
'A RENO'VAÇÃO' E A INTEGRAÇÃO' DA PRODUÇÃO' cATARINENSE; EM MÉTODOS MODERNO'S E RACIO'NAlS, PRESSUPõE
UM EXAME DAS CO'NDIÇÕES ECONôMICAS DO ESTADO E O CO'NHECIMENTO DAS SUAS ATUAIS rOSSmILIDADES. A

. CONSECUÇÃO' .DÊSTES OBJETIVOS SE CONSUBSTANCIA NA QUINTA EXPO'SIÇÃO-FEIRA AGRO-PECUiRIA DE LAJES E
:NA SEGUNDA REUNIÃO' ECO'NôMICO'-AGRíCOLA DE SANTA CATARINA. PRESTIGIAR ÊSTES CERTAMES É, POIS, CON..

. �
. ., Co.RRER PARA A NO'SSA GRANDEZA.

Dúvidas em torno
das notas de qur
nbeulos e mil
cruzeiros
RIO, 2 (A. N.) o Conselho Su-

perior ·das Caixas Econômicas, em

circular, recomendou á todos esses

institutos de crédito popular o

maior cuidado e vigilância no rece

bimento e troca nas notas do Tesou
ro Nacional dos valores de mil e

de quinhentos cruzeiros, em vrrtu
de do derrame de cédulas. falsas
desses valores; recenteniente desco
bertas pela Policia desta Capital, e,
possivelmente, em circulação em to
do o país.
Transmitida Ia n'eferida circular

ás 21 Caixas Econômicas Federais. o
presidente daquele órgão .acaba de
receber o seguinte telegrama da
Caixa do Amazonas: Face últimos
acontecimentos que abalaram Na
ção, virtude grande derrame notas
falsas; pedimos urgentes instruções
Vossência qual critério que de
verá ser adotado quanto recebimen
to das cédulas de Cr$ 500,00, sér-ie

Em maio proximo vindouro de- 33-A, e Cr$ 1.000,00 séries 17-A
verá realizar-se, no Rio de Janei- 57-A, 57-A, 784-A' e 75-A. nos Ban-
1'0, nova Conferência Nacional elos cos locais consideradas suspeitas".
Secretar ios da Fazenda de todos os

Em resposta a essa consulta, o
sr. Edmundo de Miranda Jordão.Estados da União, presidida pelo presidente do Conselho Superior,

senhor Ministro da Fazenda, para recomendou imediatamente fôsse
tratar de assuntos fazendários. ouvida a Delegacia Fiscal do Te-

Nesse conclave, que está sendo souro Nacional em Manaus, ofiC'Í.
ando, ao mesmo tempo, ao luinistroorganizado. pelo .Conselho Ttlcnico da Fazenda expondo o fato, pedin-de economIa e Fmanças elo j1111ls- do ainda que fossem transmitidas

tério da Fazenda, sob a esclar,eci- ás autoridades federais nos Estados
Ga orientação do SenhoT valen-I as �e,fessárias instruções que. lh�·s
tim Bouças, a par ele assun Los de habIL,_em a ,at�nder e r�solver ae

.

'
.

.,' pronto as eluvIdas que sejam susd-r�levâncIa_ no seLar flscal e tr Ibu- tadas no tocante ao assunto, em
tarJO, serao estudados todos os defesa das Caixas Econômicas Fe
pro.bl�mas relativos ii diviela exter-:- derais.

í na dos Estados. ----�l----------
Chegou ao nosso conhecimento 54 D3vões' na eou-que 'Ú Conselho 1'écmico de ECOIIO- ,

mia e Finanças, reunirá a 7 elo ferencia do Trinocorrenté, na Capital da Repúbli- WASHINGTON, 2 (U. P.) _ Re
ca, alguns dos mais categorizados presentantes dos principais paisrs
·especialistas ele finanças do País· exportadores .e importadores de tri-

adotou uma resolução providencia,ndo a para, em comissão, tl'açarem a 06- go continuam em reunião discutin-
expulsão do seu seio dos elementos co- entação ,e fixarem o temário da do sôbre as quantidades de tl'i"omunistas. O Conselho Sindical de Dar.: ,.. .

. dispo,;.üveis para a. eX�OJ\taçã'O, �sIington é o órgão dos sindicatos locais I ConferenCIa �cl,onal de iV�alÜ. quantIdades necessItadas pelos im-
e en1 cumprimento 'à resolução tomada,

I
Estamos, seguramenté, mforma- portador.es, os preços de venoa e aseu vice-presidente foi expulso do Con- dos que, llara aquela Comissão Pre- duração do projetado Acôrdo Inle"selho, por ser ao mes.mo tempo presi· par,atoria, fo� especialmen.te convi- n�c�onal do Trigo..A ch'egada dedente do partido comunista regional. I d S' tá " da F'azfll1da do HIgmo Gonzalez, delegado 'do ChileEste gesto constitui uma advertência

C a o o eC! e c 110 c

elevou a 54 o número de nações 1'1"-aos comunistas que tentam l'nterVI'r nos nosso Estado, de. João David Fer- presellt d C f
' .

.

a as na on erencla, a qllalassuntos sindicais. reira Lima. Nela tomwrão part� fOI convocada para estabelecer as
tambem os l'enomados técnicos cotas .e os preços para o merc::ldo
professores ]!'rancisco D'Auria, mundial do trigo. Outra chegada à
Morais Juniol', Ubaldo Lobo, Gui- Conferência foi a de Edwin McCar
lherme Moojem e os senhores Por- thy, chefe da delegação australiana.
tugal Gouveia e Madureira Hort�.

Sabemos ainela que o dr. Ferrei
rà Lima, impossibilitado de com
parecer àquela reunião pl'epa1'a
loria, 'pelos mu!tiplbs afa7.ee·cs que,
no mon�enfo, 'Slla Secrelária lhe
impõe, viu-se forçado a agradecer dores: Comércio & Transportes C.
tão honroso con\'Íte. Ramos S. A_ - .Toão Pinto, 9_

Proprietário e
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A Câmara Municipal de São Francisco
também protesta.

Intensificam-se e generalizam-se as manifestações de repulsa ao ato dos vereadores de Araranquá
O ato infeliz e traiçoeiro dos vereado- Legislativa do Rio Grande do Sul uma rige àquele acatado prócer pessedista

res udenistas de Araranguá, que se di- mensagem, definindo o seu ponto-de-vis-
I

que superiormente dirige a Comissão
rigiram, em nome da Câmara Municipal, ta contrário -ao gesto brusco dos verea-' Executiva Estadual da pujante organí-
com a cumplicidade do Prefeito', à As- dores araranguaenses. zação majorttárra;
.sembléia Legislativa gaúcha pedindo Depois disso, têm chegado comunica- "São Francisco do Sul, 25 - Tenho
que ela jn-omovesse a anexação daquele _ ções de muitos municípios, cujas res- a satisfação de comunicar a v. excia.
mun,icípio catarinense ao Estado do pectivas Cãmaras também se pronun- que, na sessão ordinária da Cãmara
Rio Grande do Sul, tem provocado, em ciam, manifestando o seu protesto con- Municipal desta cidade, ontem realiza
todo o território de Santa Catarina, os tra a criminosa tentativa separatista. da, por proposta minha, na qualidade
mais veementes protestos. Já se proriun- Agora é a vez ela Câmara Municipal de líder da bancada do P. S. D., foi re
ciaram as Câmaras Municipais de diver- ele São

I
Frán'Cisco do Sul, cuja atitude quer ida uma moção de protesto contra

sos municípios, com o apôio unânime acaba de. ser comunicada ao nosso pre- o ato impatriótico dos vereadores da
das diferentes correntes políticas, inclu- zado oestaduano sr. Celso Ramos, pres-· U. D. N. elo municipio de Araranguá,
sive a U. D. N. E como se sabe, a Co- tigioso e digno presielente da COmissão que pediram fôsse aquele município ane
missão Permanente da Assembléia Le- Executiva Estadual do P. S. D. xado ao Estado do Rio Grande do Sul.
gislativa do nosso Es1fldo, tomando co- Eis o teor do telegrama em que o sr. Essa moção de protesto foi aprovada
nbecimento de um protesto feito. con- vereado:' Olívio Nóbrega, ilustre Iíder por unanimidade, tendo apenas o verea
tra a representação udenista ela Câma- ) da bancada do P. S. D. na Câmara Mu- dor da U. D. N., An tônjo Silva aprova
ra de Araranguá, enviou à Assembléia nicipal ele São Francisco do Sul, se di- do a mesma como catarinense. Atencio-

sas saudações. (Ass.) Ol ívia Nóbrega".

em sua

realizada

Quinta ExpOSição de Lajes
A bandeira dos Governos dos nossos I a prática e o uso das conquistas cien tí

d;as tem �ido, .em todo ·�mul1do, des-

[fiCaS
no campo da producão. Como e

fraldada 110 rumo das atividades do 'por que defender os rebanhos. coroe- e
I '.

campo. A agricultura e a pecuar ia, co- por que apurar a qualidade das raças,
mo fôrças elinamisantes da economia, as- como e de' que. modo atingir eficiência
sumem nos tempos presentes, papel de absoluta nos meios de produção; a tudo
suma relevância. Areas enormes, viti- isto responderão os técnicos do Ministé
madas e queimadas pela guerra, [azem rio da Agricultura encarregados de exe

jmprodutivas, ameaçando a sua estag- cutarem a Semanà Ruralista.
nação, como fonte de riqueza, o pere- Não há dúvida, 'por conseguinte, quan
cimento ele grandes contigentes popula- to as vantagens que terá qualquer cída
cionais. A crise de alimentação e a sua dão, em assistindo a esta importante
.solução satisfatória são dois passos pré- série de conclaves.

liminares à consecução de uma paz du- Lajes, será no mês de março, o centro
radoura e permanente. Povos faminto, natural do Estado, pelo inconfundível
e desprotegidos náo podem ser povos prestigio que lhe atrairão estas imponen
satisfeitos. tes manifestações de interêsse e de ca-

Daí, O alto interêsse que a terra vem rinho pela base econômica que empres-
despertando nos circulas responsáveis tam ao Estado, a agrícu ltura e a Pecuá-
pela segurança e estabilidade do orbe. ria.

No Brasil já propôs o Govêrno, em

mensagem ao Congresso, a lei de Refor
ma Agrária, juntamente com uma série
paralela de iniciativas, visando abrir o

nosso "hinterland" aos que se interes·
sam por produzir mais e melhor.
Em Santa Catarina, da mesma forma,

o Govêrno vem se batendo por uma ra

cionalidade crescente nos meios de pro·
<Jução, revolucionando os antigos méto·
dos, todos rotineiros e pouco significati
vos. A marcha parà o campo se faz com

todos os elementos .I�ue a técnica, mo
derna pode oferecer, dando·se ao agri
cultor uma assistência que vai do ofe
recimento

.
da semente até a colocação

do produto riós mercados.. consumidores.

Baixa o custo de
vida nos EH. UU8
"Va.shil1gton. 2 (U. P,) - Uma contí-

rl-:..fj 'tlP<.LJ. no CU3tO '"' viria nos Estados
Unidos. clevido principa.lrnen te à

baiXElIde preços dos gêneros alimentícios, foi
registaela pelo terceiro mês consecutivo,
segundo o que informa o Bureau de Es
tatística do Trabalho. Os preços para os

oonsumidores desceram 0,5% de 15 de
novembro a 15 de dezembro de 1948.

O Bureau revelou

preços de venda nos

também

Estados
baixaram pela quinta semana consecutt
va. Essa baixa é atribuida aos preços
mais baixos que estão sendo pedidos 'pa
ra o gado, a carne e os cereais. Os pre
ços mais altos elos gêneros alimentícios
foram alcançados em julI�o. Daí para a

fren te começaram a cair- e, em deze\n.
bro, chegaram a 1,2% abaixo dos de
novembro e 5,4% abaixo dos de julho,
apesar de ainda 41 % 'acima dos preços
el� junho de 1946.
Uma queda de 0,5% no preço dos

tecidos também contribui\! para a baixa
n0 custo de vida. Preços mais baixos fo
ram também anunciados para as roupas
de homem, para o comércio de camisas
e pijamas e para os capotes de senha·
q:lS e as roupas de "raYOll".

Acabaram-se os
pneus furados
Londres;' 2 (U. P.) - Recentemente

demonstroü·se nesta capital a eficiência
de U1l1 invento brHânico, o "Puncture
prufe", destinado a evitar os furos nos

pneus dos automóve�s. A prova realizou·
se com um caminhão de 5 toneladas, o

qual andou por estradas em que se ha.
viam espalhado pregos e outros objetos
perfurantes. FJnalmente, "atacou-se"
um dos pneus com furador elétrico. De-

Expulsão
comunistas

de
pois de tôdas estas "atenções" o veículo

Representação maior dêsse interêsse avançou tranquilamente. Apenas se ob.
do Govêrno catarinense não nos será Ií- servou o vazamento de um pouco do
Cito_ encontra: senão na 'próxima reali-I produto pelo furo feito com a proca.
!laça0· da QU1l1ta EXPOSIção·Feu·a Agro- Esta prova, muito mais dura que as
Pecuária de Lajes, concomitantemente condições ·normais, foi coroada de com
com a Sêgunda Reunião Econômico.Agrí'- pleto êxito. Os pneus perderam poucacola e a Primeira Semana Ruralista do pressão, e, depois de alguns segundos,Estado.

os furos ficaram completamente fecha-No primeiro dêstes certames teremos dos. O "punctureprufe" prestou excelen.
uma visão de conjunto do que sejam' as tes serviços durante a guerra e o produ
nOssas atuais e pr�sentes conquistas no to hoje à venda é um aperfeiçoamento
campo da agricultura e da pecuaria. Os do original.
expositores, que são em número bastan.
te satisfatorio, terão oportunidade de
demonstrar a sua capacidade em conse

guir, de pouco e com esfôrço. uma pai·
�agel11' econômica de mérito inconfundí
vel.

No segundo se terá OPol'tul1!dade de
c:iscutir melhores soluções e apontar
falhas e deficiências a serem sanadàs
pelo Poder Público, na sua função nor

teadora das atividades privadas. O de.
bate claro, concreto e preciso das, ques·
tões, será a consagração maior que se

possa dar à Segunda Reunião Econômi
co·Agrícola.
A Semana Ruralista cogitará de apli·

cal' e significar aos agricultores pecua
j'jstas a importância de ·que se revestem

Londres, 2 (U. P.) - O Conselho Sino
dical de importante centro industrial de
Darlington na. Grã-Bretanha,
reunião anual recentemeüte

Caprichos
Londres, 2 (U. P.) - Arthur Banks,

conhecido costureiro britânico, acaba de

Adlançar um modêlo original que causou o"ão d.e cr·lan"��sertsação entre os espectadores de um \I \,!l1l
desfile de moelas recen�eme�te·. realiza· alama-esdo em Londres. O modelo, InspIrado pe· U
Ias linhas de 1929-30, apresentava

cor.,
Hàia. 2 (U. P.) - Uma comissão es

pete justo e comprido, e saia de diver· pecial holandesa está fazendo preparati·
sas camadas de "tulle", sendo a bainha vos para permitir que os colegi�is de
de cada camada recortada em ,pontas. O Berlim possam passar algum tempo jun.
comprimento da saia não ;vai além dos to de famílias holandesas que OS "ado
tornozelos, e os recortes perlnitem ver tarão", afim·ele se refazerem dos "efei.
as meias transparentes de nylon rosa tos dos bloqueios", ·s'egundo infórma o
forte que o "manequim" calçava. jornal "Vrije Volk".

\

da moda

DIrigentes da � Esso Expor� Corpora
tiDo, de Nova York·,· homenageadOS
pela Standard Oil Compan �,' ,Brasil
A Standard Oi! Company of Brazil, hO'1

O objetivo fund taJ,..� via-

meriageou ontem com um "cocktail- gem é inspecionar:ltll faciJidM " ,.s; I
party ", no 'Hotel Glória, Os srs, W. W. tecímento de prddI'r 'Para

White, vic�·presidente, e D. F. Bayer, aviação da organii!,_ãcoordenador para a América do Sul do sos aeroportos l!i�l. o
Departamento "de Aviação, da Essa Ex- em vísta a. excep#on .

port Corporation, de Nova York. dispõe na matéri:f;�� �l)?§�live!;J� que

Essa emprêsa, que é a maior organí- de suas sugestões, f:nlifills .. M!'!leffFW_, te-
zação individual dó' mundo no suprírnen- sultal�ão no senttc!O<'18f;������?!'ên-'
to de produtos de avia�ão: tem a seu CI� desse setor .Y��\:��. ����rn�,}';.e_ I tta��-
cargo,. entre outras atrlbuições, o abas- portes do Brasíl. . , . ,··,J<l'J"t,��"!,�·', •
tecimento dêsses produtos às afiliadas O sr. White é acompanhado em sua

da Standard Oil Cornpany (New Jersey), inspeção, pelo sr. D. F. Bayer, técnico
no mundo inteiro. com excepção dos reputado na especialidade e que duran-

Estados Unidos. te a última guerra desempenhou tarn-

O sr. White é gr.aduado peja Acade- bém Importantes funções nos Batalhôes
mia Militar de West Point, antigo ofi- de Construção Naval ("Sea Bees"), da

cial da Fôrça Aérea Norte-Americana e Maririha Norte-Amertcana, na área cen

diplomado também em Engepharia Ae- traI do Pacifico.
ronáutica pelo Instítuto de Tecnologia Os distintos visitantes que já percor-'
de Massachussetts, tendo servido durari- reram as principais instalações do norte

te a última· é'onflagração como Diretor do Brasil, prosseguirão viagem na pró
ele Aviação da Administr1ção do,

petró-,
xima segunda-feira, em .�ireçã� ,�os aer?

leo para a Guerra, do Govêrno' 'Norte- portos do sul, em sua tournee através

Americano. a América Latina.

CONFERÊNCIA DOS SECRETA
RIOS DE FAZENDA

Honrosa deferência ao nosso Esta

do. O ([1'. Ferreira Lima convidado

para membro Ida Comissão Prepa-
rataria.

que os

Unidos

Encontram-se atualmente em uso,
em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após .apo,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O' Fábric O consumidor.-- Grude estoque recebeu firm distribuidor

«Fiuza Lima & Irmãos» _. Rua Conselheiro, Mafra 35 .. Fone 1565 -' Fpolís ..

VE11DE-SE por motl·vo de mudança' 'CASA MISCELANEA di tri

I
ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.

, .

'-NEM .SE DISCUT:':�,
,I� . •. rr.

I
ALVES Em minha casa so se bebe o delicioso CAFt.!

b111�Ora 401 .RãdlOI R., t;C. A Encarrega-se, mediante comissão, de MIMI, ainda, mais agora que está distribuinda

6rand'e. !.ire� de terreno )-a" cult'l·vaila Vtctori Vãlvulal e DIICOli compra e venda de imóveis. como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU-
U U U .Rua Conselheiro Mafra Rua Deodoro 35.

'

MINIO.

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
:'_Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
'.. 6 casas de madeira e umtl. de material.

TRATAR:

Florianópolis -'- nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves.
Barreiros, - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knollvno Hotel Cruzeiro.

DURANTE rODO DIA

nos VAPt'JOS

10J DAS CD EMIRaS
-

Especlellzada em artigos para
homens,

'RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE' CASEMIRAS NA
. CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

, I MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE {WUPAS FEITAS
PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CH'APEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Vasa e verifique

nossos preços e artigos

Ouçam diariamente, das 9 âsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBA' ZYO 9
1530 ki locielos ondee, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Concursos do DASP
J Encontram-se abertas até os dias 18 de março e 15 de abril, respctiva
mente, as, inscrições para os concursos de escritório dos Ministér-ios
Militares e Contador..

As fichas de inscrição, bem como as instruções respectivas serão
en.trei{ues .pelo sr. Mário Heleodoro Ferrejra, �a Eseola Industr-ial,
situada à Rua Almirante Alvim n. 19, diáriamente, das 9 ás 12 horas.

DATI LOGRA FI'A�
Correspondencl,
Comerciai

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi'

M&TODO:
Moderno e Eficiente

RU� ALVARO DE CARVALHO. 65

co

Aceita-se representante no interior do Es+edo , Cartas para
Caixa Postal 139 - Flcrian6polis

�------�--------------�----�-----------------

Ind,ustria de Maquin'as Agricolas
Nardini Ltda.

Flopianópn is - Santa @at-apinCi

A maior e mais aperfe1coada .Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e

Artigos de Cutelarias
Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

Rgppgsgntan tgS g:x.�bJsivos papa b esta,do
d� Santa CSatapina. .

Induslria Comercio e Seguros Kool S. I.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

.

Erid. Tel. KNOT

I'VI�R EM ESPE(IALIDADE'�
,

CIA. WETZELt INDUSTRlAL-JOINVILLE (Marca, regllf
TfDRNA � ROUPA BRANQUISSIMA

,","
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE:
- a sra. Corina Puccini Speck.
� a sra. Azuleica Soares ele Oli-

veira.
- a srta. Ilsa Mor itz,
- a srta. Cristina Moura.
- a sra. Jovina Gandra Crespo,

digna esposa- do sr. Luiz Crespo.
- o sr, João Pinto, funcionário

da H. Jordam, de Joinvile.
-a sra, Dorací C. Silva, espósa

do sr. Valdemiro Orlando Silva.
- a srta, Eusa Lourdes Piazza .de

Melo, aplicada aluna do Instituto
Coração de Jesus.

3

ANlVERSÁRIOS:
JOÃO JOSÉ SCHAEFFER

A efeméiide de hoje assinala o

'aniversário natalício/ do benquis
to jovem João José SChaeffer, apli
-eado estudante.

Seus inúmeros amigos; por
'motivo, o homenagearão em

;residência.

SRTA. LENITA G. CALLADO
Faz anos hoje .a graciosa senho

-rita Lenita G. Callado, dileta filha
do nosso ilustre colega de impren

· 'a sr. Petrarcha Callado.

Lenila, atualmente residindo em
I

Ouritiba, conta, no entanto, com
· muitas amizades nesta capital, que,
corn certeza, a felicitarão pelo de
corr-er de tão gr-a to acontecimento.

"O Est.ado" lhe deseja perenes
felicidades.

HUGO BRUST
'üranscorre nesta data o aníver

sár ío natalício do jovem estudante

Hugo Brust, inteligente aluno do

gmasro "Duque de Caxias", em

Ijui, no Rio Grande do Sul, e filho
do 'distinto casal Edmundo e Olga

.

Brust.
Felicitamo-lo efusivamente.

SR. MÁRIO MOURA
O se. !\fário Moura, conceítuadó

· -oomerciarífe éonterrâneo, vê passar

hoje seu aniversário natalício.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil eleg81
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Simul taneamente
.

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

ODEON, hoje ás 7,45 horas
Sessões Chies

A mais draruatica realização de
dodos os tempos.
Um filme de grandiosidade ilimi

tada.
Um romance de amôr ínesquecl-

'Vel.
FURACÃO

COM: Dorothy Lamour
Hall
A luta dos homens contra :l furja

dos elementos.
Espetacular Montagem.
No programa: 10 Coriheç1 Santa

Catarina n. 3 - Nacional. 2� Atm.t
!idades "'Warner Pathé - Jornal.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
·Censura· livre. Creanças maiores

4e 5 anos poderão entrar na s"ssão
·.de 5 horas.

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
Um grande amôr que sempre será

lembrado.
Coragem. .. Ousadia .

Aventuras Arrojadas .

O ANJO E O MALVADO
COM: John Wayne - Gail Ras

sell
Um filme diferente, de agrado

absoluto
No programa: 10 Conheça Santa

Catai'ina n. 2 - Nacional. 20 Ferias
{le Inverno - Desenho.
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 14 anos.

�roposta a anistia
em Portugãl

·

Lisbôa, 25 (U. B.) - Durante
a sessão inaugural da Assembléia

Nacional, ontem, à tarde, o sr. Jorge
Botelho Moniz apresentou um ;)ro

jeto de lei destinado a aboli�' a

·pl'Oibição contra a residência Plll

território português do pretendrn
tc do trono de Portugal, Dom D!.:artr;

Nuno, e de toda a famil�a de Bra-

gança.
Se o projeto de lei fôr aprov�il.o

os últimos descendentes da fami-

Padronização Localizado o

tesouro
Los Angeles, 24 (U. P.) - Os

pesquisadores acredit.am que loca

lizaram o fabuloso "tesouco per

dido de Lima", enterrado pelos pi
ratas e que é calculado em quinhen-
tos milhões de dolares. Ao que
consta este grande tesouro está
enterrado na ilha dos Cocos, loca

lizada a oeste da Costa Rica. Ellis

Permuta de eerrespondencia
tal com a 'Alemanha

Comunica a Diretoria Regional
dos Correios e Telégrafos deste Es
tado que o Correio de BAIINPOS·
TAMT 10 K6ln (Ambulante 10 Co
lônia), da Administração dos Cor
reios da ALEMANHA, a partir de
26-1-1949, vem organizando expedi
ções de malas postais diretas "via
ordinária" para FLORIANóPOLIS.
Em tempo oportuno o mesmo

Correio de Florianópolis organizara

o Carnaval no

sociólogos
lia rcal portuguêsa, no exílio, po- do pu'bl;co sueco an'ederão regressar ao pais. �.& I

O sr. Botelho MOIúz propôs tam- Estocolmo (BISl) - A atitude enquanto que o vigarismo e a de-
bém uma lei destinada a concPf!er cio sueco médio C0111 respeito 110 claração fraudulenta para o pagaanistia geral a todos os portuglle- direito penal foi

�

objeto Q'ecente- mento de imp0.8tos sôbl'e a renda
ses sen\enciados por crimes poliU- mente de um interessante estudo, figuram no :rJ.i�l da lista.
cos, reintegrando-os em seus ('ar.. o �rimeiro que s'e realiza nêste ••• _ ••• _ .• ,. •• . .. • .

gos e postos 'e re'incluindo nas lis- lerreno, pelo Instituto de Sociolo-
las de pensões os oficiais reforma- gia da Universidade de Upsala.
dos do Exércit? e Marinha, detenlo- Segundo o Professo,r Torgny
res da Ordem da Torre e Espada cu Sgersted, Diretor do Instituto, a

do Mérito Militar (as duas- mais rol- população rural tem mais fé no

tats condecorações m'ilitares portu- direito do que a urbana. Verificou

gp.esas) . se também que um em cada quatro
Esse projeto beneficiaria o almi- provincianos deseja o ,restabeleci

rante Cabeçadas, que foi senteneia· mento da pena capita1 e do açoite
- .. . . . . . ..

, ,. do por organizar um "comploí" e 50% dêles julgam que -os castigosROXY, hoje ás 7,30 horas t
. -

d
.

dúltima Exibição contra Salazar, com um grupo de a lia 1S sao effiasla o leves. Esta

FOLIAS CARIOCAS colaboradores, no ano passado. I última opinião é compart_ilhada
COM: Dercy Gonçalves - Emili- O "ex-premier" Cunha Leal que I

apenas por U111 em cada cinco dos
nha Borba - Dircinha Batista �a recente campanha eleitorfll rlO. habitantes das cidades.
Nelson Gonçalves

recusou dar seu apoio ao general A liberaçã.o condicional, contudo,No programa: 10 Marambaia .

Nacional. 20 Cadetes Caninos Norton de Matos, mas criticou s,'- aplicada pelos tribunais suecos pa-
Short vel'amente o govêrno Salazar, mmn. rece contar com um forte apoio.
Preços: CrS 4,80 e 3,00 ciou que lariçará ao país um mani. Setenta e cinco por cento dos in-
Censura até 14 anos. festo, no qual salientará alguns terrogados revelaram a opinião de

FILMES DA SEMANA .

I d d f t
-

IJ1'Ínci!Jios de uma oposição. qtle que os casos ISO a os e UI' o naoDOmingo
SAGRADO E PROFANO será ao mesmo tempo anti-comm!Ís- deviam ser castigad-os cbm prisão

Vende-se um aparelho fotográfi- ta, e de acôrdo cmn o arcabouço dQ se prevaleciam circunstâncias ate-
co da afamada marca alemã LEICA regime. nuarrtes. Cêrca de 40% das mulhe- ., . .

III Objetiva: "Summar" 1 por 2, res declaram que o .ho'il1icídio por As águas do mar não constituem
foco de 5 cms.· I

. __
, .. causa ele adultério não ge'\_'e ser perigo para a C'Onservação dos Mo-

Acompauham: 1 objetiva "Xe-
castigado. tores JOHNSON Se� Horse pois to.

110n" 1 por 1,5 foco de 5 cms. Ex"'r.Q!vl-ou se f'h
.

E t b I u - E' l·n.t.eressan,te tamhéll1 a �adua- dos êles, antes de sair da a rIca,s a o jetiva é a mais lumino�a r õ"

-existente e vale em quaiquer pra- Foi ex"traviada a Carteira na ção çlos eliversos de·litos. As mulhe- são tratados por um processo esp('·
ç.a Cr 4.000. - Ambas objetivas tem I 1.045 ,emitida peva Caixa Eco- rcs consid�'ram o não c'umprimento cial, idealizado e executado parafIltro e parasol. nomica Federal de Santa Catari- dos deveres de presLar alimentos proteger as partes metálicas contra1 tripé, 1 fotômetro e 1 estôJ·o.

.

f
. .

d· IP na tão ou mais graves do que a viola- os e eItos corroSIVOS a agua sa ga-rc"o de ocasiã'o para o conjlln.
,.

to Cr>:: 10.000. • • • • • • . . . . . . . . .. .......•.....• ç.ão. Oi furto é condenado com ine- da. ,Distribuidores Comércio �

T!�r�ar à rua' 14 de Julho, 220, Co. PASTA DENTAL nor rig'or que a emhriaguês das Transportes C. Ramos S. A. - João
iJuclros. ROBINSON pessoas que conduzem automóveis, Pinto, 9.

Interessante portaria acaba de' dução.
ser baixada pelo Secretário ela A medida adotada pela Secreta-

SR. MANOEL WAGUER Viação, Obras Públicas e Agrioul- ria da Agr ícullura figura-se-nos
A data de, hoje é grata para os tura, instituindo Diploma de Hon- interessantes pelo fatode o próprio

amigos e coneeligionários do sr. ra, a ser conferido aos plantadores Poder Público incentivar no ânimo

Manoel Wagner, acatado procer po- que mais se destacarem na obten- do agricultor, o espírito de sauda

lítico Integrante do Diretório do P. ção de' tipos e qualidades finas de vel competição que entre os traba

S. D. ele Palhoça € conceituado co- fumo em folha, no período de uma lhadores do campo sempre existiu.

merciante em Aririú, pois assinala safra. A concessão de Diploma de Honra

seu aniversário natalício. Sabido é que o Estado vem in- a um lavrador que haja, realmente
Pessoa muito benquista por tôda

crementandó através um Serviço e com mérito, produz ído fumo de
Patterson um dos que se ernpe

a população daquele Municíjfio se-
. Especializado da Diretoria de Eco- superior qualidade, acenderá o en-

nham na procura desta riqueza
rá, pOI' certo, hoje, alvo de inequí- nomia e Assistência ao Cooperati- tusiasmo nos visinhos que, por sua

escondida saiu desta cidade a 21 de
vocas demonsta-ações de aprêço ·e vismo, a cultura qualitativa do f'u- vez, se lançarão com todas as f'or- janeiro e retornou ontem, por via
't'" mo, surgido esse incentivo da ne- ças, à conquista do Iaurél oficial.sim] a .ia, as qUaIS nos associamos

. áerea.
auspiciosarnente. cessidade de dar-se à produção ca- Os r,esl1ltados da portaria �erão, Falando aos jornalistas decla-

tarinense ele tabaco um teor eleva- sem dúvida, sumamente benéficos, xI'II'O de urna ma
.. . _ rou que oom o au .

-

do, de molde a poder equiparar-se reper-cutindo a sua intenção com I .

d t t r de metais tinha,
. .

I qmna
' e ec o a, . .

ou concorrer com o produto de ou- muito agrado e calor no seio das'd .

I I calizar 'Um deposiAo' A - . . I SI o pOSSIve o ,-
tias prooedônci as. manutenção , coletividades produtoras de fumo.

t t I' acredita seja o. I
. . o me a ICO, que se '-"

dos mercados abertos durante a I Com iniciatfvas deste Ia lcanee, tã h d t u o 'Esta' muito

I
f r' . . - ao son a o eso r .

guerra 'exige enorme parcela de es- não há dúvida, a padronização da
proximo dos locais em que tem se

forços .e,ur�a constan�e e continua- Pl'Od:1Ção catai-inense, assuI_l1i:á .um processado as ultimas e intensas
da vigllanCla na Cluahdade da pro- alto Il1dICe de realidade e dll1amwa.

buscas baseadas em um velho ma-;

pa organizado p.elo avô de um dos

PO�- seus companheiros 'James Forbes,
que foi pirata.

Os arquivos espanheis indicam

que o tesouro consta de estatuas
também expedições diretas "via solidas de' ouro e outros objetos de
ordinária" para aquele país, estan. arte, bem como .rel iqu ias conquisdo, apenas, aguardando ordens da tadas p.elos pioneiros espanhois na.
Diretoria Geral para o reinicio do
referido serviço. América Latiria.; Forbes IV, que é

Atualmente, tanto a correspondên- como se- chama ° descendente de
cia via aérea, como a via: ordinár+s . James Fr,rbes, organizador de um
destinada a Alemanha e postada I rotel.ro, foi jogador, durante mui
neste Estado, ,:e111 sen�o enca�n�nha- to te;;;;po de bassebah e sup.erin ..

da ao seu destino por interrnédín do
.

.

Correio do Rio de Janeiro. tendente de uma Companhia Fru

tífera, em Riverside California.
Foram ernbaroadas a bordo . da

moderna escuna "Bolivar" aproxi
madamente cento e cinquenta to
neladas de maquinaria propria pa
ra realizar escavações profundas.
Todo este equipamento deverá al

cançar a ilha dos Cocos na pro
xirna semana e log-o após terá ini

cio o trabalho principal de remo

ver a teri-a que encobre o misterio
so deposito de metal, descoberto
pelo detector. Os componentes da.
atual expedição estão, tamibem in
teressados na descoberta de um,ou
tro tesouro calculado em trinta
milhões de dolares e que consta
estar enterrado na mesma ilha dos

Cocos antigo refugio dos corsários
do mar das Antilhas.
A escuna" Bolivar" leva normal ..

mente o.nze dia.s para alcançar es

ta ilh a dos Carwes. Sua tripulaçã.o
é de cinquenLa homens, contando
se as esposas de quatro pesquiza
dores e um "cameramen" de Hol

lywood que filmará todo o desen
rolar dos trabalhos. Se o tesouro de

fato for descoberto o gov,erno d�
Costa Rica receberá a metade do

,
. mcsrno.

Em vista disto esse país centro-
,americano pôs à disposição dos

e.xpedi,cionarios dez s·oldados e

trinta trabalhadores para auxiliar.
n'as pesquisas. O "tesouro perdido
de Lima" foi 'esoondido pelos tri

pulantes do navio pirata "Mary,
Dear" quando Bolivar iniciou sua

marcha vitoriosa sobre a capital do

o jovem e simpático Clube 15 de Ou-
tubro proporcionou aos seus associados
interessantes e explêndidas soir.ées caro

navalescas nos dias 26, 27 de fevereiro
e lOdo corrente, levando a efeito dia 28

magnífico baile infantil que se revestiu
de um brilhantismo raro.

As noitadas que tiveram início às 22

horas, foram concorridíssimas, exibindo
os foliões as mais sugestivas fantasias

carnaqalescas, terminaram altas horas
da madrugada.

,

Felicitamos a simpática agremíação
recreativa da rua Álvaro de Carvalho,
pela sua excelente performance no Car-
naval de 49. esperando que continui a

merecer o grande conceito que goza na

sociedade local. '

Os

J

C. 15 de Outubro
nava nos salões e pouco vinha às

�

ruas.

Este ano,. entretanto, o soberano 'da fo-
lia voltou aos tempos antigos, dívertín
do o povo com os blo'cos, cordões e es

colas ele samba que se exibiram no cen

tro da Capital, despertando enorme in te-
rêsse e aglomerando verdadeiras multi
elões. A Prefeitura Municipal. em boa
110ra, auxiliou os blocos, subvencionan
do-os. E isso serviu para reviver o en

tusiasmo do nosso povo, de espírito sem

pre alegre e sempre disposto às brínca.
deiras', carnavalescas. A experiência que
o sr. Prefeito Tolentino de Carvalho fêz
resultou vitoriosa. No próximo ano, ao

que já sabemos, com maior antecedên
cia e devielamente' regulamentado. o au

xilio ela Prefei tura poderá dar ainela
maior brilhantismo ao reinado da ale·
gria, e111 suas manifestações de rua. Re.1
gistre-se, contudo, o que ocorreu êste
ano: multa alegria e absoluta ordem.

estudam a

o

atitude
direito

.__._.----

,

AêAgonta
da lsmâ
Aliviada em Poucos· Minutos

- Perú.

Em poucos minutos a nova receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res�

pirat6rias, minando a sua energia, a�rui-'
nando sua saúdé, fazendo-o sentu-se

prematuramentevelho.Mendaco tem ti�o
tanto êxito que �e oferece com a garantIa
de dar ao paciente respiração livre e fácil

rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa........::arantia é' a sua maior

proteção.

Mendaco A�a��:;.m

INTERNATO SÃO LUDGERO
Situado ,em ótimo clima a 6

kls. de Braço do Norte, neste' Es
tado.
ACEITA alunos, ainda para o

corrente ano letivo, para os Cur
sos PRI�'RIO e 'COMPLEMEN
TAR.
PENSÃO ANUAL: - De 10 a 3°

anos Pr'imários

CrS 2.500,00.
40 ano Primário e Curso Comple�

mental' Cr$ 3.000,00.
PEÇAM PROSPÉTOS ao Colégio

"Coração de Jesus", nesta Capital.

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS
O Escritório Imobiliário A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas e

terrenos ..
Rua DeoJol'o 35.

FRAQHEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

,�
GUSTAVO NEVES I'U� B1"uIqUenM _ BruIIqu

_,�
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile
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Chefe de Paginação:
16E�:r,,:so Brusquen.n _ Non Trento

Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. I�FRANCÍSCO LAMAI'_QUE
- 16,80 boras, O AAuto-'V!ação Catarmen.e _ JotnvUe

I�
pera com viões Douglas DC3 de 21 lagares.

�,�Chefe de Impressão: - e horas.
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Representante: 1-R�d��f::ia SuI-BruU - � A.l� i · I, 1.1 rmaos 3

ASLARA
-3horas. , ' ,. . Rapldo Sul-Brasileiro Jo4n�::: Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

nua Senador Dantas, 40 - 50 I lis,
li . e 14 noras, '" .

�

TERÇA-FErRA. •• ,Q
andar Auto-V.lação Catarinerute - Pôr"to A.le-I ifIIIDo()�()_()'_'()'-'() \')_()""'()�()",()""()_"()",,()o(I

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro gre -- 6 horas. � �
---------------------------

Rua ;!�p� ��S��!��,R21 '_
.;!:!ii� :�.::.:::" .' •.

,

_ I horas. J
80 andar AUt'b-VlaçãO Cat.llr1ILenM - TJ)barAo

.

Tel.: 2-9873 - São Paulo
- 6 horas.
Expresso Mo CrIJJt,óTio - Lq'una -, �

7 horas.
Emp�sa GlórLB - lAC\IIIl& - 'l�

Ie ��pr��aa·BrusqUenBe _ Bru.lqu. _ Transportes Aereos Bandeirantes Ltda. .

.

16A?\��laçac Itaja.l _ ltajaJ _ 18 00-1'" �ua São José, 63. - 1.0 andar. Telefone 42-4989 - Rio de
ras, cJ aneIro

,.

li �f!d�!�.BrIlJSUe1rO
- JolnTtl. - .. Viagens aéreas em "Catalinas"

A.ut()ovlaçã�u�1�= CtJrttliba
PASSAGEIROS - C�RGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

_ li horas. Para o Sul: �aguna Araranguá e Porto Alegre: Tqdas as

__�u���!��o CatllJrln$Il8e Jotnvlle terças e sextas-feiras as 13 horas.

Auto!Vlação CaW"lDelLM L&guruI Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho-

�,-��?doh1r;:'·BrasllelrO _ JolnvU.. _ .. ras, c?m escalas em:Itajaí.- S�o Francisco do Sul - Para-
li e 1.4 horas. ; , nagua - Santos - Paratí e RIO (as escalas de Cananeia e

(" Expresso São Or1s+..orto - Lactm. -

I
- .

.

17
horas. guape sao facultativas):

16E=s� BrusqUewMI - Bru8Qu. -

Agen.tes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

Anúncios mediante contráto. Auto-Viação ltajai - ltajaJ - 111 ho- Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

ra�xpresso Brusquense _ Nova 'l1rento Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul BrIlJSU - POMo .AleCH

� li horas.
QUINTA-FEIRA.

Auto-Viação CataríIl.enseJ
Alegre - 6 horas.
Auto-Vlação Cata!:"lnenee

- 5 horas,
Auto-Viação Catuln.enH

- II horas.

Auto-Viação Catartnenae - Tubarlo
- 8 horas.
Auto-Viação ca�n.M - Lqun,a

- 6,30 horas.

Viação Aérea 7 ��ra;.SSO Mo Cr1sto"t"lo - �guna -

_ Emprêsa Glórl.a - Laguna - I 1/2

Horário ' 7 1/2 horas.

Seçunâa-feira UIE�:::.SO BruSQueIlM - BrIliIIQu,. -

"TAL" _ 13,00 _ Lajes nu;A.uto-V1açAo Itajaí - ltajal "", 111 b,o.

PAN�IR - 1.0,40 - Norte Mpldo Sul Brasileiro - JoInTtl. - ...
a I! 14 horas.

VARIG -.1.0,40 - Norte Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO-U

PANAIR - 1.3,60 - Sul - • horas.

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 - RodoT\Arla ������ POrto A.leçe
Jforte

.

- li horas.
Auto-Vl<>.ção Catar1nense - cUritiba

- liJhoras.
Auto-Vlaçllo Catarl.nense, ,_ Jo1nTlle

- e horas.

Au�.Vlação Ca(cPrltnense - t.acuna
- $,30 horas.
Expresso Mo Cristovão - Laguna _.

7 horas.
Auto-Viação Itaja1 - ltaja! - 111 ho

ras.

Expresso BrusquenM
16 horas.
Rápido Sul Bnslleiro

b 5 e 14 horas.
BABAIX"
Catu1neIlH - Curltiba

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre .. r •• _ •• Cr$
Trimestre .: " Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

�o Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

_,_

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

I
�-.-.---------.-_---..--..-_-.-.-_-,,....

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Terça-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

1'\ I';:\U\ - 10,40 - Norte
'.1RUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARIG - f2,30 - Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR � 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - U,OO

lI(orte
VARIG - i 1,"'0 - Norte
PANAIR � 13,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 1.2,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Roroo

,
CRUZEIRO DO SUL - 15,80

luI
Sexta-feira

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

Jiorte
PANAIR - 1.0,40 - Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 1.3,50 -, Sul

Sábado
·"TAL" - 8,00 - Joinville·

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio_

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

"arte
Domina0

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIR.O DO SUL - ·11,00
�ANAIR - 13,50 Sul.·

Casa Recem
construida

NOlsoa relogios aão aClompal:lhados dos respectivos certifieados DE S O C UPA DA
de garantia.

FEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS RUA FELIPE lvEVES
JUCEND & FILHO 6xl0 metros, toda de

Pr0"j' 'Tiradellt... 260 - P�raná
.

matetial.
------:------�----------__

..

TRATA·R NESTA REDAÇÃO

90,00

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA .ENCOMENDAS
DE SERVICOS T'IPOGRAFICOS IAPRESENTAÇio IMPECÁVEL •• ENTREGA
_o. -_. . RÁPIDA

e

45,00
25,00
9,00
0,1'0

Pôr"to

Curitiba

JolnTlle

MOEDAS A,NTIGAS
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

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

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabi!dades . _ : . Cr$
Receita • _ . .

. . . . . . .. Cr$
Ativ0 _ _ .. _........ Cr$

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

.Jo1nvil.

Auto·Vla,ção
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUe!ro -, JolIlTlle -

às 5 e 19 horu.
- II horas.

Auto-Viacão Ciltartnense - JotnvUe.
- 6 horaa.
Auto·Viação Ca,tI�rmen.M - Tubarlc

- 6 .. horas.
Exorp,sso SAo OriSWT§.o - Laguna -

7 horas.
ExpreSl!O BruSQuenH - aru.qu. -

14 ho'ras.
. .

Autc·Viação !taJa! - Itaj� - 11 ·ho·
rRS.

Expresso Bru.squenH - No," Trento
- 9,80 horsl!!,
Expresso Glória - LatrUD& - • 1/2

.. '7 112 ho'l"u

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.Í!53,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

·SRS. ÁSSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer· irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio M888orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu_

.._..-_-..":'-_- -.._--- -_ _-.-_-_-_-_-.-_-_--..-.-_-_-_-.-.-_-_-_-_-_-_-.-..-_-_-_-_-_-_-.-

Relojoaria Progre1,so
de JUGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça III(jU pedido por- ca-rta ou teleqrorna e pague
sórnente quando receber.

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

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

E!'.tados ,Unidos .da América do Nor·

1e e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e!'.critório
(Rua Presidente Coutinhú n., 22),
nos primeiros dias de agôsto espe·
rando continuar a merecer a� t'�pe.
ciais

r
atençi'ies de seus amigos, f

-:-,
clienteSl.

Pedro Medeiros, Auxiliar

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

Despertador de bol.o
ilumina a noite

SUi880 de qualidade

Curitiba

I

Iheir-o da üustracãc a-eíma, oft!re__
lhe. em o.mé.vel gesto, Q.III céJioa do

ucelente aperttavo KNOT. lem_
a v. Sie.. de acrescentar, 80 a.gt"'tlda-
00' .. gentiJeza:Ef.íEÉ T..4l1-
BFf'1 () NEli APEOITiVO

I'nED/!ETb!
_il<"'JJill!l ...!l!'P.....-

1 (//'1 »oaooro /)A ,rhOTf.A./I'IO••con. eUáVRO$
, fTA••�. __

'FABRICA DE FOSFOJ;lOS (PRON*
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário c-s 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".
-.

. .

Cami••• , Gravata.l Pilame,
Meia. dai melheree, pelai me

nores preço. .6 na CASAdMIS
, CELANEA - RuaO. Mafral
.. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ..

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cÍval

Con.tituição a. Socl.dad..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alarat6riolJ

E.crit6rio e' Residencia
Rua ThQdent.e 42.

.'"ONE ., 1468 I
EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para Insta

lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
u. 62'_ End. tlegr. - "�mpre
sul" Joinvile Sta. Catarina
- Brasil.'

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREiRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João _ Pinto

n.O 18:"_ Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caixa Postal 139 .

1.

TELEFONES 1388 -� 1324

Aceita Agel,tes no Inferior
-----------_.-..------
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ESPORTES

ERIA A F. C. D.
AUTORIZADO

GONZAGA A JOGAR?

Consoante -uma nota oficial

da Liga .romvüense de Despor

,I tos que se encontra em nosso

poder, devidamente assinada

pelo secretário-geral e pelo pre

sidente em exrcicio da entidade

controladora do futebol em Jo

inville, a Federação Catarinense

de Desportos registou o contrato

do atléta . protícíonal Dorival

Fernandes Gonzaga, pelo Amé

rica F. C., autorizando-o a to

mar parte em jogos oficiais a

partir de 10 de outubro de 1948,.
Indentica nota se encontra em

poder do dr. Rubens de Arruda

Ramos, advogado
do clube [oin

vílense no ruidoso caso Paula

Ramos - América, a ser resol

vido pelo Tribunal' de Justiça

Desportiva, após os festejos

carnavalescos,

SUSPENSO POR UMA PARTIDA

O MÉDIO IVAN

Em reunião levada a efeito

quarta-feira última, o Tribunal

de Justiça Desportiva da F. C. D

aplicou a pena de suspensão por

uma partida ao player Ivan Vi

cente de Melo':; médio esquerdo

do Paula Ramos expulso do gra.,

mado pelo árbitro Newton Mon

guilhot, por' ocasião da peleja

entre o tricolor e o Ipiranga, de

Canoinhas, pelo Campeonato Es

tadual de Futebol de
1948.

DIA 6 DE MARÇO O CIRCUITO

DO PACAEMBú

São Paulo, 24 (V. A.) - Está

despertando grande ínterêsse

entre os afícíonados; o "Circui

to do Pacaembú, a ser realizado

nesta Capital no próximo dia

6 de março . A competição irá

reunir as maiores expressões

do automobilismo do Brasil,

Itália, Suiça, Inglaterra, Fran

ça, Argentina, Espanha, etc.

Feliz resolução dos membros

da Comissão Esportiva do Au

tomovel Clube do Brasil foi a

relativa à distribuição da renda

liquida a ser apurada na dispu

ta do Circuito de Pa�aembú'.

Assim é que querendo' contri

buir para a meritoria e altruís

tíca campanha iniciada pelos

avíadores italianos que estão fa

zendo o raide Italia-América

Sul, decidiu aquela 'comissão

-que parte da renda apurada se

ja destinada ao auxilio das

15.000 infelizes crianças Ita-

1ianas mutiladas de guerra.

Será, pois, uma magnifica opor

tunidade para ôs nossos espor

tistas que, assistindo as corri

das do dia 6 de março, no Va

le do Pacaembú', estarão indi

retamente cooperando para a

dignificante campanha que os

pilotos do "Angelo dei Bimbi ",

à custa de enormes sacrificios,

vêm fazendo em beneficio das

criancinhas italianas.

Dr. POLIDORO S. THIAGO

Ausente

março.

ate principias

" ,

\

P8TADO-Quinta .eh a 3 o� Marco a. '949

Imiciada na Franca enérgica
panha ann-cemunista

cam- Vigilância
as

em todo o P�ís centra

notas falsas
do Amazonas: "Face, últimos

acontecimentos i que abala

ram nação, virtude grande
derrame notas falsas, pedimos

urgentes instruções vossência.

qual critério que deverá ser

adotado quanto 'recebimentO'

das cédulas de Cr$ 500,00, sé

rie 33 A, e Cr$ 1.000,00 séries

17 A, 57A, 67 A e 76 A, nos

Bancos locais considerados
sus

peitas".
Em resposta a essa consul

ta, o sr. Edmundo de Miranda..

Jordão, presidente do Conse

lho Superior, recomendou íme

diatamente fôsse ouvida a DQ

legacia Fiscal em Manáus, ofi

ciando, ao mesmo. tempo, ao'

ministro da Fazenda, expon

do o fato, pedindo ainda que

fôssem transmitidas ás autori

dades federais nos Estarlns as.

necessárias instruções (1 ',!C lhes.

habilitem a atender ::: resolver

de pronto as duvidas que S�

'am suscitadas no tocante ao

assunto..

I
I

"L'Humanité", 'texto de uma declaração

similar feito por Thorez o ano passado.

O Ministério da Justiça, pediu à As

sembléia Nacional que retire a imuni

dade parlamentar de Cachin, que é de

put.ado.
Ademais, "L'Humantté" publicou edí

toria ís em que se solidariza com a exor

tação ele Thorez aos trabalhadores para

que não se oponham à Rússia.

As batidas começaram antes do ama

nhecer, depois de uma conferência en

tre o enérgico ministro do Interior, Ju

les Moch. e altos funcionários da polí

cia de investigações. A polícia vasculhou

rà pldamerrts os escritórios de "Regards",

pequeno
semanário esquerdista, de

"France Dabord", órgão dos veteranos

do Movimento de Resistência Comurris

ta e na casa editora esquerdista chama

da "Les Editions Sociales".

Nos salões da \'ssembléia Nacional

cí ruulavarn, esta manhã, rumores de

que o govêrno talvez solicite a retirada

da imunidade parlamentar de Maurice o---r
_.

N I
T'horez. afim-de julgá-lo criminalmente.' rigo aciona
En tretan to. é crença geral que o govêr-

no Ilmttar-se-á, por ora, a processar Rio, 25 (RIOPRESS) - Es

"L'Humanité por ter publicado as de-: pecial) _ O Ministério da Agri

clarações de Thorez.

Vários empregados das .publtcações
cultura calcula que a safra do

foram detidos e interrogados. A policia trigo nacional, neste ano, atin

deu uma batida, também, na residência girá a 500.000 toneladas - VO

de um ,dOS membros da redação da re- lume realmente promissor de

v ista de propaganda
Iranco-sovlét.lca in- . it

'.

titulada "Estudes Sovtetíques'' e em

se-I
uma riqueza VI al, que so �&O

guida o deteve para ínterrogã-Io.
ra começa a merecer, sena

Os j�spetores da políCi�. de inVeStig�. mente, a atenção do Govêr�o.

ções \::sltaram '":
escr ítórtos '.em Pa:ls Quem quer que conheça a hIS

da Ul1lao dos Sindícatos, que e .um S111· tória do trigo, no Brasil, não

dica to comunista de enlace. FOl detIdo, is a nossíbí

para ser interrogado um membro
\

da
ousara negar ao paIS a pOSSl 1-

União.

lidade de libertar-se, num fu

o possível julgamento contra Cachin turo muito próximo, do merca

se baseia tecnicamente na declaracão feio do estrangeiro, no que tange

��ti�O;, �eac�::,:êÇã�ll::s:Z pa;�:i:ao�C��r� ao produto. É sabido que já fo-

que forrnulou ontem. à noite, na As. mos, num passado não muito

sembléia Nacional. No discurso de no- remoto, produtores em grande

vembro, cujo texto foi publicado por escala dêsse alimento básico,

"L'Humanité", Thorez disse que "o po- com o qual ajudamos a abaste

vo da França nunca fará guerra à União

Soviética". Acredita-se que Cachin será
cer a Europa. Fatores

diversos

julgado de acôrdo com as leis que caso
·concorreram para que a cultu

tigam o crime de sedição.

.

ra do trigo nacional não pros

o pedido do govêrno para que seja

I seguisse
e viesse por. fim'

a

retirada a imunidade parlamentar de t" I
'

d
'

e ,

Cachin deverá ser aprovado, primeiro,
ex lI�gulr-se, C? ocan o, assim,

pela Comissão de In�unidades da Assem- O paIS, por muito tempo, na Sl-

PROGRAMA PARA HOJE- II bléia e em se,�uida. subm:tido
á v�taçãQ �uação de_ importador .

sujei�

RESENHA DE PROGRAMAS DO
pela Asse�blel�, em sessao pl.�nána. as flutuaçoes e aos caprichos ao

Ontem, a noíte. a Assembléia aproo mercado externo.

DIA 3 DE MARÇO vou, por 386 votos contra 182, u'a mo- 1
.

.g 00 -
ABERTURA Bom ção censurando a declaração de Thorez.

A economia contemporanea

.

'

'difere, em muito, da que pre-

.día para voce. . .

,

'

9,300 _ Arco Iris musical
'

••••.•.••••••••••.••••••.••••••••

valeceu ha alguns decenios

9,45 ...,..... Bing Crosby
,

atrás, quando era possível a

10,00 Músicas brasileira

um povo possuidor de riquezas
manter-se isolado dos demais

numa espécie de regime autár

quico ou de departamento es

tanque,
abastecendo-se a si

próprio. Hoje o regime das rela

ções internacionais colocou to

dos os povos, no plano da troca

comercial, num sistema de en

trosagem em que cada Nação é

obrigada a importar e exportar,

a despeito de antagonismos po

liticas ou ideológicos. Isso não I

quer dizer, porém, que
cada po- I

vo, dispondo de riquezas laten

tes e podendo explorá-las, deixe

de fazê-lo pelo fato de poder

importá-las de outras paragens,

Quem assim proceder comete

um êrro trágico. O Brasil, fe

lizmente, compreendeu
a ím

portancia da questão, e já deu

início à batalha da libertação,

promovendo, em grande esca

la, o plantio do trigo, C11jOS re

sultados iniciais são os mais

promissores passiveis Sp pros-

Social i......
.

seguirmos sem
desfalecimento

CASAS E. TERRENOS
interno, privando-nos,

destár-:

Possue V. S. casas ou terrenos para te, da desventura de canallzar

mos, anualmente,
para o exte

Imobiliário
rior, somas fabulosas, na com

pra do produto, que o nosso

solo também dá.

.. :;.

I

o mais provavel

é que tenha sido provoca

da por excesso de acidez

no estômago, o qual, com

frequência. resulta em íla

tulência, hiperacidez e ou

tras perturbações digesti
vas. Um remédio de con

fiança é a M A G N É S I A
BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o

funcionamento regular do

estômago. MA G N E S I A

BISURADA alivia ràoída

mente as perturbações es

tomacais causadas por ex-

cesso de acidez,

Em pó e em comprimidos.

I
� .....

I EENCHIDO NOVOS CARGOS

DIRETORIA �O ALVI-NE-
Paris, 26 (U. P.) - A policia deu

uma batida, hoje, n�s' escritórios de vá-

I GRG rios jornais comunis.tas e na sede de

II
um sindicato trabalhista, em cumpri.

I Em sessão realizada Quarta- menta á ordem anti-comunista do go

I ira, foram preenchidos f{' vos
vêrno, que foi intensificada desde que

II rgos que se encontravam va-
o dirigente comunista Maurice Thorez

declarou na Assembléia Nacional que o

OS na diretoria do Figueirense povo -fraricês não se oporia ás fôrças

'endo escolhidos para os cargos russas se estas invadissem a França.

I e diretor geral de esportes,
o govêrno também tomou disposições

I •

t
.

I d nd
para Julgar o veterano comunista Mar

I Ire or SOCla e e propaga a, ceI Cachln, editor do õrsrão do partido

II iretor técnico, secretário geral
I

"

_. --

diretor do patrimônio os srs.

rajá Gomide, jornalista Wal

ir de /.)Hv'eira Sant��, Izídro

osta, Danúbio
Melo e Hartwg.

eck, respectivamente.

MA G N É 5 I A
�3

BISURADi\
ANTIÁCIDO DIGêSTIVO

Rádio Guarujã

de

para

em gravações

10,30 ":'_'MUZAK

11,00 - Informativo Guarujá

11,05 ---, Silvio Caldas

11,15 - Francisco Lomuto e

sua orq.

11,30 - Brinde da tinta YPI-

RANGA

'.

11,35 - Variedades em grava

ções
12,00 -

Oferecimentos musí-

cais

14,00 - INTERVALO

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Música. deliciosa

17,00 - Informativo Guarujá

17,05 - Marek Weber e sua

orq.
17,15 - Elvira Rios

17,30 - Um programa

voce ...

18,00 - Ave Maria

18,05 - Carta Sonóra

18,15 - Mário de Azevedo em

sólo de piano
18,30 -

Pensamento

Catolico

18,45 - Carlos Gardel

1,9,00 - Momento Esportivo

19,30 - Notíciario da Agen-

cia Nacional

20,00 - Brinde musical das

tintas YPIRANGA

20,05 - Orquestra Sinfonica

20,30 - Músicas Portenhas

21,00 - Xavier Cugat e sua

orq.
21,15 - Artie Shaw e sua orq.

21,30 Músicas variadas

22,00 - Informativo Guarujá

22,05 - Lecuona Cuban Boys

22,15 - GfE;gorio Banios

22,30 - últimas melodias

23,00 - Bôa noite - ENCE-

RAMENTO.

O Conselho Superior das

Caixas Econômicas, em circu

lar, recomendou a todos êsses

institutos de crêditos popular

o maior cuidado e vigilânça

no recebimento e troca das no

tas do Tesouro Nacional dos

valores de mil e de quínhen

tos cruzeiros, em virtude do

derrame de cédulas falsas

dêsses valores, recentemente

descobertas pela polícia d=sta

capital, e, possivelmente,
em

circulação em todo o pais.
Transmitida a referida cir

cular às Caixas Econômicas

Federais, o presidentee daque

le orgão acaba de receber o

seguinte telegrama da Cai:lFa

Para a cútis.

Para o banho.
,

Para. as crianças.

o Sabonete de Reuter - é prepa

rado com substâncias balsâmicas

e benéficas, descobertas à custa

de mlnuciosas pesquisas e com

provado pela experiência de cinco

gerações.

Inter-ContinentaL

vender?

Não encontra comprador?

Entregue ao Escritório

h. L. Alves.

Rua Deodoro 35.

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

I Leia, Divulgue e Assine I

" Jornal de, Joinvile"
/

o mais completo Orgam de

Santa Catarina

l

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

Mantenha em bom estado o seu fígad<t,

pOIS é ele o orgão controlador de toda

sua saúde, eliminador das toxinas dis,

tribuidor da bilis. •

.

As PILULAS DE REUTER para o figa

do, vem sendo .usadas há muitos anos

para manter o seu fígado em' perfeito

estado, As PILULAS DE REUTER são

preparadas à base de produtos vegetaia

de reccnhecída eficácia.

Á VENDA NAS. MELHORES FARMÁCIAS
Inter-ContinentaL'

•..
reune som ...

acabamento ••

solídez.,; no piano perfeito!

Além de vários modêlos para

pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje

mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD
REPRESENTANTEI

para Santa

KNOT
Catarina

S/A.
Cx, 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

�UA VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N.d 68 • 1." ANO.-.R

C":LJtAPOsrAL.$81. rElEFONE6S4Q·
reU:GIIJrIIIIAS, ,.pROTECTOR

.....

AgenciaGeralllara S.�Catarina,
Rua Felipe Schmídt. 22--Sob.

C. Postal, 69· T.el. «Protetora»
FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de Carvalh0
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

-------- -----,--------------

f. Milton ,Simone
Perena

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

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

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e:médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
.

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle: 'e tratamento

especializado da gravidês, Drstur
bíos da adolescência e da menopau-
a. Pertubações menstruais, ;:I�l,\.

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru-
.

turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiróide, ová
rios, hipopise, etc.)
-etsturbios nervosos - Esterflirtade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

.

Resíd. R. 7 de Setembro -' Edíf,
Cruz e Soma - Tel. 846.

DR.' POLYDcfRO . ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiro

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es oe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA

.

- METABÓLISIHO
_BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás tJ
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida. Trompowskí 62
Fone manual 766

Dr. Mário Wendhaue.
Cllnica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hora.

Reaidência: Felipe Schmidt a, Ja.
Telef. 812

Especialista
Efetivo do Hospital de
Cavidade

Ü'.uVIDOS .: NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: 'Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital .p" llPod. uHat V-3.·ta .: !JU\P:�S!Á tarde: Rua Visconde dê Ouro

� lIiQ f)5 � ..., III 9 I IiiV iii I'Preto n. 2.
Horário: D�s 14 ás 17 horas. O INST1TUTO PINHEIFiOS _ (Caixa Postal, 163 - Florjanópolís),

DR. NEWTON d'AVILA tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

C·
.

I D d S h e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série.IrUrgIa gera -- oenças e en 0.-
_

.
ras _ Proctologia

I
desses ·pr�dut.os. . . -

EI t
.

id d' M 'do Os prrrnerros ja a venda, sao:e nCI a e e rca
., .

C lté R Vit M' I' SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e VIdros de 100 comprimidos deonsu 01'10: ua 1 or erre es n.

28 - Telefone 1.3D7 e,60 g.

C lt
.

1130 I à
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

onsu as: AS , aoras e tar-
3

. f
lOúde das 15 horas em diante ��RO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.Residência: Rua Vidal Ramos n.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: ' Ampolas de 20 cm3 e frascos65 - Telefone 1.422.
de 100 cm3.

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

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relaiivamen-lte curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- 'Visão maior e mais perfeitado, entretanto, a qualquer pedi�o dent:o do prazo mín!mo necessário
que B de um bom binóculo

ao preparo dos mesmos que, aSSIm, serao sempre tornecídos. com abso- alcança quem tem sólidaluta garantia de atividade máxima.
instrução,Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- Bons livros, sobre todos 08

terinários de grande eficácia, 'Como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra assun tos:
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

.. LIVRARIA ROSA
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. ..........•. Rua Deodoro, 33 _ El arianôpaliaQuaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças

•••••••••••••• • •..••.••.•• ooj
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- Muitas .felieídades pelo naseim.m:
nento de Veterínáfta. �.

,

to de seu filhinho 1
Pelo sistema de reembôlso postal, o INSUTUTO PINHEIROS ateu, Mas, não esqueça. que .0 melho.

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en presente para o seu "PlMPOLHO-4
centrados na localidade de residência do solicitante. é uma caderneta' do CR1!:DITQ

MUTUO PREDIAL.

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Médico

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 -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago :._ 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. PLORIANóPOLIS

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DE SE;>

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdsde de Medi·

tina da Universidade de São Paulo,
Onde foi assistente por vários anos do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e via! circ.ul.f·
res intestinos delgado e grosso, t1rOI'

de rins próstata, bexiga, utero,
ovários e: trompas. Varicocele, hidro

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

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

Residência: Rua Esteves Junior, 110;
Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Ccnlultório: Rua Vitor Meirele., 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 t.
13 hrs. Residência: Rua Blumenau.

22. -' Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de cri8nÇU

Rua Saldanha M'arinho, 10
Telefone M. 73:1

DR.' A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de ]\4edicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

- . Federal
Ex-Interno dr Hospital Psíquíá
trico e ManicÔmio .rudícíãrto

da Capital Federal
Ex.lnterno da Santa casá de lIli·
sericórdta do Rio de .raneíro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

, Nl!:RVOSAS
oonsultõrto: Edifício AIllélla

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208'.
Residência, - 1.305. fi

REEMBOLSO POSTAL' Emprego
.

ou Cargo·............ . .

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

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

Gai.xa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. . . . . . . . . . . .. ..
• .

Carros· para o interior
.

do Estado I
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

I
.

6 horas
firma Fiuza Lima & Irmãos, é (1)' seguinte:

I RÁPIDO' SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
.

RÁPIDO 'SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cl excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

13 horas

16 horas

14 horas

16,30 horas i

- 12,10 horas

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advo.'do-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de. lociedade.
e .ervicoa corel�to•• em geral.
�Org�nizaçõe. contabei•.

Regiatro. e n.'arca., di"pondo.
no Rio, de corr••pondente.
Eaerit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Dal 8 àli 12 hora••

Telefone 1494r QUU VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCUR� A

I

alfaiataria MeloI
!
i

I
Rue F'eHpoe Schrnidt 48

• • • • •• .. •••• II ••••••

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Bom binóculo.
Grande visão

•••••••••••••••••••••••••••••• CI!

Coque ires Praiaj
A VI s o

Clube

II

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

-•
•

i Datilógrafa
I diplomada
•
•
•
•
•
•
•
•

: Caixa Postal 55.

:.., ..

O encarregado te,pl o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas. Oferece seus serviços.

LA
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Plortanôpolís

í

PEDRO NUNES

\

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

inicial de Cr$ Ib.oo apenas.

Participação DOS Ieeres
..,....,_......-._.-_-_,._-..-_-_-_-_-_._-......W"...-_-_-.....-_-.-.-_-.-.-_-_-_-_-_-_,-.-_-_ ••-MM••- .."V

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher °

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

Rua Est. Civil D. Nasç, . ,

Mãe
Pai

lO •••• lO ••••••••••••

lO •• lO •• lO •••
,
•••• •••• lO •• lO •••••••••••••••••••••

SENHORITA!
A ultima creação em retri

geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

acompanhando a moda.

I"
I �01ho••E! fdbl'lcae� li Ca.a ·A CAPITAL- ohomo (Ii ,at"'!I!lo80 deli

vl.lta antGll51 do �f.tuol'.m .UtlI.l'I aompl'o.� MATRIZ \Cllm
.... .. ..=-=-m. mm.mammm-----.--------=---ma-- ..

I
I
I

•

Fabricant. e distribuidorst1 dalil aftlmadali >(.lora·

. focçõ•• -DISTINTA- • RIVET. PC.I. u. um gron.
d. rlortimCl:nto d. aosemit'al!. l"af.OdÔ9. hrh",,.
bona e barutol'l, a!godô01fl. mo�·in. " a'l'iam61nto.,

para ('.IJf(íi��tffll!l. que '!'6cob., (:HYGi:om ..nt� t'QIII

Snr.. CorrH.I!'�IIl1I!8!hn ,�t< h\'tl!i!':l�!' no ••ntidtJ do' !h9 fc:u:&I' tltm '1mr.

Flol'lon6pClHIIl, .,., 'PTY..!!AJS em Blumenau e La:h�1II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rio, 2 I(A. N.) - Malgrado a preca-'

riedade dos recursos materiais de que'

ti
.. -

d T·" d F
..

t
dispõe para dar combate aos fraudado-

xposl�ao O sr. eneíra e 're'l as �:s ::nt����' : �:e:rc��m::�:r:av���:����
.

Rio, 2 (A. N.) - N� reunião .rea- gunc-o habeis planos de financia-
em tôda a orla marítima, para impedir'

[izada no Ministerio da Justiça, � a mento podei-iam ser execLltàdas me- a entrada de mercadorias clandestinas'

fim de examinar e debater a estru- diants acordo com os Munícipios, em nosso país e d�s resultados obtidos'

turação definitiva da "Fundação mas sem cue fossem necessarias nessa vigilância aduaneira, dizem bem

vereador Olívio Nóbrega, lider as apreensões quase diárias de contra--

d b d d P S D t dos Municípios", sob 'a presidencia verbas orçamentarias especiais.
a ' anca' a o'. . "e. eve bandos. por vêzes, vultosos.

a aprovação unânime da Casa, do ministro Adroaldo Mesquita, o $) sr. 'Peixeira de Freitas f'ormu- No rol dêsses últímos, figura o encon-

sr. Teixeira de Freitas, teve ocasião lou ainda algumas sugestões sobre trado a borelo de um navio de longo"havendo, tão somente, a decla-
A imprudente e absurda pre- ração do vereador udenista An- de dissertar longamente sobre a a composição de Conselho Diretor curso entraelo elos Est�elos Unidos .n� �se.

tensão dos vereadores udenís- tônío Sílva, que dízía dar o obra de asslstencía aos munici- da Fundação, no intuito de tarnhem

I
n:ana pass�ela e que fICOU so� a víg ílãn-

. _ .
Cla ela Alfandega durante to ..o o tempo=

tas que, recentemente, se di-
seu voto como catarinense. pios. asseg-urar a esta a colaboração de

que operou em nosso pôrto.

rígíram à Assembléia Legisla-
.
Como se vê, os vereadores da Após long-o debate, que se es- representantes da índustria, do co- No .fínal, a turma de busca chefiada>

tiva do Rio Grande do Sul 't tendeu 'Por mais ele duas horas, I mércio, das org-anizações médicas, pelo fiscal Rêgo Barros, sob a superv í-

propondo a anexação do mu
U. D. N." em Ararangua .te-

assinalou S. S. a indiscutivel rele-I
da engenharf a nacional, da Ordem são elo Guardamor Alves de Moura, con

.'
-

riam que aprender com o seu seguiu apreender mercaelorias das mais

nícípío de Araranguá ao Es- valoroso colega de São Fran- vancia do problema 'e, a urgencia dos Advogados e, finalmente, do diversas, .num valor total ele 300, mír
tado vizinho tem provocado, cisco a lição do civismo edifi- em lhe' ser dada uma solução sa- Estado Maior Geral das Forças Ar- cruzeiros ou mais. Encontram-se entre'

.em todos os municípios cata- cante, no exemplo de venera- tístatoria. Depois de ressaltar que rnadas, uma vez que a Fundação elas 190 cortes de tecidos do tipo "Pele

rtrsenses, as mais vigorosas ção para com a gleba de Santa a tarefa gigantesca que é a revi- haveria de átuar sem perder de de Tubarão", !l.000 maços de cigarros'

'f t
-

d t t D tall'za'ção dos munioipios brasilei- vista os objetivds da segurança na-
americanos, 66 toalhas de )lJatéria plás-

manI es açO€S ' e pro es o. e Catarina, a qual representa c U tica para mesa, chapéus Panamá, bíjou-
alguns dêsses municípios se

um patrimônio tradicional- ros, considerados em conjunto e cionaL E concluiu com a 'e posição teria americana, artigos de toucador,.
conhecem já o 'pronunciàm,en- mente defendido e. honrado pe-

em verdadeira igualdade de trata- e justificação do único reparo suhs- 3do estojos de matêria plástica contendo-

to oficial, .através do voto unâ- la sua heróica gente, mento,' não pode caber somente aos tancial que lhe parecia .pos�ivel uma trousse ele ouro americano traba--

nime das respectivas Câma Governos municipais, mo,strou formular S'ObI"e o Projeto. Aliás,
lhada em fijjgrama, baton e rouge, ea-

, " ,'- Ainda bem, todavia, que os � c
, misas para homem, capas ele vidro sino

Tas. São demonstrações íne- componentes da bancada ude- que, por .motívos obvios, não a po- já tinha ouvido esse reparo apre- tético etc.
.

qüívocas. de solidariedade ao nista da Câmara de Araran- dem tomar a si, nas condições e sentado por brasileiros ilustres Tôela essa mercadoria, após relaciona-e

sentir geral da gente barriga- guá, tendo já agora contra o com a amplitude devidas, nem a cujo ponto de vista lhe merecia, ela, foi guardaela no cofre-forte ela Guar-

verde, tão profundamente te- to Imnulsí União, nem os Estados, nem a ini- nespeíto. Era o da Jnsuficiencia damoría, de anele só sairá somente parar

rido pelo gesto Inconsiderado
seu ges o ímpulsívo o pronun- .

d
.

b f d d [ f" d' d'
o·leilão aduaneiro.

ciamento bem definido e ela- ciativa prrva .a seja so a orrna e os recursos manoerros a JU ica-
_

a que os vereadores dá U, D.
ro dos seus correTigionários e associação civil seja como empresas. dos à Fundação ,os quais teriam MARIO NEVES DE OLIVEIRA E CAR--

N., em Araranguá, foram con- colegas' de outrosmun I'C,l'PI'OS _ técnicas. Mostrou lambem que a como parte principal o auxilio f'e- ME,M FERREIRA DE OLIVEIRA
. '- , par tícípam o nascimento de seu filha"

duzídos pela paíxâo ínsofreá- além do voto dos�deputados da colaboração nesse empreendimento, deral de cincoenta milhões de cru- ROBERTO.
vel de alguns' polstícos aos U. D. N. que fazem parte da de iniciativas e capitais estrangeí- zei ros anuais. Essa importancia era, Palhoça, 21-2·49.

quais, nem somente faltou a Comissão Permanente do Le- ros, não poderia ser recebida sem de fato, uma gota dagua no ocea-

-serenídade, mas o natural
gislativo estadual, _ podem grandes reservas .Alem do que, tal no. Entretanto, já seria excessiva Trumao não refletiuamor: à terra' catarínense,
alegar a atenunante de certa colaboração não estaria mesmo em tal doação para c\s recursos atuais

Dia a dia, vão chegando ascendência de elementos me- condições de4üuar com a amplitu- do Orçamento Federal. Washington, 25 CU. P.) - -\, re·

t t
". " • ..,..

C
" ferências feitas ao presidente Pe-,novos pro es os, em os quais nos radicados à nossa terra sô- de 'e a profundidade necessarias, r iada, porém, a taxa de Cr$ 1,00

há O mais perfeito acôrdo en- bre os orientadores da políti. conduzida pelos verdadeiros inte- (um cruzeiro) sobre os papeis que
tre tôdas as correntes partidá- ca naquela comUna. E nunca resses elo país. E concluiu, então, movimentassem operações banca-

rias, opondo-se àquele ato imo
d

.

d t demonstrando que, se alg'uma coi- rias, e atribuido à Fundação, no

natrl'ótI'CO ,e 'rebelde, que ta/nto .eIxamos· e acen uar esse por· . Paz f'el'tas pelo pr'eS'I'dente Tr'llnan
.!"' sa urgia fazer em beneficio dos orçamento federal, o auxilio cor- , "

menor, num acontecimento a .

l' t f f I ddepõe em desfavor do critério
.cujo respeito hão podem cqe- municipios, o C'o3forço a ser �mpre- respondenl'e à receila desse atribu- aos ]ornà IS as, oram ormu a .as

e da elévação políltica dos ve- . - tendido, nesse sentido ,só poderia; -to no ano anterior, a 'ex,emplo do em resposta a uma pergunta satJri-
, d ' d '

",014-1 I di " ._ xistIr diferentes opmio,es en re I I f't d tr�a. ores. u enlq.��s o �U�I os Catarinenses de qualquer em yerdade ser confiado a uma que se lem praticado em varios ca C1 a sem ar empo para que'

CIpIO. \Sulmo ..�lIas, O ,propno ,filiação po]í�ica Se, pois, há organização como esta em que casos análogos ,aquela crítica fi- Truman refletisse.

pr�feIto mumcIpal, que se fDez quem não apenàJs justifique, penSüu o.ministro Adroaldo Costa. caria atendida. Essa taxa poderá A referência ao presidente Pe-'

eleger sob a lege1?-da da U. "

ma:s promova a anexação do PassandO' a 'expôr, em seguida, talvez render mais do que os du-. ron foi apenas secundária, num ::\m

N
..d.e Santa Catarma, se acum- município de Araranguá ao como pod·eriam ser 'eficie�tes as zen tos milhõe,s de cruzeiros em que biente de pilhéria, em que se tra-'

plICIOU na aventura estranha, E t d d R' G nd do Sul atividades da Fundação, o sr. Tei- se pensou, oomo mínimo do auxi- tou do "pleito" existente f'!1trc

contra a qual a opinião públi- St � f� °d lOd: :da ,eq, ex' x,eira de Frei�as expôs as Iinha.s lio f,eeleraJ, tendo em vista a rea- Pearson e Truman. A pergunta foi a
.

d' es a ,ora e' UVl as ue -

ca de ,Santa Catarlna, sem IS-
I d"

-

d gerais do Projelo, deixando eviden- Iização de um beneficio gTa tuito e II terçeira de uma série referentes a

t·
-

d d' t'd' 'os se
c ue, o JUIZO as razoes, o cora·

P N I d·

.

mçao e cre oStpar Itan, ção, como as de -civismo e de ciado que, tanto no aspecto estru- anual, a cada ''Um dos Municipios I
earson. enluma as anteriorp,> se.

msurge veemen emen e. A'

t t' tural como no funcional, elas g'a-' brasileiros, c0!TI o Ctlsto medio de, 'eferiu a Peron. Apenas os jorualis ..

Sem dúvida, a circunstância apego a e�ra �a an1?-ense. ranLiam a consecução dos fins' que cem mil cruzeiros. i'l'Ias, todo o ex- 'as e o presidente acabavam ge Iil·
de ne,sses pronunciamentos Isso, porem, co�stItue outro

o Governo Federal obj.etivav·a. A cesso que ocorrer será salutar, las duas prímiras perguntas, qllan
do� órgãos legislativos dos aspecto da questao, p�ra o

Fundação não tinha, nem poderia pois reforçará a, Caixa destinada a lo o comentarilj):a de rádio Elmcr
munI'C'I'PI'OS , haver ocorrI"do ,qual o fU,turo de,�se.nvolvImentort E t ter o carater pernicioso de máqui- ter o�mais util emprego que jamais )avis observou que o despacho de'
uma únanimidade ostensiva, dos sucessos po I ICOS no s a-

na política: não se destinava a jn- se deu no Brasil a fundos públi- Osio 'informava que Pearson e Pe-
·

põe sobremodo em relêvo a
do ta�vez nos force a voltar a

tel'ferir na vida dos Municipios se- coso E se isto ficar previsto em ron haviam sido nomeados can(lida-
identidade de sentimentos e de a�ençao. não para levar a todos eles os mais ,bases claras, facilitará '3 aceita- tos ao Prêmio Nobel,

__
Davis pe1'-

brio que existe na consciência variados beneficios, colaborando ção do Projeto no Parlamento, pois guntou se os Estados Unidos 11'1-

política dos Cata:inens� e que, Telegra'mas rê�idn� com as Prefeituras Municipais na depuLados e senadores,' por patrio- viam proposto as candidaturas.

Para honra de todos nos, su- } J.
medida 'e na forma que estas soli- tismo e natural solidariedade com Truman respondeu que podia rlizer

, Por deficiência elA enelereço, acham·se
pera, em presença duma causa "'retielos no Departamento elos Correios citassem, conformemenLe as previas os inter,esses das popülações que categóricamente que não, DePois, e

comum, as divergências dé con' e Telê�rafos, telegramas para: autorizações leg'islativas, quando representf\l11, eled,icarão tanto maior sem 'refletir, acres�entbu que talveZ'

vicções partidárias. Ao mesmo Arnaldo Bevilacquà, Zélia Maria da fosse o caso. Alem disso, em virtu- interesse,' .simpatia e boa vontade, as candidaturas tenham sido aprc
tempo, essa nobre integração Silva, Josê �lmeiela, ,Janete .Silva, Mário

de de seu pl'oprio carater de "01'- ao Projeto, quanto mai.o.r for. _

a �erltados por ê�es mesmos'. Nêsse
ntI'mental e es:pI'ri,tual' a pr'o. IZId?ro ela SIlva, Jose F.ranclsco.1 Menele.s, _ UI

se, . . .., Arcangelo Machaelo, MIra Bras!], MarIa ganização nacional", teria de levar corrente de .recursos 1mancell'OS momento, a con1lerênCÍla terminou

pOSltO do cr.ImInoso atentado Sousa Barroso, Otácio Viana Costa e a efeito, 'em quase todos 0.5 Muni- que 'o Poder Executivo se mostrar �eril .que o presidente pudesse re-
ao nosso patrimônio territorial Zélia dos Santos. cipios, realizações semelhantes, o úispüsto a desLinar à melhoria considerar suas palavras ou ellmk
e polítieo, confer-e' expressão in- .,

.

que lhe permitiria b)1ralear o cus- real das condições de vida e de pro- ná-Ias, como a meúde fazem O�
confundívél aos pr_otestos, Vi" nxcentricidildes não to das obras que realizasse, não.só g-res,so do Brasil interior. Como funcionários -que não desejam qtH�
sando a desaprovaç_ao f.ormale. _ 1-'

. em consequencia dos f.avores r'ece- essa política sadia, e genérosa en-
suas palavras sejam citadas sôbr�

enérgica da desastrosa inicia.ti-, eXls tencla 18t38.... bidos do Poder Público (is'enção de contrará, sem dúvida, grata acolhi- talou qual coisa;.
va dos representantes udenIs- Par:is, 2 (U. P.) _ Dany Lamar, can- impostos, franquia postal-telegrá- da na inteligencia, nos' propósitos
tas de Araranguá. tora de um clube noturno parisiense, fica, redução das despesas de trans- e no coração ele todos os brasilei- no Federal, os aplauSüs e a cola·

Agora mesmo, vem de São iniciou. processo contra o Jl:�rente elêsse 'portes, etc.), mas Lambem como de- ros, acredita o sr. Teix,eira de boração que a oportuna illiciativiJ.'
Francisco do Sul a comunica· clube. Diz maelemoiselle Lamar que ras, correncia da racionalização do tra- Freitas que não faltarão ao Gover- el11 ca:usa. merece.

ção de :haver .-também a sua gou üm pacote de notas de miil'francos,
A '. • _ I elanelo metade ao chefe ele orquesta,

balho e 6a semelhança e simulta-
· Camara MUnICIpal, em sessao com orelens para tocar o "bolero" de néidade dos problemas a serem 'en

de 24 do mês p. findo, votado Ravel, até que ela se fartasse.' lVIas freutandos em lVIunicipi'Üs vizinhos,
uma moção de protesto contra quem se fartou primeiro ,foi o gerente, O que reduziria ao minimo as des-.
a p]},-eteh�lda anexação de Ara- que acabou entornanelo sobre a cantora

t·· d
..

t" t·
, .,

um balele de gelo. Além de machucada, I l�esas eCl1loas e. a m1ll1s I a 1vas.

rangua ao RIO Grande do SuL r.la ficou rouca e não pôde cantar' elu. I 1 ambem fICOU sahentado que cer

Essa moção foi requerida pelo rante uma semana.
.

tas' obras ljúbliêas, realizadas se-

I A:mparo e proteção
, Município

ao Contrabando de 300'�
mil cruzeiros

Florlan6polb, 3 de Marco de 1949

o MOMENTO

ron e ao comentarista. politico
Drew Person, a respeito de suas'

candidaturas ao Prêmio Nobel 'da

IPillotll1
i.I.RI[aIRI�AFECCOES

DO

..... '--�_._- .

FRECHANDO •••

COURA caSPA,
QUEDA DOS CA-

A propósito de uma subvenção, à Empreza Nacional de

Naveg-ação Hoepcke, o órgão udenista) há, dias; vei'Ü a publ,ico '

ralunial' e mentir. .

,

Aqüela subyenção, como o própriü orçamento explica, é

concessão oficial a linhas de navegaçã'o deficitá1"ias. E é desla- .

vada falsidade afirmar que a Sl1bvenção nasceu de projeto do .

deputado Joaquim Ramos. Ela, segundo apuramos, eSLaVu, no

orçamento submetido à Câmara pelo sr. Presidente da Repú
blica. Da mesma forma lá estão. subvenções outras, no total àe

Cr$ 96.490.000,00.. I
Lembremos algumas: 'Loide Brasileiro - quarenta mi·'

lhões; Costeira - nove milhões; Viação Baiana ele São Frar.. ..

cisco - dois milhões e cluzeubos sessenta mil; Navegação .Raia

.na - cinco milhões, novecentos e cinco,enta, e quatro mil. ..

Será que tudo é grossa marmita? Será· t\ldo filhotismo? Ci"e

mos que se marmita houvesse ou filhotismo, nessas subven

ções, o ilustre r,elator, na Comissão de FiTíanças, teria impu

gnado essas dotações. Homem de proclamadas 'virtudes, !) 1'e

la�oI' se impôs, desde a Constituinte, como uma das m3,:s I�O

�ll'es e brilhanLes fig'uras cio parlamento: o ilustre depnttllll}
Luiz Viana, da U. D. N. da Bahia.

1\ .'Í LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
NORTE-AMERICANO'

'

RECEBEU A "MODELAR',"

GUILHERJ1E T.tD

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


