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A COMISSÃO. PERMANENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM SUA SESSÃO OE ONT�,� �OMAN�() EM:' CONSIDE.. i
-RAÇÃO o REQUERIMENTO EM QUE ,O' SR. GOVERNADOR _ADERBAL RAMOS DA SILVA �O�ClT�,,�,O�,;l�AIS DE 60

DIAS, PRORROGAÇÃO DE LICENÇA, CONCEDEU-A POR UNANIMIDADE DE" VOllOSJ, '"�'!� '1� ;
,/

VOOU sem 'esêalaS':;.,
ao redor do'; iriundo

se

bardeiro conduziu uma tripularão
de 14 homens, sob o comando do
capitão James Gallagher. A Força
Aérea' descreveu essa viagem de
circunavegação como "missão de
treinamento", mas oficiais das mais
altas patentes ecoaram a importan
cia atribuída a êsse feito, inclusive
pelo secretário do Ãr, Stuart Sy
mington, pelo chefe do estado maior
aéreo Hoy Vandenberg e pelo co-·

mando da .Aviação Estratégica, ge
neral Curtiss Jemay,

DEMONSTRAÇÃO
A Fôrça Aérea planejou essa .via�

gem de. volta ao mundo para mos.. ·

trar a todos que 'nenhum obietrvo

R· EII·II·naça-O comuol·sta na França' inimigo está fora do alcance dos
10 bombardeiros norte-americanos. O'

"Lucky ILrfdy" deixou a base de
Paris, 3 (U. P.) - A policia do exército regular e de um dese- Carswell no dia 26, ás 12,01 horas,

anunciou que está realizando in- nhista de aviões. Moret foi subme- reabastecersdo-se, sôbrs ·JS Açr�
vestigações sóbre 20 pessoas sus- Lido a um interrogatório pouco

res, 15 �oras e 34 mpinutos mais
. _.

'

. [tarde, sobre Dhahran, 35 horas e
peitas de serem agentes comunís- depois DO meio-dia, por um audi- nove minutos do ponto de partida
las, num esfôrço para eliminar a tor do Exército. Após o interroga- I sôbre as Filipinas, 55 horas e 39
rêde de espionagem comunista na tór-io, Moret foi 'encarcerado. Os

I
minutos e sôbre o Hawai 78 horas

França. funcionários disseram que suspei-
e 54: minutos, sempre do ponto de-

t
.

. 1 partida, ° "Lucky Lady" foi, retira-O ministro do Interior disse, em, avam que Moret estivera em cO-I do.' do 43° grupo de bombardeiros da
reunião do gabinete, que foram ef'e- munícação com o major Louis. 8a Fôrça Aérea e é um avião regu
tuadas até agora 8 prisões e que a Gç:orge Teulery, 'um dos oficiais lar' de combate. Se bem que condu.
policia está despendendo todos os deLidos sob a acusação de revelar zisse 12 peças calibne ,50, não levava

esforços passíveis para descobrir intormação secreta a um represen-
nem munições nem bombas a bxd(l
Como [precaução especial, novds

as atividades da espionagem comu- tante de "uma democracia popular tanques de combustiveis foram iIJS-
nista que ameaça a segurança na- não identificada". talados nos depósitos de bombas.
cional.

.

Os funcionráios disseram que Diz a Fôrça Aérea que êsse vôo
Um dos últimos deLid�s foi Paul' suspeitavam lambém que Moret es-: foi "parte de u�n programa de rea-

Moret, eh e fe do gabinete do Minis- tivera . também em c
. -' bastecimento aereo, que prossegue,omuntcaçao .para fins de treinamento que se-í

érto da Produção Industrial, há c-om um represenTante de uma po- estenderá sôbre todas as partes do
dois anos. Os funcionários não de- tência estrangeira. um porta-voz mundo". O major general Roger
ram nenhuma indicação da idení.i- disse que, possivelmente, serão ef'e- Mamey, comandant., da 8a Forç.<J
dade das demais pessoas detidas ho- tuadas novas prisões na campanha Aerea, rll�se qt�'e esse empreendi-

.

.. ", ,
_.

,

.

, mente fOI planejado ate em seus
je. Anteriormente, a policia havia do governo p�ra e liminar a espio- minimos detalhes. O vôo foi orde-
anunciado a detenção de 2 oficiais nagem comunista. nado a 18 de fevereiro e três dias

A polícia começou a prender as mais tarde aviões tanques B-29 es

pessoas suspeitas de serem agen-
tavam elT� posição, nos pontos <le

tes comunistas há quase uma se. reabasteclJne�to as unidades der
'. .

salvamento aereo estavam alertadas-
mana, quando Maut-ice 'I'horez, se- e entre 100 e 125 campos de ater-
crel ário gerar do Partido Cornunis- risagem de emergência ti-iharn si
ta Ft'ancés, proclamou publicarneu- do designados, De hora 'em hora, 1),

te que os operários francl\ses deve- "Lucky Ladv" comunicava se com
. I'

- Omaha em Nebraska e Fort WnQ'l
rW,m .1':c.N)he�> �e lraços aner! 0,'1 o EM SEGREDO

•

eXP1"lllo soviético, no caso de uma O E-50 é uma versão nelhorads
nova guerra. da super-for-taleza E-29, ele tempry

de· guerra. com raio de combate de
S.nSO quilômetros. ll'as que �m Inis
são de bom]Jârdeio em linh;). :"('ta
nodr conduzir cinco tonel�<l�s de
bombas a ul11a rlistância de li 60(1 qui.
lômetros. Sel1 teto operaclOnnl está
3C'i!ila de 9.000 metros e .'cl:1 cfl]JacÍ
rf�e dI:' rarg-a é de dez tonf+d�I", A
Fôrça Aérea ellcomendou 390 B-50.
mas não se revelou quant(,� .�;I fo
ri'lll entre.gucs. Embora centenas de
pr&soa� f'stivessem infor111arlll;: do
vôo. nenhuma palavra' foi divll1ga
da até que o aparelbo, aterrisóu, de'
volta.

I M.

FORT WORTH, Texas, 3 cu. P.)
- Um quadrimotor de bombardeio
B,50, norte-americano, C'�mp�etoll
a volta ao mundo sem escala-s, :t

primeira da história, ao passar pela
torre de contrôle da base aérea de
Carswell, ás 9,21, tempo de Nova
York, 94 horas depois de ter levan
tado vôo na direção leste. a 26 de
fevereiro, tendo perfeito aproxima
'damente 37.423 quilômetros. Trata,
se do bombardeiro "Luck Dadv"
que foi reabastecido quatro vezes
em vôo sôbre os Açores, sôbre Dha
hran, na Arabia Saudita, sôbre as

Filipinas e sôbre o Hawai. O bom"

.
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Cunvite ao goverqador do
Grande do Sul

Prosseguindo em suas atividades' os senhores. SecreLários da Agr-cul
a prol da Quinta Exposição de La- tura e da Viação e Obras Púhlicas
jes, viajou domingo último, em d-o vizinho Estado, de um 'alm'Jço
avião especial da Furça Aérea Bra- com que a cidade festejava a pre
stlêira, para a cidade balneária de

I sença
ali de altas autoridades do

Torres, o Senhor Doutor Leobert.o Governo Sul Riograndense.
Leal, Secretário da Viação, Obras ' Ausente o Sr. Governador pelo
Públicas e Agr-icultura do Estado. motivo exposto transmitiu o dr.
O objetivo da viagem de S. Excia. Leoberto Leal o convite de que era

foi o de levar, pessoalmente, em no- portador ao tiü�lar .da Pasta da
me do Governo de Santa Catar-ina Agricultura do Rio Grande para
e da Comissão Executiva da Quin- que o entregasse ao dr. Valter Jo
ta Exposição, convite 'especial ai) bim, fazendo sentir, igualmente, o

Governador Valter Jobim, do Rio muito que Santa Catarina aprecia
Grande do Sul, para assistir aos ria, se pudesse contar com a com

em polgantes certames que se "fé- parência de S. Excia. e dos dignos
tivarão no corrente mês de março, mentores das 'Secretarias da Agri
na cidade de Lajes" cultuta e da Viação e Obras PÚ-
Não tendo chegado a Torres, o bl icas, nas solenidades, ela 5a Expo

Governador Valter Jobim por have- sição.

A tarde do mesmo dia ,o Sr Leo
herto Leal regressou a Florianópo
lis.

rem chuvas torrenciais retido S.
EX0ia. no interior, onde se encon

trava, o dr. Leoberto Leal teve oca

.sião de participar, juntamente 1)0m TrUm&D e a situação
americana

o

Washington, 3 (U. P.) - Truma n

realizou conferências, sem publi
cidade alguma, com grupos selecio
nados de homens de negócios'3 li
deres operàrios, agr-ár-ios e (\0 1:(0-
vêrno para estudar, sem caráter oH
cial, a situação nacional, dando po
rém enfase à posição econômica do
pais.
Eden Ayres, ajudante do secretá- Na Itál,-a OI pI-lotosrio de Imprensa do porleI' eXf'Cuti'IO, �

ao dar essa noticia, negou-se a for-

dA·
f

dnecer detalhes. Limitou-se a acres- O « n]o ascentar: "O- presidente está se entre-
vistando com tôda classe de pe�- "rl·an"a�»soas. Trata de manter-se informado U \J"
sôbre tudo, nã'o apenas sôbre qUf'S" Rom�, 3- (U. P.) - Viajanoo 110
tões econômicas". , avião da carreira cllegaram de re-
John Snyder, secretário do Te·

SOUTO, disse qUe pode jusFficar-se gTesso da América çlo Sul os avi::t-

a redução dos contrôles de venrl?�; clores 'Leonardo Bonzi e ManeI'

a créditõ de alguns arJigos ·�onl() Lualdi, pilotos do "Anjo das Cri-
os automóveis novos porém, lJual- anç:.as"; Mons8gem de qeroDquer decísão nesse sentido deverá U C
ser tomada pela Junta de Reserva
Federal. Os vendedores de 3utomó-

-

I a Trumanveis protestaram contra il (li�:}osi- XaV·lar Cog' t e sua
.

ção oficial que, nas vendas a. pr::l- U ii Wasllington, 3 (U. P.) - O pre-
zo, exige dos fregueses o pagamcn, orquestra cbegaram

.

sidenLe Truman receheu hoje, uma'
1:'0 inicial de uma terça parte do .

, mensagem d'e sRudação do presi-
preço total da venda. Apesar. disso .

Snyder reiterou que continua sen- ontem. ao R-lO dente Pernn da Argentina e, pl)Y

do _ otiniTSta acêrca da econômia � sua vez, enviou saudacõcs ao ehefe'
dos Estados Unidos. Esta opiniii,) Rio, 3 (A. N.) - Procedente de do Estado argentino. Truman 1'8--
é compartilhada por Leon Keyser Miami, num cliper -da Pan Ameri- cebeu o capiLão CaTI-os Garzoni, colini e John Clark, men1!,ros A

QO can World Airways, chegará -boj!:, mandante do cruzador argentinoConselho de Asse.sores 'conomi-
a esta capital, o famoso condutor

cos deTruman, os quais, em rela
tório ao presidente

-

disseram (Tlí€. de 'orquesLl'a de dança ,Xavier Cn-
."a situação comercial contiml!1' gat, o qual viaja acompanhado de'
se_ndo l;!ÜitO boa.. brilhante e pr()� I sua orquestra, a fim de' atual.' nas
111lSSo ra_.

\ . festas oficiais q-rganizadas pela Encontram�se atualmente em uso,
Deve ser acrescentado que o Slll-' - '.' . .:r . t d rec ntos do mundo,dicato independente de operários PrefelLura de MontevIdeu, no � ef,- em o os os

..
a

de comunicações uniu-se à lista tro Solis. Cugat que tocou re,',ente- centenas de mIlhares de Motore�'
dos grandes sindicatos que se pre· mente na Venezuéla, passará uma -de popa JOHNSON, proporcionando
param: �ara ,pe�ir .novos aumentos I noite no Rio, embárcando imerJia7 aos seus possuidores ano após ano,
de stalanos'2300 OSolnodlcato:_ �ue red�re- tamente para capital uruguaia com um SERVIÇO SEGURO. Distribui
seu a .1illS .. operarlOs, Isse

. ..

'

'.

Id
. C 'r' & T t r,'

que. a. sua divisão de ��va Jersey o conjunto, lT:teg:-ado por mmncas, ores. orne CIO
_ �an�por es _.

pedIra aumento de salanos a 10 de cantores e baIlarmos. Ramos S. A. - .Toao Pmto. 9.

"Almirante Brown", que realjza;
uma visita de boa vontade aos Es
tados Unidos.

TÓQUIO, 3 (D. P.) - O gr:ner31
Douglas }>Ic-Arthur, declarull, em

€ntrevista, qüe "cértamente defen
deremos . o .Japão", se a HUSSl:1. I)

.atncar. 1\crescentou, entretanto, que
T!ão acredi,ta que a Russü, <) atà'llle.
"Em caso de outra guerra, nã0 que
remos que o Japão combat�. Com
pete ao Japão o papel de Suiça do
Pacifico".
Quando insisti: ":\1'as, suponha

mos que êle seja atacado", c gene
ral McArthur respondeu: ·"Nessf'
C3S0 seguramente o defenderemos.
Mas não creio que a Russi:1 ataque
o Japão'r. Esclarecetl que "mesmo.
que o govêrno soviético tivesse in
tenções agressivas contra o .Japão,
não poderia pô-Ias em prática, a

Fmenos que pudesse assegur"r o do ortesminio do ar, ou tivesse uma esqua-
.Ira no Extr�mo Oriente, ou �ispu- corremsesse de meIOs para neutralIzaI a.

ação de nossa frota. A Rm�ia não
poderia' obter o predominio aér!'o
Ao terminar a guerra, eu coestrui
em Oquinava, 25 aeródromos com

c.apacidade para que bombardeiros
B-29, então os maiores qm' !)OSSllt,l
mos, levassem a cabo 3.500 missões
diárias. Todo o Oriente da Ásia, (le
Singapura a Vladivostok cairia s0b
o ráio de ação desses aviões;'.
Quando o interpelei sôbre o pa

peI do Japão na estrategia nOl'te
americana, respondeu:

. "Não o desejamos como alIado.
Tudo o que queremos é que êle pe�'
-maneça neutro. Estamos.ajúdando-o
a valer-se a si mesmo, uma vez que
isso nos aliviará o encargo ·de ter
que abastecê-lo. Creio que dentro
de três ou quatro anos poderá �:m
ter-se bem com sua produção local
se bem que pagando os vivere� COD!
suas ('xp, Ir! ações ".
Acrescentou McArthur que não

o preocupavam os progressos oh
tidos nelos comunostas japones(!!;
1:as últimas eleições e ,que não
acreditava que os comunistas nipô
nicos tivessem contato algum com
'1\oIoscou.
Voltando a referir-se à gaerr'.l no

Japão, disse: O dr. Leoberto Leal, Secr·etário
"Ainda que o exército vermclho da Viaçã,o, Obras Públicas ·e Agri-avançasse pela China, êSS'3 avanço . .. •

exporia seu flanco e não alteraria o cultura, .respmto a Qumta Exposl-
fato .de que nosso ú_niço adversúrío I

�ão de Lajes, recebeu do Sr. Dr.
possl'Jel no contll1en1e asiático Daniel ele Carvalho Minisleo ela
não fosse sufic.iente. nr{lxima Agricultura, o seguinte despacho:lima b a s e mdustnal par[,,, ::>" ::> !.�bastecer um ataque anfibh". As GM/484 �q_-�-19 Esteve em meu

indústrias bélicas russas estão na Gabinete senhor Tito Bianchini vg

região dos Montes Urais, de onde os

armamentos ,teriãm que ser enviados
pelas quatro mil milhas - mai" di")
G.400 quiJ1)metros de estrada (l.e
ferro simples, até Vladivostok" .

Declarou que caso o .hpfio, fôs
SI:' atacado, poderia por sob armi's,
fúcilmente, um exército que '''co'
operaria conosco", e adianlOll: os

japoneses são os mais tenazes sol
rl"rlos de infantaria do mundo"
Declarou não acreditar na exi:-ten
cia de uma perigo comllni.sta co
.Tapão, apesar do aumento ecente
dos deputados comunistas da Dirta
(Parlamento) .

ventos per
a Europa

Londres, 3 (U. P,) - Os primei
ros foi'Les ventos de março na Eu
ropa . causaram já a .morte de não
menos de vinte e cinco pessoas e

feriram mais de vinte. Os veR tos,
que em alguns pafses §opram eom a

velocidade de mais de cento e Ses
senta quHometl'Os horários, parali
saram pràticamente o movimento
mercante no Velllo Mundo e agi
ta'ram as águas dos rios por onde
devem passar inúmeros navios. O
mai-or número de mortes regislrou
se na Alemanha ,onde vinte ,e qua
tro pessoas já perderam a vida nos

escombros dos edifíciOs bombardea-
dos durante a guerra. Em Roma
morreu um homem quando ruiu
sôbl'e êle parte de r(m edifício.

R�presentará O ,ministro
Daniel de Carvalho

Moção de aplaus�s ao -,deput�dD
Or�y l\1achado .

março.

recomendado s·eu -telegram:1 'vinte
e dois corrente vg afim gentilmen
te convidarme Exposição Lajes pt
lamentando não poder comparecer
em virtude iniciar hoj-e estaçãü
cura em Araxá vg peço prezarlo
amig'o represenlarme pt Cds Sels pt
Daniel de Carvalho

Apoiada, por unanimidade, pda Câmara de Canr::inhas
exercicio de suas funcoes, e Jem,;..

Canoinhas, 3 - A Câmara Mil" brando a conveniência' de sua nov:llJ

nicipal de Ca,noinhas,' em necenle intervenção junto a quem de dirc'i

sessão, aprovou UlTIa moção de to para fornecimento de novos Ya

aplausos ao deputado Oriy Macha- gões requisítados pela Cooperatha
do, representante dês�e Munidpio ervateira local, para transporte ,1(')
na Assembléia Legislativa do Esta- produto ao vizinho Estado do snJ�

do, pelos relevantes serviços que Essa mOç'ão foi aprovada por l1l1â
vein prestando áquele Municipio no nimidade .

. ,
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aa4io$ lasle._ee ��.IICCO
D Fábric O consumidor.-- Grude estoque receben lirm dis triboidor

«(Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565, - Fpelís.

lOJA. DAS CnSEMIRIS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU 'VARIADO SORTIMENTO DE CASENlIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

, TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo.menor preço da praça .

Fava uma visita à. nossa Vasa e verifique
nossos preços e artigos

"I

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

VENDE-SE· Dor mOIJ·Yo de' mudança CASA MISCELANEA diatri

1
ESCRITóRIO IMOBIL�RIO A. L.

I'
_

NEM ,SE DISCUTE I

.. • •• lCl ALVES Jo;m minha casa 50 se bebe o delicioso CAPa:

fi 'd [_
li

d·
· � .

buidora dOI .Rádlol R. "O. A Encarrega-se, mediante comissão, de MIMI, air.da mais agora que está distribuindo-

urao e area e terreno 18 cO'ltlvad� ViCtOfi Válvulal e Discos, compra e,venda de imóveis. 'como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·
U Rue Conselheiro Matra Rua Deodoro 35. MINIO.

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
�Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
. TRATAR:

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

Ouçam diariamente, das 9 àsvI3 e das 17 às 22 horas

. RADIO TUBA" ZYO 9
1530 kilocieloe ondas:' médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Concursos do DASP
Encontram-se abertas até os dias 18 de março e 15 de abril, respctiva

mente, as inscrições para os. concursos de escritório dos Ministérios
Militares e Contador.

As fichas de inscrição, bem como as instruções respectivas serão

entregues pelo sr. Mário Heleodoro Ferreâra, �a Escola Industrial,
situada à Rua Almirante Alvim n. 19, diáriamente,. das 9 ás 12 horas.

DATI LOGR,AF'IA
Cor�espondencl í
Comerciai

...

Confere·
Diploma

DIREÇAOI
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

';� :
! .

�

Aceita-se representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Cartas para

Industria . de Maquinas Agri�olas
Nardini Ltda. '.

,

,Flopianópn is - Santa @atapina

A maior e mais aperte1coada Fabrica de'

Maquinas Agricolas, Tornos, Ieare:s e

Artigos de Cutelarias
Fabrica em Ame_ricana - Estado de São Paulo·

.

R,QPPQSQIltan tQS Q)(�hJsi\(os' papa' 0,6stado
dQ banta (9atapina

Induslria
·

Comercio e Seguros InolIS. 8.
I

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

I Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel-' KNOT
<,

li

I

r
:

I
,

o SabioJ

"VIRCiEM ESPECIALlDADE"-
,

(IA WETZEL� INDUSTRI�L-JOINVILLE (Marca reglsr
- TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

II
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1 I Càru8val Rádio Guaruj,á
"

1 a �OCla d rbl· PROGRAMA PARA HOJE\:, t--:::
I e' or em pu ICD SOCIEDADE RADIO GUARUJi\.
I A propósito do excepcional LTDA

.

ANIVERSÁRIOS: Escrívão do Juizo de Menores, e

J
brilhantismo dos folguedos RESENHA DE PROGRAMAS DO

.

MENINO RAFAEL LEOCÁDIO fi'lh-a do sr, Otaviano Sea.ca, carnavalescos, a que se asso- DIA 4 DE MARÇO DE 1949A efeméride de hOje assinala o "O Estado" a cumprimenta, com' ciou festivamente a população! 900 _ ABERTURA \
_ Bom,-lerceiro aniversár-ío natalício do simpatia. desta capital, cumpre salientar' dia para voce. , .jnteligente garoto Rafael Leocádio

O decisivo fator dêsse êxito, 9,30 _ Arco Irís musical,::dos Santos; estremoso filhinho do SR, OTAVIANO SK�RA JÚNIOR
I que foi, sem .nenhu:n.a dúvida, 945 _ Libertad Lmarque.nosso distinto patrfoio sr. capitão- Para os que privam com o .

sr'j a compreensiva solicitude do 10,00 _ Músicas brasileira em.avíador Rafael Leocádio dos San- Otaviano Seara Júnior a data de sr. Prefeito Municipal. De fa- gravaçõestos,e de sua .exma. espôsa .d. Solan- hoje é de intenso júbilo, pois as-
.

to, O dr. Adalberto Tolentino 10,30 _ MUZAK
. .'Se Fernandes de. Sousa dos Santos. 3Ínala seu aruversano natalício. de Carvalho, indo ao encontro 11 00 _ Informativo GuarujáOs inúmeros amiguinhos zíe Ra- "O Estado" que 'O conta no rol do entusiasmo dos grupos pro' 11:05 _ Trigemeos Vocalistasf'ael Leocádio irão hoje à residên- de seus amigos, deseja-lhe cresceu- motores das festividades carna- 11,15 _ Dr. Alfonso Ortiz Ti-.cia de seus pais para festejar tão tes prospeI'idade�. valescas dé cunho popular, radograto natalício.

lhes proporcionou todo estí- 11,30 _ Variedade em grava-SR. JOÃO BATISTA ABREU
mula e auxílio passiveis, inte- ções

. Fez. anos no dia 1° do corrente
ressando-se, com elevado espí- 12,00 _ Oferecimentos musi,mês o nosso prezado conterrâneo
rito de assistência às expane valoroso correligtcnárío sr. João
sões da alegria do povo, pelosBatista Abreu, estimada figur-a da
desfiles e pelo concurso entrenossa sociedade por seus belos pre-
os blocos e ranchos que animadicados de espí�,ito e de c�r.ação. vam O mvímento, naquelesEmbora, ta�dlamente, folg�r�10s tres dias de folguedos.em. notIciar. tao grata efe�e:lde, N�o menos de mencíonar,muito festejada pelos se.us mume-
com relêvo a eficiência dosros amigos, entre os quais n?s con-
serviços de policiamento datamos.
capital, durante os festejos
carnavalescos. Não obstante oSR. CELSO KOERICK. i �Jct;raordináJdo entusiaJsmo., Vli�::O'O' _ Ave Maria

. FesteJa, r:-esta data seu alllve:sá- que tomou de assalto quase tô- 18,05 _ Carta Sonóra1'10 natalício o acatado

�om�rclan-I da população de 'Florianópolis, 18,15 _ Déote desta praça sr. Celso Koerick.
não houve um só fato a Iamen-

1830 _ Teatro SingerVILSON GUARANí VIEIRA tar como consequência de de- 19:00 _ Momento EsportivoTranscorre hoje o natalício dó sordens ou excessos,
19,30 _ Notícíarío da Agen-jovem estudante Vilson Guarani Deve-se isso a uma serre de

ria NacionalVieira. providencias que, por íníciati-
20,00 __ Orquestra Sinfoni.c'.lva do sr. dr. Othon da Gama
20,30 _ Rumbas cubanasLobo d'Eça, ilustre Secretário
21�00 _ Orquestra Da.ios Bélada Segurança Pública, foi pos- 21,05 _ Carlos Galhardota em prática, mas as quais se
21,30 _ Músicas variadastornaram possível em face da
22,00- I'nformativo Guarujásolícita cooperação dos dignis- 22,5 _ Anibal 'Troilo e suasimos Comandantes do 5° Dís-

orquestra.trito Naval, da Guarnição Fe-
22,15 _ Sólos de vlolãoderal e 14° B. C. e da Base �é- 23,30 _ Ultimas melodiasrea, além do co�c,!rso ��mbem, 23,00 _ Bôa noite _ ENdedicado da Polícia MI�Itar d� : CERRAMENTO.E�tado. G:-aças a �udo IS�O, fOI I fato, para real.ce

do esfôrço efeito um ímpecavél se.r�I�o �e da providência das autoridapatrulhamento e vigilância
des a quem se deve a auspicio,mantendo-se a ordem e propor- �_. _ M

� .'
• _

_

•

�

cíonando ao público tôdas as sa ,cIrcunstanc� de haver
,

o

garantias na participação dos Car:nava! decorn�o, entre nos,
festejos, evitando-se quaisquer e:n ambIente de mtens<? en.tu
excessos. SIasmo, dentro da maIs. lln-
Cumpria assim registar o I perturbável ordem e respeIto.

DR. LAURO DAURA
Faz anos hoje e abalisado clíni

co. conterr-âneo sr. dr. Lauro Dau
ra. Muito benquisto em nossos

.meíos sociais por' seus nobres sen-

timentos, inteligente .� culto, o

.aniversatIanfe 'será alvo de inequí
vocas demonstrações de simpátia e

eaprêço por tdd'0S,;3S 'que gozam de
.sua leal .amisade.

"O Estaid-à'''· o cnmpnímenta,
I

fa
.zeado-lha \votos I 'de . perenes' felici
-dades,

SRTA. LÉA',TE'REZI'NHA JOSÉ
Completa hoje mais uma prima

-vera a graciosa senhorita Léa Tere
.z inha José, dileta íiilha do sr. Ja

.

cob Jorge José «de sua exma. es-

'põsa d. Chams Salum José. A en

cantadora Léa, por esse motivo,
'ver-se-á cumprimentada por inú
:m·eras amiguinhas, admiradoras
.sínceras de seus nobres sentimentos
.e de sim coração boníssimo.

BATISADO:
Foi levado à pia batismal no dia

1 ° do corrente mês, o interessante
garotinho João Carlos Abreu. Noro
nha, querido-filho do nosso distin
to conterrâneo sr. Aldo Noronha e

D. IVONE RAMOS GONÇALVES
Transcorre nesta data o aníver

sárto natalício da exma. sra. d.
Ivone Ramos Gonçalves, digna con

.sorte do nosso estimado patrício sr,

,José Gonçalves, sócio da tmportan
'te firma industrial Teodoro Block,

.

' «íe São Paulo.

senhora.
Foram padrinhos de João Carlos.

o sr. João B. Abreu e exma. sra. d.
Clarinda Vilela Abreu, estremosos
avós do travêsso pequerrucho.

SRTA. OTíLIA MORITZ

· Os nossos meios sociais §..e reju
Dilam, hoje, com a efeméride na

lalícia da gentil e inleligente se

:nhorita Otília MoriLz, muito esti
mada por todos os que gozam de
,seu convívio.

Suas-incontáveis amiguinhas a

sua

tão

Se essa sua dôr de cabeça e indisposi·
ção para ° trabalho são deVIdas à pn·
são de ventre, tome PILUL.AS D_EBRISTOL que facilitam a ehmInaçao
de todas as s.ubstâncias acumuladas em
seu organismo, pelo aumento da secre·

ção biliar e desenvolvimento normal
das funções do IntestIno.

-homenagearão logo mais, em

-residência, pelo decorrer de

auspiciosa data.

SRA. URB4,NO HEIL

Faz an�s hoje a exma. sra. d.
Guiomar' Silva Heil, digna espõsa

...cto nosso conterrâneo sr. Urbano

.Hei!'

PILULAS DE BRISTOL
vegetais e açucaradas

SR. NELsON CARNEIRO
Assinala a data que hoje trans

tcorre .o aniversário do nosso preza
I do amigo sr. Nelson CarneIro, Só
cio.da importante firma industrial
..desta praca "Carneiro & Irmãos".

- .- - ----

A VENDA NAS MELHORES fARMACIAS
- ------

NILO PIZANNI CóRDOBA
Aniversaria-se nesta data o ben

'Guisto jovem Nilo Pizanni Córdo

-.ba, filho da exma. vluva Maria Pi.
'zanni Córdoba.·

.

SRTA. JACIRA AMARAL
,

Decorre nesta data o aniversário
"natalício da graciosa senhorita Ja
-cira Amaral, pr,endada filha do sr.

. .Jorge Amaral.

Executados dois
coronéis russos

Berlim, 2 (U. P.) - Dois coro

néi.s russos foram executados, por
crime dr- peculato, na zona sovié
tica da AI·emanha, segundo infor
ma o jornal "Der Arend", publica
do no setor russo .

Os dois jusliçados, segundo 'ú
jornal; eram o .coro11el Taropin.
chefe da Comissão Comercial, e

o coronel Grazinski, chefe da fir
ma exportadora "Rasno".

Ademais, foram presos 200 em

pregados rL1s\)s ela Comissão Co
mercial Soviética para"a Alerbanha.

. 1-;

SR. LúCIO CARVALHO
O sr. Lúcio Carvalho, competen

'te capataz da Alfândega desta capi
'1al, faz anos hoJe.

Seus amig'os que ü estimam so

bremaneira na certa o farão alvo
· de muitas homenage11s.

MENINA JANETE OLíMPIA·
Passa hoje o 4° aniversário da

inleressante menina Janet� Olím·
pia querida filhinha do sr. Aldy
Varges e elP sua exma. espõsa d.
Leonor Lisboa Varges.

PROF. CATARINA SEARA
Transcorre hOJe o al1.i"ersário

natalício da gentil senhorita pro-
1'CSSOl'U Catarina Seara ajudante de

'.!.. ..... _I

A o tomar aperitivo

Peça Bitter
Aguia puro

O Aperitivo completo

cais
14 00 - INTERVALO

16:00 '- Em tempo de valsa

16,30 - Musicas deliiíosas
17,00 - Informativo Guarujá
17,05 - Roland Peachey e

seus Hawainaos
17,15 - Heriberto Muraro em

solo de piano
17,30 - Um programa para

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende diàriamente, no Hospital de Caridade,

o _

r CINEMAS
RITZ, hoje as 7,30 horas

FURACÁO
COM: Dorothy Lamour - Jcn

Hall .

No programa: 1° Conheça Santa
Catarina n. 3 - Nacional. 2° Atua
lidades Warner Pathé - .Jornal
Preços: Cr$ 4,80. e 3,00
Censura até 14 anos.

.................. 0.0 .......

:R'OXY: h-Oje as 7,30 horas
,

última Exibição
LÁGRIMAS D'ALMA

COM: Mona Freeman - William
Marshall - James Dunn
No programa: 1° Noticias da Se

mana - Nacional. 2° Férias de In
verno - Desenho
Preço: Cr- 3,00 único
Censura até 14 anos.

..

ODEON', h�j�: ã�
.

7,30' h����
... , .

última Exibição
ROSAS TRÁGICAS

COM: Victor Mature - Pei5gYJ
Cummins - Vincent Price

.

No programa: 1° A Marcha rla
Vida Nacional. 2° A Voz do Mundo
- Jornal
Preços: Cr� 4.80 '8 3,00
Censura até 14 anos.

..

iMPEiiiAi,: 'l��j�' ã�' 7:30 'h����
..

última Exibição
AS PRESIDIÁRIAS

COM: Adele Mara - Lynne Ro .•

berts
No programa: 1° Conheca Santa

Catarina - Nacional. 2° Mulheres
em Demasia - Comédia
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

••••••••••••••• 0.· ..•••

\Domingo
SAGRADO E PROFANO

�
€'/;;$I'

POTENCIAL EXTRAORDINÁRIO
DE VITAMINAS •••

McC

/

11M

num vidro de ÓLEO DE FíGADO
DE BACAI,HAU de Lanman

e Kernp. Há mais de meio s�culo
vem sendo usado. de preferência
a qualquer outro..+para nurnr e

tortificar o organismo de:
.::. crianças ern cres-
cimento .

- crianças débeis
- con vá1escentes e

pessoaS frac_as em

&era�
ÓLEO

DE FíGADO
DE BACALHÁU

DE LA"!AN E KEMP

. Á VENDA NAS MElHORES FARMÁCIAS
lnte1:oContlnentaL

4tenção�
radiomadoers

Recebemos a seguinte carta:

Florianópolis, 1° de março da.
1949. Ilmoo. Sr. Direto.r do "O E·s�

tado" Nesta - Prezádo senhor:
Como Delegado da Liga de Ama�

düres Bra.sileirõs de .!_tadio Emis�

são em Santa Catarina, cumpre·

me' comunicar a V. Sia. que, no

pl'óximo dia 6, serão realizados,
nesta Capítal, na DelegaCia da Es�

o�la de Aperfeiçoamento do DCT.,
os ,exames 'para Radio-amador,

cujüs candidatos inscritos são �s
seguintes: Orlando M. Neves, Joao
Radminsky e Anésia· M. Lucena.

(Florianópolis) ; João da Costa Car�

vaÚlO (Lajes); Osmar Dutra (Por
to União); E�ílio Drie�sen �C��
çador) ; El'nesto Scumg � _Joao
Bombassaro (J·oaçaba); OsorlO l.

Furlan, Atílio Francisco Xavier

Fontoura e Tácito Dioma� Krae

mel' (Concórdia); J'Oão dos San�os
(Brusque e Pe� Wilson Sclllmdt

(Cresciuma).
.

Agradecendo, antecipadament�, a

fineza da divulgação da sLlpraclta�
da relação, firmo-me,
Cordialmente, Pel'ci'Va� C. Flo_?'es.

FRAQHEZAS EM GERAL
VINHO .CREOSOTADO
"SILVEIRA" .�J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. sas rodovl8r1as II Transportes Aéreos limi, ta'da
�

Diretor: RUBENS A. RAMOS BEGUNDA·lI'EIIU II I
Proprietário e Dir.-Gerente :"'........esso São Clstóvlo - • -_._- ... 2 4 6 R' S P ,�S

�.... �..... � as. as. e as: tO - antos - aranaguá - Curitiba
IDNEI NOCETI 7 horas.
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Diretor de Redação:
Auto-Vlaçao Raja! - Jtaja! - 11 )lo.

,
- Joinvile - Florianópolis e Lajes. �GUSTAVO NEVES r� Brw!Qu__� _ �

3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile ,
Chefe de Paginação:

16.:o;�so Brusquel!B. _ NO't'1I 'l'reDto l/Curitiba
-- Pararuiquá -� Santos e Rio.

i
FRANCISCO LAMAI'..QUE -Ã���i�:S' Catarlnense _ JoÚl:v11e ,O

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. ,
Chefe de Impressão: - •horas.'

�.

JOAQUIM CABRAL �A SILVA

1_A�t�;:t*"0 CatarmenM - Ourttliba lo Agentes.· 'Fi·uza L-Ima &. Irma-os ,�
Bepresentante: Rodovi�-la Sul-BruU - � AlecN I o

A S LAR - 3 horas. ,•. A Rapído Sul·Br&sUelro _ JoIinTile _

� Rua Conselheiro Mafra 35 - Telefone 1565
Rua Senador Dantas, 40 _ 50 A.s II· e 14 horas.·�

,

TElRÇA-F'EJRA f .',
'

,ij
andar AUW-Vlaçao Catarlnenn _ POrto Ale-I .....<)�().....o_().-..<),_..()_().....().....<)._.().-.().....().....o-e

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

RAUL CASAMAYOR �A;�o';�ç§o Catli1"lJleIlae _ CUrl:tiba

Auto·Yi&çao C&tarlnense -. Jolsl'Y1le
- • horas.

All't'l,.Viação Catalr1nenJH - Tubado
- 6 horas.
Expresso SAo CrIF..ó�1o - IAcuna -

7 boras .

. Emprêsa Glória - lAa'UIIIa' _ 'l"'� Ie 6% horu. .

Expresso BrusqUerullll - Bnulqu. -
16 horas.
A -rto-Viação !tajal - [Uja! - 111 ho

ras.

Rápido Sul BrasUe1JI'o - .JoIin'ril. - ..
I) e 14 horas.

QUARTA-J!I'ERÃ
Auto-VlaçAo Catll!l'lnense

- 5 horas,
Auto-Viaçao Cat.vmsn.se

-- d horas.
Auto-Viação CataJ1'1DeIIJR

• - 6,30 horas.

I
Rápido Sul BrasUeIro - JolnV'lltl - ..

5 e 14 horas.
Expresso São Ortsto'J'to - LIiC1ma ...,.

7 horas.
Expreseo Brusquenee _ BruIIqu. _

16 horas.
Auto-Vlaçao ltajal - [tajal - li no

ras.

Expresso Bru.squenae - Nova Tlrento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul BrasU -,- P6rto Alellft

� � horas,

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos'.

II
II

I
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

go andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

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

90,00
45,00
25,00

No Interior
.

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

Anúncios mediante contrato.

I
...-.. - -..-.-.••- ••.:-. -Jll..••""ti

A, direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos' nos artigos

assinados.
'

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

ITAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10�40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL)- 13,55

Worte /
Terça-feira

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguâ

- ...:.... Santos e Rio.

( I .\l'<l\lR - 10,.40 - Norte
l}R UZEIRO 00 SUL I i2,OO -

"orle
VARIG - t2,30 -' Sul
PANAIR - iS,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR � 10,40 - Norte

CRUZEIRO 00 SUL - H,OO. -

Morte
VARIG - i t,.tO - Norte
PANAIR _ 13,50 - Sul

Ouinta-feira
"TAL" _ 8,00 - Joinville

.

Curitiba - Paranaguá
.

_. Santos e Rio.
PANAIR - 1o,.tO - Norte
PANAIR - i3,50 _ Sul
VARIG - i2,3<1 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

Iforte
, CRUZEIRO DO SUL
Bul

Sezta-feira
"TAL" _ 13,00 -cLojes.

.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"orle
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado

t3,55

4'TAL" - 8,00 _ JoinvilIe'
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - i2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - iS,55

aarte

Dominqo
PANAIR _;_ 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - i i 00
},lANAIR - i3,50 Sul.

. ,

Viagens aéreas em
-

"Catalínas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO I 'FABRICA,

DE FOSFOROS (PRON..

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as ,T� P. FABRICAR)

terças e sextas-feiras as 13 horas. .

'

Vende-se
.

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho- Maquinário Cr$ 250.000,00
ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul _ Para- Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e Situada em Campo Alegre .;_ S� c..

Iguape são facultativas). Vende-se tb. só maquínârío
.

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia. Informações com A. Wehmufu -

Rua Alvaro de Carvalho n. 1. Brusque - Santa Catarina".

Telefone 1402. - End. Te!.: "Steiner". • �

Casa Recem
consfruida
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

·material.
__________�- ......__ • TRATAR NESTA REDAÇÃO

\

9,00

Joln'V1le

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação . CatarineIlM'

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Ca·taf."mena

._ 5 horas.
AU!to-víacão Catalrl.nenH

- d horas.

Auto-Viação Catarlnense -. Tubaa'io
- a horas.
Auto-Viaçllo C'at&r1nena - Laguna

- 6,30 horas.
Exp_resso Slío CristoTAo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - LaguiDa - • 1/2

e 7 1/2 horas.
EXpresso Brusquense - BruI!Q.1le -

III horas.
Áuto-Vlação Haja( - ltajal - 111 no

!"a6

Rápido Sul Brasllelro - JoInTll. _ ti
8 " 14 horas. ,.

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec(l - �
- • horas.

SEXTA-FEIíRA
RodoT1.árl:a Sul Brasil - POI"to Alegre

- 3 horas,
Auto-V\ação CatarlnenlHl

- lI"'horas.
Auto-ViaÇ!\o Catar1nimH·_ Jo�Tll.

- • horas.

Auto·Viação CBU!rlinenH - Lacuna
;_ 6,30 horas.
Expresso SAo Crlstovllo - � -

7 horas. .

Auto-Viação ltaja1 _ ltaja! - UI hl>
Tas.
Expresso Brusquens. Bnulque

16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnfll. -

� à. 5 e 14 horas.
BABAl)('
CatarlneJlJH - OUrltliba

PGrto

JolnT1.1e

Curltiba

Auto·Vla,çao
- 5 hora,s.
Rápido Sul 'Bras1lelil"o _ JowTll. -

às ti li! ]9 horu.
- I horas.

Auto-Viação CatarmellBe - JolnTlle.
- IS boraa.
Auto·Viação oa,tarlinenH - Tub&rl.o

- 6 horas.
Exnr'lSSO Slío Cr1stoTAo - Laguna -

7 horas.
ExpreSl!O BrusqueIl!H - Brulque -

a horas.
Autc·Viação naja! - Itajai - 11 hCil-

raso .

Expresso Brusq·u_ - NOTa Trento
- 9,30 horas,

'

Expresso G!órla - Lacuna -'. 112
,. ., 1/? h(Vf"'JI._

SRS. ASSINANTES
Reclamem· imediata

mente qualquer irre-'
gularidade. na entre,a
'de seus ;ornaes.

Escritório Técnico
Cid 'Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de. sua viajem ao!

E&tados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
chá Amaral reabrirá seu e&critório
(Rua Presidente Coutinhe, n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe.
rando co�tinuar a merecer as espe.
ciais

�
atençé'íes de seus amigos f

-I' cliente&. Pedro Medeiros, Auxiliar

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. T.elefone 42�4989 - Rio de

Janeiro

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE.SERVICOS TIPOGRAF"ICOS I. APRESENTAÇio IMPECÁ�EL •. ENTREGA

RÁPIDA
._,. --_._-------------------------

MOEDAS ANTIG·AS
,

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

....._-.-..- ..............._-_._...._-..-_M_...- .....- .•-_-_,. .-_-_"_-.-_'.._-_-_- .-.e.-. MP...... .-.-..-J

()!

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

INC:ÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
,

. ,Responsabildades � Cr$
Receita \..... Cr$ .

!' Ativ<íl •.•..... Cr$
/

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades . ,. Cr$'

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,So
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de CarvaJho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu_

Relojo·aria Progre15o
de JUGEND {1;> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta 011 telegrama e pague
sómente quando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ .260.00

Despertador de baIlO
ilumina a noite

Suill.o de qualidade

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

.No••oa relagi�. .ãa aoampa nhada. dali reipectivo. oertificados
de garantia. \

fEÇAM-NOS CATALOGOS _. ENVIAMOS GRATIS
, JUCEND & FILHO

.

Curitiba - Praça Tiradent•• , 260 - Paraná

;'

Quando alguém. tal_ 6 ......
theiro da ilustraQAo a-oima,�
lhe. em o.ma.vel gesto. am càIiee cio
excelente aperitivo. KNOT. Iam.....
... v. Sia. de acrescentar. 80 a.g-rade
o." .. gentileza:ESTEE TAf1.
BFI1 O NEY APElllTiVO

I'nEIJIJ.ET(J!
�iIIIIIII!

Cami.a., Gravatal, Pilame.
Mei81 da. melhorei; pelai ,me
norea preçol .6 na CASAdM18
CELANEA - RuaC. Marra;

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

G.Dr. (L"RNO
GALL,ETTI

A'DVOGADO
,

Crime e cível
ConlltituiçQo d. Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Daolarat6rioll

E.crit6rio " Residencia
Rua T;radent.. 41'

�ONE •• 1468 I
I

EMPRESA 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. - "Empre-
sul" Joinvile Sta. Catarina
- Brasil.

.

Tomando Hitter I
4Duia PUf-O.- --I.Nãé' terá ind_isges tão ..

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua Joãp Pinta

n.O 18 -- Florianópolis
•• • • • • •• • «r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�INTERNATO SÁO LUDGERO
Situado 'em ótimo clima a 6

\Jds. de Braço do Norte, neste Fs
",tado..

ACEITA alunos, ainda para o
<corrente ano letivo, para os Cur
sos PRI�RIO e COMPLEMEN
"'TAR. '

PENSÃO A�UAL: - De 10 a 30
.eanos Primários

: Cr$�'2.500,oo. i'40, ano' Primário e Curso Comple
"metltar c-s 3.000,00.
"PEÇAM PROSPÉTOS ao' Cotégio. «Coração de Jesus", nesta Capital.
COMPRADORES P�A CASAS E

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas e
: l®errenos:

i 'Rua Deo,wro 35.
,

�.,reune som, .. acabamento ••

.solídez •• , no piano perfeito 1

.Além de vários modêlos para
. 'pronta entrega ... êste m,raVl
.Jhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento a longo prazo!

SubwirtzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Te1. KNOT

Florianópolis

!tUA VOLUNr"RIOS·O'" PÂTRIA N� fia . t.':ANOA9
C"""'A POsr"'�.M� . 'E�EfOHE 66<10· TEL(&IIIVIII'I�. _Q,l"ECrOll..

JAgencia Geral para S.'Catarina
--Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
.�. Postal, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOr"IS

Extraviou-se
Foi extraviada a Carteira n?

'1,045 .ernitída pela Caixa Eco-
l:nomica Federal de Santa Catarí
ma.

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

'CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com
'todos os preços de moedas de
'Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as liv,r8;',rias da cidade.
, Pelo correio Cr$ 25,00.
.............................................................
'FERIDAS. REUMATISMO C;

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de NogueirarM.dlcaçéio auxiliCllr no tratamento'
da .iflJi..

,
r

..

................... .,
,_ ..

o TESOURO
Da ,inatrução está ao aloane.-de todos. Dá esse teaouro ao teu&migo analfabeto, íevendo-o a um'�urso de alfabetização no GrtJpClI

:�Olar São José, na Esoola. Indu..
d
ral de Florianópolis ou na Cate.ral MetroJ)oUtana.,
.........................

I

de

'Investimos

DESDE sua -fundação em 1925 a General 1\10tOl'Sdo Brasil tem depositado sua confiança nottuturo do Brasil. Na Iridustríalízacão crescente do'IBrasií e na abertura de novas e melhores estradas,'jaz, sempre o cremos. a solução dos problemas: que hoje enfrentamos - a necessidade da utilizaçãoI' ílocal das matérias primas e a elevação dos padrões de vida.
i (OS sistemas I' acionalizados de acondicionamento e{Imontagem da General Motors vêm promovendo!I'QeSde 1925 o emprego de matérias primas e mão.l de obra nacionais.
hlHoje, completadas as novas instalações em Sãor'{Caetano, no valor de mais de 200 milhões de cru-

/' z.eíros. a utilização de�tes eler1téntos será racult�darem escala ainda mais ampla" Empregando 2,ül1

(lpeSSOas, as novas instalações oferecerão melhores<condições de trabalho e têm capacidade para,produzir 1 unidade completa cada 4 minutos - 011I ,sejam 15 automóveis e caminhões por hora, emcontraposição aos '5 produzidos anteriormente." As novas instalações da General 'Motors virão.18.lt!r_gM Ironteíras ao progresso do Brasil .

•

mens
•

cruzeiros

no futuro d� Brásil
:
-er{.

•

'GANHE UM NOVO

CHEVROLET
CAMINHÃO

I
I

o senhor possue um ve
lho caminhão Chevrolet
em bom estado de cori

servação e funcionamen-.

to? Inscreva-se no mais
próximo concessionário
General Mctors e,- candi·
datando-se à parada de
veteranos GM, ganhe um

'

caminhão Chevrolet 1949!
..

(ÇENERAL MOTORS DO BRASIL S. A. GENERU
,MOrORS

111r...•...•..........�·······················..······1• DR.,.

li Ao DAMASCENO 'DA SILVA _X'�! I,•

'

ADVOGADO

'�'�l I• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS ::
'E! l' '''imi:l •· "'� �-�� :I:. Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

_ ,.(Edifício Pérola):
:: "Fones: 1.324 e 1.388
:•

•:
Florianópolis - Santa Catarina

-

:: '

.:.... .-=
ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profíçua
de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela.

onda da ZYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

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

As águas do mar' �.;� '�O��;i;���Perigo para a conservação dos Mo- Nome .

.
.

,·tores JOHNSON Sea Horse pois to Rua Est. Civil E. �asc .d�s êIes, antes de sair' da fábrica, Mã.e . . . . . . .. ••...... .
,. ...•.......

.
.s�o tra.tados por um procçsso eSjje. I

PaI . . . . ..
. . . . ..

•...
•....• ..

_.
. . . .. • .....••.••

elal id l' d t d Emprego ou Cargo
.. ". . . .. .

.

, ea iza o e execu a o para ._'llrote"e t 'I' Cargo do PaI (mae)
.

.

'" r as par es meta rcas contraOs efe't .

'

Observoli
I os corrosivos da água salga-'1':� Distribuidores Comércio �

•........... "
. ', . . . . . . . ..

. ..•......'p' nsnr)ftes C. Ramos S. A. - João Agradeceriarnos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
lnto, 9

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

lLeia, Divulgue e Assine
ff

Jornal de Joinvile"
o mais

Santa
completo Orgam

Catarina
de

Um veiculo

- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado" {: ;;,

�
-- --�Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de' preencher ocoupon abaixo e remetê-lo, à nossa Redação, afim de completarmosquanto antes, o nosso Cadastro ,Social.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E O Carnaval acaba!
O arlstocrafico "COQUEIROS Geral, Dr, "Madeira Neves, muit.o Chegou depois o entusiasmado

PRAIA' CLUBE" encerrou de um e muito contribuiu. para a maior bloco.
modo brilhántissimo .seu triduo brilhantismo das festas carnava- UNIDOS DO CHAPECó
carnavalesco, com uma soirée des- lescas,.. Com seu,s bonitos estandartes, ês
lumbrante, 5a feira b.ltim� que A melhor sociedade de Florianó- te bloco fez bonita exibição e can

começou com a luz bruxuleante polis ali estava presente e nínguem tau muito a quadrinha alusiva ao
de velas, pa:ra depois entrar em sua ligou a protocolos na vertigem da KOLA lV\ARTE, fazendo parte assim
iluminação eletrioa... folia... .. do concurso ...

O ,enoerramento dos folguedos ( Montanhas de confetis '1stavam. Gostamos muito dos UNIDOS DO
no "COQUEIROS PRAIA CLUBE", pelos cantos dos salões e rol�,s enor- CHAPECó sendo a sua colaboração
.esteve á altura de um bom princi- mes de serpentinas embaraçando em terceiro lugar ...
pio fofioníco, alcançando pleno su- a marcha brilhante dos foliões, , . Coube-lhe o premio de 3 duzias de
cesso a festividade ao Rei Mômo, , . Acompanhando a orquestra, com Brah lIa Rainha, saindo a turma mui..
Houve .condução especial pana as musicas mais salientes do mo- to contente ...

ali e assistência foi enorme, como menta, o foliões deram todo fo- FAZENDEIROS DO ARRAIAL
não podia deiX"ár de ser, . , lêgo e uma alegria sem preceden- O cavalo dansou, o homenzinho
Parabens ao Manéca, ao Major tes reinou. em todos os <ha iles do

dansou, todos dansaram et o Bloco
Mendes, ao Dr. Cruz, ao Dr. Filo- "veterano"... ,

meno, que se desmancharam em CONCURSO bA KOLA-MARTE

genl.ilesas, a todos em geral e a NO "12" ...

nós outros em particular". Os incansaveís IRMÃOS MEN-

CLUBE "12 DE AGOSTO" DES ofereceram ao blóco que mais

O "veterano" esteve inegualavel se salientasse nos salões do Clube

O CAXIAS IRA A CURITIBA "abafanLe".,. Começou no saba- "12", um engradado de Brahma

Divulga-se em Joinvile que o do a sua aristocratica brincadeira Rainha, lendo a vitoria- sbrrido ao

esquadrão do Caxias F. C., vice- e só acabou quando os gajos come- BLOCO DA MISERIA (que fan

campeão local, irá a Curitiba çaram a cantar ao alvorecer de tasiados de ohinõses, deram muita

enfrentar no próximo dia: 20 o quarta-feira de cinzas, . . vida aos grandes 1'",'1 iles , , .

forte onze do Clube Atlético p�-I O .gr-ande baile de ,sabado �fOi, ex- Parabens ao Jauro, ao Salum, R.J

ranáense, vice-campeão pararia- traordinár-lo e. mnguem fICOU Araujo, ao Bittencourt, a'; Wen

ense. olhando e hispando e quando o dhausen e aos outros bambas que

samba "Cerr-ava" grosso, a "CHI. tanto valor deram aos íolguedos,
SADINHA CONTRATADO PELO Q1JiTA -BACAN,{'" veiu p'ra roda Ao clarear do dia a música parou

OLíMPICO brinsar loucamente... e "ludo toccu" para casa".

Notícias vindas de Blumenau A orquestra do maestro "Hugoli- A hora que escrevemos estas no-

revelam que o extrema esquer-: no" se "arrazou" toda e a festa deu las, os foliões do "veterano" dor

da Sadinha, que' vinha defen- maior realce com a ajuda da rapá- mem o sono repousado da ruais

dendo as cores do Palmeiras, zlada do maestro. .. alegre festa do Brasil, ..

transferiu-se para o Gremio Es- Serpentina era "mato" e não foi Éva dominou em Loda linha e as

portívo Olímpico, da mesma cí- preciso ir a Jacarepaguá porque mais lindas fantasias pass.ivam em

dade contratado como profis- nós mesmo ali pudemos nos arruo desfile em nossa frenLe na caden-

sional, '

•
m-á ,', . cia das marchas carnava'cscus . ..

, _ E quando" o circo' chegou" a O "veterano" "abafou" corno

CONCURSO "MISS DOS Eg- turma caíu no -samba e Locou Ludo sempre ,e marcou .mais um tento

PORTES DE SANTA CATARINA p'ra f['enle.,. nas suas já gloriosas tradições...

Noticiam em Joinville que O "veterano" "virou" ainda no CONCUR�O "MAHTE"

existe nessa formosa cidade do domingo e o baile entrou no do- A conceituada firma desla jira

norte do Estado um grande mo- minio do delírio e aguentou firme' ça, IRl\UOS MENDES & CIA., f'a

vímento liderado pelo Guarani I até que os foliões já esLavam mo- bricantes dos afamados produtos
S. C. no S'entido de colocar a srta les e alqLl�brados,.. "Marte", destacando-sç entre ôsse:, E nâ'o devemos deixar, de apre- Ao segUlldo colocado, uma b')nihl
Tezerinha Torrens, pertencente Segun(� feira a fe�ta ,infantil o excelente refrigerarüe KO�A sentar também os nossos agradeei- taça oferecida pela "CASA O PA
Sociedade Esportiva Cruzeiro do foi um delirio, sendo Irra?lada pe· lViARTE, a bebida ideal para é;S

mentos para atenç.ões dispensadas I RATSO", o assanhado dos "PROTF.
Sul entre as mais fortes candi- la "a mais populae" ou a 111SUpe1'a· folguedos carnavalescos, ofere-

ao representante deste diário .. _ I' GIDOS DA PRINOESA" e o 30 :!,Jrc-dat�s ao titulo de "Miss doE.' Es- vel Rádio GLlarLljá, pela vóz do oeu aos blocos inscritos, prêmios A VOLTA DOS BORORóS r

mio ao "Dião e sua Escola de San-
portes de Santa Catarl'n'a", l'n· noss'o Dakir Polidora, a vóz moça como passamos a descrever:

V' "t t b " .

-'t' I d "0'0
.

anas n01 es se apresen, aram �f' a � a Im]:>01' anc�a ·e.: crnzel ..

teressante concurso que está que todos nós gOsta�10s. :. "

As dezessete horas 'e meia, (lhe·
nosso público, os assanhados BORO- ros .

. promovendo a Federação Atlé- A festa mfantll ab,afou cem gou aoO "BAR-�1IRA-MAR", de pr(J-
RóS", Sempre com sucesso 1000/0, :É digna de aplausos a iniciativa,

tl'ca Catarl·nense. Segundo a por cento e fOI Llm bl'llhante feito priedade d� Irmfios Bilck, esfor·
T " "

'BORORóS M
,-

I
..

'd B� erça.1\e�,r� !porem, os ,do Dr. Prefeito umClpa, o llllU',Ú
mesma 'l'nformaça-o J'a' apol'aram para os anais do "veter,ano"... ça-clos dirigentes do referr o ar

I'"aba,.faram" CO,lU sel.1 formiriá,ve,l unavel e deligente d_r., ,folentino d�
a canddatura da sr'ta, T'erezl'nha "E.!' o circo já chegou"." m" as o primeiro blóco ou seja:

desfIle frente a PrefCltura MUl�lC'- Carvalho, que pOSSIbIlItou O' gran-
Torrens, além dos clubes citados nós não c11egamos a maLàr a fo·

DIÃO E SU_Í\ ESCOLA DE pal, quando receberam uma linda' de espetáculo que presenciamns .. �

acima, o Caxias, América, São me" carnavalesca: porque qUando/SAMBA, , . Taça doada pelo dr. Prefeito Muni.
'

Os foliões prometem para o ano:
LUIZ' , Flamengo e a Sociedade "coisa" estava' boa .!)'lesmo, o ca -

'd' I \ "

. O blóco estava ,escupen 0, com cIpa.... grandes coisas_ ..
dos Sub-Tenentes 'e Sarg.entos. na vaI acabou,..

'L
'.

t
-

ntes F' '" IdI'SLlas vestes mm o 10 eressa , 01 um C!lPft..cu o es llll'- Que não. fique em promessa a all-;'-
Como vemoS' mais uma fortE'

TERÇA�FEIHA GOHDA. . . tendo á frente um esta,ndal'te.,. brante o desflle dos blocos, sc�do mação que �s levou a idealizar
candidata é apresentada no

O grande baile de encerramento Todos � bíbís' vermelho-e-ibranoo, os. BORORóS iluminados com fo- inúmeros feitos para 1950 ...
maior concurso esportivo já re-

do "veterano" esteve piramidal... 'camiseLas, vermelho-e-branca, cal- gos-de-bengala multicôres... I O carnaval está voltando entre
alizado no Estado. O 'preito será As dansas começaram cêdo, ao ça branca, animadinhos que era Pena que a chuva impertinente 'nós .•..sem nenhuma dúvida dos mais

abrir das cortinas, que separaram unia loucura ... - viesse estragar a tão es})erada 1'E'<;.1 Será que voltará mesmo com(/,
concorridos e sensacionais. 'a inegualavel orquestra exclusiva O blóco cantou muito b8m uma ta popular, �.ogo no último rUa, 'dantes? .

do CIlrbe,.. marcha carnavalesca, entel'calada quando nas noites anteriores, que1---------------O JOGADOR NúMERO 1 DE FU- Muita gente queria ir para Jaca, com referencias à deliciosa bebida
quasi nada houve, o tempo se

B ITEBOL TORNOU:"SE PROFISSI- repag'ua', porque dizia que ali mu- KOLA MARTE. b 'II t t k" unga OUconservou I'l lan ·emen e o ·el.

"

ONAL lher era mato e queria se arrumar O blóco elo DIÃO é bamba mesmo
Mestr� Dargiso, à frente de sem

'f T d t t mEstocolmo (BISI) - O grande POI' la',', ,. Mas n.ós ficamos dentro e sua harmoniosa cadencia e preci- ORO ÓS f" d t Aluga-se, a anll la � ra o, n
B R', 01 um con u ·01' que bllngalow, de construça:o lllodenw:r,',z dOEi J' o g á d O r e s de fu- dos salo-es fe'erI'cos e ,engalanados são mereoeu, como foi feito, o, pri-, ,

.
'

esteve sempre a postos .. ; situado em rna próxima do cen.:;:·o·Lebol suecos, Gunnar Nordahl, do "vetenvno, Clube "12", e caí- me:iro prêmio, cabendo-lhe uma ta-
Parabens aos BOROHóS, e que I da cidade, tendo jardim com in{t-

internacionalmente conhecido mo,,, de geito na folia, , . ça, que será para ser disputada du-
para o ano voltem mais aguerrido' meras flores e quintal com diver-

como center-forward ela "Equi\. A a'!ll'maça-o dava gosto de se ['ante 3 anos e Il;1ais um engradado sas árvores frutiferas e canteiros
e mais assanhados ainda .. , 1Pe de ouro", que/ conquistou 'o ve'1'". Uma loucur'a coletiva do- de Brahm::t Rainh� e 3 dl1zias de para boa lOrta ..

E o carnaval acabou e a gente O aluguel com.preenderá o mo-torneio olímpiCO em Agosto de minou a briihanLe assistência ... KOL_;<\ MARTE.,. ficou, feliz a sonhar, pensando (111(: biliário completo que se cncontr�1948, tornou-se profissional acei Todas as mesas lotadinhas da sil.1 PROTEGIDOS DA 'PRINCESA. E
110 mesmo prédio. Tratar com Jos.e......,... o ontro que virá, então como se· Itando um oferecimento do clube va,.. Todos os recantos dos sa."'_ SUA ESCOLA DE i:>ftW!rA Carvalho, funcionário da firma ,t

italiano Milán AC. Informa-se lõcs "atochados" de mêsas e miria· O segundo J:>lõco a chegar foi orá." I'OnÍl1s & Cia. à Praça 15 de :Nove!'l1-

que recebeu maiE.' de 100.000 co- eles de confetis esvoaçando no ar endiabrado conjunto dos PRO'l"E- IDÉIA MUITO APRECIADA bro 11. 1 - sobrado.
roas para atuar hêste clube.

I

e milhares de tiras de' serpentinas' GJDOS, com suas três RAINHAS �
Outro membro da· E'quipe de varando de um lado para outro, ,. uma turma fantasiada de azul cla-

,Ouro Henry "Garvis" Carlss'on, O cheiro gostoso das la-nça-per- 1'0 ,e azul escuro, com seus bíbís e

que �gora está jogando com o fumes, entonLecionou as cabeças da mu i La animação, .. Depois ele C:111·

Paris Club Stade Français, se genlE'.,. ,
tarem' a modinha feita e�pecial

bem que permaneça amador por A Diretoria do Clube "12", teu- mente em homenagem a KOLA

autorização especial ta Associa· do á frente o seu Presidcnte, em MARTE muitas evoluções, o blo

ção Sueca de FutebOl, tambem exercício, o benquisto e amavel co seguiu sua marcha para fren-

pretende, segundo informações conterrâneo NELSON NUNES, o te, ..

recebidas, 'iniciar' uma carreira Secretário Gêral, incansayel e ba· Esle blóco tirou: o segundo
profissional em um clube itali- talllador amigo de toda gente, AH- gar, ?abendo um engradado
ano de futebol. I

:\'ALDO DUTRA, c seu Tesoureiro BHAHMA RAfSHA ...
..

I

ESPORTES
dos folguedos

(Reportagem

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

• •

Encerramento
NICACIO E BEl'fTEVí mxo A •

SÃO PAULO
Estamos seguramente, infor

mados que a diretoria �o"�aula
Ramos deu permissão aos seus

protíssíonaís Nicácio e Benteví

para realizarem vários tests em

um grande clube de São Paulo,

cujo nome brevemente divulga
remos, e que 'se encontra bastan
te interessado em contratar . os

dois destacados craques trícolo

res, bastando para tanto que
ambos cOl'respondam nas expe
riências.
JOGARÃO OS DOIS INDE

PENDENTES
Ao que tomos informados, o

Independente, valorosa agre

miação do distrito da Trinda

de, domingo próximo receberá

a visita do, seu homonimo de

Santo Amaro, para uma partida
revanche que desde j'� vem des

pertando grande mterêsse entre,
()S aficionados das duas Iocalida-

des,

carnavalescos
de ,ANTONIO SBISSA)

cediam a cada momento.
O GRANDE DESFILE D,E TERÇA,

FEIRA, ..

Conforme vinha! sendo arntncia-, :

do, houve terça-feira a noite, o

grande desfile dos blocos. , ,
,

ÁS 20 horas teve inicio o desfite,
defronte ao Edificio da Prefeitura'

Municipal, pará. o grande concurso

Instituído pelo dr. Prefeito Munieí

pal , ..

Imensa multidão se comprimia ao

longo de ambos os lados da Praça
15.
O primeiro bloco a entrar na Ii

ça foi os dos "FAZENDEIROS DO

ARRA1AL", que foram bastante

aplaudidos. .. -

Logo após apareceram os sensa

cionais BORORóS, que foram rece
bidos com salvas de palmas= pela
multidão entusiasmada.
OS BORORóS como já dissemos

linhas atraz, "arrombaram" a ban-

ca, _. f

Em terceiro lugar passou "DT_�O

E SUA ESCOLA DE SAMBA", 1't'C"_

ganhou o quarto lugar, .. recebendo bidos com muita vibração pelos as-

duas duzias de Brahma Rainha. sistentes ...
QUINTO PREMIO Em quarto lugar desfilaram 'O'!

O quinto premio coube a um blo- "FIbHOS DO MAR", muito ürigi
co muito engraçado, mas que não nais em suas lindas fantasias., .

conseguimos a saber bem o nome, "OS PROTEGIDOS DA PRINCE
um premio de consolação, ou se- SA E SUA ESCOLA DE SAMBA"
ja uma garrafa de MADEIRA n, vieram a seguir, recebendo fartos
oferta do Irmãos Bilck, que patro- aplausos.
cinaram também o concurso, 'con- Encerrando o grande desfile, Ilu
trihuindo assim para um carnaval minados com fogos de bengala, pas ..

bem mais animado. . . saram garbosos os "UNIDOS DO
A Comissão julgadora era com- CHAPECó", que agradaram plena-

posta dos jornalistas João Fraiuer, mente...
•

pela Revista "Leia-me!"; ,I. Men- Da poria de entrada da Pref'eitu
dança, pelo "Diário da Tarde", �,n- ra, presenciaram o 'desfile o sr.

tônio Sbiss.r, por este diário e mais Prefeito Municipal, dr.
'

Adalberto
o cronista Ivo Noronha e o musi- Tolentino de Carvalho, incansrve!
sista Mário Loureiro pela Orquestra edil de Florianópolis, Senador dr.

Juvenil, que julgou do valor nas Ivo d'Aquino e altos funcionários
músicas apresentadas.v. da Prefeitura e snas exmas. farni-
A Comissão esteve a postos des- lias.

de ás 17 até ás 21 horas, quando A Comissão julgadora era com

foram entregues os premias. tendo posta dos representantes dos [or
os 'blocos feito novas evoluções .. , nais "Diário lia Tarde", "Rádio
.o Concurso "MARTE" alcançou Guaruiá", revista "Transite"; re

pleno exilo, e aqui damos os para- vista "Leierrne!", de "A Gazeta �

bens' ao esforçados IRMÃOS MEN-,. deste diário, ..
DES e aos IRMÃOS B'ILCK, que O primeiro lugar obteve o bloco
muíto awegJ'aT'al11 os foliões dos dos "BORORóS", recebendo uma

blocos., , linda taça oferecida pela Prefeitl1r�.

'Foi muito apreciada a idéia ri!)

direção do CAFÉ BAR "PONTO

CHIC", mandando colocar mesas

na calçada que circunda aquele es

tabelecimento, dando uma chi.� na

quele trecho féericamente ilumi·

nado e à semelhança do que se faz

nos grandes cenLros elo país.'
O corso aliás êste ano, nos dias

lu"
de de. carnaval esteve dezllsado e as

balalhas de lança-perfumes se ':,u.

Locomõveis
Dispomos para pronta entregif

dos locomoveis seguintes: 'EBadenia (Alemão) Ide iR-BP·
Mar�hall de 24,30 e 36 HPE.

\

Paxmann de 36 RPE.
Claiton de 42 HPE. ,

Tratar com Mário Abreu nesta c;:
dade ou no "Depa:tam�nto de Ü%.
pras à rua FerreIra Viana, 75 H.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'o BSTADf'-Sexte telr•• ele Marco de '9&9 7

•

'Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt 99
Telefone: 1.560

'

çonsultas: Pela manhã no Hospital ,p rodute5A tarde: Rua VIsconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: D::.s 14 ás 17 horas. O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

DR. NEWTON d'AVILA fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendei,r�s
Cirurgia geral __ Doença: de Senho-

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande serre

ras P t I
. dêsses produtos.

.
- roc o ogra

I
.... -

El t
.

id d M êdi Os prrmerros ja a venda, sao:e rrcr a e e ICa-
imid dConsultório: R V't M' I SULFAGUANIDINA: Tubos de lI> e vidros de 100 comprum os eI. ua I or erre es n.

C,60 g.28 - Telefone 1.307
VACINA CO�TRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos deConsultas: As 11,30 horas e à tar-

de das 15 horas em diante '10ú cm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.Residência: Rua Vidal Ramos n.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos65 - Telefone 1.422.

Dr. Alvaro, de Carvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

D·r. Milton Simone
P·ereíra

Clinfca 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, controleoe tratamento

�pecializad9 da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, 1:I�1,\.
mações e tumores do aparelho geiri.
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
;pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru
turas)

,

ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:-'E-
RAÇõES OBSTÉTRICAS

J)oenças glandulares, tiróide, tlvá
rios, hipopise, etc.)
IHsturbios nervosos - Esterrlídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

Resi,d. R. 7 de Setembro

Cry:rz e Souza - Tel. 846_
Edif.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

.

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras ;_

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-)DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSúLTAS: -

"PeJa manhã das 10,30 ás 11
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles u, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

Do

Dr. Mári-_' Wenclh.He.
Clhrica médica de adulto. e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 ás 6 hon.

Retidência: Felipe Schmidt a, n.
Telef. 812

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Clínica Médiea 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 (atrá"L do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás fi

__ Fone 841. FLQRIAN(1)POLIS

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA tERAL -- ALTA CI,
RURGA - MOL1':STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universtbade de São Paulo,
onde foi assistente pot vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias Circ.Ul�·1res, intestinos delgado e .grosso. ttroí

de, rins, próstata, bexiga, utero,
�"ário8 e trompas. Varicocele, hidre

ceie, varizes e hernas. '

Consultas: Das 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Scbmídt, 21 (altos da Ca..
Paraiso). Telef. 1.598

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

Carros para o interior do . Estado
.

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é (!) seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile '-

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras -

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

6 horas
13 horas

16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

VESTIR-SE COM CONFORTI E ELEGANCIA IQUER
PROCURE

Alfaiata,ria
A

Mello
Rua P'elippe Schmidt 48

Vete,rinarios

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 em3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cmâ, I

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina 'contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra a
Boub� Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . '

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO, PINHEI.ROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante. "

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentats Das

melhores qualidades oferece o, grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

Dr. Paulo Fonte. 'C' •

p.
'

Clínico e operador I

Con.ulf6rio:T�ef�n;itr4tseirele.. 26. oqUelrOI ralil
Consultas das 10 ás 12 e dae 14 •• ,

V I S O15 hrs. Residência: Rua Blume...... A22. - Telefone: 1.620
,

- Dr. M. S. C.valcantl
Clínica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanha lIhrinho, 10
Telefone M. 732

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

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
I!lx-Interno dr 'Hospltal Psíquíá
trlco e Manicômio Judici'ário

. da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de W·
sericórdla do Rio de Janeiro
OL:!NICA �DlCA - DOENÇAS

Nl!o"RVOSAS
oonsultõrro: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro. de 08r·

'falho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

REEMBOLSO POSTAL
Para casemíras, linhos, brins, etc. precisa-se representante,

Ofertas dando fontes de referencias a "TE'ClDOS".,Guarda-se sigilo,
lJaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

SENHORITA!Mãe ,lO,. ••• lO••• lO •••••••••••••••••••••••••••••• lO.... •••••••••••••

•

Pai . . . . . •..... ..•. ..•... ..•..... A ultima creação em retri-
Emprego ou Cargo _ gerante é o Guaraná KNOT
C rgo do Pai (mãe) EM GARRAFAS GRANBES
Observe .. • .. • .• ,..... lO.... lO.... Preterindo-o está

. . . . . . . . . . . . . . .. . � . . acompanhando a moda.• ••••••••••• lO •••••••••••••••••••••••••

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

I/ C A P i T A L A R I/
Sociedade <te sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante, em Floríanópolís:

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

inicial de Cr$ llJ,oo apenas.

Participação DOS lacros

pessoais, conce-

V'.....-_-.-..-_••-_w_-_-......_-_-.-.... .,.,.._-_-_.,_-.....-_-_w_-_-.-....-.-a-a-.....-.-a-a__...........

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. Nasc. . .

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advo.do-ContabiUsta
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .oci.dade.
e .ervigoÍl corelatotl, em geral.
�Organizaçõe. contabei••

Regiatro. e marco., dilopondo,
no Rio, de corr••pondente.
Eaeritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Do. 8 à". 12 hora••

Tel.toDe 1494

. . . . . . . .. . ,

Bom binóculo
Grande visão

Visão maior e mais pérfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

BODS Iivros, sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA ____

Rua Deodoro, 33 - FI arianôpolia
..............

Muitas felicidades pelo nasclme.
to, de seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o melhea

presente para o seu ''PIMPOLBOof
é uma caderneta do CRJi:DI'1'Q
MIrJ:'UO PREDIAL.

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

I' Datilógrafa
'

I
I diplomada•
•

:
•
•
•
•

:
•
•
..., e4M

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO!
JOAO PINTO, '25 (Frente ao Tesouro

"

do Estado)

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;A QUINTA EXPOSIÇÃO-FEIRA AGRO-PECUÁRIA DE LAJES, ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJES COM OI

PATROCíNIO DO GOVÊRNO DO' ESTADO, E A SEGUNDA- REUNIÃO'
ECO'NôMICO'-AGRíCOLA DE SANTA CATARINA, NÃO)

SÃO INICIATIVAS DE CARÁTER E REPERCUSSÃO' TRANSITóRIA. A SUA FINALIDADE É AQUILATAR DA NOSSA RE�,

SITUAÇÃO' E- PERMITIR O' TRACEJAMENTO' DE UM P�OGRAMA QUE MELHO'R SE IN�IQUE À SOLUÇÃO' DO'S NOSSO'S

- PRO'BLEMAS AGRO-PECUÁRIO'S.
I, '

Senador A General Motors do Brasil.
Ivo d'Aquino

I adquire novas áreas

,
o objetivo é prover-se para o programa futuro de ampliação (ia'

mas instalações manuf'atureíras em São Paulo.

O Sr. S. E. Díthmer, Diretor
Gerente da General Motors do Bra-,

si!: conf�rI�ou, hoje, a comp�a ,de 43.000 m:tros quadrados .d� te1:reno..
, adícíonaís a atual área da fábrica. A propriedade ora adquirida I� ad

jacente a .área de 186.,000 metros quadrados, onde se acham instaladas>

as fábricas da companhia em' São Caetano, perto da cidade de São

Pauk.

A General Motors do Brasil, pretende maugurar dentro de poucos

meses, suas novas instalações de montagem de veículos. O Sr. Dithmer

informa, entretanto, que os 43.000 metros quadrados adquiridos não

I se destinam ao programa de expansão ora em curso e que a comprai

atual constitui uma provisão. visando maior expansão das ativídarles

da <Jompanhia, nos próximos anos.

A aquisição desta nova área está inteirament e de acôrdo com ,3"'

politica da Companhia de aumentar sua capacidade produtiva em pa

ralelo com o ritmo do desenvolvimento econômico do país.

Rua General Bittencourt, 48 - (Esquina Albergue Noturno)

Revoltante assassinio
Duarte,' pessoa muiLo estimada na--·

quela cidade. O crime causou geraf

indignação, dado o forma por que'

;"oi cometido e as simpatias que a.

vitima era cercada no loca1. Sã,o"

apontados como autores Oarlos

Basch . Fi1ho, Janildo ZachiJ Wal-

mor Rosa, Bete Heívích e Hermes;

de Oliveira. ,

o TORRENSE
Temos sôbre nossa mesa de tra

balhos o 10 número do quinenário

O TORRENSE, que está circulando

na cidade de Torr-es, no Rio Grande

elo Sul.

Sob a direção dos S1'S,' Moacyr

Indio da Costa e lI. S. Padilha, O"

novo colega traz farto noticiárío

local, apresentando-se, também,.

com ótimo aspecto gráfico.

Aniversàrio de Pio
XII no trõno de
São Pedro'

Cidade do Vaticano, 3 (D. J'.) -

S. S. o Papa Pio XII comemora ho

je o 100 aniversário ela sua eleva

ção ·ao trono de S. Pedro, assim co-:

mo seu 730 natalício.

Entretanto, a data de hoje pas

sará sem nenhuma cerimônia es-:

pecial, esperando-se que. o SumB

Pontífice dedique o dia às suas ati·'

vidades habituais.

Apenas no dia f2� aniversário de

sua· coroação, S. S. celebrará uma:

missa especial pa Capela Sixtina.

Á. madrugada de ante-ontem na

Palhoça, por motivos de sómenos,

foi assassinado a cacetadas' o bem-

quisto motorista João Francisco

Se ricos quereis ficar

De modo tacil elegeI
Fazei boje uma inscriçãd

No Credito Mutuo Predia

FlorlBn6poll" 4 ela Marco de 1949

,FRECHANDO .'••
febre

Em Florianópolis, atualmente, há,
como se diz, uma

de construções. Os prédios
residenciais são de dois tipos:

Tipo A' - Para residência do proprietário.

'fipo B - Para aluguel.
.

') tipo A é no :eral bom e confortável. De um ou dois ail-

, O' ,
,

dares, dispõe de sala de visitas, de sala de jantar, copa, cozin�a�
despensa, banheiro,

diversos quartos, living, etc.
etc. Tudo mUlto'

espaçoso, muito bem disposto, muito arejado., -. ,

O tipo B é diferente. Onde cabe um tipo A 'cabem de t�e5
a quatro tipo B, embOl;a êste apenaS de andar único. No tIpo<

B existem ok se"'uintes compartimentos: uma salinha de jan

tar; uma cozinh:zinha, um chttveirinho com o "dublevezinhOo

e o cezinho" juntinho; Ul�la passagenzinha
escurinha entre a c�

zinhazinha e a salinha de jantarzinho; um (Jl13rtinho l11a�s

oTandinho e outro mais pequeninho, um tanto escurinho êste úlh

�ozinho. Nesses apartamentozinlios, os seus donos, en.ioados

.

de tanta coisinha pequena, por um inspirado senso de propor

ções, fazem uma parte enorme,- gigantesca,
mostruosa mesmo;'

Q aluguel. GUILHERME TAL

O MOMENTO
da terra catarínense, lhe vão

.

insinuar, com visível despeito.
Sempre fomos dos que reco-

O vereador udenista A., Te-
nheeem na valorosa imprensa
do Rio Grande do Sul uma ir

desco, da Câmara Municipal repreensível pauta de ética,
de Caçador, esteve

recentemen-
nunca tão vulnerável, como

te em Porto Alegre, onde atra- t
,.

d
.

vés do "Diário de Notícias", da
agora antas perfídias e poli-
ticos vingativos, apostados em

capital gaúcha, afinando pelo desprestigiar, aos olhos duma

diapasão dos seus colegas e população cultacorno a do no.

correligionários de Araranguá,
.

.
..

,.

de I
bre Estado sulino, os homens

fe� imprimir uma. sen� � m-
e as instituições'duma unida

tn&� contra o sltuaCl?mSmO .de co-irmã na Federação. As

polItl?o �e Santa.�ata!ma. � sucessivas publicações, visando

fa� indica, que ja vai .c<:mlStl . diminuir o situacionismo po

tum�C! e�cola, nos �rralals do lítico de Santa Catarina, im

OposlC.lOmsmo ca�arm�nse.' o plica, pois, em quebra lastimá

exp�dlentemesquinho de Iren: vel daquela fidalga linha de

- que�:xar-se dos poder�s /
esta orientação jornalfstica, em

dU�IS de Santa Catarma a?s correspondêncía à qual, de

proceres da U. D. N. do R�� nossa parte, sempre tentamos

Grande do Sul elementos eleí
_

a cooperação mais cordial e efe

tos em terr� noss�s �ob. a le
tiva, pelo prestigio de ímpren

genda ud�em.sta. A índígnídade sa política do país.
dessa atItude ressalta como U· t
grave denúncia de desamor á Alude o "Diário de Notícías" m regls O

gleba e de subserviência moral a reportagens feitas no muni-

mcompatível com a elevação cípio de Araranguá, por um em

do mandato popular.
dos seus redatores. Não as co-

Já nos temos ocupado am- nhecemos. Todavia, dada a

plamente da desastrosa con-
conhecida tendência do matu

duta dos vereadores udenístas tino de Porto Alegre, essas re

de Araranguá, que, 'com o a- portagens não teriam sido se

pôío oficial do Prefeito, tam- não ns moldes das que nos va

bém udenísta, incorreu num lem como fundamento às es

ato de traição ao nssso Esta- tranhesas que nos tem causado

do, tramada em Porto Alegre, a sua impertinente campanha

para onde abalaram, com êsse de sistemático descrédito con

fim, o Prefeito Afonso Guizzo tra o nosso Estado. Em que

e ° deputado Barros Lemos. A isso muito pese ao critério das

propósito, o "Diário de Notí· reportagens, não temos dúví

cias", daquela capital', aco- das de que elas se inspiraram

lhendo raísas versões. que lhe em informações com as dos

foram levadas em referência ao vereadores udenistas de Ara

tratamento dado pelos poderes ranguá e como a dêsse,fe�teja
estaduais ao município de Ara· do -sr. A. Tedesco, sustentaculo

ranguá, divulgou
conceitos na- da U. D. N. na Câmara de Ca-

da primorosos e menos exatos, : çador '.' '. ,.

que envolviam nomes acatados
Por maml�t?Sa e, ale� disso,

entre os nossos coestaduanos. por atentatória de razoes de

Além do mais, o jornal porto- a�tonomia ca;tar_inense, a aco

alegrense, que não conhece o lhída que o orgao
.
porto-al�

ambiente político de Santa Ca- grense vem proporcionando as

tarina, se aventura, agora, a intrigas de apaixonados oposí

dar gasalhado às intrujices do cionistas �v nosso Esta�Q :n:ere-

vereador udenista do Caçador, ce reconsiderada. A propna U.
.

.

_
CASAS E TERRENOS

o qual também se aliou aos I?, �., pela manífestação Of!- Possue V. S, casas ou terrenos para

udenistas da Câmara de Ara- cíal de suas bancadas nas Câ- vender?

ranguá para desacreditar os mara� Municipais e pelo pro- Não encontra comprador?

poderes constituidos do nosso
nunciamento dos. s�us repre-

Entregue ao Escritório Imobiliário

Estado.
. sentantes na Comissão Perma-

A rtu'a����oro 35,

Forçoso é admitir, 'como pre- nente da Assembléia Legislati- .

liminar a qualquer comentário
va do. Es_tado, desautori�a 3:s

_

do caso, ,que existe, da parte negocIaçoes tentadas �a capl- tos que; nem por fôrça do

daquele prestigioso órgão da t�l gaúcha pelo .Prefelto ude· mandat.o, nem por fôrça da

imprensa gaúc�a extreJ?�da ms-ta Afonso Gh!zzo e pelo naturalldade, podem f�lar e!D

tendência para dar ,crédito, deputado, tambem udemsta,

I
nome de Santa Catarma, nao

sem mais exame, a tudo quan- Barros Lemos. E �sto quer dizer será apreciada, por nós senão

to os elementos mais suspeitos que a continuaçao da eampa- como lamehtavel degeneres

de facciosismo 'político, quais nha inspirada no �dio partidá-I
cência de ,:elha�s.e respeit.êv;.eis

os que ali vêm promovehdo
_

o r�o e no desamor a terra cata- praxes ,�o JornalIsmo pOlltIco

movimento de desmoralizaçao rmense, por parte de elemen- no Bra�ll. .

Em avião da FAB, regressou à

Capital Federal, hoje, o "1'.' senador

Ivo d'Aquino, depois duma estada

de alguns dias entre nós.
'

Ao seu embarque compareceram,

além de altas autoridades, número

sos amigos e admiradores.

tempo
Após o Carnaval que, alegremen

te, passou, notando-se, nos três

dias consagrados a Momo, tôda a

população afluir ao centro da ci

dade para os folguedos, fazemos,

por justo, um espontâneo elogio

aos trabalhadores do Serviço de

Limpesa PúbÚca que, quarta-fei

ra, <cedo, deixaram as nossas princi

pais ruas e praças, como pai' en

canto, sem vestígios da presença

de i)ua Majestade, o Rei Momo,

1\<lL�iLo cedo efetuaram a limpesa

da cidade os zelosos servidores pú-

blicos que, às vezes, por flagrante

modéstia, sofrem os irreverentes

motejos de comentaristas 'apressa

dos., .

Sentimo-nos -bem em registar a

atividade e a dedicação dos deno

dados trabalhadores do Serviço de

Limpesa Pública, os quais, diària

mente, de sol a sol, dedicam-se 11

conservação e à higienização da

nossa "urb", preservando-a ele mau

aspecto.

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA

NORTE-AMERICANO

RECEBEU A
- "MODELAR"- ;

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,

INFLAMAÇOES,

C o'e E I R A 5 I

f ,R I E I R A 5 I

ESPINHAS, ETC,

I NUNCR EXISTIU IGU�L

1-

:'

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 hOê:1S

do dia 4:
Tempo: Perturbado, com chuvas

e trovoadas;
Temperatura: Estável;
Ventos: Variáveis, com rajadas

frescas; .

Temperaturas extremas de hoje:
Máxima 27,9 Miníma 22,8.

Declina a saúde
de Pétaiu

Paris, 3 (D. P.) - Três médicos

que Visitaram recentemente o ma

rechal Henri Philippe Pétain, na

ilha onde se encontra encarcerado,

declararam que a saúde do ex-che

fe do govêrno de Vichy declinava

a olhos vistos.

Pétain conta atualmente noventa

e três anos de idade. Em relatório

apresentado ao gabinete, os eira

dos médicos dizem que Pétain so

fre de "crescente debilitameí;to ge

ral devido à avançada idade, não

sendo possível determinar en�er

�nidade alguma em particular".
Permitiu-se aos médicos visitarem

Pétain em vista d� uma solicita

ção dos advogados do marechal.

Anteriormente um médico esco

lhido pelo govêrno visitou Pétain e

declarou que êste gozava de boa

saúde. Em vista do relatório dos

três médicos, o ministro da Justiça,

Robert Le Court, declarou ao gabi

nete que deve ser dispensada par

ticular atenção ao marechal.

H:j. mais de três anos que Pétam

está prisioneiro na ilha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


