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'No Polúcío
.do Calete

Rio, 18 (A. N.) - o vice

presidente da República, em

exercício no cargo de presi
dente da República, recebeu,
ontem, no Palácio do Catete,
para despacho, o ministro da

., Viação e o ministro Interino do
<

�" Exterior. Em conferência, re

cebeu o diretor geral da DÀSP;
e, em audiência, os srs. embai
xador .Nevile Mont.agu Butler,
da Grã Bretanha e embaixador
Bubert Guérin, da França.

Núcleos tritícolas em
Santa 'Catarina

Rio, 18 (A. N.) - Foi assi
nado o têrmo do acôrdo cele
brado entre o govêrno da
União e o de Santa Catarina,
delegando poderes para a exe

cução dos trabalhos de tnstala

ção de núcleos tritícolas na

quele Estado, conforme o que
estatuem a lei 586, de 23 de de
zembro de 1948 e o decreto
26.594, de 19 de abril de 1948.

•

Aumenfo de
salários

RIO, 18 (A. N.) - Com a

presença do Ministro do Traba
lho teve lugar ontem naquele
ministério, o cerimonial da as-I
sínatura do acordo para au-,menta dos salários dos rodoviá
rios do Estado do Rio, na mes-

I
ma base do concedido aos des
ta Capital, compreendendo,
também, a majoração, os mo

toristas e ajudantes de "cami
nhão".

Acõrdo para a com
lira da Ltopoldiua

Rio, 18 (A. N.) - Notícias
vindas de Londres informam
que foi divulgada rios meios da

City, ontem, a notícia de que
'o acôrdo para compra, pelo go
vêrno brasileiro de tôdas as li
nhas controladas pela Leopol
dina, será assinado esta sema

na naquela capital, só entran
do, todavía, em vigor, depois
da retificação pelo Congresso
brasileiro.

'}a
.

Wallace volta a ata
ear o Pacto do
Atlântico
Nova York, 18 (U. P.)·

Henry Wallace declarou, num
Comicio da Paz do Partido Pro

gressista, a noite passada, no
Madison Square Garden, que
as grandes potências devem
críaar, "como coração da paz e

da prosperidade futuras do
mundo", um programa de de
senvolvimento das áreas atra
sadas da terra.
Wallace disse que esse.ipro

grama deveria ser posto em

prática por uma entidade sur

bordinada às Nacões Unidas.
O le.ader progressista atacou

novamente o Pacto do Atlânti

.... 'to como "um pacto com a mor

"te" .

o MOMENTO

Intensos
para a

prepariltivos em Washington
rec-epção ao Presidente Dut.ra.

Mesa redonda do carvão
Durante o período da guerra mundial, a despeito

mesmo dos sacrifícios a que nos submetemos com o
fim de contribuir, tão eficientemente como o fizemos,
para a vitória das democracias e do livre desenvolvi
mento de todos os povos civilizados, alimentavamos,
para consolo nosso, as esperanças de colhermos tam
bem, com os frutos da paz afinal restaurada, maiores
compensações ao esforço nacional por alçarmos o Bra
sil ao nível dum país combatente ao lado das potên
cias militares. E entre os fatôres da nossa almejada
recuperação econômica, já oficíalmente incluiramos a

exploração das nossas grandes reservas do sub-solo e
ainda dentre estas, especialmente em relêvo, o carvão
de Santa Catarina. Com efeito, lógico seria esperar-se
que, depois de haver-se imposto ao consumo nacional.
em tão longa rase de absoluta exclusão do pro
duto estrangeiro, o' carvão catarinense não viesse
a sofrer, passada a crise que conjurámos com o apro
veitamento do nosso minério, o reatamento da con
corrência do produto de fóra do país.

Na verdade, as resolutas providências com que os

poderes da República aparelhavam portos e' rodo
vias e assistiam aos trabalhos de extracão da nossa
hulha para aplicações variadas, sem excluir as que
se lhe assinalavam na grande indústria' siderúrgica
nacional, não nos descortinavam senão as melhores
perspectivas possíveis.

Os acontecimentos que se precipitaram, futuro a
dentro viriam, porêrn, encadear às consequências ines
peradas do acidentado reajustamento mundial uma

solução de 'continuidade naquele intenso labor pelo
desenvolvimento das nossas riquezas carboníferas. O
fenômeno e suas causas já estão amplamente debati
das na imprensa e nas tribunas parlamentares e, não
há dúvida. tanto o Govêrno do Estado, como o da
União Já' procuram ' dar-lhes a $ul'.lçao que con"c1
nha, não se d-escurando, assim, dum dos/palpitantes
problemas ligados, não só à economia, catarinense,

,
mas ao ínterêsse da recuperação econômica do país.

Anuncia-se, nesse propósito, a realização duma
"mesa redonéa do carvão", a instalar-se no dia 25 do
corrente na; Capital da R�epública e em que, represen
tando ampla zona carbonífera do sul-catarínense, to
mará parte o sr. Addo Caldas Faraco, digno Prefeito
Municipal de Cresciuma. Aliás, como subsídio valioso'
ao estudo da questão carbonífera em Santa Catarina,
elaborou o sr. Addo Faraco uma interessante mensa

gem, que apresentará àquela "mesa redonda" e em

que o problema é tratado com serena objetividade.
Evidentemente, é auspicioso esse movimento que

se processa com vistas à adequada solução a essa crise,
em meio da qual se debatem, além de enormes e indis·
farçáveis interêsses nacionais, alguns milhares de tra
balhadores, atingidos na sua segurança econômica e
no bem-estar de outras tantas famílias.

De-resto, quando patríotícamente o Govêrno co

,gital de explorar ess'outro fator de pujança econô
mica das nações, que é o petróleo, fôra paradoxal
que se desinteressasse da sorte do carvão nacional,
cujas excelências nos bastaram aos suprimentos dos
dias de gl;ler�'a� em que nos valeramos de tantos re
cursos ·pI'oprlOs.

O que é verdade, porém, é que não, só o .Govêrno
vem aJO encontro da crise 'carbonífera, para atacar-lhe
'com presteza e eficiência as causas, como podemos
estar certos de que, refletindo aquele nobre e enérgi
co empenho governamental, a próxima reunião de téc
nicos e administradores, que, em "mesa redonda" exa
minarão o problema, constrtue um passo decisivo, ru
mo à restauração das atividades mineras, nas regiões
carboníferas do sul do país.

s. Excit. chegou ontem àquefa capital
Ftio, 18 (A. N.) - Informa hington, pelo representante'

de Washington o enviado espe- da Agência Nacional, figura o

cial da Agência Nacional: sr. Harry Katone, conhecido in-
- -Prosseguem com grande dustríal €' financista que, apre

intensidade os preparativos pa- ciando a visita do presidente'
ra a recepção ao Presidente Eu- Eurico Dutra aos Estados Uni
rico Dutra, na capital norte- dos, assim se manifestou:
americana. A imprensa, o rá- "É com grande alegria que'
dia, tal como as autoridades e dou, tal como todos os cida--
o povo, referem-se com a mais dãos do nosso país, minhas
viva simpatia a essa visita, sa- mais cordiaís bôas vindas ao

lientando todos a secular e Chefe da Nação Braileira. Co
constante amizade entre os mo industrial estou certo de
dois paises e ressaltando os que o Brasil tem um maravi
benefícios que resultarão dêsse "lhoso futuro ·e a prova dessa
encontro entre os chefes das confiança é o desejo que auri
duas grandes nações ameríca- .rnos de desenvolver nossas ati
nas. 0- presidente Dutra que vídades em seu país. Mais do
dêsembarcou às '15 horas na que nunca a solidariedade en

base aérea de g. Weest, era tre as nações livres, é agora
aguardado por vários oficiais necessária, para que possa
do Estado Maior Norte-Ame- mos manter nossas tradições
ricano, pelo assistente naval do e doutrinas, que sempre foram
Presidente Trumann, embaixa- defendidas por nossos povos,
dor do Brasil, representantes que as tornaram nações inde-
do Departamento de Estado e pendentes".

'

várias autoridades. O Presíden- Rio, 18 (A. N.) - Informa o

te Dutra pernoitará na "peque- Enviado Especial da Agência
na Casa Branca", onde chegou Nacional em Washington:
às 16 horas, sendo o primeiro "Das numerosas- manifesta
chefe de Estado estrangeiro ções de caráter popular a se

que ali se hospeda. Em sua rem tributadas, nesta capital,
.companhía já se encontram capital, ao presidente Eurico
naquela cidade todos os mem- Dutra, destaca-se a ornamen
bros da comitiva que se acham tação da Avenida Pensylvanía
nos Estados Unidos, com ex- e de todas as ruas por onde
cepção do chanceler Raul Fer- passará o cortêjo presidencial.
nandes, que o �1contrará, ama- Em todos os postes dessas arté
nhã, em Wanhington, onde o rias foram colocadas bandeí
presidente Dutra deverá che-I ras brasileiras e americanas. As
gar pouco depois das 16 horas. vitrinas das casas comerciais
Wahington, 18 (A. N.) - In- ostentam bandeiras dos dois

forma o Enviado Especial da paises, com votos de bôas vin
Agência Nacional: das ao presidente Eurico Du
- "Entre as várias persona- th, cujo retrato aparece nos

Iidades entrevistadas 'em Was- pontos princípaís.

Uma cumissão da Associação Comercial
de São Paulo' cam o sr. Correia e Castro
Rio, 18 (A. N.) - Esteve on-,

.

tem no.Mínístérío da Fazenda I'Associação, sr. Henrique Bas
uma comissão da Associação tos, que fizera entrega ao Mi·
Comercial de São Paulo, que I nístro de dois memoriais, um
tratou com o titular daquela da mes11J.a ássociação e outro
pasta de assuntos referentes à I da Federação do Comércio,
questão cambial, concessão de

I
tendo verificado que os pontos

licença prêmio e convênio 1',e- de vJista do sr. Correia e Cas
lativo ao trigo. Ao retirar-se, tro, coincidem com os constan
declarou o presidente daquel� tes nos referidos memoriais

se repetiu com o «Serpa
a tragédia do «Mada!D"�})

-'1 MO'meotos «te 8uglísíia na cheuada do
n8vio- português a Saivatlor

Salvador, ,18 (A. N.) - A tranha do navio, o prático cor

tragédia do "Madalena" por reu ao-posto de sínalização,
poueo não se repetiu com o chegando a tempo de avisar ao
"Serpa Pinto", chegado domín- comand!lnte do paquete portu
go à noite a êste pôrto. Com a guês que o mesmo estava se
entrada marcada para às 22 dirigindo para um desastre
horas, pouco antes das 21 já certo. As autoridades e grande
se encontrava o navio lusitano numero de pessoas que aguar
entre as bóias N. e S da entra- davam a chegada do "Serpa
da da barra, aguardando o prá- Pinto", entre as quais paren
tico, a fim de fazer pelo canal t�s ,e amigos de passageiros,
o acesso ao pôrto. Contudo, ficaram com a respiração sus
não contando o prático com pensa, na perspectiva de um
lancha apropriada capaz de novo e lamentável sínístro ma
'enfrentar a tempestade e acos- ritimo. Felizmente, 'O coman
tal' ao "Serpa Pinto", negou-se dante do "Serpa Pinto" reco
o mesmo profissional do mar a lheu os sinais e deteve o seu
sacríficar a vida em proveito navio, que fundeou onde se en
do horário daquele paquete contrava. Mais tarde, explicou
português.

.
---

se porque o "Serpa Pinto" se
havia afastado tanto do canal;

E usando a sínalízacão se- a baia luminosa que serve. de
maróríca, o prático pediu ao baliza na entrada da barra ha
comandante do navio portu- via se desgarrado, tomando a

guês que se aproximasse mais direção do mar grande, onde

I
do quebramar, pois sómente demoram perigosos arrecifes.
assim podiam realizar-se as O prático logo depois sinalizou
visitas das autoridades portuá- novo rumo para o "Serpa Pin
rias que aguardavam o. navio to", mas o seu 'comandante re

no cais Catru. Não quis porém casou-se a atendê-lo, preferin-
o comandante aventurar-se nas do deixar a entrada ao porto
trevas, solicitando os serviços pai-a o dia seguinte às primei
do prático novamente. Este ras horas da �anhã - o que
utilizou outra vez os sinais se- ocorreu sem acidentes. A bordo>

mafórícos, dando o rumo ao I do "Serpa Pinto" viajavam al
navio sendo mais ou menos es- guns náufragos do "Madale
tas a� suas instruções: "Alcan- na", figurando entre êles, por
ce a baia sul e contorne-a pelo coincidência o sr. João Pesta
canal a dentro". O comandan- na, que exercia as funções de
te lusitano levantou âncoras e camaroteiro do malogrado>
pôs em marcha o seu barco, à t.ransat�antico ínglês e Erme

procura da baia indicada. lmda P�nto, caIl_lareIra do mes

Acontece que o "Serpa Pinto" mo navIO, que dIsse ter tomad()l

começou a tomar um rumo pe- ul? banho de mau �osto na:

rigoso, na eminencia de bater TIJuca. O "Serpa Pll1to" zar

nas pedras da Gamboa. Per- zarpou cêrca de meio-dia com.

ebendo da cais a manobra es- destino à Europa.

Quase
Pinto»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E.."'tpresso Brul!quen.n - No.... Trent�

- 16,30 hOru.
Aut6-Viação CatarlneIliN - Join...U4

- • horas.
Âuto-Viação CatarlnenH - Curlttba

- I'i horas.
Rodovlérla Sul·Brutl - 1"6rto Aleart

- 3 horas. .

Rápido S'Jl·Brasileira - Soinvile
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

UBADO
·-ÃUto·�iaçlo çaiar1nttna - CUf1UbII
- I) horas_
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
,

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
-', horas.

,'Âuto-ViaClo Catarln.*l1Ie - JolnnI..
-. horu.
Âut()oViaao c.t�.llH - 'J'uW60
- & horu.
�810 Orirto....o '- Lquu -

7 horas.
ExprelJlO Bl'wlqUeJlN - BrwIque -

H horas.
Aute·Viaçlo ltaJaJ - ItajaJ - 1. Jao.

·ra•.
Expres80 Bl'U>IQu� - .NOTa .......CO

- tMIO horu.
EXpresso Glória - J:.aa"tJu - • l/i

t 7 1/2 horu.
DOMINGO

.

Sezta-f�iNl Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
- 13,00 - Lajes e Itôrto
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Sêlo em bometmllBUIl
a Roosevelt
Rio, 17 (A. N.) - Será pôs

to em circulação, no" próximo
dia 20, o sêlo comemorativo
que o Correio emitiu em conso
nância com o voto expresso no

Congresso da União Postal das
Américas e Espanha, em ho-
menagem ao ex-presidente
Franklin Delano Roosevelt,
aclamado presidente de honra,
"inmemoriam", do mesmo Con
gresso. O lancamento do sêlo
se efetuará às 8 horas, na A-r
gêncía Filatélica.
Esta funcionará das 8 às 17

As nossas festas religiosas são abrilhantadas pelo canto horas, naquele dia, para ven-

TERCA-FEllU. das meninas do Asilo de Orfãs. Às novenas e às missas solenes da dessas peças filatélicas, na.

Ãuto-V!açAo Catarlnênn - pôrto Ale- nas Igrejas do Rosário, do Montserrat do Parto, da Concei- quantidade de um bloco por
greAuto-�i3���aacatartn.n" _ Curitiba ção, do Espírito Santo e mesmo da Catedral vêm estas canto- pessoa e até o máximo de uma-
- 5 horas

Join-" ras dedicadas contribuindo com sua devocão e arte ao su- fôlha do sêlo. Não serão aten--
Auto-Viação CIltarlnenN �u. '

_ 8 horas. cesso das nossas festas tradicionais.
I
didos pedidos de mais um bloco

Aut"o-Viaçl!;o catarlnen.. TllbaJ....o Por isso se dá à educação e formação musical das inter- ou de uma fôlha do sêlo, em-
- 6 horas.

f
-, b tExpresso 840 crlF.ó ...lo - IJ.....m. - nas do Asilo de Or as tanta importancia. Por isso se comecou ora re orne o pretendente'

7 #:�:�sa Glória _ lACUIIa _ 'l� esta campanha do "Disco para as meninas do Asilo de Orfãs", mais de uma vez. ao guichê. ,

• R� horu. que foi tão concorrida até agora. Esperamos dos amantes da Cada sêlo será vendido pelo-Expresso BruIlllU_ - Bru.lQ.u. -

16 hora... boa música, que s,e alegraram tantas vezes com os cânticos

I
seu valor facil de Cr$ 3,80, cus--

A·\to-vaClo Itaja.l - ltajaJ - 111 ho- das meninas, mais outras contribuícões. tando uma quadra Cr$ 15,20�rv - �
•

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile - Até agora doaram discos as seguintes pessoas: . uma fôlha de 42 sêlos .

13 ����� Sul-Brasileira _ Curitiba _ Dr. Eubens de Arruda Ramos - Concerto n. 1 (Em Si Cr$ 159,60 e um bloco Cr$ 3,80,..
6 horas.

QU.6.RTA-lI'ElU Bemol Menor, de Tschaikowsky). sendo conveniente que se apre-
Áuto-V!açAo CatarlnenH c,'ur!t1ba Dr. Rubens de Arruda Ramos - Ave Maria de J. S. Bach sente o comprador com o di-

_;,A�t�.';Jtas�{lO Catarln.nat Jolnvlle Ch Gounod. nheiro trocado, a fim de evi--
-- fi horas. Lauro Barbosa Bem Mafra Caldeira de Andrada - Pulo- tar demora.
• Auto-Viação C.tlU'ln>enu L&gunl naise N ..6 (Em Lá Bemol Maiou de Fr. Chopin)._ �.30 horas.

! 'Rápido
Sul·Brasileira - Curitiba - c Fernando Barbosa Born Mafra Caldeira de Andrade

6 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile Uma Noite a Venezia (E. Ruscani - E. Frigger) Carla Buti

,�13E����ssso -SAo CristoT&O _ LaftUna Antônio -Fleury Barbosa - Chitarra Romana (E. Di Laz-
i 7

.

horas.. zaro - C. Bruno). .

116E:::::.o Bz;usquenp - BnaQue
Heitor Lima - F'arolito (do filme "Feitiço no Trópico",

I .t.ut.�Viaçflo Itajal - ItajaJ - 18 no-
_ Rumba Fantasy _ Mantovani e sua Orquestra de' Con- �

Iras.Expresso Brusquense Nova 'l1rento certo - Maria Bonita, Chucho Martinez - No es justo, Chu-'-R����iã�f:asill Brasíl _ POrto Alez-rt cho Martinez - Melodias de Tschaíkowsky, Mantovani e sua
- li boras. Osquestra.QUINTA-FEIRÁ
Auto-Viação Catartnense P6rto Dr. João Ricardo Mayer - La .Capricciosa (Franz Ries)

Alegre - 6 horae. L R d I J di d A

V•
�

A
' . Autu·Viação catarlnen.. Curitiba - a osa e ar im e mor.

lacao erea - 5 horas.
Joln""- Gráfica 43 S. A. - Indústria e Comércio - Rosas do Sul,

.» AJ;to-ViaçAo catar!n.eIlH 'LL�

Horário - 8 horas. valsa de Johann Strauss,
Auto-ViaçAo C&tarlnenllO - Tubarlo Laudares Poli - Leda, valsa cantada por Júlio Fonseca.Segunda-te ira - 6 horas.

"TAL" _ 13,00 _ Lajes e Pôrto Auto-Viação catarinen.H - Lquna Irmandade da Nossa Senhora do Mont-serrat 1 disco. Ju-
- 6,3Ú 1\Ora8. I' V" 2 d'

-

Alegre EXllres&.:l Si'io CristoYlo _ Lquna - JO lelra ISCaS.
7 horas.

PANAlR - 10,40 - Norte Empr�8a Glória - La&'lUlJl - • 1/2

V • UI . 1 N • 'I 1/2 horaa.
n.n v - 0,40 - orte Expresso I3rusqu�nH _ Bruaqu. _

PANAIR - 13,60 - Sul 1. horas.

CRUZEIRO DO_SUL _ tS.55 _..., retU:W-VIac;1o !tajai - naja! - UI h<r

.ortA Rápido Sul-Brasileira Jolnvile -

lJ'
--.( •

13 horas..

�;:"ça-1elr. ....i Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

e horas.
"TAL" - 8,00 - Joinville _ blpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó-u

Curitiba _ Paranaguá -. horal.

tr):h- SEXTA-FEllU.
�F - Santos li! Rio. RodoT1trla Sul Bra8U - P6rto Alecn
.,. :- .'.�;.' m - iO,40 - NOrM - A�t!���o (')atarlnenH":" CurIUba.

=:Rt'ZlüRO DO SUL - U,OO - - IIJlloras.
.. - .

Aut.2:_Vlaçlo catarl.n.Il,H·- JoinnI.
"orie - ... liõtd.
VARIO - 12.30 - �ul r Auto·VlaçAo CIUrUlen" - \,.a.-um

AlR 3 O S 1
- 6,30 hora•.

PAN - 1,5 - u

I
Expresso São Cri.todo - L&&'Iml .-

Q t I
. 7 horas.tI.ar tU- �ra. Âuto.V1açlo ltIljaJ _ ltala! - 1. bo-

"TAL" - 13,00 - Lajes e pôrtol
ral. '.

AI
Expresso Bru.lquenN - Bl'laQu. -

egre 16 horas.

PANAIR -_ 10,40 - Norte Rãpido Sul-Brasileira - Jolnvile-
13 horas.

CRUZEIRO DO SUL - t f.OO RãpldQ Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas. .

lIorte
VAR�G - U,40 - Norle
P�AIR - i�,r;Q - Sul

.

Quintà-feira
�A,L" - 8,eo - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - tO,40 - Norte
PANAIB - 13,50 - 8ul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,51

Morte
CRUZEIRO DO SUL - t6.S0

tul
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Alegre
ORUZEIRO DO SUL - 1,10

acarta
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H •.tO -- Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sàbado
"TAL" - 8,00 - JoinviIJe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

.VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL -- 13.55

"arte
Domingo

I PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUL - H.OO
, FANAIR - 13,50 B:lL

utets

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Comprará nosso país 900 mil toneladas, 600 mil das quais serão

entregues e-m, doze meses e as 300 mil restantes sob
.

.

.

condições não estabelecidas
"

Buenos Aires, 17 (U P.) \_ A Ar· Assinarão pela Argentina o mi·

gellüna venderá 800.000 toneladas nistro do Exterior Juan Bramuglia,
de trigo ao Brasil, segundo O' acôrdo e da Economia Roberto Ares, do Te-

. . . . . . . . . . . . . . .. . _

hoje terminado. Estabelece êsse SOlll'O Ramon Cereijo, das. Finan

acôrdo que 600.000 toneladas serão ças Alfredo Gomez Morales e da

entregues em doze meses e as l'e�tan- Industria José Constantino BUI'l'J.

tes 300.000 toneladas sob condições Assinarâo pelo Brasil o embili- Precisa-se de um..Exige-se'
não ainda -estabelecidas· xador general Milton de Freitas AJ- carta de recomendação e de"

Segundo fontes. eomerciais fol meida, c Amilear Jos- Beviláqu" e Fiança. Escrev;er do próprio.
o preço elas ·(j00.000 toneladas fj:'\a- o gcneral Anáplo Gomes. punho para Pretendente, Ca4-
do em 35 pesos o quintal, hab;a ASSINADO O TRATADO xa Postal, 126, dizendo idade,...
considerável ante o preço de.60 pe- Buenos Aires, 17 (U· P.) - �le· estado civil e pretensões.
sos que a Argentina cobrou aos presentantes do Brasil e da Arg(�n
seus fregueses em 1948. tina assinaram um tratado comer-

O contrato será oficialmente as- cial qUe est.abelece a compra de

sinado esta noite, estabelecendo a0 600.000 toneladas de trigo argen

mesmo tempo que o Brasil aumente tino nos próximos 12 meses ao pre

seus embarques para a ArgenEna, ço de 26 pesos (moedas argentma),
principalmente de hananas. por quintal.
....•••......•...J"f.l"a-W-............,..........-.-_·.··.,..................-·-....•..........,.J-..

•......·",.....,.,.".

•

as meninas

Oríãs
do

hC I i
,

ec s

Jolnvile -

Esvrltório Toonivo
Cid Rocha Amaral

Para todos os fins li!
CLICHERIA PRóPRIA

Desenhista especializado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior

Velox Propagadora
Publicidade' em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICf, 1.009 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA

,Um disco para
Asilo- de

Luiz Faria & Irmão
( Bepresentuções -:; (Jallsiyllar;ões - Contra Própria

Cü:\IÉRCIO POR ATAC;\DO E A V_-\..REJO

Grande sortimento em artigos de Alumínio das mais conceituadas

FBhIDAS, REUMA rlSMO e:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medioaçéio auxiliar no troto. mente>

da .mJil!

NAO f�ÇA
CONFUSOES!
Trate a su1a Bronquite e ficarft
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite comeca muitas

vêzes com um simples' resfriado.
SObrevêem, então, a tosse rouca
sêca ou sibilante, o cansativo
chiado no peito e a obstrução.
das vias respiratórias pelo ca-··
tarro mucoso ou mucopurutento ,

Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram com
batê-los. E' um êrro , O que deva
ser

-..
combatida é a bronquite -

caUSa e origem daqueles males
- porque· quando os bronquios�
estão inflamados podem surgir
graves· complicações nas Vias·
respiratórias .

Para tratar acertadamente il, •

inflamação dos bronquios. existe�.
agora, um eficaz ·preparado. E'
o PCU'",lnt, que age direta-'
mente sôbre as mucosas inter·
nas dos bronquios, descongestio_
nando..as completamente. Tra-.
tada,' assim. na sua origem, li;

bronquite desaparece e desápa
recem também a tosse, o catar
ro e a opressão do peito. PiU
min. tem proporCionado alivio·
a muitos sofredores. Se O SI'_
sofre de bronquite ou traqueo.
bronqult�, peça na sua farmá
cia um vidro de Parmin. ..

P-16

CAIXA

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

E&tados Unidos da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe·
ciais atenções de seus amigos e

clientes-.
Pe!!ro Medeiros, Auxiliar

marcas

Variedade em LOll\D.S, - Vidral'Ía - ArLigos escolares - Papelaria
Generos alimentlcios industrialisados - Conclil'flentos - Perfumarias

-

Armarinhos em geral
LOJA E ESCRITóRIO: Rua. 7 de Setembro, 21

Caixa Postal 322 - Endereço Telegrafico "LUFA'\fA,
FLORIANóPOLIS - Sta. Catarina

Vénde-se
VENDE-SE o lote n. 30, área 40I.'m2",,
com 10 metros d� frente ,por 46 de
fundos, sito à rua Irmãos Joaquim•. -

confrontando com bel'ldeiros ,d;e.·
Angelo M. La Porta e· UIrban de
MOUl'a Ferro. Cartas I!.ara Valdemi·-
1'0 Fonseea, Rua Candido Lopes n.-

241 - CURITIBA.

Luva perdida
Pejo sr. Sgto. Pedro W. Broges�

da PoIicia, foi-nos entregue aGte-'
ontem -à noite uma luva de couro,.

peTdid'� Jla Rua Conselheiro Mafra_
O clono· poderá prOClU'á-la na ge_r
rencia: deste jomal.

Trigo da Argentina para o Brasil

VENDE-SE Dor motivo de mudança
Brande árêa de terreno ià cultivada

(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 uma de mate1'ial.
TRATAR:

.

Florianópolis - nesta redaç.ão ?u ESC_1'itório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o propnetáno MathlaS lha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cnlzeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJ·e no passado CINEMAS IJulzo de Direit� da ElD p'al�cio .B!:r.arm I
l�am�rc!.l de T'Juca� Em Pal3JClO, tr�vando de dl'"' �W"j 'jA' � 19 DE MAIO Simultaneamente Uu U U 11

versos assuntos Junto ao sr.,- � A data de hoje recorda-nos que: RlTZ ás 5 e 7,30 horas. eDl':O� Edital de praça, com () prazo Governador do Estado, estive-�NIVERSÁRIOS: - em 1627, o Rei da Ingla- ás 7,45 horas de trinta dias'
ram

.

ontem as seguintes pes-t .r I t feriu a O maior filme Sacro A mais ar- O Doutor Belisário Ramos da s,oas'.. dr. Re'nato Costa, Oscar
.�D. MunAM GAMA d'EÇA NE"ES erra, acques , rans

concessão que havia feito a Ro- rajada realização do moderno ci- Costa, Juiz de Direito da CO'c1,.at:ca da Nova, prefeito de Joaçaba,bert Harcourt e outros, para a nema. de Tiiucas, do Estado de Santa Ca-
sr. Arcelon de Sousa, Eng".colonização do Rio Amazonas, O grande entrecho rchgioso da tanna, na forma da lei, etc-
Marcilio Mota srs. Addo Fara-ao Duque de Buckingham, ao gloriosa epopéia Cristà em to('o 0 FAZ SABER aos que o presente
co e Pedro Kuss, respectiva-Conde de Pembrock e associa- seu misticismo edital virem ou dele conhecimento
mente, prefeitos de Cresciumados, todos pertencentes a no- A palpitante tragédia do Caivú . tiverem, expedido nos autos de sô-
e Mafra, sr. Abelardo Sous�,breza; rio reproduzida com dramúLiLí! e brc-parti lha dos bens do espólio srs. Arníldo Freitag e Frederí--em 1.638, como consequen- impressionaute fidelidade. «lo finado Jriâo Euf'rásio de Souza
co Poy Filho, industriais.cia dos ferimentos recebidos na JESUS DE NAZARÉ Climaco, que se processa perante

vespera, faleceu na Bahia, Se- COM: José Cibrian - Aurora este Juízo e cartório do Escrivão
••.•.•...•.................. , .bastíão do Souto, que desde Walker _: Adriana Lamar que (\sLc subscreve, que atendendo

1635 vinha servindo com deno- E milhares de figuras ao quo dDS referidos autos corista,
do contra os holandeses; Totalmente falado em Castelha- por despacho proferido aos 13 de
-em 1.756, São Miguel, em. no. maio de 194n, determinou a V'211U[l.

Missões, cercada por tropas bra- Imponente. Unico. Eterno. em hasta publica, do imóvel abai-
QUINTA-FEIRA, 19 de maio:síleiras e de Buenos Aires, co- Lançado na Capital da Hepuhlica xo descrito. COI]] sua respcct ivo 19,00 _ Sumário dos progra-mandadas pelo Governador Vi- simultaneamente em 26 Cinemas avaliação, pertencente ao espó lio mas.George

.

Buhn,
.

ana, rendeu-se, caindo entre os A vida, os Milagres, e Julgamento, do "de cujus" supra mencionado, 19,05 _ Inglês pela Rádio: se.,_..competente técnico eletricista.
prisioneiros, o Padre Tadeu He- a Paixão, a Morte .e a Ressurrei- que será levado a publico pregão ríe "A Família Baker".

.

- a sra. d. Elza Magno Ramos,
nis, verdadetro diretor militar çào de N. S· Jesus Cristo de venda e arrematação, a quem 1915 _ Noticiário.dligna espôsa do sr. Osvaldo Ramos
dos guaranis; Sublime. Incomparável. mais der e maior lanço of'erecer

, 19:30 _ Rádio-teatro _ repeti-
- a sra� d. Juvelin�. �el�to .M;� -em 1.826, foi apresentado a No programa: A Marcha da Vid}j. acima da respectiva avaliação. pelo cão.

_-chado, esposa do sr. Vlrgulino
camara um projeto, de autoria _ Nacional _ 2) Noticias Univer.. porteiro dos auditórios, ou quem 1- 20,00 _ Palestra.:":Machado
de José Clemente Pereira, abo- sal - Jornal suas veses fizer, no dia 30 de ju-

I 20,15 _ Música Ligeira
- o-jovem Davi Gomes MendOl:lça, lindo a escravidão e tráfico dos Preços: Apesar (te elcvadissímo nho de 1949, ás 10 horas, no lecal; parte) ,

�adl11inistrativo da D. O. P., �pll�a-I Africanos em 31 de Dezenbro aluguel, e para que todos poss-am em que se realizam as vendas em I 20,30 _ O que Vai pela Comu-<do aluno da Faculdade de Clel;cu�.s de 840, ,,- assistir, serão observados os per iasta publica determinadas por cs- nídade Britânica.-illconômicas e filho do sr. . oao

I
-em 1.831, no Rio de Janeiro, ços de costume. Cr$ 5,00 e 3,20 te Juizo, a porta do cdif'íuio da Pie- 20,45 _ Música Ligeira _ (2a..Mendonça, construtor- foi fundado a Sociedade Defen- LIVBE. Creanças maiores de ;) reitura �Iu.nj,cipal desta Cida.te. parte).

- a srta. Fernanda C.ampo'i LO-I sora da Liberdade e Independen, finas poderão entrar na sessão ele Descr-ição e avaliação do imóvel 21,00 _ Noticiário._.bo, filha do sr. Alvaro Campos Lo-, cía Nacional, sendo seu primei- 5 horas. que será levado à praça: "Um ter- 21 l!5 _ Nosso Corresponden-'ho e de sua sra.

d_.
Rute 'de

sen_a I ro Presidente Odorico Mendes, . , _ .. , , , . _ .. , ['('110 sito no Município de Pôrto Be- te Informa .

: Pereira Campos Lobo.
tendo sido Evaristo da Veiga o HOXY, hoje ás 7';:10 horas ]0, denominado "Ilha no Cunha", 21,30 _ Recital de Muriel Ga-- o jovem Gil ré li o Machado, fi- i promotor e a alma dessa Asso- ALMAS I�EBEL])ES na Bahia de Pôrto Belo, coo, a �p ea le (contralte) , e Geraint Jones'lho do sr. Oscar Machado e (h sua

'Iclacão; COM: Clark Gable . _ 'Joan CrD- de 4.5:?750,OO metros quadrndos, (cravo).! sra, d. OlindiI�a. OLl�iqLleS l\:'l.ch,ad�. -=-1.833, uma sedição m.ilitar wf'ord avaliado a oiLo centavos o metro 22,00 _ Sumário das Notícias- srta. CeCIlIa Riesember g, filha e politica, contra a autoridade No programa: I) Nuticias da Se- nuadrado. no total de 36.220,00 cru- e Kádio _ panorama.
._

' do sr. João Riesembcrg· de Rêgencia, que instalara em
mana __ Nacional. 2) A Cura do i zeiros '(trinta e seis mil duzentos e I 22,30 _ Fim da transmissão.22 de março, foi dominada pelo Silêncio - Desenho Colorido I vinte cruzeiros). UE, para que ChC-I.' -.................

. .)VIAJANTES: General Pinto Peixoto, em Mi- Preços: Cr!li '1.20 e 3,20 'gue ao conhecimento dos interessa- I Judloa CaUl"IOOaráSR. ADEMAR GARCIA I
nas Gerais. Cl'USllra até 14 anos. dos e nÍnguem possa alegar igíJo- ti "Procedente de J()invile, onde é -1.840, os "balaI'os" foram '

.

rl �X!}"(ll-' o J)re'- '111f> I

"d de
I ,. -............ . ..•. ('ancla, lJHll111011 oc· ,J .. '

- \
na "ornuul a·:�pres'�i�ioso Presidente do Diretóri.o I rep_elidos em L�deira, no Mara� IMPERIAL. ho,ie ás 7,30 horas edital, que sed afi",ado na .,:':]c U U; MUl1lClpal da P. S. D. e um dos dl-, nhao, pelo Major Pedro Paulo ADORAVEL ENGANO dêste .Tni�o,. no lug_�l' do costUl:le. hr.lt8nica

. retores da Empresul, encontra-se de Morais Rêgo; COM: ClaudeUe Colhert :� Pred e, por COpia, publtcado pela 1111- II . U .'� nesta capital, o .sr. Ademai- Garcia· I - em 1842, afim de �omb�- Me Murray prensa uma (1) vêz no Diário Ofi- NO�� D�LHI.' 1� (U. P.) _ A As-Desejamos-lhe feliz estada entre ter a insurreição dos llberaIs No programa: 1) Cinel:mllia Jor- da do Estado, O Estado, e Diú- semblela ConstttUl.nte apro:oll onós. e1'11. S. l?aul'Ü, embarcou no Rio
na 1 _ Nacional. 2) O Homem, Ma:· rio da Tarde de Florianópolis c aeôrc!o pelo qual amda cont11111a ,no

de Janeiro, com as pri:neiras C:-ICO - Desenbo Colorldn A Noticia. de Joinvile, na formf' Ja COl1ll1lenwealth britanico, como Be·,DR LUCIEN SLOWINSKI tropas enviadas pelo Gove�'no, o Preçu: Cr$ :3,20 unico lei. Dado' c passado nesta ciJade publica Asoberal�a. r:

'

Chegou a esta capital o sr. dr. General Luiz Alves de Lm'u. e
Censura até 14 anos. fie Tijucas, aos quatorze dias :10 O acorrlo fOI aprovado por LI!)Lucien Slowinski, provecto advo- Silva, Duque de Caxias.

. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . .. mês de maio do ano de mil 111,-V('- votos contra 2.
- em 1847, faleceu o Conse- Shbado HITZ centos e quarenta e nove. Eu, _ O primeiro ministro Nehru. que111eiro Joaquim Gonça,lves Ledo

ANA KARENINA ,(a) Gercy dos Anjos. Escrivão, ° negociou o aC,ôrdo, declarou à. As-: PROF- OSCAR RODRIGUES DA m,scido no Kio de Janeiro em 11
Domingo _ RITZ datiloctrafei, conferi e suhscrevi.\ sembléia que isto colocarana aNOVA Ide Agosto de 1.781"Foi um d.OS A FILHA DA PECADORA (a) B:lisário Hamos da Costa, ;fuiz judia em situação de trabalhar pe-Vindo de Joaçaba, onde é dina� mam destacados propagandIs� :.p Feira (Sessão das Moças) de Direito. Está conforme Q origi.- Ia paz, num mU\1do que parece es�al:";:-mico Prefeito e prestigioso pesse- tas da Independencia, ten�o IVY na1' silbre ° qual me reporto c <[ou derivando para uma guerra que 11111-'" dista, acha-se nesta capital, cr '.1. dado o grito de IndependenCla,. 40 Feira _ lUTZ fé.

'

guém na verdade deseja."'-Oscar Rodrigues Da Nova, que velO agosto de 1822, em um templo AS CRUZADAS Data sllpl:a. . _ _ .. , ..............•--tratar junto ao sr. Goyernado!' do Maçonico.
.

�·.Estado dos interesses daquele �Iu-; Andre Nilo Tadasco

.'l1i�P�S. _os nossos volos tle f,:1iz I, ff1EMORDOIIDE·

..:permanência nesta cidade.

I 1 � .

JOH:\f SEBASTIÃO NE'.'E"; tJ�, .fj.�,c�fitt1
Aeha-�,e nesta cidade o jOl'nnlisia I 41Iv�" td dutlJ. SebasWio Neves. rliretol' da "Bc- , IUlt4 AS

gião Serrana", de Lajes.e tatente..
iHSacr/i,S,�o acadêmico dé Direito.

'

1'Ii "

Comemora hoje o seu aniversário
.natalicio a exma. sra, d. Muiam
-;Gama d'Eça Neves, digna espósa
..do nosso presado conterraneo sr.

.Solon Neves, do alto comércio do

.sul do Estado.
ÁS muitas felicitações que recc

'verá a distinta dama os de suas re

lações, nós prazerosamente junta-
__ 1110S as nossas.

./
FAZEM ANOS H6JE:

- a sra d. Alzira de Almeida

"Leal, espôsa do sr. Viriato Leal,
.Irábil telegrafista do Telégrafo Na
-cíonal.

- o sr. Otomas

gado em Araranguú.

BAILE Cmm.MORATIVO·
A realização do Baile COmel!'Ora-·

� fivo da BataJha do Riachuelo O't'g:'
nizado pela oficialidade do 5° ])js

"1rito Naval. é «( assunto obr:g8tório
,do nosso mundo social.

A noite de gala do próximo 11 fie
, .Junho fie:Jrá na lembrança de to.

.dos aqueles qne se dirigirem à

,grande festa, como, aliiis, rrcllntc

ce todos os anos. Pródiga em r:;eflli
lezas, a briosa oficialidade 'do 5°
Distrito recepeionará com' e<;fu�i
;ante alegria us seus numeroso:; CDn

vidados.
Em próximas ediçt'ics. darC;lll;ls

maiores detalhes de Do!úve] ae,)H

tecÍmenln soeÍal.

A- arçltb I1lllfflu 1I.'lI-
I

malla Máll ZtlIJ, Jlretla�
da Hpecialilftlite !lata to
do, OI casos dI! Heinot·
rolde•• � imedlafi, 111ft.

_.�,,_ as d6rH e OI pl1tiil!C1ti,
acalma e evita .. compll
caçõea Infecciosas da. uI·
cerações e vlIri%es hemo!
Toldais. A venda em f.dai
as farmacia8 em bllllqaa
com c8túlla eapeda' pan
facilitar a Iplltaçio.

·MANtZAN·
PARA HEMORROIDl$
Um produto D. W1U

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIACasas

VENDE:VI-SE 3 casas, Upa hall(!,tlG"" Previsão tIo tempo, aié 14 hqras
recem construidas, desoC1'p:i.das, do dia 19:
com 3 quartos, sala, casinha, W. C, Tempo: Em geral nublado;
terreno de 500m2 c/árvores fi'l'ti· Temperatura: Estável;
feras. :1 rua Serviclfío Franzoni r::. 131. Yentos: Variáveis;
15 e 17.' Telllperaturas extrcmas fIe Iw,ic;
Trat�r: com Rui Barbosa, 21 lJVIúxilllêl 20,7 minima 14,4.
� ,-.. �-

L- ___r

3

Serviço Brasileiro
da BBC

Gercy dos Anjos

Partc1ipação
____ • __• .�_ Sylvio Peluso e Senhora par-

ticipam aos pare�tes e l?essoasALUGA-SE o prédio da rua Ar- de suas relações o nascrmento
tista Bittencourt, nO 32. de seu filhinho Hamilton, ocorVENDE-SE o prédio da Avenida rido no dia 13 do corrente mês,Mauro Ramos, nO 199.

na Maternidade "Dr. Carlos
Ambos a tratar com Sr. José G'I Corrêa" .

L. Carvalho, á Praça 15 de N0-I Fpolis., 16-5-1949.vembro, 1 - sobrado.
�-------._- .

In�tUuto de Aposentaduria e Pen-
sões dos Comel·ciárioso PRltC'E!ITO DO DIA .

COMO NASCE o EGOíSMO .

'Delegacia de Santa CatarinaÉ na infânCia que se lançam.. A V I S O .
os fundamentoS da formação da
personalidade d? ÍndhTi�uo, -De ordem do sr. Presidente do 1. A. P. C., dr. Re_my Bayn�acujo modo de encarár as. COI.sas 1\rcher da Silva aviso aos segurados do L A. P. C. que, a partI.rda vida muito depende dás illl- desta data, est�rá aberta a Carteira Imobiliál�a para o re�eblrressões recebidas hêSSe perio- menta de propostas para as seguintes modall-dades de opera-ao. Tratada com .brutalidàde, a cões, exclrusivamente:

_criança passa a ver os outros· B __ 1 _ Aquisição de teneno e construçao de casa paracomo" inimigos, e é levado a ln0l1adia do segurado. '

O''concentrar-se e a pensar só- B __ 2 _ Construcão de casa em terreno do seburado, paramente em si: definha, assitn, o .

ad'a
i'

/

sua mor 1.
• .".� .

-

t dsentimento de solidarieáaae e Por enquanto, e até ultenor._�el1uÇla2ao a _ser om;a a
egol'smo s·a desenvolve ,em pro· . do as cI'rcun'''tâAncI'as o permItIrem, nao serao recebldasgorções im�'e�isiveis. '��:;stas para outras modalidades de operações. imobili�rias,Evite que seu filh'o se torne devendo os interessados ag�ardar outra ?portumda�e. Nao se

11m egoista, tratando-o com aje- abrirá exceção alguma, quaIsquer que sejam as razoes que 05
to e energia, mas fugindo dos interessados possam alegar., . .

°exag'eTOs prejudiciais. - SNES. Na séde desta Delegacia, a_rua Felipe Scrumdt, � 37, os

CASA-MISCELANEA dhtri segurados receberão_ informa�oes_ detalhadas e os Impressos
buidora dOI :Rádiol R.:C. A necessários, na Secçao de Apllcaçao de Fundos.

1 O· Florianópolis, 19 de maIO de 1949.Victor. Válvu ai e lICO'�
Oswal Perez,'Ta Baixo _ DelegadoRua Conselheito�, Mitra

Escrivií.�

de verdQdei�os
PASTILHAS

VALOA

!
1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" ESTADU-Qul,,!. telr. 19 ele Maio .a. '.49
-

. Resultados da vacina
febre aftosa na

contra
Italia

a

(

Do boletim do Departamento eia da doença em nenhum dos
Médico da Armada Americana. 36 mil animais vacinados, Na
resumimos um interessante província de Roma 15 mil cabe
trabalho cujo autor é o ma.jor-· ças de gado leiteiro foram va

veterinário R. W. Roshmore, cinados entre 15 de setembrO
(ia Corpo Veterinário em ativí- e 15 de outubro, verificando-se
<lade na Itália, que, dentre 280 animais (adul-
Trata-se de um comunír-auo tos e bezerros) não vacinados,

.<sôbre a erradicação de um surto contrsâram a enfermidade,
de altosa, perto. de Toronto, morrendo 27 cabeças, Dos 15
em maio de 1944, graças ao em- mil vacinados nenhum animal

prego de vecina de Waldmann apresentou, quatro meses mais

preparada num laboratório de tarde, qualquer sintoma da do

;emergênciá, instalado. em Ro- ença, embora a aftosa houves
.ma libertada, Como na Região se sido verificada em seis re-

I .romana não havia gado foi ne- banhos de gado leiteiro, na

-cessário transportá-lo com cer- província de Roma, A ímunida
ta dificuldadê; de uma distàn- de só se dá 15 dias depois da
-cia de cem milhas, por estrada vecinação, embora se te
de ferro, para o matadouro da nha evidenciado algum estado
cidade. Ê.sse gado tinha a du- imune dentro de uma semana

pla utilidade de servir o consu- Registrou-se ainda o fato de que
mo da população e fornecer o isolando-se animais' ínretados
material necessário para a fa- num rebanho contaminado, os

bricação da vacina. Depois da restantes, sendo vacinados.mu
coleta de material contendo o ítos poucos .dentre êles pude
vírus da doença, 'a carne dos rm apresentar a doença nas prí
animais era dada ao cosumo pú- meíras duas semanas mas ne

blico. Diz o Autor que não se rihum caso se verificou dai por
registou nenhuma doença atri- nhum cao se verificou .�aí por
buivel à carne consumida, e cu- diante.

jos animais forneceram o ma- Extraido da Revista "Pecuá-
:terial com vírus. Foram assim I ria Brasileira ,.

preparadas e distribuídas, no' NO·1 Agosto 1946 - pg. 14
:fim de 1944, 36 mil doses de Ir São José, 13 de Maio de 1949.
'vacina para bovino adulto, não, Altamir Gonçalves de Andrade

.se tendo verificado a íncídên-] Inspetor Chefe.
._•••3ellil� I'!I.iIIt"IJI••IIlIJ••II!I"@•••O.II......ililJ•• I_

"-'!II;-

./)tI#Sía'� IlIfStJHRE/IIll;s
pdl't/tbl$'I/!tl/ts��tW�$

De acordo com os imperativos do
razão, da ciência e do bom senso:

I

N. o 1: Regras cbundcntes, pro-,
longadas, repetidas, bemorragios
e sues consequências.
N.c 2: Falto de regres, regras
atrazados suspenses, deminuidos
e suas consequências,

VAUMART

JEmpresa «Yí'ação - Santa Catarina»
AVT�(-)

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

'percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos- possuidores de
. permanentes e aos que viajam gratuitamente por Imposição da lei. a

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório ,\ Rua
João Pinto n, 9 afim-de regularizarem sua situação' perante esta Em-
·prêsa.

Findo o prazo respectivo hão será permitido viajar gratuitamente
que não satisfazerem ás exigências desta Empr êsa.

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S, A.

Proprfetários

-aos

f

5

far���""91� O BANHO i
" ATRAVÉS 'fIt

IDOS TEA1POSI

- o. e

..f. I

IGr�:;;:t;;
Paris
Nova York, 17 (U. P.) - O

vice-ministro das Relações Ex-

'1-
teríores da União Soviética,
AndreíGromyko, declarou, on
tem, aos jornalistas, no mo

mento em que embarcava no

avião que o conduziria a Paris,
a fim-de tomar parte na conte
rêncía dos chanceleres dos

quatro grandes para a discus
são da questão de Berlim que
"os americanos e os russos po
derão trabalhar juntos.': con
tanto que assim o queiram",
Interrogado sobre se o acôr-]

do para pôr fim ao bloqueio!
de Berlim diminuiria a 'tensão

Iexistente entre o leste e o oes

te, Gromyko. respondeu: "O
futuro o decidirá". Acrescen
tou a seguir: "Temos, que tra-
balhar pela paz. Os ameríca- BOM NEGOCIOnos e russos poderão trabalhar .

jun�?s, �?ntanto que assim o I pata quem possue de Crf 10.000,00 até ca 100.000,00 renda
quelI�m 1'7 (U P) G li aerta de 10'/. 80 ano com recebimento de iutoe mensa.is.
Paris, .' .

- romy- i 1 f
- -

t d-
k

..

t dí t d E t I fi ormaçoes nes a te sçeo
o, minis 1'0 a jun o o x e-I - _.:... _

rior da União Soviética que II C P I T A Lacaba de presidir, ,a delegação i
.

russa na Assembleia Geral das I .

Nações Unidas, chegou às 16 Sociedade de sortei�s. e seguros contr� aci�ente!l pessoais. conce-

horas no aerodromo de- Orly, deudo mais outros beneflclO.s d� ca:ater aesísteneíal.
procedente de Nova York, A- Representante em Flonanopohs:

companhado por outros mem-
PEDRO NUNES

bras da representação sovíétí- Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

ca na ONU, foi recebido por Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além da jóia

Alexander Bogomolov, embai- Inicial de Cr$ ll!,oo apenas.

xador russo em Paris. Participação DOS hiena

I

NA IDADE DA PEDRA ..•
o banho já era uma prá-

. tica salutar de higiene ...
Mas as modernas noções
de higiene e saude nos en

sinam que também o ba�
nho interno é condição
indispensável' para o bem
estar pessoal. Principal
mente quando faz calor!
Portanto si V. deseja co

nhecer um verão melhor,
pratique, diariamente, a

ducha interna tomando
Urodonal. Ao mesmo tem
po que proporciona uma

agradável sensação de le
veza e bem estar, o Uro
danai realiza a completa

.

limpeza do organismo, la
vando os rins e o fígado,
e provocando uma alta
descarga de ácido úrico.

Tome �.

I Clube, �os funcionários públicos
CIVIS de Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária
De . ordem. do senhor Presidente do Conselho Diretor e

de acôrdo com o artigo 131 dos Estatutos em vigor, convoco

os senhores associados a comparecerem à Assembléia Geral

Extraordinárh� para a reforma geral dos Estatutos, a reali
zar-se em data de 21 de maio do corrente ano, às 14 horas, na
séde social, a rua Trajano.

Não havendo quorum em primeir.a convocação, realizar
se-à a segunda, meia hora após .

Florianópolis, 26 de abril de 1949.
João Teixeira da Rosa Júnior, Secretário do Conselho.

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

Atenção! !! A -, , ,tençõo - . -

Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

...

Díàríamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565

I CONFÔRTO
/

.

SEGURANCA'

I -' RAPlDEZ
�)....()---()---().....()---()....o.....()---().....()....()--.<)....(..
.

-

II 1*. j .. I2 • � o

: i . Transportes Aéreos Limitada I
� Zas, 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaquá - Curitúx:

I� - Joinvile - Floriamopous Lajes e P. I' ieqre,
Ba«. 5as. e sábados: P. Alegre -- �J.jes -- Florianópolis

i Louunie -- Curitiba -- Paranaquá -� Santos e Rio.

� Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 Lagares.

II� Agentes: Fiuza Lima & Irmãos ,I
�l Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ,'.i
i �
....()..._.()...O ().....()'-'O--.c).....(j�)..-.<);4IIIII-()._.().....()�

, ,

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e mdustrtais com seus ende-

recoso
Cada guia e vendido aoomnanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina. .

.

Bedação : Rua Prudente de Morae•• n. 626. - Curitiba.

do

--------------------------------------------------_, --

F1RM��P.-!�!!c��!i�p�� (CAPITAL!
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPOE DE DEPóSITO, ACEIT:\
NOVAS REPRESE�TAÇOES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A C,\IXA POSTAL, 245- - SÁO PAULO.

II
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6 o ESTADO Quinta .. "elr. 19 Ce MaIo ele '949

Duas grandes exibições dtJ Atlético, de São Francisco, nesta canita�,
sábado e domingo, frente ao/Bocaiuva e Paula Ramos, respectivamente

Nicácio e Ivan agradaram no Sanlos
"A Gazeta Esportiva", de São tas catarinenses viajaram por

,

Paulo, em sua edição de sábado via aérea, chegando antes do

divulgou a seguinte nota:
1 que era previsto, pois os diri

I gentes do Santos, que o foram
! r; uscar, haviam regressado no

i dia anterior. Nicácio centro-a

I vante e extrema e Ivan, médio

I lateral,
foram esperados pelo

diretor geral de esportes do San_

',tos
F.C., vereador Gustavo Mar-

tini, e pelo conselh,eíro do mes

mo clube, vereador João Antu

I nes Matos, que, tendo negócios

I
em Santa Catarina, ficou conhe,

cendo os citados jogadores, in
dicando-os ao Santos, em vírtu
des das suas boas qualidades
técnicas. Graças as suas rela-
cões comerciais e de amizade em,

I Florianópolis, o sr. João Antunes:
Matos, que para ali viajou em

companhia do seu colega Gusta
vo Martíní, foi de grande utili
dade parao favoravel desenvol
vimento das "demarches" com
os jogadores do Paula Mamos,

Ontem mesmo, embora algo
fatigados da viagem, Ivan e Ní

cácío tomaram parte no treino
que o Santos realizou.
Nícácío, que já era conhecido

no alvi-negro, confirmou a boa

impressão causada quando das

suas apresentações anteriores,
rínense, cargos que exerceu com -

t.

d Quanto a Ivan, apareceu am-

lealda�e_ e competencía

uran-, NICÁÇIO bém destacadamente, dando.
te muíto tempo. • ..

> .

1 'f'
,�. tícías

"O Estado Es ortivo " que tem
.

e:

I
amp a con írmaçao �. no 1

_P
Andrade �ChebO'aram ontem a Santos, de sobre as suas possibílídades. ..

em José Gusmão de -

um dos amigos mais sinceros, acordo com o que já noticiou A-. Nicácío e Ivan deverão ser 10.-

deseja-lhe muitas felicidades na GAZE'fA ESPORTIVA, os

joga-jgo
contratados, pois a transre

Capital de Sergipe. dores Nicácio e Ivan, que per- rêncía de ambos já está pratí-
tencíam ao Paula Ramos F.C., camente assentada entre o San

REGIS'I1RADO O CONTRATO_ de Santa Catarina, Os rutebotís- tos F.C. e o Paula Ramos.
DE NICOLAU

!�
------------------�------------------------------------------- �

'*
.�

�
b:!r

.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Campeonato Citaôino de Volei e Basquete ..�
es

I",

�
Lira 22 x Atlético 17,.-Suspenso

.

o jogo entre o Ubiratan e o �
Caravana. quandO o primeiro vencia por 22 x 11. �

Conforme estava anunciado, versários os quadros do Lira e I fim (4), Érico (10) e Bicudo. �realizou-se ante-ontem, á noite, do Atlético, vencendo o

primei-,
CARAVANA - Carpes (2),,�

na cancha do Lira Tenis Clube, TO por 22 x 17, sendo êstes os Morací (2), Gouvea (2), Aurélio -.'

"I
a penúltima rodada do Campeo- quadros: (3), Hélio (2) e Vinicius.

, 1'1-'nato Citadino de Vóleibol e Bas, LIRA-Ondinaldo (9), Bar- A'manhã prosseguirá o certa- ��
quetebol, constante de dois [o- bato (3), Dinhoca,> Honduras, me, c�s seguintes jogos de �
gos de bola ao cesto, dos quais Adalberto, Fran (5) e Helínho basquete: Caravana x Lira e i.�
o principal, disputado entre (5). Ubiratan x Barriga Verde. �-Ubiratan e Caravana do Ar, foi ATLÉTICO Moacir (6), �

��s��rt�':n��� g�;m�����i���lt�: �:s���t.a (3), Meira (4), e Djar
JOSÉ GUSMAO DE ANDRADE a

), d
.. . Transferido por eonveníencía �

'UZ, quan o o primerro vencia Juizes: Viana e Dantas. 1;1
por 22 x 11. Ao que apuramos os Ubiratan x Caravana: 22 x 11. do serviço, deixou domingo esta �
minutos restantes. serão dispu- Juizes: Meira e Barbato, capital rumo a Aracaju, Onde,.�
tados na próxima terça-feira. Quadros _ UBIRATAN _ Va- passará a residir, o nosso ben- },,:
O jogo inicial teve como ad- dico (8), Eddie, Marcos, Sera- quisto conterrâneo José Gusmão ti.'

de Andrade, alto runcíonarío �o I
__________________�_=__=__'

........ Imposto do Consumo e secreta-
rio ela Federação Atlética Cata-

Recebemos a seguinte eornu-

DO MEU 'ARQUIVO ...

I
Da ris Krueschner, o saudoso c

riotavel técnico húngaro que o Fla
mengo trouxe ao Brasil em 1937.

, Jogo que assumiu a direção do qua
dro rubro-negro filmou jogador
por jogador, em plena' atividade,
afim de corrigir defeitos e estilos

, de cada um_

A maior "virada" que se conhece
110 futebol brasileiro foi aquela' do
Guarani, de Campinas, que; depois

_

de estar perdendo por 5 a O no prí-

Na. excursão qUé O Boca J!1l1i(:J's,
de Buenos Aires, realizou à E1ll'O
pa em 1915, disputou 19 [ogos, dos

quais venceu 15, perdeu 3 e em

patou 1.

Tendo terminado empatado o io
so final da "Taça da Inglaterra"
de 1873, foi jogado o desempate,
Ainda desta feita não hou vc vence

dor, A vitória foi então decidida

O Conselho Regional de Des

portos registrou O contrato do
Profissional Nicolau com o, Grê

mio Esportivo Olimplco, de Blu.
menau.

eOI1) o clássico "cara
com lima moeda r

ou corôa",

meiro tempo, num jogo amistoso O maior numero ele cestas
com o Santos, marcou 6 tentos 110 basquete, até hoje conhecido,

SECRETARIA DA }!".C.D.Cljl

nu-

GU UJAtRADIO
A Voz da América

16 mst.

N.B.C.
19 mts, 25 mts
C.B,S. WRUL.

P R o G n s MAS:

31 mts.

WNHX·

Hora do lHo
21 :30 Notieiário Mundial

21,38 "Hit Parade"
:22 :00 E'lC'crramenh)

segundo período, triunfando, as- uiu só partida, Ioi assinalado 'pelo nícação:
sim, pela contagem de 6 x 5, americano Robert Mony, que PIar. "Senhor Diretor EspO,rtív(.i! do
Em 1910. o garoto Frienderoich cou 2251 "O Estado", DOMINGOS.

,já era jogador do primeiro quadro ,Antes de perder para 0" arg;cmH- NESTA Hora do Hí,Q
do Ipiranga, da eapítahbandeirnn- nos na "Copa RoC'�" de 19,1O' (5a 1) É-me, grato partfeípar a V.Si;t·. 12:30 A Semana em Revista
te"". de 1909 a 1934 "HLf;(igre" ]0- () selecionado hrasílétro JJ�Ri€a ti- que, honrado pela confiança dE) 21 :38 "Concert Hall"
gõ"í.1 efetivamente futéb'õ.t j.té. 1!J31 nhà sid0J derrotado .no Brasil. Presidente desta Federação; 22:00 Encerramento
foi dono absoluto do at��:�e da se- O saudeso centÍ'o-lnédl.o Fausto, :Prof. �áVio Ferradri,. ",venhtO_ �e � �

lcção paulista. E em 1934 eucerra-ts- jj
.

I . t"
, assumir o cargo e becre ano t SABADOS80 por er CUSplC o SlJPI1�'s ,�clOsa'" {xe$.ta Entidade, para, e,' qual fui

.

, -va sua carreira, atuando no "onze" t b I lt fIllCI1 e 11a . o a, nUI1l pena 1 que OI
nomeado pela J:{esolu.�ão nO 9;«lo Flamengo, do Rio, C'0111 43 anos batido .,J"ICO� vezes contra o Vh" 'I)';I"�., ... ". ,,'Se, ,de hoje datada.

"..de idade!
_ cm Lisbóa, qnasi levoU! uma sóv;, do' Com o fazê-lo, querG! afirmar

Nu Campeonato do Mllndü de puhlico. .8: Y-Sia_ que, nas nov:xS' funções
-19,SS, Leônidas marcou tentos em Em 1930 só ]10 Estado de São Pau- !com que me distinguimm, espe
t'ro;:!os os jogos em que t(H11(,U ]!Jd:J,tt"e, lo, evistiam"7.277 assoenç,e,;; esríül'- ir0 oontar com a valiosa coope-

,No Campeonato Paulista de lW1H, Uvas de alemã�. c teuWJJ-hrásiloirf>s Iração dêsse prestigioso órgão,
; Rübens Sales, Ü' famoso cenb:o,'mé- A mJÜ1J'; derrota sofrida, por um !para melhor desempenho dos

"

dia do, palllistau,o,
assinalou nada

I (ll,tadr�" hl'a,S:,'leiJ'O
eont)� .outro

,es-,
!encargo,s" a mim -

aw,'
-bUid?s.

�;kuen ..s de 18 tentos para o Se'lll Chl- trangel-t;o, COI a do FluTHlne,nse, do', Ao, ensejo, apresento a V.Sela.

.:ihe1 'Imaginem Bubens Sales mmm Rio, ].J0r' parte do Cor_hüms, de ;as minhas
, do de cel1tr():�vanter Que "estrago" Londres, 1101' 10 a 1, em lIHO. i Atenciosas saudações.
Lj';ll'la! - Ne.ltltlJilU "artilheiro'" hrusilfÍr0 jManU€'l Fe'rréira dz Melo

,

,(): s.a,ruIoso Lara foi, dUiflunk

l:superoll'
até Iloje, a prQcsa' de ,Fei- ; ",.

L('ocadia St�:f�n Tv}el1tino de S.o�lza e st:�s filh.o_:> Tito,. Oscar,.
.

•
• M 'd . d '1'., .tiçC\� <lue fez '1 tentos C0iüra 0<; es- 1 "lIl�-Cel Palllo \ letra da Bosa c famllla, Alfeo folentlno de Souza .1u-

l11ulh,�,,:anos, cons! ela o o m'e ,101 _

'�'1' S'l' T d R d l' 'l- H' P
.

'f
"

'

,.

'i:] B '1 FI' '''93'' coczest's do Monther,vel� em 1925.' CACHORRÇ) PER,DIDO 1l1iQ;Y e Iam) la, I VlO '- ,e ezen, e e 'anuem, clOtr assenno. U,nlOr e,golerro' Í) rast·, aeceu. em' .l""
. -' '.- '

'r1I,', ..

If'"
l' <' "'" • '.. •

'1' 'F" .

C . }" '\
,

" '.

"

"

", ",
d "d":l' A, p,r,nnelra Vlage,JIl

de San pa,l,JlO
;

, ,GRA1.I�';JCA-�E a

q�.em.
en on

..

-

, armh&.. )1..
Danllo

�Iltrn.elro
RIbeIro, e hum ta, ,Ianel,S

astlo.
tl\;-'

t:'. a��5a� dos. seus _3� �110� t-'1 �l t,": a, S�t.tos, em automówll" foi l'eali- .:trar � elltr�gar a ;ua b!lm:�nau nO � ,1lI.efo e familia, Dr. 01Clegar Franco. Y�elra e familia,.Pedro Batista f[ü�
.amdct atuava em cam.pos t;'aUd10!i

"d > i', 1',
um cachoIro �O'\iO, d� pCI.U branc.), ,Santos e senhora dolorosamente atlll"'ld'C).s pelo I''ude "'olpe que aedJaul'

,

'1 '-'II
. ,1' ZIl a em r OIS (ldS.

, eom ma.! has cor araç3! toe] Ilho· pri0� , '. ' '-:.
. "'.

,

'Com )1,: 1�. lD'.U �a�. . �, .o famoso pontpiro direito Minis- ,to, de raça fax. de sofrer, perdendo seu qnendo e bOl1lSSlJll0
O pnmelto jogo pl'oftSSlOnal no �rt:nho fol o jocrador llrasileiro que ALFEO TOLENTINO DE SOUZA

llrmii\l il'ci, disputado eU5re o S:l,) . .'
D

•

"1
F'ERIDAS. REUMATIS;l\1:0 Y::

agra"Iecem etc, c.orl>...ão as juanifestações de l)eza,r dos ([l1e deram os SPU�<, ,_ <' teve a carreIra 111aIS rapI( a que ::se PLACAS SlFlLITlCAS ,� , .."

!Paulo c (l Santos, ClU 19.�_ conh�ce. no -"soccer" naciohal. Em 1J1"
8

d II • selltjmentos�. compareceram ao seu enterro, enviaram coroas c flol'es e te!i-,

.

O primeiro �h�be d_c ;�!l1.t� Cata: 1929 revelou:se no Palestra, de '51:0'1 li J�,r e Nogueira telllunharam de qualquer modo sua amiZàfle.

'nna �1� se cXlbl� e�l� (S'ltnhb9,,,f�lIYaUI(l,
e nesse lllesmo ano entrou j MedicQçQo o.uxiU�r ,!10 trotom.:n.tt Particularmente agradecem a presença das autoridades, representa"

n Amenea, de JOll1vJ1Ce, em 1:>1.),. na seleção paulista e no seieetona- do InU J. ções de instituições que assim pl'estlgiarmn a memória de seu saudosa

Realizou·se no, dia 7 de seteil,bro do brasileiro C\\l1tava entâo, ri' O VALE De ITA.JAt chefe,

de 19{J'9 no Rio, NItre Q Flmnillcn- anso de idade!' P:roeurem na Àgêil�la Outrossim convidam a todos os parentes c amigos para assistirem em

s.e e o Gerl1l�11ia, o primeiro pr�lio I O "penalti"', foi instituldo em ProgrftSso, _

à missa de 7° dia que será rezadá pelo eterno descanço da alma de seu

lHo - São Paulo, Venc:ru o Flu-l1891. LIVRARIA 43.� sempre lembrado esposo, pai, sogro e f1VÔ, ás 7,30 horas do dia 21 (sã:�
,

nünensc por 1 Ç\ 0, ,Nelson Maia Machado _,,_ ROSI:
-

:=-� bado) na Catedral MetropolHuna,

DE SEGL'NDAS A SEXTAS-FEIH.\S
Hora do Rio

21 :30 Notíciárío Mundial
21 :38 A Oplnião da Imprensa
21 :45 Interlúdio Musical
21 :50 Comentário de Freitas GilÍ-

marâes
21 :57 (íJtinw Boletim de Noticias,
22 :(l() Encerramento

I
RETHANSMTSS..\.O

A BÁ'DIO GUARUJA retransmitid, a partir de amanhã, ts!('s
programas díàriamente, na frequênba de 1....420 kíIodcIos, (�X

ceto aos' domingos.

Agradecimento e Missa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8a4io$ inllo_oe ��.Iaco
Da Fábrica co consumidor. -- Grande estoque recebell a firma distribuidora

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

'1
w""_-_· - ----.......-. - ._. ------..............-.--- ........-..--...-....---.............---------------....

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

,
Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas poro

Caixa Postal 139 - Florionópo'lis

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS .:............ Cr$
Responsabildades :..... Cr$
Receita . ,/ Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

I 80.900.606,30
.

5.978.401.755,97
67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,.30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio l\1assorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

.t' ._-_.._.._._.._._.._.._•.- .-.-_-.-__.-.-.-.-..-.-.- -.-.-.-.r.-.-.-.-_....."

Coneentraeão Mariana
I No próximo dia 29 de �aio Florianópolis receberá os ma-
rianos de tôda a Arquidiocese. O programa da Concentração
obedece à seguinte ordem:

�

Às 7,30 horas - Missa de Comunhão Geral na Catedral
Metropolitana.

iAs 10,30 horas - Sessão solene.
Às 14 horas - Grande desfile partindo do Colégio Cata

rinense, rumo à Catedral Metropolitana, onde terminará com
solene Bencão do Santíssimo Sacramento.

'

É de esperar que as famílias católicas de nossa Capital
nada deixem a dever a de outras cidades, oferecendo hospe
dagem condigna aos marianos. É o que encarecídamente roga
d Comissão de Recepção. Todos que desejam atender ao nosso

apêlo podem dirigir-se à Casa Paroquial, seja para pedir in
formações, seja para oferecer pernoite e refeições que se fi
zerem necessárias.

Leia, Divulgue e Assine
"

Jornal de 'Joinvile"
10V S vl·aJ·a? Res·lde no Interl·o'r Da iD13t�U:SO�s�� ao alcanet

•• D I de todos. Dá 688e tesouro &0 tell
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira lLl11 Catálogo de Moedas! amigo analfabeto, levando-o a um

Antigas do Brasil e enriqueça depressa, I curso de alfabetização no Grupo

IPeça em qualquer livraria de Florianópolis. Cuslo Cr$ 20,00. Pelo I Escolar São José, na Escola Indu..
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudsno da Nóbrega. Rua General i tríal de Florianópolis ou na C.te.

=- ...Bittencourt, 91, sob - Ftor+anópolis. . '1N,11 Ms!'rvpolitana. -

\

JiSSOCIAÇAO PROFISSIONAL DE ROTEIS E SIMILARES
EM FLORIANóPOLIS

Assembléia Geral Eztraortiituiria
Pelo presente Edital fica convocada a Assembléia Geral

Extraordinária da Associação Profissional de, Hotéis e Simila
res dei Florianópolis, para, às 15 horas do dia 5 de Junho dêste
ano, na séde social à rua Arcipreste P.aiva n. 5 sobrado, deli-

, berar O' reconhecímento como Sindicato representativo da

Flopiôr16pnUe - 8axlta @atôpinô 'I respectíva.categoría profissional.
Florianópolis, 18 de Maio de 1949.

____________________________________
Antônio Bernardino Pereira - Presidente.

Industria de Maquinas," Agricolas
Nardini Ltda.

A maior e mais aperlel (C ada Fabrica de

Maquinas ftgricolas, Tornos, Teares e
Artigos de Cutelarias

completo Orgam
Catarina

mais
Santa

de

Fabrica em Americana, � L9tado de São Paulo

l�Q·pPQsgntantQs Q.x.�hJsiV'os papa o 6stado
dy 8anta @atapirl,a

Industria Cllmercio e Seguras Knot S.·a.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 -- Telefqne - 1324

/

End.. Tel .. KNOT

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e fórça.
Venda de motores, rádios e acessarias, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores uSARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

o 8lhão:
s

Cirurgia- Clínica - Obstetríca
Dr .. Antônio Díh Mussi
Médico efetivo do Hospital fie Catjdad�

Serviço especializado em Do�s de Senhoris
MfId.erno.s métodos de'Úatamento

'.

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas. ,

--,

-''''
Consultório:

Rua Tiradentes. 9
Residência:

Hotel La Porta

I'VI�R(iEM ESPECIALIDADE"
( lA WETZELl INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco reR'I'1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. '5ft.eÃ2 'I'RCt�..

ti·. .",

EspECIAlIDADE

\

.,..-
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Caldas da Imperatriz Força e Luz de� f,hapecó S_ A_
A propósito d"'O momento" - -

de ontem, focalizando as Cal- em orgaolzaçao
das da Imperatriz" 'e n mprojeto João Batista Zecca, Augusto Barella e Antônio Morandiní,

que, a respeito, foi apresentado na qualidade de fundadores da Força e Luz de Chapecó S, A.,
na Assembléia Legislativa pelo tendo sido integralmente subscrito o capital da mesma Sacie--

deputado Bulcão Viana, recebe- dade, convidam os srs. subscritores para se reunirem no dia l()

mos a honrosa visita. do sr. (Ir de maio de 1949 na séde do Clube Recreativo Chapecóense, na;
:\1.11'io de Oliveira Ferreua, cidade de Chapecó, afim de nomearem os peritos que deverão,

ilustre e digno Chefe do Serviço avaliar os bens com que entra para a constituição da Sociedade

da 'Malária e que, cm interes- O sr. CeI. Ernesto F. Bertaso e. aqueles que igualmente entra-

santo palestra conosco, esclarc- rão em nom� da Prefeitura Munícípal de Chapecó, os quais. de-
ceu pormenores sôbre a obra verão ser incorporados á Sociedade.

de saneamento que aquele Sl-:r- Os fundadores: JOÃO BATISTA ZECCA,' AUGUSTO BA-

viço está realizando naquela '},tELLA, ANTôNIO MORANDINI.

importante estancia hídro-mí-
'

_

neraJ. De começo, o sr. dr. Nr:',

rio de Oliveira Ferreira uns

declarou que devemos ii soli·

citação do sr. Nerêu Ramos

tudo quanto ali tem sido Icito,
como processo preliminar ao

-,

aproveitamento e exploração
daquelas ricas fontes termo

minerais.
Daremos em nossa edição de

amanhã, com ,1 desenvolvi

mento que comporta e com (I

relêvo que merece, a integru

das declarações daquele saní

tárista.Ilustre, que tem, sob sua

direção, um dos grandes e I'C"

( levantes serviços em operação
no Estado, por Iorça de um

acôrdo firmado entre os go

vernos estadual e federal,

Florlan6polh, 19 cte Maio de 1949
* o após guerra nos pôs no

--------"

Foi de reboque
até Vitória
Rio, 18 (A. N.) - O gabine

te do Ministro da Marinha dís
tríbuíu a seguinte nota à im

prensa.
_;" "O Comandante do con

tra-torpedeiro "Mariz e Bar

ros", informou ao Comandante
do 1° Distrito Naval, que o na

vio mercante "Araribá" havia

passado reboque ao mercante
"Lourival Lisboa", dirigindo·se,
em seguida, com destino ao

porto de Vitória. Informa-se,
também, a chegada do reboca
dor "Triunfo" à posição em que
se achava o mencionado na'

vío, bem como haver seguido
com destino a êste pôrto. O Co
mandante do 1° Distrito Na

val, enviou o seguinte rádio ao

Comandante do rebocador
"Triunfo" :

.,', "Sirva'se indagar do Co
mandante do mercante "Ara

ríbá", se deseja e pode levar
"Lourival Lisboa" reboque até
Vitória. Em caso negativo, po-
derá encetar manobra".

-

Tremor de terra
DO Peró
LD1A, 18 (U. P.) - O tremor de

terra sentido ás primeiras horas de

ontem nesta capital fez e0111 que

muitas pessoas deixassem o leito

amedrontadas, saindo apressada;
mente para lugares abertos.

O tremor quebrou muitas vidra

ças e parou alguns relógios. Toda
via, não se verificaram conseqnên
cius mais graves·

.

fino cromo PRE TO e MARRON

SQLADO DE BORRACHA
De,,7õ44 - Cr1l. 145,-

OFERTA ESPECIAL DA

»>

cS'�u�1)'
F lor'dnópollS tu. flRADEN1ES,I9

* ':' regime das filas. Umas lU;.·

cessárias, outras por necessidade

alheia, e outras - por isso que eng'a

nosas - desnecessárias, como soe

acontecer com aquelas que, iage.nua
mente, se esticam à porta dos hara

tilhos "modelares", esperançosas

de uma economia que, por dolo,
lhes sai às avessas-

Uma fila necessária?! Ora, " do

cinema. A princípio, com or-dem,
hoje, no entretanto, passada a ri

gidez do zêlo, indisciplinada e ino

perante. Aqui" o tempo não aper

feiçooou, e, pelo jeito, voltavemo

àquela situação incômoda de antes,

quando dez ou vinte mãos ansio

sas, em cima, no guichê, pelejavam
para a obtenção de ingressos, en

quanto que, em baixo, os pontapos
maltratavam canelas.

Cenas desagradáveis. irritam os

que frequentam, nos dias de hoje,
os nossos cinemas. Depois de um dia

estafante de trabalho, Q pai de fa
mília se dirige a casa, e, vez por

outra, dá com o indefectível CHIl

v ite : "Bemzinho, vamos ao cinema,
hoje?", Para atender ao reclamo

da companheira de todos os dias,
e também pra esuecer seus múlti

plos problemas, aquiesce, "Vamos,
sim, meu bem ", responde com ju
bilo. Vão-se, Inda mais contentes

se se tratar de filme estrelado pur
uma Bergman, ou por um Bogart
À porta do cinema dão com li fi_

la. Formada daqueles que os pre

cederam, é exato.

Louva o nosso casal a discip lina
e abençoa a idéia mãe que o livra
dos empurr ões de mil e um "haln
tuées", Dura pouco, porém" seu

entusiasmo. É que, atrás, outros

vêm vindo, e, habilidosamente, VãH

lhe passando à frente. O amigo, o

subalterno, o colega} o parente e

até o desconhecido, i!. boca da bi

lheteria, recebe o clássico pedido,
acompanhado de cruzeiros, para li

compra de entradas, No Íntimo lhe

desagrada atender, mas para pare
cer educado, ou gentil, compra,

Claro, que erram os dois: o que
compra a entrada e o que pede {la
ra fazê- lo: Um e óutro faz [us ai
forte puxao de orelhas. Todo" {,S

lesados gostariam de puxá-las, ;\11".
recídamente,

O casal que à pressa saiu de clJ.sa

e continua no fim da fila, ser ia
mente chateado, ainda não sofreu
tudo. Pior há-de passar, Os minu,
tos se sucedem com a lentidão que
ela progride. Minutos (IUe "maís pa
recem horas.

Ag�ra, a vez. Até que enfim!
xxx

Alegria vã, ilusão última. Impas
sível, diz-lhe o bilheteiro, qUe não
há mais um lugar' sequer.

? ??
Volta a Casa xingando os semeá

rimônia. Jura 'pelos santos que não
mais irá a cinema algum- Nem por

Bergman, nem 'por Bogart. A não
ser - aí vai a ressalva - que tal

indisciplina não se repita nunca

mais. Um "nunca mais" enfático.
Convicto. Faz sua justa queixa. E
nós fazemos êste Iustíssimo regis,
to. ,�

i

FRECHANDO•••

Segundo o Diário da Tarde, de Curítíba, o sr. Wan-'

derley Junior é um ilustr-e homem público, sempre na

vanguarda das lutas políticas de Santa Catarina.

Segundo o sr. Wanderley Junior, o sr. Nerêu Ra
mos considera inimigos todos os que lhe não sejam
mussulmanamente submissos em potitica e como tal;
não lhes dá nem o direito à àgua.

IEssa invenção do sr. Wanderley Junior hão pega,
entre nós.

A carta que abaixo inserimos, em que o detrator
do sr. Nerêu Ramos pede um favor àquele espírito ru

demente faccioso, violento, despótico, oligárquico, que'
cuiiua o diabo e aos que lhe não sejam mussulma-'
namente submissos nega até o âireito q àgua - foi
atendida e o pedido satisfeito. Todos o sabem!

De duas, uma: ou o sr. Nerêu está longe de ser

aquele homem-papão que o sr. Wanderley descreve ou,
então, confessa este a sua mussulmana submissão po
lítica ao espírito mau, qqe nem àgua dá aos seus ad
versários.

Fiquemos por aqui.
xxx

- Doutor Nerêu! B-o-a n-o-i-t-e!
- Doutor Wanderley! B-o-a v-i-a-g-e-m!

xxx

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para

vender?
Não encontra comprador>
Entregue ao Escrit6rio

A, L, Alves.
Rua Deodoro 35.

tmobüíãrro

. Eis a carta:
.-
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PASTA DENTAL
ROBINSON

Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27 �

Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os l\Iu�

nicipios de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajai - Rio do Sul!
.

- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétrícas "Salto" e "Cedros" �
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EMPRÊSA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

�fECCOES DO

COURO CABELUDO.

Alameda Duque de Caxias, 7'

BLUMENAU STA. CATARINA

TONICO CAPl.lAa

�'PR�ÊXêEÜN·W.
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