calar deant.e

nada foi discutido a respeito no re- mente encaminhado aos poderes Rio Grande do Sul, estamos tele- dessa tôrva tentativa de mutilação
grafando a todos os lideres dos do Estado de- Santa Catarina e com

IJm acontecimento impr"ssionuote a ius- Duas alas na

Festiva!!!!Çr�2pc�������!� ��v�n�!}!�,a� Acer-
UDN paulista

tad�e::�i�fir;;:: ob�:������á &:����r;;�n�u�p�egiã� O;:::toCr��ari- CiS��t��: c;:eSs�esd���;di- Em Florlaano'pOliaS O Correspondenteda UDN adere ao partido majoritário.
D,o nosso correspondente no Munícip'lo de Capinzal recebemos o se-

São ;Paulo, 20 (,AA. N.) - Ao Europeu da News Pressguinte telegrama: q.seul,eO PdaarecUe., JD'á. laNv.rapanlJol'l':SataC, rpi�r'e,,,�100_ « ,)}CAPINZAL, 18 - A Caravana Governamental foi festiva e eutu- J v

siasticarnente recepcionada, estando a cidade toda engalanada e se cada pela indicação cio sr. Pres-

vendo faixas com dísticos expressivos. Na divisa do Município, rccep-
tes Maia para futuro candidato ri;) Rápl·d·a ftutrevl·sta "om Ne',lsoD V�·IDer.' f'e-o Partido ao governo de S�<) Paulo. (J li ii

cionada por crescido número de pessoas, tendo chegado à cidade maior Formaram-se na U. 'D. N. duas

t
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foi a recepção, quando a Caravana atravessou alas de cavalarianos cru alas:, a !110ça, e a velha. _EllfJl�dllio por er 10 ern8Clon8 e passagem por es ...

número superior a quinhentos. Cêrca de mil escolas e aproximadar-ien- a prrmerra, liderada pelos srs . .JU-I·· •

I
. _'A

b Ihte duas mil pessoas vivararn consfanternente os nomes (to exmo. '>1. dr. �.'1enal �a�l'o J
e Aur�, Joal'l>s (' de, la cnplta -Impressoes 8,0 re o ve o moo ...

, .' ,

,,' ',.
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' I· oura :�J1( ra( l',-pre�.lgla a re err- � • 'l '

.

Nerêu Hamosr preclaro Vlce-Pre!Sldente da l�epubl:;ça: \ elso Hamos, da candidatura, a. seglll1rb� a com-j . d' 8 Ó
'G>

,
.' '11

prestigioso Chefe do r. S. D. em Santa' C�tarina e, eI�. Armando Sin..ure bate YE'E'll1entel,J\:nte. ) - uO.- ,na pr XIDIiI vmgem a nnFOpU.1
Pereira, Secretário de Estado. A recepçao constituiu um empolgante Procedente do Rio, viajando num ELOGIO A "TAL"

�tcontec�uen,to, demonstrando o grande júbilo .popular. Saudaram à Surrou a esposa a:riã,o da TAL (Transportes Aére-os Heferindo-se à
__

viagem que, ora

Caravana uma escolar entrezando ramalhetes de flores e o di'. AItevir Limitadas ), passou ontem, por e!;- empreende atraves do Brasil a qual
• •

, O'

e
A , " do Senador ta Capital, o jornalista Nelson V:1;- se prende à sua missão jornalista,

Alves �Ibello, advogado l�c�l, tendo o, dr. Antomo, Gomes _�lmelda ner, antigo correspondente da RE- Nelson Vainer, que viaja f'requen-
agradecido em nome dos visitantes. Seguiu-se a solenidade de instala- Roma, 21 (U, P.) _ Uma mulher VISTA DA SEMANA na Europa. temente pela "TAL". não deixou de

ção do Municipio de Capinzal, discursando, nesta ocasião, os srs, Ar- cuja identidade não foi revelnrln, deu Em palestra com o nosso diretor, tecer elogiosas referências a essa

mando Simone Pereira, Prefeito Antônio Padua Pereira e dr. Hilário hoje uma surra tremenda em Ma- Nelson Vaine� declarou o cegu.nte : companh:ia aérea catarin�nse.
�

.

.' ." d" ria Laura Terracini, espôsa 00 se-
- Regresseí da Europa ha cinco DIsse, entre outras COIsas, que a

�o:tea. Em s:glllda fOI ofe:eclda uma grande churrasca. a da qual fJ�I- nadar comunista Terracini outro- meses, onde visitei mais de dez pai- "TAL" se empenha tremendamente
trciparam ruais de duas m'Il pessoas. Defronte da matrIz, onde se efe- ra presidente da AssembJba CC)}js- ses, em m1ssão jornalistica. Vi de'- para s'e colocar, dentre em 1re,,_>,
tuou a churrascada, discursaram o dr. Arnaldo Favorito, benquisto mé- titulnte Italiana. perto o drama do velho mundo, entre as maiores emprésas at-reas

dico local, vereador Edgar Lancine e deputado Orty Machado, êste úl- O sensacional incidente OCi)J'r(,l� cujos, povos procuram soergl�e!'-se I do país, �ão medin.do .

saeriflclns
. .'

.
.

,
.

F l' .
no famoso Café deI Greco, éla via depOIS da tremenda catastrofe de neste sentIdo. E adIantou q11e. j:i

!!�noldagradeRcendo em. nome dos dcaIUaV��,elrDos.
a

��. a'ínNda ? d�PU;�do Condotta, desta CapItal. 1939.· sendo uma realidade, a "TAL" não
.. a 'muar upp que, em nome ama0 emocra lca I aCIOna., u15se A assaltante insultou a 5r2. Ter-

- Acha que existe perigo de lI111a está muito longe de ver coroado de
reconhecer no ato de criação dêste Municipio uma acertada medhla racini, acusando-a de ser respoJ.\sá. nova guerra? - indagamos, êxito o seu grande e louvável es-

que vinha grandemente beneficiar a região oeste. Mais tarde fur,<!l:m vel pela "ruina da Itália". ' -, Não creio - respondeu o en- forço .

. , , .',' ,
- _

trevIstado - A guerra de nervos
. VIsItados a. maJ'estosa Igreja Matllz, em consÍIuçao, onde a Caravana

C O fi contl'nllal'a' a'llda 't t
-,----------------

. . ',' ... ontra e asp'arla
1 por mm o empo, ... •.

fOI recepCIOnada pelos 1'evmos. padres, tendo a kente o sr, FreI Inneu. mas, não vejo um perigo de um n()� �nunclam a
Padua, vigário o Grupo Escolar Belisário Pena e os estabelecimentos vo conflito armado, ao mesmo nos

fabris. Roma,21 <U. P.) - A clupl� ofen- p�óximos dez anos, como se acre· volta 'de Hitler
Constituiu o maior acontecimento na vida dêste Municipio a reu- siva esquerdista .contra o govêrno ���o���r por aqu_i, quer na pró;)ria

nião à noite no Gine Farroupilha' sob a chefia do sr. Celso Ramos, par- De Gasperi continua com apenas - Em que se baseia para tal opi�
ticipando da mesa dos trabalhos, o sr. Rosinho Casagrande s'ecreUrio algum sucesso. A agiLação em tôr- nião?"

.

e os vereadores pessedistas Jair Augusto Bresola e Edgar Lancine res- no do sangrento incidente de quin-' - Os povos europeus estão cun-

pectivamente presidente e secretário da Câmara de Campos Novos La-feira, en'tre os grevistas e a po- sados, esgotados e sem recursü�, O

D· lici-a, em Isóla Liri, no suléste de
que eles querem é paz e prosperid:.t-

Iseursaram nesta ocasião os srs. Celso Ramos, Silvio Santos, Luiz de. Alem disso, a última guerra 3r-

Gonzaga Bonissoni e o deputado Nunes Varela. O� discurso do sr. Cel- Roma, diminuiu de intensidade de- ruinou as grandes potências curo

so Ramos foi notável e empolgante, tendo tambémi mp'l"essionado vi- pois do fracasso da greve marcada pe'las de tal modo, que nenltullla

vamente a oração do sr. Luiz Bonissoni, ex-presidente 'da União De- para ontem.
'

delas está em condições de susten-
, . 'Ao mesmo tempo, o ·govêrno in-

tar uma nova guerra. Nem mesmo
mocrahca Nacional que, falando em ,nome de todos que, compunham os Estados Unidos da América do
o antigo diretório, disse sentir llluita satisfação em ingressar no Par-

sisti .em que a policia apenas cum- Norte. .

tido Social Democrátieo. Com essa declaração pública, acIamadissima prill .com o seu dever. - E como se vive' atualmente nas

pelo povo, ficou extinto o diretório da U. D. N. tendo todos 0S seus
Por outro la'do, no entanto, as grandes cidades europeias?

b violentas criticas' dos .grupo"" da
- Não mal. A falta de comesti-

ruem ros ingr:essado no Partido Social Democrático. A união de todJS ... veis já não é tão !l'rande como há
.

I" t1)
. esquerda e à esquerda do centro �

os capmza ensep a avor do �artido majoritário causou 'esplêndida dois anos. Em Paris a vida é mais
impressão, Os nomes dos srs. dr. Nerêu Ramos e Celso Ramos. eram,:j

conLra. a libertacão, esta semana, barata que em São Paulo ou no Rio.

t,odo ip.stante ovacionados pelo povo. Á noite se realizou grande bau-
do príncipe Valério Borghese de- Em Londres, porém, ainda se passa

• pois de condenado como colabora- mal, por que ali - ao contl'arie
quete no Club Ateneu, participando dele centenas de pessoas. Dis- que em Paris _ o contrôl" do !l'0-cionista ,8 traidor, -conquistou um

- 'o

cursaram os s1's. Má,r'io Orestes Brusa, Revmo. Vigário Frei lrineu vêrno é extremamente severo, Nem
P apolO que extra'Vassou as 'linhasadua, sendo erguidos brindes ao presidente Dntr.a, dr. Nerêu Ramos, .vestigio de cambio negro na cajJital

partidárias, A reunião dos estudan- I d "

governador Aderbal Ramos da Silva, bancada do P. S. D. à Assembléia
on nna.

L• tes, convocada ostensivamente pa-egislativa do Estado e Prefeito Antônio de Padua Pereira, Mitos res-, ra comemorar o assassinato do es-
pectivamente, pelos srs. Luiz Dutra, Aparicio Ribeiro, Joã'o Olivel'ra, dr. tudan'te anti�fascista MasisimoAltevír Ribeiro e dr. Arnaldo Favorito. Discursaram também o dr. Ar- Gizzi.o, transfOrm{lU-Se numa mani-
mando SImone Pereira, o sr. Celso Ramos, o sr. Antônio Padua Pereira festação de protesto contra a li
e dr. Antônio Gomes Almeida, êste último para a.gradecer as referêll('!US bertação de Borgh�se.
a�tamente elogiosas dos oradores que destacaram sua valiosa coopera- A Conf.ederação Nacional do Tra-
ça0 e esforços empregados para a criação do Municipio. balho convocou os operários para

Segu'iu-se grande baile e na man�ã de hoje todos os componentes 'uma 'manifeslação, amanhã, em to
·da Caravana visitaram a Fábríca de Conservas de Gorduras das· Indú:,- do o país, ,contra a libertação do
�rias Reunidas Oura S. A. príncipe colaboracionista.
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par ti dos com assento nessa Casa,
comunicando esta resolução e plei
Leando 'o apoio de suas respecti
vas bancadas. Cordiais saudações.
ia) Arthur Campos, presidente da
Câmara de Vereadores de Araran

guá; Manoel Valerion, Vice-Presi
dente; Anlonio Norberto Gomes,
primeiro - secretário; Eurico Ra
mos _,pires Alberto Burigo, Alfredo
Teixeira Rosa, vereadores".
2) - Sobre não exprimir verda

.de, o que alí se consigna constitue
revoltante atenlado aos sentimen-"
tos do povo araeanguaense, que,
sem embargo da admiração que
tem pelo vizinho Estado. do Rio Respeitosamente,
Grande do Sul e da estima que vo- Francisco Ferreira Sobrinho, A.
tau sempre à sua nobre gente, não Butoncini, Hercílio .:romas de Sau
encobre o orgulho de 'ser parte in- sa, José da Silva F'ereeira, Manoel

tegrante da comunidade cat::.rinen-I F:erreira e Luiz de Pellegrini.

serena consciência de que interpre
tam fiel e Ieg'itimamente, o pensa
mento do povo araranguaense, to
mam os que abaixo assinam a de

Iíberação de solicitar dessa Comis

são, o encaminhamento deste pro
testo à Augusta Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Sul; para
que se Jaça público 'que a solicita

ção a ela dirigida pelos vereadores

,da União Democrática Nacional, na
Câmara Municipal de Araranguá,
não exprime a von-nde e o senti

mento da população dêste Municí

poi,

/

Dusseldorf, Alemanha, 21 (U. P;
- A policia iniciou uma ampia in
vestigação no s'entido de localizai'
uma mulher misteriosa -que. está
anunciando que "Hitler está vivo e

-

em breve voltará". Uma verdadeira
inundação de folhetos de nropagan
da surgiu durante a última semana,
nesita ,�egitlo industrial'. A policia
anunciou hoje ter prendido uin ho
mem quando distribuía os folhetos
na principal estação ferroviár.ia de
Colonia. Este prisioneiro drclarou à
policia que havia sido paqo por
"uma estrangeira" para distribuir
aquela propaganda.
Impresso com a swastie'l ao a]lo,

c!' folhetos dizem o segnillte: "Nosso
fuellrer vIve e voltará brrvE, com

te<;Jo o seu poder. Oponhamo-nos aos

n,óssos perseguidores e e<;reremos
Heil HiUer". O prisioneiro adian
tou ainda que estava a solio dessa
estrangeira há dois meses r receben
do "um decente salário mensal".

CASA
Preciso alugar uma, no centro oI! imediações, que tenha uma sala

terrea para escritório.
,

Serve também uma sala terrea independente, no centro ou ime-

diações, e casa nos arrabaldes.
,

Queiram informar no Hotel, CENTRAL,
Bleggi, das 12,30 ás 13 horas.

procullando o sr. Wilson

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
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Proprietário e -Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Expreuo Slo Cl.st6vlo - Lecu!Ia

7 hOll"as.
Auto-Vla� Itajat - J'taJa1 - 1. »

ruo
bJJrellO :&ru.o.u_ - JIiNIQu� -

le o!loru. '

!Expresso BrulIqu_ - NOYa 'l:'nDto
- 16.so horas.
Auto-Viação Catu"Ul_ - JomTUt

- • horas.
Auto-V1a� Catu"1ne:DoM - CUriUba

- 6 horu.
RodOT!Arla Sul-BruU - Hno .Al-.r.

- 3 horas.
Rapldo Sul-Bral!dlelro - JomYU. -

b li e 14 horas.
TERCA-FEllU

Au'tO-v.1açAo Catarln_ - P6rto .Al.
-ere - 6 hotraa. .

Auto:.V'IaçAlo Catarm_ - CuriUbI
- fi horas
Auto-ViaçAo Catu1nen.e - JoIDnle
- • hor...

A�V1açãO Ca� - TlJ�
- 6 horas.
Expresso 81.0 cn.tó'f'lo � l4UD& -

7 hwa•.
Emprêsa GIÓl1ll - LquDa - '1�

• 6lA1 ho«"u.
ExPresso Bruaqu_ - �u. -

16 hora.. -

,

..hto-V1açlo ltaJIl - ltajal - II lIb-

l'I.�PidO Sul BruUeIro - Jo4nYi1. - ..
II e' 14 horas.

QUARTA-J'EIU.
Auto-VIa9Ao Catlfr1nenee - C.uI1Uba

- 6 horas.
Auto-Viação ca� - JOÍl1lY1le

.;_ • horas.

Auto-VlaçAo Ca� - �
9_ 6,30.horas.

..

r
Rápido sill BrUlle1ro - Jom'f'Ü. -

li e 14 horas.

!
Expresso Slo� - .LICuD. -

7 horas.
ElL'pre'seo BrullQu_ - BrutlQu. -

16 horas.

rS8�uro:Vi�ç10 ltajal - ItaJaJ - 11 ho-

j ElL'presso BruIlQuenae - Nova �to
- 16,80 horas.
Rodoviária Sul BraaU - P(lrto �qn
- a horas.

QUINTA·FElilU.
Auto-Viação Ca� - P6no

Alegre - 6 horu.
Auto-Viação Catarinenae . - Curitiba

_
- 5 horas.
Auto-Viação Catarin_ - Jo!nY11.

- ., horas.

Auto-VisçAo Catarlnense - Tubu"to
- a hD«"as. -

Auto-Viação C'atar1ne.nae - LquDa
- 6,30 horas.
EXJ!resso 840 CrLstO'f'lo - La«una -

7 horás.
Emprêsa GlórLa - Laguna - • 1/2

• 7 1/2 horas.
l!lxpresSlil BruscluellJlOl .. BrullQue -

18 �ras. .\,
-

. l."'uto-VlaçAo ltajat - IiJa! - 111 h0-
ra. I �, .. _

Rltpido 8;l! Brasileiro - l1oinYÜ. - ..

I e 14 heras.
:.mpresa Sul Oeste Ltda' - Xapecõ - ..
- • horas.

SEXTA-FEmA
RadonAria Sul Brasil - Pôno .Alei"

- 3 horas.
Auto-Viação CatarinenH Curitiba

Terça-feira ',"'� - IPhorss.
Auto-Viaçllo Catarlnenae·- Joln'f'Ü..

"TAL" - 8,06 - JoinvilIe _ • horas; ,

'Curitiba - Paranaguâ- Auto·Vlação CatN"lnenN - �
•

- 6,80 horas.
+r Santos e RIO. Expresso 840 Or!8tovlo - � --

f l\\l'll\lR - 10,40 - Norh 7 !���'71açãO Itajaf _ nala! _ UI ho>
eH llZEIRO DO SUL - f.2.00 - ra8. '--- •.-u. _EJqr.esso BruIlQUelllBe - �._._"

Jforte 16 horas.
_

VARIG - 12,30 - Sul àII�á�ldf4 =a:.raBlleiro - Joln'lil. -

PANAtR - t3 50 - Sul 8ABAOC'
_

.
'

Auto-VlaçAo Catarlnen.w " ......
. Quarta-feira - 5 ho,ras.

Rãpldo Sul Brasileiro - JowY1le -:-"TAL" - 13,00 - Lajes b fi e ]9 horsa.
PANAIR -- 10,40 - Norte - • horas.

CRUZEIRO 00 SUL _ H,OO. _ _�U�:!:ãO Cstar1nense - Joln'f'Üe.

Jforte Auto·Vlação Ca.t8!'menN - T1Jbarlo
- 6 horas.

VARIG - f t,'O - Norte EXDr'lSSO Slo Cr1sto� - Lacuna -
7 horas. '

PANAIR - 13,50 - Sul ExlpreSl!O BrullQuenH _ Bruaqu. _

O ·-�f
. 14 horas.,,1._ eIra Áutc-vlaçAo Itsja1 _ ItaJaJ _ li Jw.

"TAL" - 8,'00 - Joinville raso
, ,.

Expre.liSO Btusquen.e - Non TreJI.to
Curitiba --:- Paranaguá I- 9,30 horsa_
_ Santose:e Rio. Ex;presso Glória - Lacuna - • 1/2

,. 7, 1/2 bar.. ,
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ASSINATURAS
Na Capital

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

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre ••••.... Cr$ 80,oó
Trimestre ••...... Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anuncioa a.diante contráto.

Os orí.....8. mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não ª8 respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Viação Aérea
Horário

. Segunda-feira
.."tAL" - 13,00 - Lajes

\ PANAIR - 1.0,40 - Norte
VARIG - 1.0,40 - Norte
PANAIR _ 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3t5� ....

I'OTte

PANAIR - 10,'0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL - f.3,55

Iforte
qRUZEIRO DO SUL - t5,30

lul
Sezta-f'eira

"TAL" - 13,00 _. Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Iforte
PANAIR - 1.0,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 1.3,50 - Sul

Sábado
VARIG...!.. 1.2,30 - Sul
CRUZEIRO DO 'SUL - t3,55

lIforte
Domingo

"TAL" - 8,00 - Joinl'ille
Curitiba - ParallJlgua
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte -

CRtrZEIllO 00 SUL - H,OO
;PA'NAIR - 1.3,50 Sul.

1 __ -

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irra
�ula:ridade na antre,a
de �eus iornàes. 1IJ" .-: ';,:,

Escritório Técnico
Cid Rocha Amer.1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

E&tados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá Seu e&'critório
(Rua Presidente Coutinh� n. 22),
nos primeiros dias de agôsfo, _espe
rando continuar a merecer as espe.,
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

Cifras do Balanço de 1944·

CAPITAL E RESERVAS .'.:..... Cr$
Responsabildades .....• Cr$
Receita r - • • •• • � • • • • • • • • • • • • • • • Cr$
AtivliI ....•.. Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades :.. Cr$

Diretores:

80.900 606,30
5.978.40i.755,97

67.053,245,30
142.176.603,�0
98.687.816,.30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio l\lassorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu:

".a·.-....·.·.·�·.-.·.·.·.-.-.-.·....·.·.·.-.·.---:.-.·.·....•...J"oo·....-.-.....-.-.-__..._-.-.-.-.-......

Relojoaria Progre'iSO
de jUGEND l1P FILHO

COMPRE SE,U RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou teJegr-oma e pague
.ómente quando receber.

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

O.spertador de bol.�
ilumina a noite

Suino d. qualidade

Urna maquino fotografica
om.ricana d. focil

mon.jo
I

No.sos relogios são aoompa rlhados dos r"lpectivos certificados
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Preço Tiradeat... 260 - Paraná

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA QRDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO•.

V.'· S. viaja 1 . Reside no Interior
v. S. viaillt? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

AJ:f;tigas do BVásil e enriqueça depressa.
I Peça em qualquer I!vraria de ,Florian?po!iS-; Custo Cr$ 20,00. Pelo

Correio Cr$ 25,00; pedidos a Jose Claudmo da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
.

Rua São Jo�é, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - RIO de
Janeiro .

" Viagens aereas em "Catalihas"
PASSAGEIROS - CARGAS. - ENCOMENDAS E CORREIO

Pará o Sul': 'Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas .

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

Iguape são facultativas).
.

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cla.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

r--tcia, Divulgue e Assine
f'Jornal' de J.oinvileff

,o mais completo �rgam
Santa Catarina

de

CURSO DEMJ\DUREZA
o CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz

N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno.
.

MATRíCULA par'a 1949: Desde 24 de Janeiro, das 18 ás 20 horas.
na nova sede.

INFORMAÇõES com o Prof. José Warken, Dire,tor, no període dll
Jtlanhã_ .

\
INíCIO das aulas :em Fevereiro.

'MOEDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar

I
a minha coleção moedas de

Ouro e Prata conf6rme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de nique] pe' Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nobrega
Rua General Bitencourt, 91 sob.

'I{_ .. \.

f

..

lhe, em lUII&vel geato. QJII oIJioe do
excelente aperitl"o ItlfOT, J.a...
_ V. SiLde _tar,ao�
oe, .. gentil_oE.TEE TA/'1.
aFi'1 o I1EY APERITIVO

.

I'I1EDIJ.ET(J!

1
V/Y PIlOIiUTO DA ,f'I1orEA./IfIJ..COIf. rU�VRM

________ ITA�AI •

EMPMSA SUL BRASILEIRA\i.
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL --

Serviços de energia elétricas
em Joinvile, Jaraguá do Bul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - nampadas;.
- Ventiladores -- Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n .• 449 Caixa Postai
n. 62 - End. tlegr. - "'Empre
sul" Joinvile - sta. Catarínas
- Brasil.
... , <;;,. .. .. .. � .. .. .. • .. .. .. r

•.. reune som ... acabamento.�
solidez••. no piano petfeito!
Além de várioS modêlos para
pronta entrega ... êste maraVl

lhoso piano pode ser seu hO.te"
mesmo, através do plano d&.
pagamento a longo prazo!

I
SchwartzmaOD

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarin&'

S/A
Cx. 134 - Tel. KN'OT

Florianópolis
.... .. .. .. �

Cami.a., Gravata.. Pitamero
Meia. -da•. melhóreai pelo, ..,..

oDre. preço. a6 na- CASAdYIS"
CELANEA � RuaO. Mafra••

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

"UA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.- 68 �
ç"' .... ,.O!if...�6IIl • tEl.€FONE 11&41;1· TEI.(GIIA.... 3.l o·U!c'Í�

AgenciaGeral para S�:CatariniJ ;

Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.;
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora�

FLORIANOPOLIS
•.•...•••••• o. •

.

NEM SE DISCUTE I

F;m minha casa só se bebe o delicioso CAFB
MIMI, ainda m'lis agora que está distribui:odtv·
como brinde, valiosas BATERIAS DZ;; Al,lJI.

MINIO,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Menina Nelsa Terezinha
Nosso fichário registra hoje

o aniversário natalício da gra:'
ciosa e encantade>ra menina
trelsa Terezinha Piazza, estre
lhosa filhinha do sr. Luiz Pia-
za, alto funcionário do Serviço D. Elizabete Santana

�e Luz e Fôrça de

Florianópo-,
Aniversaria-se hoje a distin-

11S. ta sra. d. Elizabete Santana,
? 18r do nosso prezado amigo digna consorte do sr. Tolentino

hOJe será pequeno para com· Santana. i ,

Dr. João R. Mayr
A efeméride de hoje assinala

o aniversário I1atalício do nos

so distinto patrício sr, dr. João
R. Mayr, delegado do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários neste Estado.
Cavalheiro de maneiras fi

nas, sempre atencioso para os

que se dirigem àquela reparti
ção, o I1ataliciante por êsse mo
tivo será alvo das inequívocas
demonstrações de simpatia em

que é tido nos nossos meios 'so-

cial e indust.riári� ...

Ao, dr. João R. Mayr as feli
citações dos que labutam neste
periódico, '

Fazem anos'hoje:
- o sr. Vitor Espíndola, pro

prietário da Casa Elétrica;
- o estudante Evaldo Vilela" Encontram-se abertas até os dias 18 de março e 15 de abril, respctiva-

filho do sr. Haroldo Vi'lelFl, l;l1ente, as inscrições para os concursos de escritório dos MInistérios',
- O sr. João Garidolfi, al- Militare's e Contador.

faiate; As fichas Ide inscrição, bem como as instruções respectivas seriio
- O sr. Augusto Bayer, I"}'- el11ré�ues pelo sr .. Má;r'io He1eodoro Ferrle�ra, �a Es�ola �Inctllst:riaI;,

dustrial em Tijucas. situada à Rua Almirante Alvim n. 19, diál'iamente, das 9 ás 12 horas .

-0-

Concursos do DA�P

!. GRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO E 1° DE MARÇO, TERÇA-FEIRA, ÁS 22 HO�RS. DIA 2.7,
. DOMINGO, 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
REUNIÃO DOS BLOCOS E�TANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.

-VIcraeo��=��ãrã=�:.D 22 de fevereiro Perdoe-me se insisto. Mas com-

.ANIVERSÁRIOS portar todas as amiguinhas de EDITAL A data de hoje recorda-nos pre/ndi tão beW as reticências vela-
Padre dr. G. A. Lutterbeck Nelsa que anseiam por home- O Secretário Geral da Prefcitu-: que: das de sua resposta ao meu con-

Os catarinenses se rejubilam nageá-la. ra Municipal de Flor-ianópolis, _ em 1512, em Sevilha, fa- vil e . ..

em o dia de hoje co-m o aniver-
.

no uso de �uas atribuições,
_

e (Ieceu Américo Vespuccí. que "Eu precisava mesmo de um

sário natalício do Padre dr. G. Vva. Helvecia Wildi Vinhais f
tendo em v!�ta a reco!�endaçao foi Piloto-mór

.

da Espanha, ReLiro Espiritual. .. mas, ago-
.A. Lutterbeck, sociólogo ilus- A efeméride de hoje assinala do Sr. Prefêito da Capital, /

nascido em Florença em 9 de ra". não".
. " FAZ PúBLICO a todos quantos o ' �ire e pessoa grandemente ad- a data amversana da e?,�a. s::a. presente edital de citação vir-em, in- março de 1451; Você precisa, sim. .rem fome e

mirada e estimada em todos os vva. do saudoso sr. capitão avia- teresar possa ou dêle con,hecimen- _ em' 1777, o comandante sêde. Secretamente deseja alguma
.círculos sociais. dor Roberto Macedo Vinhais e to tiveren:, que, pelo prazo de,ou!n- da fortificação de Ponta Gros- coisa "de dentro", pura alegre, ex-

Pertencente à Companhia de filha do sr. Tom T. Wildi, ca- ze (�5) ?IaS,_ a c�ntar da prrrnerra sa que se achava ameaçada pontânea que dê sentido a sua vi-
J h

'

t h' itado en nheí
.

'I t puhlicação deste, e aberta mscriçao
'

d D
-

d d E tã
.

.

' esus, c egou a nossa erra a pacl ge eiro CIVl .nes a
para registro, nesta Prefeitura, (jp pela esquadra espanhola e . da tão espreocupa a. ao vazia.

.alguns anos, fazendo-se alvo da capital. tôda e-qualquer sociedade recreati- Pedro Cebalos y Calderon, en- Mas, açora, será o Carnaval!

.símpatía dos amigos e discípu- va dansante, carnavalesca, despor- tão governador de Buenos Ai- Sua "CHIQUITA BACANA5 na

.los pelo seu 'brilhante espírito Dr. Odilon Gallotti tiva, ou semelhante, bem assim de res solicitou ao Governador costureira. Os bailes. O compro-

.alheío às especulações setaris- Faz anos hoje o abalisado associação profissional, beneficente, da'Ilha de Santa Catarina misso com as amigas: Ah! as arní-
êdi terrã d Odi cultural, rural e aéro-cluhe, em h.

• d donca. tas. me lCO con erraneo sr. r. 1-
cumprimento, no que fôr anlicável, Antônio Carlos e M.en onça gas!! I Quanto assunto para oo-

Homem culto, pensador e so- lon Gallotti, diretor do Hospital do estabelecido no Código de Pos- Furtado, que lhe enviasse so- mentários!
I ciólogo eminente, fazedor do Nacional do Rio de Janeiro. turas (Lei n. 12, de 16-10-!H8, Tqll- corras, não sendo atendido; Meu Deus, quanta coragem para
- bem, leal e sincero com as amí- Aos cumprimentos que rece- lo IV, Capitulo 1°) e no Código Tri- _ em 1822 instalou-se em enfrentar essas bôas almas!
.zades que o cercam, sabe o Pa- berá, apresentamos os nossos. butário (Lei n. 13, de 1-12-1/48, Par- Pôrto Alezre a 'junta governa- Mas, .. você Sabe que precisa,

. , te Geral, Titulo IIr, Capitulo 'I') e. b.. _
'

.dre dr. Lutterbeck servir a sua
.Parte Especial, Titulo I, Capítulos tíva da �apItama de Sao Pe- não é? Venha, então ao Colégio

"Igreja sobrepondo a cultura Sra. Solon Vieira
10. 20, 40 e 50) e para os efeitos 1'i- dro do RlO Grande, aclamada "Coração de Jesus", nos dias de Car�

.crístã às veleidades do mundo
, . , .,

xados nos referidos diplomas leuais, pelo povo e pelas tropas; naval tomar parte nos Exercícios
.em que vivemos. A ,eferr:e�lde de �<?Je registra -sob pena de, findo o prazo abe-to; _ em 1865, durante a guer- Esprrituais da Congregação da Ima-

Estrangeiro, mas conhecedor o amversano natalício da exma. Sf' p�oced.e� de conforIm��de com, ra do Paraguai, deu-se a capi- culada Conceição.
.proíundo dos nossos problemas, sra. d. Ib Ligocki Vieira, digna os dISpOSItIvOS neles contId?s. L

tulação de Paissandú: E não pense que vai passar ho-"

b '1' dí espôsa do nosso distinto e inte- para que chegue ao conheclm�nto ;
d 47.como poucos rasi erros. o is-

, , de todos, notadamente das Entida- - em 1865, depois e ras tristes, monotonas.
tinto sacerdote sempre pôs sua ll�e,nte �onterraneo sr. �olon des enquadradas acima, mandei dias de viagem, chegou ao Rio

. Tristes? Nós?
.cultura e inteligência a serviço Vieira, diretor da Secretana do passar o presente, que será afixado de Janeiro com a notícia da Diz uma escritora católica de
.do Brasil. Tribunal EleitoraL ll? lugar de. costume e;, ta,I��ém l);Y invasão de' Mato Grosso pelos nossos dias:

"O Estado" oue o considera Dama de excelsas virtudes, C?P'W, pu.bhca�,o no PHlI'I? 10," 1- Paraguaios o Barão de Vila-'1

de coração boníssimo sempre clal. do Estado e nos jornars (evt� '.
Em primeiro lugar, nós cremos

.sobremodo, felicita-o, desejan- ,
" Capital - "A Gazeta", "O Estado" Mana, na Alegr-Ia, sabemos que ela existe

.do-lhe perenes felicidades. p.ronta a cooperar em ,b�neme- e Diário da Tarde", e lido pela "Há- - em 1868, quando em via-
e que está em nós, e. que es

nt�s c�mpanhas SOCIaiS, ver- dia �lIarujá". Da�o .� passado nes- gem da Côrte para a então tá dentro de nós e que não se
se-a hoje homenageada por seu ta cp;lllde de �lonanopohs, }lOS de- Provincia de Pernambuco, fa- '. d "á d

'

t •'
, 1 d ízad zesseis (16) dias de feverei ro (10. " pode I e uzn. ecepcronan e sa

numeroso ClICU o e armza es.. leceu a bordo do vapor Para- I' , -

d tid
.

"O Estado" respeitosamente ano de mil. novecentos e quarenta .e c » d f d d B _

tlsf'ação os sen lOS,. nem na pos-
.

' ,
nove, Eu, Wanda Berna rc1l11I. of'i- na , quan o un ea o na

h :;t sessão curta das COIsas que nos
a cumpnmenta 'I d

.

ist ti d ti l '. o' h' , C lheiro Antônio .
. era a !lllIllS. ra I ��, o a J ,og: a.c.l. la, O on�e _ dão prazer. Mas a alegr-ia paraPrefeitura MUnICIpal de F,orvI:o, Coelho. de Sa e Aíbuquerque, .

é n de quem sabepolis em 16 de Ievereiro de 1949. tã M' istr S tá d
t nos a paz sere a

M' I F
.

d MI" t'
en ao ims ro e ecre ano

el qlle'
,'eI'o do "amor" e que vai pa-anue errena e e o. Jecre a- , .

t
.

rio Geral. Es�ad� dos NegoclOs Es ran-
ra o "Amor", .. E, que -cada uma

gelros,
. . das ]1Cquena's �eahdades de sua

- �m 1903, falec,eu O l�Sl- vi.da tem um sentido muito alto

gn� pm,tor c?nten:ane<? VItor muito além' do que aparece".
MeIreles de �lma, �asc}do.no É esLe "sentido muito alto" que

Deste;To (h,�Je Flonanopolls), você, minha amiga, vai ap,;:-enderem 1 de agosto de 1831.
a realizar aceitando meu convite.

,

André Nilo Tadasco Sua Marina

. '

Menino Euclides Matioli Jor.
Comemora hoje mais um ani

versário natalício o inteligente
menino Euclides Matioli Jor"
estremoso filhinho da exma.

sra, vva, Maria de Lourdes Fer
reira Matioli.
Seus amiguinhos afluirão à

residência da senhora sua mãe
para homenageá-lo condigna
mente.

Sr. Jaime Linhares
Respeitável por sua genealo

.gía, tradicional e distinta, d��
. tre os que integram a família

'Linhares, se sobrepõe, por sua
inteligência e inteireza de ca

ráter, o sr, Jaime Linhares, su
perintendente da Emprêsa de

Navegação Hoepcke, .

Espírito lúcido, bom e afável,
-amigo sempre pronto a aten

,der, com soliCitude, aqueles que
o procuram, o nataliciante de

hoje, muito relacionado nesta

capital, onde conta com vasto
círculo de amizades, será, pelo
-decorrer de tão grato aconteci

mento, alvo das homenagens
dos que o admiram, entre os

quais, com prazer, nos enfilei
ramos,

"O Estado" formula ao nosso

-distinto conterrâneo votos de
felicidades.

Ou m perdeu?
Acham-se nesta redação, à dispo

sição de seu legitimo dono, duas cita
ve� "YALE".

�1als cimento
Rio, 21 (A, N.) - o vapor polo·Sr. JacÍ Campos nês "Koscousko" conduz D3ra €st(::

Faz anos hoje o sr. Jací C�m- porto perto de 3.000 tonêladas dc

pos, conceituado comerciante _cimento procedentes da Europn, O
estabelecido em Blumenau com b�rco polonês, deverá atracar hcje,
a Casa Pesca e Caça. em um dos armàzens 'indicados peJa
"O E t d " .

t Divisão do Tráfego da A. P. R. ;i.s a o o cumpnmen a,
auspiciosamente.

CENTRO CATARINENSE DE ESTUDOS E DEFESA DO
:PETRóLEO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
2a e 3a convocações

De ordem do Sr. Presidente, não tendo havido numero para a As

sembléia Geral convocada para hoje, outra fica convocada para o pl'l).
ximo dia 24, ás 19 horas, no Edificio da Cruz Vermelha, à Rua Tenente

Silveira, nesta Capital, para deliberar sôbre a segUInte ordem, do dia:

1° - Tomar as contas e julgar os atos da Comissão Diretora;Sr. Osvaldo Goulart
20 _ Examinar e discutir o balanço e o parecer do Conselho

O nosso distinto conterrâneo Fiscal;sr. Osvaldo Goulart, proprietá- 30 _ Eleger a Comissão Diretora e o Conselho Fiscal e Suplentes)rio do credenciado "Salão Re-
cord�', à praça 15 de Novembro, para o biênio 1949-1951.

-

Não havendo número legal, a Assembléia Geral será insta1ada umavê passar hoje seu natalício.
hora mais tarde, ou seja, ás 20 horas, deliberando com qualquer nú-Quer no trato com os amigos, '

inero de sócios presentes, conforme dispõe o art. 18 dos Estatutos.
quer no cavalheirismo dispen-
sado aos clientes o sr. Osvaldo Obset'vação - De acôrdo com o disposto no parágráfo único ,io

Goulart se impô� sempre à es- art. 11 dos.Estatutos, s� �oderã'o d�liberar e votar os sócios quites t::om

tima de seus concidadãos que ó a Tes�l1rat?�. :Os Sr�. so lOS �ue nao �ore� �rocurados �elos cobrador,
admiram sobremaneira. poderao dIrIgIr-se a TesoureIra, Prof . SIlVIa A. ,CarneIro da Cunho,
Cumprimentamo-lo e lhe qe- Edific'io IPASE - 4° Andar.

sejamos francas prosperidades. Florianópolis, 20 de Fevereiro de 1949.
• Telmo Vieira Ribeiro - 1° Secretário

Padre Emílio Dufner
Faz anos hoje o ilustre edu

cador Padre Emílio Dufner, di
retor da Federação Catarinense
,das Congregações Marianas e

redator-chefe do "Apóstolo",
jornal de maior circulação do
Estado.
O Padre Dufner que, por

anos seguidos, dirigiu o Giná
sio Catarinense, s�mpre se dis

tinguiu por seu caráter justi
ceiro e espírito empreendedor.
A efeméride de hoje será

lembrada e festejada por seus

admiradores e discípulos que
não regateiam aplausos à sua

exist�ncia evangelizadora.
Os de "O Estado" se asso

ciam, respeitosamente, às ma

nifestações de apreço que lhe
serão tributadas.

Sr. Políbio Napoleão Venera
Transcorre nesta data o ani

versário natalício do nosso dis
tinto conterrâneo sr. Políbio
Napoleão Venera.
Tão grata efeméride será fes

tejada por seus amigos e admi
radores que o são em grande
número.

VIAJANTES
Está entre nós, o nosso pre

zado amigo sr. Ivo Montenegro,
diretor da Emprêsa Sul Brasi
leira de Eletricidade e destaca
do, procer político integrante do
Diretório Central do PSD.
Ao ilustre visitante, formula

mos votos de feliz estada nesta
cidade.

A VI �'O
O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

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

pregadores que, no corrente mês, as contribuições devidas ao
'

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de luas mercadoria I

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

proflcua '

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe' é oferecido pela,
onda da ZYH - 6

-RÁDIO DIFUS(lRA DE LA·OUN-A. -

- 970 kílociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul' do Estado"

·1···········..•..•..••..••....••••••••••••••••••••••..· .

-
: ri&.":- .
· -

: A. DAMASCENO 'DA SILVA :'
I. 'S-• ADVOGADO I,

I I
� ,;,"", ,e

e ti. AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
: '7:1' :
: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando �

:
• •
• •
• (Edifício Pérola) •
• •

• • •

I· •
.

•

18
' Fones: 1.324 e 1.388 • \_

, . � .

III
\

Florianópolis - Santa Catarina ,-:
,

.
.

I ' "

__________________________ :.._•••••••••••••••••••••••o••••oo••elJ)0G� O••f

Casas Pré-Fab.ricadas
ô

Desde CR$ 30'0,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte·.lOS sem' compromí ;so '

Reinisch . S/A ... Rua João Pinto, 44
" ,Tel�orama REJ� 15CI1 FlorIanópolis

BOM NEGOCIO o VA.LE DO ITAJAJ
Proeurem na A.p•• ,

.

ProgNHO,
LIVRARIA 43,�

ROSA:

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renâ«
certa de 10·/. ao ano com recebimento de juros mensais.

In/armações nesta redação I
------�._--- ._..

"

, ,

Transporte. rEÍgulares corgos do pôrto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
Informaçõe. comoa Agente.

Jrlorian6poli8 - Carlos HoepckeS/A - C[ - Teletone 1.212 ( En i. t eleg .

São Frenei.eo do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelorl� 6' MOJ � � 'vi \C.(I
�-----------------

Ct-lERI::..M

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terc••'elr. 22 ... FevereJro ele '9.9 , 5

aa410$ 'Alie__e ��.XCO'"
Da Fábrica. ao consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos») � Rua Conselheiro Mafra, 35 - .Fone 1565 - Fpolis.,

REINaS!CH. S.A.
Comércio e Indústria de Madeiras

.

,

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

.João Pinto, nesta Capital,. o relatório, balanço e conta de "Lucros e

.Perdas", referentes ao exercício findo em 1948, apresentados pela Di
retoria e o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Ploríanópolís, 14 de fevereiro de 1949.
Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

REI.NISCH S.A�
Comércio e Indústría de' Madeiras

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
la Convocação

Ficam convidados todos os acionistas desta. sociedade para a As
-sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 19 de março de 1919. às 1:)
'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. . I

2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
3 - Assuntos de interesse da Sociedade.
Florlanópolis, 14 de fevereiro de 1949.

Sidnei Noceti - Diretor-Presidente

DA,TILOGRAFIA
Correspondenel )

. Comercial

DIREÇ�OI
,Amélia M. Pigozzi

RUA' ALVARO DE

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Ehc�ent$

CARVALHO. 65

lOJa DOS CaSEMIRIS
!Especializada em artigos para

homens
,RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
,ClONAis E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
M,ANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS >

.,ARMARINJIO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
TA_S, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. ,

Tudo pelo menor preço da praça
';faça uma visita t nossa Casa' e verifique

008S0'8 pre�os e artigos
�VENDE-SE por motivo de mudança
Grande. área de terreno ià cultivada

c[Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
,
Area de 14'! metros de frente por 1:850 de fúndos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

.

.Florumopoli» - nesta redacão ou Escrüôrio I. de A L. Al'1:es.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Casa Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE lv,EVES
6xl0 �etros, toda de

material.
TRATAR NESTA REnACÃO

É fadl aparelhar seu Posto ou Garage para maior rendimento

c. do 8rasil s. A.
��

Matriz: Rio de Jonalro - Rua das Ma;recas, 21.,- End. Teleqrd.lco , "WAYNOIL I

I

------.---- MACHADO, & CIA. --.,------
Rua Conselheiro Mafra, 54 - Caixa Postal 37

End. Te!.: PRIMUS - Tel. 1658 - FLORIANOPOLlS - Sta. Catarina

".

INSTALE

� flEVADORES

HIDRÁULICOS

,W.. '�

Prepare-se para aten

der satisfatoriamente a

todos os serviços,
possibilitando um maior

desenvolvlmentoHo

seu negocio. Os eleva

dores Wayne dão uma

nova capacidade ao

seu Posto ou Garage,
permitindo a execução
de novos serviços.

de 1 pistão,
para 4 ou 7 toneladas

..
-

7 tonelada,.'
, ade par� ;. OU

. o:::�....• copacld . teiriço e �::.
,

de aço ln �_.,,:::".':
. de pistõO ;,_

�r:::::','• C��� �

sem costura'... mpensar 'ii
. . de guias paro CO 'j

• DispositiVO . de carga.
uilibflOS

OS deseq
h.:o.to laminado

OCO e gae. �

. da
S breposta de. da de areia e

• o
. dir a entra em doS

oara Impe
. \ da lavog

�gua pro'ien1en e

.

.

·corr05.
achetas de '1e-

famosas 9 I' de
oro as 5argento ,

• E a� "DivisoS de omprovoda. daçoo durabilidade e c

bsf\"içõOgrande. IJ a remoção ,e su
. oucos

'ed/:ier,Cl0, c .se r feita
em P

entonto,
pode, nO
mioutos.

Equipamentos

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende
r,eços.

Cada guiá ti vendido acompanhado de um mapa rodovíãrío dO
Paraná e Santa Catarina.'

.

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

,0 SlhãO)
I "VI'RtiEM ESPE(IALIDADE"
(lA WETZEL�, INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcll.�regla�

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA'

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
., DA LUZ

ADVOGADOS

Guia do

Escritório: Rua João Pinto
n,O 18 -- Florianópolis

Precisa-se no Estabelecimento Grafico
Brasil

'

Paraná

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

O TESOURO
.
Da inatooção está ao aleanee

d,e todos. Dá esse tesouro ao teu
amíge analfabeto, Ievaaldo-o a uIIi
curso de alfabetização no .Grupo
Escolar São José, n� Escola Ind"-;
f.loial dê FlormÓiPo1ie ou na OI....
dral Metro;politana.

de dois margeadores �u margeadoras para trabalhar das

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

, .

. s�eÃ2�'Rctllt... to

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU E DOZE o E AGOST
DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 21, DOMINGO, BAILE DE CARNAVAL. DIA 28,

FANTIL, COM INíCIO ÁS 16 HORAS. DIA l°, TERÇA.FERA GORDA. BAILE DE CARNAVAL
'

OS BAILES DE CARNAVAL TERÃO INtel? ÁS 22 HORAS
i

"

z- FEIRA. SOIRÊE IN-

e r.'-

p ... (A* .. S·taUn dirige a p�r- Que é uma CINEMAS
�

�

z ;

(O.. (t�• segu leão à Igreja ,CpoOrquOe Pse etn:'trraapatrla"Vu'm8aco?op".,.a- Às 5R�!�s-=-I!P:�:t�oras
""""""""=="===== Fergus Falls, Minnesota, 21 (D. �- Sessões das Moças

P.) __ .Q pretendente ao trono da
tiva? Vejamos: . Um filme no qual a .íntensí-

FESTIVAMENTE RECEPCIO- EMPATE DE '4 TENTOS - Em 10 -- Em uma cooperativa quem dade e a emoção é elevada ao

NADOS OS V:ASCAINOS _ A de- carater amistoso pelejaram an-
Austria, arquiduque Otto de Hahs- nos serve fá-lo concíentemente, pois
burgo, afirmou que 'Stalin dirige não de,pende de" um patrão

\
quc tem auge!

legação do Vasco da Gama, que te-ontem no gramado do Abri- Uma creação heroica e dra
pessoalmente a perseguição sovié- interêsse em lucrar à nossa custa. or:

realizou brilhante temporada no go de Menores os quadros J'uve-' N t d " t
-

d ma'tíca de notavel valor'
I

C 't I F C d
tica aos dirigentes, religiosos na em o os os negocian BC sao e5- .

México, conservando-se invicta I nís dó Monte as e o .. , a R
.

t Tt O
. honestos, mas sabem como diferen- "Suspense" no mais alto ní-

em 10 partidas, regressou sábado Praia de Fora e do Abrigo de
uSSJa e em seus sa e I e�. arqui-

çar os honestos dos df'shonestús? vel!
último ao Rio, sendo recebida Menores finalizando a luta com í duqu: fez 'ess.a declar-ação ao pro- Numa cooperativa o ínterêsse de

20 TH. CENTURY FOX apre-
.

'

t nuncrar um discur-so num banquete quem vende é o mesmo- de quem
entre flores serpentinas e fo- em Justo empate de 4 tentos. aqui realizado. COmpra. Somos, nela, ao mesmo senta:
guetes por numeroso público. •••.••........... . ' I Acrescentou que as nações livres tempo, compradores. e "cndedore�. 13, RUA MADELEINE
. . . . . . . . . . . . .. .........••..... SANTOS X GRÊMIO Em Por- do d

- ". d'
.

d I t
20 -- Na cooperativa pagamos as com James CAGNEY - AN-

O PALMEIRAS ENTREGOU to Alegre, frente ao Grêmio
mun o sao III IVI ua men e mercadorias pelo que valem e, de- NABELLA _:_ Richard CONTE

responsave is" pela existencia do' .

d b t tôd d T) 'sas
OS PONTOS - A peleja final do Porto Alegrense, vice-campeão pOIS e co er as o as as ps. e '

__ Frank LATIMORE -. Wal·
cristianismo, diante dos atos sovié- uma parte considerável do oue pa-

certame estadual de' futebol local, deverá extrear esta noite
ticos. Preveniu que "nossa confi- gamos é devolvida corno retôrno. ter Abel.

deixou de' ser efetuada ante- o "onze" do Santos F.C., vice- 30 -- �s sobras do e�erc:_('io so- Esta é a face da furia ...
, anca na bomba atômica pode ser ,.n.

antro, .em virtude de ter o Pal- campeão paulista. cial nos são devolvidas de manclra Esta é a residência do Diabos
perfeitamente nossa linha Magi- r

meíras desistido de lutar com o Os santistas seguiram ontem que nos ajudam a .economIzar. No programa:
Ipiranga de Canoínhas, .no gra- I nhã

not". Quando se ganha pouco não é fá-
1) - A Marcha da Vida -pe a ma a. "Stalin não se está. vanglor-ian- cil economizar, mas, a economia é

mado deste. O .campeão de Blu- do. A União Soviética pode cons-. iudlspensável para quem quer abrir Nacional.

menau deverá ser multado, O CORINTHIANS NO CHILE -

truir 67.000 aviões por ano e tem caminho na sociedade. �o'is bem: a 2) - Avião com Aguilhão -
................... ,....... Segundo um telegrama proce- cooperativa econorniza para nós, Desenho.
FLAMENGO x OLARIA _ Os dente de São Paulo, o Corintans

35.000 tanques iguais ou super io- muito melhor do que lIl.ÓS meSJn0S,

€squadrôes- do Flamengo e do Paulista excursionará ao Chile
res aos de qualquer outra nação". porquanto separa para nós alguns

cruzeiros mensalmente e nêlos en-
Olaria jogaram ante-ontem em meados de março próxmo, ABENÇOARAM OS GUER-, trega no fim do exercieio 30c'Ia1, ou
amistosamente no Rio. A peleja realizando três pelejas. O prí- RILHEIROS '

sos naveres na coopeeatrvn, com l)

acusou _o escore de 4 x 1 Para o melro adversário do campeão do IIOS dá ocasião de aumenta-mos nos-

Flamengo. Centenário será o Colo-Colo.
Varsovia, 21 (U. P.) - Dois sa- ,<)[!mento do nosso capital.

.

cerdoLe.s católicos romanos foram
CASAS .li] TERRENOS

AMANHA O JULGAMENTO _

acusados no Tribunal Militar po- Possue V. S. casas ou terrenos para
lonês por abençoarem terrpr istas
que assassinaram comunistas. Disse
o prometo rque os sacerdotes enco

rajaram os terroristas a matar- h L. Alves.

Rua Deodoro 35,
mais adeptos do governo de Varso-

via. Testemunhas do governo de

clararam ao tribunal que os padres
Kazimierz Fer tak e Wiktor Lubins
ki prometeram' aos membros da

quadrilha clandestina que êles se

riam recompensados "quando mu-

Preços:
Sras. e srita. . .

Estudantes .

Cavalheiros .

Impróprio 14 anos.

RQXY'
Às 7 1/2 horas

Ultima exibição do filme
A'MANSÃO DA LOUCURA
com Errol FLYNN -- Barba-

ra STANWYCK.
No programa:

1) -- O Esporte em Marcha
-- Nacional.
2) -- Metro Jornal- Atuali

dades.

�,20
2,00
3,00

.......... : .

Está marcado para amanhã à
noite o julgamento do recurso

interposto' pelo Paula' Ramos
contra à inclusão pelo América
do goleiro Gonzaga, em situa

ção irregular, . segundo alegam
os mentores paulaínos. Ê enor

me o Interesse do público em

conhecer o veriditum do Tribu
nal de Justiça Desportíva no

vender?
Não encontra comprador?

.

Entregue ao Escritório Imobiliário

Preços:
Cr$ - 4,80 e 3,00

Impróprio 14 anos.

RITZ - ODEON
Às 7 1/4 horas-Às 7 1/2 horas

Sessões das Moças
Atraente programa de téla e

palco.
Na Téla

Esta é a face da Iuria ...
Esta é a residência do Diabo t

13, RUA MADELEINE
com James CAGNEY -'- AN

NABELLA - Richard CONTE'
- Frank LATIMORE - Wal-

DERROTADO O BOCAIUVA
Jogando ante-ontem em Orle
ães frente ao conjunto do Con
de d'Eu, o Bocaiuva, desta Capi
tal, foi derrotado por 2x1.

VENCEU O BOTAFOGO - O
Botafogo, do Rio, antero-ontem
tornou a vencer o Atlético t1:i
neíro, em Belo Horizonte. 2xl
foi o resultado.

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA - Bom dia
para você ...

dasse o govêrno". 9,30 - Arco-Irís musical
A acusação denunciou que .han- U,45 -- Marek Weber e sua orq.

dos armados clandestinos visitaram 1�),OO - Músicas brasileiras em gra-
-

..

'1' d
. ':\

d vações
as IgreJ.as cato icas a provmcia _e 11,00 _ Informativo Guarujá
Varsovia e receberam absolvição 11 05 _ Carnaval que paS50U
daqueles dois' sacerdotes, depois �e '12;00 -- Oferecimentos musicais

confessarem. assassinatos, roubos � 1,�,00 - INTERVALO;
AVISO ataques às instituições do Estado. \ 16,30 - EI� .

tempo ?� valsa

A I 'd"
-

d
. .

'd' I 1 -. - " 16.30 - MUSIcas deliciosas
c ram-se a IspOSlçao' os srs. acionistas, na se e SOC1\'l, o re (1-, Os ,dOIS padres estao se.ndo Julga- 1�,',00 --'- Informativo Guaruj'átório, balanço e conta de "Lucros e Perdas", referentes ao exerctcio

findo em 1948, apresentados pela Diretoria e o respectivo narecer do
dos Juntamente com cmco mem- 17,05 - Zé e Zilda

Conselho Fiscal. '

• bros das fôrças armadas naciona- 17,15 -- Francisco Alves

Itaiaí, 14 de fevereiro de 1949. • listas, postas fora da lei. Espera- 17,30 - Um pro�rama para você ...

Sidnei Nocetí - Diretor-Presidente se o veredicto na proxima semana. 18,00 -- Ave Mana,
18,05 -- Carta Sonora

I d C S
18,15 -- Lecuona Cuban Boys No Palco

D. om. e eguros SITUAÇÃO DO POVO HúNGARO 18,30 -- Juventude Espirita de 1"10- Uma empolgante noitada de'
Paris, 21 (U. P.) -- Selden Cha-' rianópolis música e alegria com o ar.tista.

KNOT Spin,
ministro norte-amerieano em 18,45 - Vagalumes do Luar mais aplaudido do Brasil:

A Budapest, cUJ'a retirada foi solici- 19,00 � Momento Esportivo P d R d.

, • •
•

19.30 -- Noticiário da Agência Na- e 1'0 aymun O

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA' tada p�o govêrno hungaro e que
.

c'ionáI O notavel interprete de

la Convocação chegou a esta cidade, a caminho 20,00 -- Brinde musical das tintas "Adeus Mariana" -- "Na Casa..
Ficam convidados todos os acionistas desta sociedade para a As- de "Washington, declarou que "só Ypiranga

.

do Zebedeu" - "Gaucho Lar-
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 21 de março de 1949 às quem esteJ'a ceoO'o ou de ma fé" não 20.05 -- Em' ritmo de carnav�Ü d'" tod d s reperto', ?2',OO __ Il1fol'luativ'o GuaruJ'a' ga O , e as e eu -

15 horas, na séde social, com a seguinte ordem do dia: vê que o povo hungaro está. sob o
---

.,

bl' d' ,
1 -- Aprovação ,do Relatório da Diretoria, Balanço, Parecer do Con- d.om. J'nio de C0l1111nI'sta's educados �3;OO -- Bôa noite - ENCERRA- nOpqude O PRu ICO ped Ir. t' t""selho Fiscal relativo ao exercício de 1948. MENTO. e ro aymun o o ar IS ....

2 - Eleição d,os membros do Conselho Fiscal. em Moscou". j;' catarinense que, cantando can-·
,

3 - Assuntos de interesse da Sociedade. l.ompra de petróle-o ções gauchas, elevou bem alro
Itajai, 14 de Fevereiro de 1949. DESMENTIDO DO VATICANO

10
nome de sua terra natal!

Sidnei Noceti - Diretor-Presidente "{. (U P \ U :i'
-

&) A Ab A Ma -".�

._..a................. .........................•.•
htwano,21 ".j

- ma on- Washington, 21 (U P - .re o progr!1ma: rc�_._

COMPRADORES PARA CASAS E

P
..

d
te autorizada do Vaticano declarou, Administração de Cooperação da VIda - NaCIOnal.

O Escritprio T�:!���� A. L. Alves, rorrogaçao" esla noite, que a Santa Sé está cer- Econômica autorizou hoje a Preços:
t d tr t d

ta de que .chegou a seu destino compra de 13 milhÕeS de do- Sras e srita. . .....

sempre em compra o.res para casas e a a oterrenos. ·uma carta -de Pio XII,diri.gida ao lares de petróleo crú e sub- Estudantes .

Rua Deodoro 35. MontevIdéu, 21 (U P) _ O clero hungaro, na qua.l o ,Sumo produtos na América Latina. Cavalheiros , -

govêrno do Uruguai resolveu Pontlfice' 'CIeilllncia â. detenção dI) O total de compras autoriza-' Impróprio 14 anos.

propor ao do Brasil que seja cardeal José MindszenLy. das pela ECA a várias das na- Filmes da semana

prorrogado por seis me;:;es o A fonte desmentiu os rumores, ções européias acolhidas pelo' Amanhã RITZ:

prazo de vigência do atual de Budapest no sentido de que o Plano Marshall ascende a Mona FREEMAN - William.

Tratado de Comércio e Nave- correio do Vaticano que conduzia 27.711.000 dólares. . MARSHALL -'- James DUNN

gação entre os dois países, que a mensagem pontifícia havia sido

deve expirar a 5 de março pró- detido antes d.e -cumprir a sua mis

ximo. são. Disse não ter sido enviado

A medida foi tomada em nenhum mensageiro à Hungria e

virtude das dificuldades de or- que as informações sôbre o assun

dem técnica e prática para que to são "tendenciosas e viciadas a

antes dessa data possa reunir- partir de sua própria origem".
se uma Comissão Mista, de Foi indicado que a mensl1gem
representantes de ambos os papal possiv.elmente foi distl'ibui

países, para redigir o novo pro- da pelo correio, pois foram envia

jeto de Tratado. das numerosas cópias a pessoas di

versas ·paI:a se gar'antir o reeebi

mento pelo menos por �uma delas.

rumoro�o caso.

Ind. Com. e Seguros
KNOT ·S.A.

ter Abel.

2,40
3,6!)
4,80

Pena de 'morte para
comonistas
Madrid, 21 (u. P.) -- No TrihuIlé11

Militar de Ocana, onde estão stndo
julgados seis homens e duas mulhe
res acusadas de atividades suhver
sivas, 'o promotor pediu a pena d�
morte para o dirigente do grupo e a

pena de 3 a 12 anos de prisão para
cs demais.
O lideI' .Tosé Satue MaIo de .44

anos de idade, admitiu ser coml1nis
ta' e confessou haver regre�s<jdo 3.
Espanha, procedente de França, elU

outubro de 1946 .• A acusaci'ío !1"ais
grave contra Satue baseiã-se no

artigo que d'�z "Satue Íl�ic!tou os .tr�- CASA MISCELANEA diltribalhadores a greve e a lllsurrelçao .' •. •
declarando que seria mortos lO ta-, bUl�ora dOI ..Rádlo1 R ••C. A
].angHas :vara cada \�Irahalhajor Vlctof; Válvulal e DilCOla
lllorto".

"

I . Rua Conselheiro Maira

em

A DONA DE CASA
de ,prefere uma BATER TA DE ALUMINIO r

Pode recebe·la de ft.rf'<::pnte. preferind_o o CA
i FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.,

.LÁGRIMAS D'ALMA
5a Feira:

.

CANTINFLAS em

BANDIDO À MUQUE
Domingo: RITZ � ODEON

- ROXY � IMPERIAL - IM
PÉRIO:

FOLIAS CARIOCAS
com Emilinha BORBA

Nelson GONÇALVES.

PA�TA DENTAL
ROBINSON

Acõrdo entre
jOdeus e egipcios
Rodes, 21 (U. P.) -- Informa-se

autorizadamente que judeus e egip
cios entraram em acôrdo ,ôbre os

termos do armisticio. An1bas as d,��
legações aguardam, agora, o pro
nunciamento final de seus respecti
vos governos.

...... _.
..

ESCRITóRIO IMOBILIARIO ..:\,. L.
ALVES

Encarrega,se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.

.Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de (ervalho
Doenças de Crianças

Consultorío: RUa Tenente
SilveIra, 29

. Horário de consultas: �9 ás 11
hs. ,Médico -

Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simo'o8
Pereira

Clínica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

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

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

BUli Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Díagnóstíco, controleue tratamento

especializado da gravídês, Distur
bios da adolescência e da menopau

.a. Pertubações menstruais, ;.l�1't.

mações e tumores do aparelho geui-
tal f�minino. .

.

Operações do utero, ovários, trem
(Ias, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
toras)
ASSISTENCIÂ AO PARTO E OJ:-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandnlares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
I'hiturhios lIlervosos. - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
10461
Resid. R. 7 de Setembro Edíf,

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORE) ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei!-Q
Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ee

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-,
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos I

IFISIOTERAPIA - ;ELECTROCAR-
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS:

"Pela manhã das 10,30 Ú 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO: ."

Rua' Vitor Meireles D•. 18
Fone manual.1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski «12

Fone manual 766-

Dr. Mário'WeDdIlauellf
r!I'nica médica de adultos' e crilUlÇU
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 {Is 6 hora.

Ilcsidcllcia: Felipe Sehmidt a, li.
Te1ef. 812

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista
Efetivo de 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.
Horárío ; Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral _- Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletdcidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1,307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramosl n.

65 - Telefone 1.422.

Clínic� Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

.Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X -4 Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tríbuual) Rua Santos Dumont; n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 às 6

__ Fone 841. FLORIAN0POLIS .

Dr. Roldão ConseDl
CIRURGIA GERAL -- AL'J'A CI·
RURGA - MOL1!:STIAS DE SE

, NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários aDO� do

Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio
'Corrêia Neto .

Cirurgia do estômago e vias circ:nl�·
res intestinos delgado e grosso, ttrot

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varícocele, bidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, i rua

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

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

Dr. Paillo Fonte.
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirelel, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e dai 14 ii
lS hrs. Residência: Rua Blumerura,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. c.nlcaatl
C1inica exclusivamente de criançal

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

DR. A. SANTAELA
(FOrmado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

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

Federal
Ex-Interno de Hospital PsIquIá·
trlco e Manicômio Judicir-rlo

da Capital Federal
Ex�lnterno da Santa Casa de W
serfcôrdía do Rio de .laneIro
OLíNICA �DICA - DOENÇAS

,

NERVOSAS'
Consultl51;.lo: Edifício Amélia

!fetd -' SaIa 3.
Residência: Rua. .AIvaro de oar

nlho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

REEMBOLSO POSTAL

Ca'rros para- o i'nte:rior do E-stado I
o horário dos carros de que ,é agente; nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é III seguinte:
IUPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RÃ}'IDO' SUL BRASILEIRO - Diariamente -:- Joínvile
EXPRESSO BRUSQUENSE. Diariamente - Brusque

ch e�cessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a• e. 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 Horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CO"fORTO E ELEGAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria, Mello
Rue I'elippe Scbmidt 48

Produtos
,

VeteJrinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

fem 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 11,) e vidros de 100 com'tlrimidos de

IJ,60 e.
vACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmS e frascos de

IOi! cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA' BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cmS e de 10 cmS e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, p,pr serem os seus prazos de validez relativamen

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.

Brevem�nte' o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerjna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra.
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .:.. . .•..........•

Quaisquer consultas sôhre 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 aten,
derá dirotamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores· frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori .� Pomicultura

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

Coqueiros . Praia
AVI50

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

continua fornecendo refeições e bebida.!! geladas.

'! C A P I T A L A �R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes I

pessoais, conce-

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
-

Representante em Florianópolis:
'

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

inicial de Cr$ 111,oo apenas.

Participação DOS laeroa
V'_-_....._-.-....·_-_...._._·_·'_.....-a·"'_....·_-.....w..-a....-.-_-,..-..-.....'a'................_,a-_·...... _

. .Pedímos 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. I

Nome· •... ........ ........ ....... .. .......

Rua Est. Civil .....•.•.•.•.• D. Nasc. • ..•..........

Mãe • " ••
.. .-. .. > ..

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

Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Pai ..•..•........ .
.

. .
Emprego ou Cargo ........•..• .••.••..•.....•... .•...••• • ..••....

Cargo 'do Pai (mãe) .

Observo •••.. •.•• • �..... • ••. '.. •• .,..... . .

........._e .. .. .. .. .. .. .. .. : ..
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira·

Ad-vo.do-Contabilista
Civel -� Comercial

Con.tituiçõea . de aociedatl ..
e ••r9içoa,corel:1to•• em geral.
�Organizaçõea contClbe••.

Registrol e morcal, diapondo.
no Rio, de corr..pondente•.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvolho n. 43,
Doe' 8 0:. 12 hora. I

Tel.foDe 1494

,

•• e • .. .. .. .. .. A .. •• .. j

Bom binó·culo
.

Grande visão

Visão maior e mais perfeita
que a

.

de �JP bom binôculc
alcença quem tem sólida

instrução,
BODS livros, sobre' todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.
• • • • • • .. • .. .. .. .. .. til

iPtacislas
Êscritório reêém organizado,

precisa de "pracístas" para Vaba-t
Iharem nesta cidàde e no ínteríor,
com artigos de fácil venda, e com
boa margem de lucro.
Informações . á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1�

...................................................... ti

Muitas felicidades pelo naseime.

to 'de seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o m�lh••

presente pata o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRi:DITQ
MUTUO PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico

I "A CA,.S-rAt.,..riiIIII
Fabrloant•• distribuidores d,a. afamada. cion- II1111 . f.açõ•• -DISTINTA- .' RIVET. Po••u. um gron-

�, d. sortlm.nto d. oasemiral. riscados: brins

II
'\

'.

.
bon. • bal'atolt. algodõe., mor·iDS • o..iametntolll
pal'Q alfaiat••, que recebfll diretcment. da.

In.lhol'.. fdbl'loa.: A Cala ·A CAPITAL- Clhomo a,�otft""cl!o do. 811\"" Comere!aRh,. do blt.rior no ••ntido a .. Ih. fa:cerllm ·Im". Ivlllllta antes d••f.tuGI'.m .uo. oompl'a.! MATRIZ Qftf Flol!'le�b'iDIlIUIll. - F'r.tAIAJS em q1umenau • LO'h�18
.

..........� _ mB� ; � .

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 - 2° andar.
.

" -,

....
' -

Representa�ões
OU Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes a·
Caixa Postal nO. 109

Laguna _- Sta. Catarina
•

'
• • • .. .. • • • coI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.O DEPUTADO' WALDEMAR RUPP, nA U. D. N., DISCURSANDO NAS SO'LENIDADES DA INSTALAÇÃO' DO' MUNICíPIO' DE�,

CAPINZAL, DISSE �'RECO'NHECER NO' ATO' DA CRIAÇÃO' DAQUELA NGVA CGMUNA UMA ACERTADA M E O I DA, QUE,
;VINHA BENEFICIAR GRANDEMENTE A RÉGIÃG DO' GESTE CATARINENSE". i.

l PENSAMENTO' IDÊNTICO' EXTERNGU O' DEPUTADO UDENISTA ARTUR MÜLLER CGM REFERÊNCIA AO' NGVO"
MUNICíPIO' DE MASSARANDUBA.

ESTÁ, DESSARTE, O' óRGÃO' UDENISTA- LIMITADO', EM SQAS ACUSAÇõES, AG TRISTE PAPEL DE LANÇA-:
RAIVA"� .

o Financidmento imobi
liário do, In.titutos
RIO, 21 (A. N.) -

Por várias vezes
' temos ouvi

do queixas a respeito da manei
ra como é feito o financiamento,
por parte dos institutos de apo
sentadoria e pensões, para aqui
sição de moradias. Alguns ale

gam ser dificil aos contribuin
sua ressalva, tanto menos fun- tes, que se valem dos respecti
dada quanto, já agora-na opí- vos institutos para comprar
níão generalizada dos três de- uma casa ou apartamento, ar
putados udenistas que tornam car com a responsabilidade de

Foi unamme, na Comissão parte na Comissão, não se co- quotas mensais, destinadas à

TPermanente da Assembléia ca- nhecia, na verdade, o pensa- amortização do empréstimo, «"""'ovraeymor"]" 9_1CO(Ub.pr.la» Uma I �,DUilmaiftnodSe 12tarinense, a aprovação do teor menta da maioria da população sendo as mesmas elevadas, cO-", 1lIda mensagem que, dirigida ao de Araranguá, a respeito da mo se verifica, em relação aos

Legislativo do Rio Grande do anexação ao Rio Grande do seus recurso c' rínanceíros. Outros
nova: composição ferroviária idea-

M ?1 (U P) O
'

...
o I oscou, � ,.

- arqucolo-
Sul, encaminha um protesto Sul; pedida pelos vereadores da reclamam contra exígencía por

da por um engenheiro espanhol - go russo S. Rudenko informou ;'..�

contra O pedido dos vereadores U D N o "Trem Cobra" - promete ser a Academia de Ciências Soviéticas
. . . parte do vendedor do imovel, de ., ,', �

udenístas dA' 'AI"
.'

tâ
'. mais l'evoluéionaria inovação na que descobriu uma mumia tatuada

,
e rarangua no las, essa circuns ancia um deposito de garantia de al-

tíd d
-

d 1 t bé
, h istoria das estradas de ferro. Es- de um homem que viveu há 12.(iOO

sen I O a anexaçao aque e am em e digna de nota pelo guns milhares de Cruzeiros, pois d
.

f
. ,.

E t d li D fl t lá sendo completada nas oficinas anos, conserva � por 'lllten81\o r io..
murucipio ao s a o su mo. o azran e de seu desacôrdo com raros trabalhadores [ovem ame-

• des aberta fo feita nos 'Tolltesb' �
d " .\

'

C, & F' d"
r: C 1 •.

próprio texto da mensagem se a alegação dos referidos verea- alhar economias, dado o baixo
a r merrcan ar oun ry e,. Pzayrsk, da serra Altai, onde hi des-:

'infere que a decisão tomada dores udenistas. Enquanto ês- nível dos salarios em geral.
dentro em br.eve será entr-egue à coberto ha algum tempo amumia'

por aquela Comissão parlamen tes no pedíd d empresa espanhola, cue o eIICO- de uma mulher. Rudenko acredita
. -, loque en ereça- Entrevistando o dr, Gabriel' '1' ' '-'

tar teve o assentimento de to- ram à Assembléia Legislativa F
.

F h di t d D
mendou. que a primeira era ccncubi na do

d
. erreira il o, Ire ar o e-, Embora a empresa lenha dado homem recentemente descoberto.

os os seus componentes, in- do grande Estado vizinho, de- parta!:nento de Aplicação de 'O arqueólogo disse que todo o

cluidos os três representantes pois das repetidas conversa-
ordens rigorosas para não se anun-

corpo do homem está coberto de

d U D U d P T B
-

li
Fundos do. I. A. P. C., fomos in- ciar, sabe-se que a composição' em t t ti ti t Ia . . . e o o . .. çoes pre íminares ali entabola- f d' d e verd de '

a nagens ar IS icamen e tr-açados,
_ arma os e qu ,na .

a , forma de' um longo tubo articula- t d
..

INao se compreende, pois, a das pessoalmente pelo deputa- f
L L

- represen an o animais se vagens.

I d t d d B
pelo menos no que se re ere do em secões curtas, tornará os Acrescentou que, a julgar pelrs lu-

ressa va que o sr. epu a o o arras Lemos e pelo prefei- t t
"L

1C! lcâo Yí b t G
àquele Ins ítuto, o que acon ece trens em uso atualmente tão anti-

xuosos artigos encontrados na tum-·
pu cao iana aca a de publí- o hizzo, declaravam que a i , ít d

.

t d ba, o homem era o principe (!II che-
t. d

- e mm os os in eressa os con- quados como unI carreta-o tirado acar, no vesper mo u enista, anexaçao ao Rio Grande doSul' fe de uma tr'ihu.

t
.. . - fundirem as atribuições do fi- bois ao lado de unI moderno auto- R d k

.

f t bépara a enuar, por aSSIm dizer, era asprraçao de 80% da popu-
L u en o III armou am em que'

a f d t d d 1
-

,� . , .
nanciador com certas exígencías moveI. A composieão, que já fOI foram encontradas na tumba almo·'

ranqueza O vo O a o con- açao -uO mumcipio, os deputa- . ..

t t
-

d d d d
das empresas com imobiliárias, submetida a provas secretas entre fadas de couro com figuras de ;J'}i-

ra apre ensao os verea ores os a U. D. N. acentuavam I b d I ti mais bordadas, diademas, madeira
da U. D. N. de Araranguá. Só a ignorar qual realmente a von-

sem em rar-se e que o ns 1- Nova York e Chicago, é invenção do coberta com finas capas, de our-o, ps-

desestima pela coerência teria t�de do povo de Araranguá, à tut� nada tem. a ver com. a tran- engenheiro espanhol Alejandro pêlhos de bronze, móveis tathados,
determinado ao ilustre repre- cerca do apêlo feito pelos ve- E,'�çao comercial propriamente Goicochea, que .corn o auxilio finan- [oiáas e peles. Diz que a murm a, e011·

sentante da U. D. N. da Comís- readores udenistas. dita, entre. o �omprado� e o. ven_1 cei,ro de Lucas de Origol formou a servou-se em virtude da construção-

são parlamentar o fraseado Como quer que fôsse, o pedi-
dedor do imóvel. Aos ínstitutos empresa "Trem Articulado Leve peculiar da tumba.

ambiguo através do qual foi sua do de anexação ao Rio Grande
cabe unicamente trazer o em- Goioochea-Origol". Entre os que

Intenção algodoar o tablado de do Sul nunca teria sido for-
préstimo aos seus contribuin-

t tes, sendo o resgate realizado a
encon ro ao qual tombariam, mulada pela maioria da popu-
desautorizados e desmascara- lação do próspero município longo prazo, em quotas propor

d
\ .

t cionais ao montante do mesmo
os, os udems as da Câmara de em que o sr. Barros Lemos ten-
Araranguá, com o sr. deputado do e:1:contrado fidalga ho�pita- e ao tempo fixado para sua 'li-

Barros Lemos à frente, no mais lidade ao ponto de merecer a
quídação.

acêso dos entusiasmos empe- honra de um mandato à As- Quanto às criticas concer-

h d t nentes ao encerramento da con-
n a os em rair os interêsses sembléia catarinense se coloca
d E t d

'

t t d
' cessão de financiamento, 'poro nosso s a o. a es a e um movimento se-

Quer o sr. Bulcão Viana cul- paratista, que feriria fundo
certos períodos, afirmou-nos

par o Govêrno catarinense da não sómente os ínterêsses, mas que tal medida se impõe em vis

suposta "indignação do nobre a unidade tradicional de San-
ta de vultosos compromissos a

povo" daquele município, _ ta Catarina. atender e que impedem - de

qualif�cando,,"ad�mais _d�, justa'· Não foi por cálculo ou in-
acôrdo com uma administração

a
A

dUVIdosa mdlgnaçao ... E tenção secundária que salien-
criteriosa e prudente - contrair

d�sse modo nem percebe que, támos a unanimidaae da ati-
outros antes de sua J.iquidação.

nao obstante votar contra os tude da Comissão Permanente

s��s correlig;i?nários ar��an· da Assembléia Legfslativa do
guaenses, legItima os pre]UlZOS nosso Estado enviando ao Po
que possam advir do imaginado der Legislati�o do Rio Grande
desconte?tamento pop�lar. ,. do :Sul a mensagem que desau-
Todavla, no pretendIdo caIl- tOrIza formal e definitivamen

ce da amargura do ordeiro e la- te a pretensão dos vereador�s
borioso povo d� Araranguá,. o udenistas de Araranguá. Qui
d�putado udemsta1 na �omls- semos, sem outro propósito,
s�o Permanente, pos maIS uma mas apenas, pôr em evidência,
gota de fel, representada no para legítimo gáudio da cons
I)eu voto concorde co� a ati�u· dêt;�ia cívica e da educação
tle do P. S. D., defenSIva da m- poIltlCa dos Catarinenses a

tegrid.ade territorial de Santa �esp�ito das diver�ências pa
Cat�pna. . . tl�a:u�,s, o amor as tradições
Nao

_

prevalece, portanto, a hlstoncas e ao patrimônio ter-

TERNO'S DE FINíSSIMO' TRO'PICAL
CGNFECÇÃO DE ALFAIATE
TR'OPICAIS EM METRO
ARTIGO'S

.

SPGRT, E PRAIA
NA "MODELAR"

\.
.
I

Florlan6pollI, 22 de J;evereiro de '949

o MOMENTO

ritorial que, sem maiores jus
tifica,tivas que as de um capri
cho faccioso, não devem ser

.;3acrificados.
Em suma, no caso da pre

tendida separação de Araran
guá, não cabe ao Govêrno ne
nhuma parcela de responsabi
lidade. Esta póde e deve ser
atribuida tão sómente à paixão
oposicionista, que tem a agra
var-lhe as consequências o de
samor pela terra catarinense,
da parte de quem lhe não vê
no sólo o berço natal. ...

LINHOS E

,;=:::=::::;;:====: ,

PA R AV F E R I DA S,
•

E C Z E MAS' ,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGU�L

rrudência Capitalização
COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

MATRIZ - SÃO PAULO
\

SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO DE FEVEREIRO DE 1949

Levamos ao conhecimento dos Srs. portadores de nossos titulo!' de. '.

capitalização e do público em geral que o sorteio de amortização relati-"

vo ao mês de Fevereiro de 1949 será realizado ás 14 horas do dia fi de-

Março, Quarta-Feira' de Cinzas, pelo fato de cair o dia 28 de Fevereiro na'

Segunda-Feira de Carnaval e considerado um dia festivo.

Os títulos em atraso poderão ser rehabilitados até ás 14 horas do dia,

2 de Março, na sede desta Inspetoria Geral.

Praça 15 de Novembro, 9 - 3° Andar - Florianópolis

trabalham na composição, a mesma

é melhor conhecida como "Ta lgo ".
Possivelmente as caracleristicas
mais importantes do trem são:
maior velocidade e baixo custo de

Milhares de pessoas;
acompanharam
Buenos Aires, 21 (U. P) _- Os

restos de Niceto Alcalá Zamora 10-
ram Inhumados no panteon do Hos
pital Espanhol, situado no cernité
rio de Chacaristas. Cumprindo-se a

vontade do extinto .o entêrro foi Ü'

mais simples possível e não foram
pronunciados discursos, não obstan
te não foi possível evitar uma ho
menagem polpular..;-�pois nlguns
milhares de p'essoas' acompanha
ram o carro e outros milhares fo
ram ao cemitério.

construção. A composição é feita

em grande- parte com alumínio,
sendo utilizado muito pouco aço,
material esLe custoso e escasso

atualmente.

Cuba romp,erá com
a União Soviética
Cidade de Havani!-\ 21 (D. P.)

Fontes ligadas ao Ministério do Ex
terior revelaram a possibilidade de
que Cuba rompa relações thpl.)
máticas com União Soviéticas com

Uniã'o Soviética. O sr. Carlos Hevia.
ministro do Exterior, recusou-se á
comentar a noticia, porém n:io a

desmentiu. Uma fonte bem infor
mada disse ({ue "a recente condena
ção do cardeal Nlindszellty e ::l gt1cr
ra fria da União Soviética porleriam
ser motivos suficientes para o rrJlTI

pimento". O presidente Prio Sor.nr
ras vem desenvolvendo' uma vigo
rosa campanha contra os c.)!llunü:
tas, desde que asstwlÍu o T)ouer, há
alguns meses, concentranrlo-<;e es

pecialmente no,s sindicatos.

Nervoso. o rádio
te legrafista
Gibralfar; 21 (U. P.) ,.- O car.;.·

guelra norfe-americano "'VilliJID
Philps" entrou neste pôrto e d�sem
barcou o radiotelegrafisia, que f.JÍ
hospitaJizado em vista de !'m dese-'
quilibrio nervoso. O' estudo do ru

díotelegrafista explica as mensa

gf'ns alarmantes recebi.das aqui. üm'
"destroyer" norte-amedcano dei
xou Gibraltar que informoll ter um
motiin a' bordo.

f

4 tirador brasileiro
vence o campeonat.
de Estoril
Lisboa, 21 (U. P.) - Francisco

Serrador, atirador, brasileir,1 de 1#'
anos, venceu o Campeonat!1 lnt·er
nacional' de Tiro ao Vôo re3.Hzado·
no' EstoriL

R�ssurgem 85 indústriu'
alemã e japonesa
Stroud, Grã-Bretanha, 21 (L. P.)

Herbert Morrison, prevenil! ao país
que as industrias alemãs 2 japone
sas começaram a ressurgir e

'

que
seus produtos terã'O de ser c011tados
como rivais a partir' deste �'-no

FRECHANDO...
Neste canti'nho, há diaS', dei a. palavra ao sr. Osvaldo-,

Cabral para falar sôbre o catarinensismo... Gostaria de ou

vir algo sôbre o Araranguá udenista. Estimaria ler. o pensa
mento daquele meu colega de suplências, acerca do mov'imen
to separatista, fomentado no município sulino por deputado,.
prefeito e vereadores da U. D. N. Ficaria até agradecido se I)

historiador, em duas palavras e sem essas pobres dígressõe�
que andam repetidas por aí, dissesse:

1° Sou contra - ou - 2° Sou a favor!
Pode ser, ou está dificil?

t

GUILHERME TAL
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