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PronuDcia-se Gaspar. por unanimidade,
sAbre a inglÓriil pretenção dos verea

dores odenistas de Araraoguá
Washington, 6 ({). P.) Na·

vioce submarinos "propulsionados.
pela energia atômica serão talvez

E' mais um murucipio de S. Catarina que, altivamente, protesta uma realidade dentro de cinco ou

O· C I l" lido d' t B t ld' B' '. I seis anos. O Senador democrata
sr.· e so "amos, prestigioso er pesse IS a er o o orunau-

M �f· h d C ti t Presi-.. ti de-vi
. . j Ch' a on, o onnec ICU ,Presidente ea Comissão Executiva sen contra a a ítu e- lll.l!patnoh<:a d t d C

. -

d.
... en e a omlssao e Energiado PSD nesta capital, recebeu o se- dos vereadores udemstas de Araran-

-'to. d S d_"- ormca o ena o e da Câmara,guinte telegrama: guá que solicitaram a anexação do
anunciou ontem que a Comissão de

Gaspar, 17 - Levo ao conheci- referido município ao Estado tio
Energia Atómica elos Estados Uni

mento de V.S. oue aCamara Muni- Rio Grande do Sul. Cordiais saudu-'.l' elos está dando início à execução-cipal em sessão hoje realizada a- ções. de um novo e gigante programa
provou, por unanimidade, uma mo- Vital França, Presidente do Dire-

que poderá acarretar a produção
ção de protesto apresentada pel o tório Municipal de PSD. de usinas atômicas moveis, dentro

daquele período de tempo. "Uma
vez ultimado êsse projeto - d!sse
McMahon - esperamos poder de
mostrar não só que é viável e pos
sívet a: construção de usinas ató
micas móveis como também mos

trar que elas já serão um fato
Há todos os motivos para se espe
i-ar que êsses resultados serão al

cançados".

Na Rssembléia Legislativa
Comissão Permanente
36a Sessão tado Relator que a Legião Bra

sileira de Assistência está te
.

Lopes Vieira - P. S. D. - gístrada como sociedade civil e
Presidente. não encontrei nos seus Estatu-
Membros: Calil Bulos - AI- tos ou no seu Regimento Inter

fredo Campos - P. S. D. - no apôio a um pedido de ínfor
Bulcão Vianna e Paulo Fontes mações.
- U. D. N. e Braz Alves - P. Todavia, e, em atencão à essa
T. B . ilustre Comissão, e, defet6'��.r ia
Havendo número legal, foi ao ilustre deputado B1l1c8.o Via

aberta a sessão, sendo lida e na, exclareço que as jW.euld�l.
aprovada a ata da anterior. O eles da C. E. dêste Estatuto são
expediente constou da leitura as mesma do Estado .do Rio
de diversos ofícios, telegramas, Grande do Sul; que estamos ul
fonogramas, radiogramas, etc. timando o Relatório elas Ativí
De entre os radiogramas lido, ,jades referentes ao ano p. pas
acha-se o seguinte: sado e tão logo impresso o en-
Sr. Presidente da C. P. da AS- víaremos ao nobre deputado;

sembléia - Florianópolis. que não recebemos ::trda as

(De Cresciuma) Tenho quotas devidas ao corrente ano
honra convidar V. Exa. assistir e, finalmente, com prazer otere
ato inaugural prédio Escola cemos áquele digno parlamen
Rural Henrique Lages que será tar um exemplar do nosso últi
realizado no dia 19 às 16 horas mo relatório impresso.
n� localidade l�n?a ex-patrímô- Valho-me do enseo para :�i. ..
mo zona operario proxímida- terar protestos de elevada estí
des esta cidade. Na certeza con- 'ma e consideração.
tal' honrosa presença V. Exa, (Ass) YLMAR CO.RREA.
apresento-lhe cordiais sauda-.
ções. Addo Carlos Faraco, Pre
feito.

Também ontem, por propos
ta do sr. Bulcão Viana, a C.

.
Permanente atrãbuí ao clube

Já inteiramente restabelecido vencedor na pugna S Cristo
sua saúde compareceu à sessão xão x Ipiranga um belo troféu.
de ontem, S. Exa. Exmo. Depu-Itado Antenor Tavares, da ban- ------------'-

cada pessedista. Antes do encer
·ramento dos trabalhos da ses

são, o sr. presidente àpresentou
ao referido parlamentar os

cumprímentos dos .seus colegas
por vê-lo, novamente- ,no exer

cício do seu alto cargo.

Ao sr. Presidente d� Comis
são Permanente, no dia 15, o

seguinte oficio:
-

Senhor Presidente:
Teriho-o grato prazer,de acu

sar o recebimento do oficio 087
com o qual V. Excia. capêa o

Parecer do nobre deputádo Os
valdo Bulcão Viana sôbre a Le
gião Brasileira de Assistência.
Louvando o apôio dado por

aquêle ilustre representante ao

apêlo da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande dp
Sul, quero exclarecer ao Depu.

JULGAMENTO DO' FI
LHO DE HINDENBURG

,

A presença do Vice-Presidente do regresso de seu governador.
Nereu Ramos e do governador A.' Nêle sempre depositamos conti
derbal Ramos da Silva na inaugu- ança, simpatia aféto e admiraç âo,

ração dos certames de Lages deu Dêle esperamos ainda imiito traba
a esse acontecimento uma expres- lho e dedicação
são notavel, porque revelou o in- A noticia de seu breve regresso
teresse patriotico que aos grandes é um dos motivos de nosso júbilo.
homens publicas catarinenses des- Retorna ao seio de seu povo, ainda

pertam as iniciativas que ohjeti- mas querido, aquele que esteve

varn expô!' ao Brasil as 'possibrlida- sempre ao seu lado. Vem ccn

des dei nosso próprio engrandeci- tinuar a jornada de trabalho que
CIDADE DE :<:IAVfu_'\TA. 16 (U. P.) -

mente;' lhe reclama a inteligência sempreA Conferência Latmo-Amer'icana sôbre
os Territórios Dependentes se reuniu 110. Mas teve o fato uma signif'icaçác lucida e a dedicação sempre pronta.
Ie nesta capital, afim de estudar os ainda' mais evpressíva. E essa rcve- iVem servir, como sempre, a Santa
meios de afastar o contrôle europeu das lou-se nas frases em que tanto o sr. Catarina, agora animado do senti
colônias situadas nas Américas.

Nerêu Ramos quanto o sr. Aderbal menta de uma renúncia maior eAnuncia-se que 13 paises, inclusive o

Perú, enviaram representantes _ Argen- Ramos da: Silva assinalaram a '101- mais dificil, mais nobre mais con

tina. Colombia, Costa Rica, Equador, EI ta do ilustre Governador do Esta' sagradora, porque significa a plern,
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, do ao exercício de seu cargo. tude da vocação para o sacrifício
México, Panamá, Paraguai, Perú e Vene-'. Na sua oração, sobremodo elo- na sua decisão de abandonar o rezuela.

POSI'ÇAO DOS EE. UU. E DO BRASIL quente, agradeceu o sr. Nereu Ha- pouso para retornar o esforço que
o Ministério do Exterior da Venezue- 1110S a Deus ter concedido, em sua Santa Catarina lhe requer, que é

la anunciou ontem à noite, no entanto, alta sabedoria, que pudesse voltar para seu bem e para o bem do Bra
que a Venezuela não participará, em

ao seu posto o sr. Aderbal Ramos sil.virtude da "mterrupção das relações di-
plomáticas com Cuba". Manírestou, con- da Silva, para cumprir o mandato
tudo, que a Venezuela está muito Irite- que lhe confiára o povo catarinen- A noticia do regresso do dr.
ressada nos objetivos <;Ia Conferência e

se. O sr. Aderbal Ramos da Silva. Aderbal traz-nos a certeza de uma
dará tôda atenção ao relatório que será

disse por sua vez que agradecia 3 continuidade feliz na vida politicoenviado pela mesma à Ovgan ízaçãó dos
Estados Americanos. Os· Estados Unidos Deus O fato de lhe terem sobrados e administrativa do Estado, sob a
se recusaram a enviar uma delegação, energias para mais servir ao povo. égide de um lider que o é por nasdizendo que os objetivos da conrerên- catarinense. cença e por merecimento. Dai: as

��aÔl���el:��e��;ma:�i::�:�osOl�e� :��,�:r�: E o povo catarinense manifesta nossas alviçaras. (D""A Noticía
ONU. Os observadores disseram que a O seu jubilo pela auspiciosa nova de Joinvile. ,

posição dos Estados Unidos talvez tenha
sido 'devida também ao fato de que
atualmente - mantem estreitas relações
com a Grã-Bretanha. França e Holanda,
no bloco contra a União Soviética. As
colônias em discussão pertencem a Grã
Bretanha, à França e a Holanda. A Di
namarca também tem a Groenlandia, na

zona americana, porém esta nunca foi
objeto de críticas dos latínos-amerlcanos.

. S. Paulo, 16 (A. N.) - Divulga
JUNTOU OITOCENTOS um diário local que os holchevis-

MILH
-

ES
tas brasileiros acabam de reafir-

O DE CRUZEI

-,
mar a orien tação traçada pelo seu

.

ROS NO BRASIl' Ii�er, sr. Luiz �arlos Pre�tes, há
. .) tres anos passados e de acordo com

MILAO, 1-6 (U. P.) -,- Parentes a qual não lutarão contra a Russia
distante de Eusebio Gamba, imi- em favor de nenhum país, nem

grante italiano que se estabeleceu mesmo o Brasil. A reafírrnação des
em São .Paulo, Brasil, herdarão sa conduta dos bolchevistas está
Lôda

-

a sua fortuna - 800. milhões contida numa declaração assinada
de crl\zeiros (16 bilhões de líras pelos srs. Luiz Carlos Prestes, João
ou 27.800.000 dólares). Gamba, Amazonas, Mauricio Grabois, José
homem pobre, de'txou a ItáJja em Maria Crispim e Pedro de Carva-
1880.' Sabe·se que a sua fortuna lho Braga e publicada na edição
conla ·de edificios inclusive ho- de 12 cio corrente da "A Classe

USINAS ATôMICAS
MóVEIS

Delzen 16 (U. P.) - Perante o

Tribunal de Desnazíficação, co

meçou o julgamento do filho do
ex-presidente da Alemanha, mare
chal Paulus Von Hindemburg, o

qual é acusado de ter auxiliado
ativamente a organização do go
vêrno nazista. O tenen te-general
Oscar Von Híndenberg foi acusa
do de ter ajudado Hitler a formar
o govêrno de 'Ler i,nfluido junto a

seu pai. em favor do chefe nazis
ta,q1Jando o decrépi to presidenle
r"cligiu seu testamento e de ter
dito pelo rádio em 1.934 que seu

pai· llavia nomeado Hitler seu su
cesso c solicitado que o povo
alemão apoiasse o novo governo.

CONFERÊNCIA PARA
ACABAR COM O CON
TRÔLE EUROPEU NAS

AMÉR.ICAS

Prestes reafirma o proPbósito
trair o Brasil·

de

tris, usinas 1extei;:;,
sêcla, olaria e teáas.

fábricas

•

a Russia, da qual o Brasil natural
mente participará como afiado da

república americana, por motivos
históricos, econômicos e políticos:
evidentes, os partidários do sr,

Luiz Carlos' Prestes estarão contra
a própi'ia patria seguindo, como

se vê, diretrizes internacionais
fixadas por Moscou a todos os par
tidos bolchevistas. Segundo aquela
declaração, na .nipótese dessa
guena, os bolchevistas brasileiros
procurariam por todos os meios
impcdir a adesão do Brasil à CRU'

sa das nacõps ocidentais, e "em

punhando armas" inclusive' COll'

tr-a os que chamam de "oQl'f'SSO
res do po\'o .

de

I
OpPI·ál'Ía". .'\ssim, se hou \'er uma

guerra cnlre os Estados Cuidas e

•
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Viacão Aérea
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Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5�

fiorte
Terça-feira '!��

"TAL" - 8,00 - JoinviUe
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

,\l'\:\ll\ 10,40 - N$ "

'ill�ll:l.liO 00 SUL - 12.00 -

IIforte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quart�(eira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte

CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
Itorte
VARIG - 1 t,.IO - Nort!!l
PANA1R - i3,50 - Sul

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

Curitiba - Pilranaguá
..:_ Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - i2,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13.51)

Ifom
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

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

I(orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 - NÜ'rte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - JoinvHle

Curitiba - Paranaguá
� Santos e Rio.

VARIG":'" 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,51)

I(orte
Dominqo

PANAIR 10,40 - Norte
i CRUZEIRO DO SUL - 11,00

l fANAIR - J_3,�Q S:uI. _lI��lJ

•

O falso alarme tem sido causa de cruzeiros por cabeça, a ínterrne
equívocos nem sempre sem prejuizo diários pouco escrupulosos. E esse

na resolução do problema da irni- fato é, do conhecimento publico. l\.

gração em nosso país. Ademais, co- conseq uência foi que não recebe-

Expresso 860 OIIItóVAo - J..eocmIa mo dizia o Diplornaza Jorge La- mos. mediante a devida seleção, os
7 horas. .

11 _ tour, em documento oficial, faz-se, melhores elémentos desde que no

_!'uto-Viaç60 ltajal - Ra -

.:-,""
._

'1'. "� certa confusão entre processos .ad- dinheiro estava o só critério de
ÉxDre880 Br1YQu_ .- BrUII- -

181lÓru. mínístrativos e policiais na entra- admissão. É de presumir ,que o

Expresso Bl"WIQU_ - Non 'Trento da dos imigrantes, baralhanelo-se preconceito, que antes não ,havia-
- 16,30 horas.

T _ .......

Auto-Vlação Cata$- - ,iY_ alhos com bugalhos. mos tido, se or-iginou no Rio de
- • horas.

1$...- Dutras vêzes são dadas informa- Janeiro, e em São Paulo dêsse tlu-
Auto-ViaçAo catarIneD<M --�_. ' ....

_ 6 horas.
_ HIIrto � ções menos fieis ao comentarista xo índiscriminado.

Rodortérla sw,.Bru1l
que, justamente alarmado, escreve Esse espírito racista, junto a

- S boru.
'1Rápido Sul·Brasileira J,oinvl e a fim de alertar a opinião puhlica um nacionalismo agressivo, que

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira Guritiba e corrigir o possível êrro. ç1evidamente esclarecido se teria

6 .horas,
TERCA-FEmA Acreditamos que esteja neste ca- modificado, parece ainda viver la-

AutÓ-ViaçAo CatarlDeIUIe - P6rtO Al. so um colega de São Paulo que re- Lente aparecendo de quando em vez.

greAUt;,.':!a=a..Ca�_ - CUritiba velava a vinda ele déz mil trabalha- É evidente que não advogamos a

- II lióra5
J�'_ _". dores estrangeir-os por mês para o Iibertação do fluxo imigratório,Auto-Viação CatlU"lD_ �.........

_ • horu. Brasil, num LoLal de cento e vin- mesmo depois de dez anos sem

Au�.V!açAo cat.ail'1lleDJM Tl,baJ'lo te mil. Ainda . outros fatos eram imigr-ação nesse imenso território
- 6 horas.
Expresso 810 cr�'óYlo - JAcUll& - focalizados, mas desde logo convém onde falta tudo, desde o transpor-

7 �::�sa Glória _ I4UDa - '114 lembrar que todos os imigr-antes te até o braço humano. A admis-
e 6% horu. ficam, obtigatór iamente, hospeda- são de estrangeiros suhordlna-se a
Expresso BTwIqu_ - �u. - ,

16 horas.
. elos na Ilha das Flores ,onde as a- determinado número ele ralores, i

.A-1to-Viaçlo ltajal - lta3a1 - l' JlO.
comodações dão, apenas, -para .. Mas dai a essa atitude de hostili

raso
Rápido Sul·Brasileira - Joinvile -

1.400. E que, quando foi necessá- clade, negativa, vai grande distãn-
13 horas. I d

.

(
.

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba - rio abrigar cerca (e ois mil ape- era, A verdade é que precisamos
6 horas.

QUARTA.FERA nas mais 600), foi tal o distúrbio de .sangue estrangeiro como ele vi-

�uto-Vl.açAo Catar1n_ CurWba que a imprensa imediatamente re- Lamina para o organismo nacional: _

- A�>t���ÇAO (:atlU"1nenH Jomrvilil clamou. Imaginemos enlão se ai basta considerar no progresso dos
- li horas.

• __.....
tivesse que se hospedar 10.000. Estados, tendo á frenle o do arLi-

�
Auto-Vlação CatariDeIYe .._-

,
Déz mil estrangeiros que teriam culista, Rão Paulo.

_ 'l.30 horas.

J"
Rápido Sul·Brasileira Curitiba chegaelos também discretamente, 'I'alvez a palavra "refugiado" re-

6 horas.

1 Rápido Sul-Brasileira joinvile sem conhecimento da imprensa. presente ainda a idéia de 11m ros-
-

ROMA, 14 (U.P.) - O primeiro,

'113��;� Slo" artstoyao - La�. Mas a realidade é outra. O Gover-I to macilento, com cabeça raspada, ministro Alcide ele Gasperi convo.
7 horas. no Brasileiro 'depois de estudar a- olhos esbugalhados, corpo cada- cou uma sessão extraordinária do
ExpreSliO Brusquen.. - Bruaque

I116 horas. curadamenLe O assunto e julgá-lo véiico, metido em rarrapos. Mas Parlamento, num esforço para re-
_ Auw.Vieçâo Haja! - ruja! - 1.)lo. do interesse do país, assinou um isso é falso: quem f'ôr a um dos bater os esforços d-os comunistas

r8ÉxPresso BrusqUeIl8l! - Nova TIrfilto acõrdo com a Organização 11nler- campos de refugiados ver-se-á 'cer- no sentido de agitar a opinião pú
��;�i�f:8siIl Bra.!lU _ �.AleITe nacional de Refugiados para a vin- cada por homens, 11111111eres e cií- hlica contra a part icipação da
- M horas.

QUINTA.FElRÁ
da de apenas 6.00 deslocados, ancas normais sob Lodos os aspec- Itália 110 Pacto do Atlantíco :\'01'-

Auto-Viaçâo CatllirltnenBt' POrto quantidade essa que foi .eni segui- tos, salvo no de não possuir um te. Essa decisão, tendente a apres-

Alru:O-Vla�ohor�tarb:tens. CUritiba da elevada })ara trinta mil e Ilue lar. A g'enerosidade elas Nações sal' o debate parlamentar do pro·
- 5 horas.

Jo.,.. '. está vindo em pequ�na� levas e Unidas, expressa através da pre- blema, levando a uma rap1irla de-Auto-Viaçlo catartn.enH b T 7
_ II horas. tudo elivulgado sempre pela im- elecessol'a ela O. L R., a U. N. R. R., cisão, ocorre algumas horas de·
Auto·VisçAo catarinense - TuibaJ'lo

prensa e pelos ól'g'ãos do Governo. lhes dão ,meios materiais ele devol- pois de os lideres comunistas te-
- Á�t��:';ãO C'fttarIDeDM - Latrum' Continuando,' o articulista es- v'er-Ihes a saude e o vigor. O que rem ordenaelo gr,Gves relampago Ir
- 6,30 horas.

I T,__,�. tranha (e com razão, se fôsse ver- [alla é ele"olvel'-lhes tam15ém a es- demonstrações do eloming-o, em si-·Exp"resso SAo Crlstovo - ......�
-

7 horas: .

2 dade) o desemba1:que de tantos peran�a, darlhes oportunidades de nal de protesto contra a "politica
EllLprêsa Gl6rta - Laguna -- • 1/

• 7 1/2' horas. individuas não selecionaelos. volLar a ser, novamente, cidadãos de guerra do govêrno". É esta a

Expresso BrusqueIlM - BrulQu. -

Xesse ponto devemos indicar ao úteis á patria que adoLarão como segunda vez que em Roma, ca!)i[al18 horas.
Auto-V!aç4o ltajaJ Itaja! - lI)lO. colega a consulta ;lo opúsculo do sua. ,elo cat'o�ici.smo,: se convoca uma

�ápido Sul.Brasileira Joinvile - Serviç'o de Publicação do Minis- sessão dominieal do Parlamentar
- 13'horas. . . tério das Relações Exteriores, de- Como ainda falamos no que cus- desde a guerra. A sessão, qüe de-

Rápido Sul·Brasileira CUrltlba:-
6 horas. nominado "Documento lI-O Pl'O- t:wa a cedos imigrantes para vir verá começar pela manhã, indubi-
:aInpn,sa Sul Oeste Ltda - XapecO -U blema dos Deslocados", do Minis- para nossa terra,'é bem que lem- tavelmente se estenderá duranLe

- • horas.
8EXTA-FEIíRA tro Helio· Lobo. Aos leitores po- bremos, que para 'se 1)1"OCU1'a1', nas todo o dia. Alimenta-se, com is-

Rodo'YiAria Sul Brasil - PO\"tO AleI" rém, cl-esejamos esclarecer que o Europa, o imigrante, ele 'cusla ao so, a- esperança de afastar o lidei
- A;t��l!:Çao CatarlnenH - Curitiba MinisLro Helio Lobo, em 'relatório erál'io de 3 a 4 mil cruz·eiros por comunista Palmiro Tog'liatLi e ou--
- A�����AO catarln_.- Join't"il. de dezembro de 19/17, quando in- cabeça e que pelo acôrdo assin·a· tros dirigentes comunistas, das
- II horas. . cumbido pelo 'sr. Ministro de Es- do e dadas as circunstancias espe- manifestações de demon,i;(rações:
Auto·Viação CatlU"lnenH - t.acuna tado das Relações Exteriores de ciais, os primeiros 6.000 nos custa- de massa. Ao meio dia de hoje'

- 6.�0 horas.
Expresso Slo .Crtstorvlo � - representar o Govêrno do Brasil rão uma insignificancia e os res-

. começaram a chegar noticias de
7 horas. I

Auto-ViaçAo lta3a1 - ruja! - 1. 11.0- junto da Comissão preparat.ória da tan tes 24.000 nenhuma despesa da- greves-relampag'o e reduções do

ra�xp..'"esso Bruaquens. BnulQu. _ Organização Ir,\.ernacional de Refu- rão, além de apresentarem excelen- trabalho, á medida qu'e ia ganhan-
16 bocas. II' giados, em Genebra, visitou pes- tes titulos físicos, profissionais, do em intensidade a campanha co-
Rápido Sul·Brasileira Joinvile

13 horas. soalmellte OS Campos da AJemanha religio.�os, sociais e morais, capa- munista contra o Pacto do Atlan-
Rápido Sul·Brasileira Curitiba -

e da Au�tria em que se acham os zes de facjJ aculturação e de exe- tico' Norte. O ,Partido Democrata
6 J:1oras.

BABADO refugiados. Êss,e alto representah- lente �iscigenação, oomo l'aramen- Cristão de De Gasperi, para reba-
CatMlnenN .;.... Otu1tiba

• te do Govêrno percorreu 2,794 mi- te acontece nas ag·lomeraçõe.s ou ter a propaganda vermel·ha, afi-
lhas, de trem e de automóvel, a- grupos dispostos á imigração. xou cartazes em toda.s as grandes
companhado de tecnicos que ex- Já se passaram anos desele o cidades, com retrato de Stalin e dI)'

plicavam dúvidas e nada do que Lél'mi.no da guerra, anele as Nações ministro do Exlerior nazista Rib

Jo1nY1le. se pudesse observar foi impedido. Aliadas foram encontrar, enLre as :benlrop, no ato da assinatura da

Conversou com autoridades locais, ruina.s da lYova Orãem de Hitler, os aliança russo-gel'manica antes da:
entrevi.sLou-se corri çleslocados, ve- deslocados. Desde então muito se guerra.
lhos, moços e crianças, visitou hos- tem escriLo a. respeito. Na confu- A imprensa e.squerdista, indi
pita.is, oficinas, igrejas, dispensá- são do período imediato, ao da ces- gnada com a rejeição da moção

ltajal - li II.. rios, bmpos mistos, campos sação do conflito, havia muita coi- apoiada pelo,s comunistas no sen--

de baltas, campos de ucra- sa inexata. Até hoje porém, pare- tido de adiàr-se o debate sôbre a

niaJIOS, de iugoslavos, polone- ce persislirem muitos erros em questão do Pa�to do AUantic6 Nor

ses, russos, brancos, soviéticos, nosso país, alguns dos quais di- te, diz que "O povo italiano não
volksdeutsche e pôde assim medir z·em respeito à composição religio- quer exêrcitos estl'anjeiros como
e formar, com dados Objetivos, asas, éLnica, é política. As víl imas senhores, eIT\ sua terra'" O órgão
·opinião que forneceu, favorável á do ·totalitarismo E,ão até, parado- oficial comunista, "L'Unitá" pediU'
assinatura que foi homologada pelo xalmente, algumas yêzes, represen- ao p'ovo .que "levante seu grito
Govêrno e pelo qual funcio·nq. em tadas >como sustentáculos daquele hoje, enquanto há tempo, pa}'"
nosso p,aís uma Comissão Mista que rogime, quando, na realidade, são evitar ter que arrepender-se alI!'"
cuida' dos deslocados. apolíticas. nhã, de sua inercia e ter que chO�

ENGENHEIRO CIVIL Os estudos, como vimos começaram Enfim, o informante elo articu- rar inutilmente sôbl'e seus morlo$'
Aviso aos srs. interessados que, no ano ele 191.7 c só agora estão che- listã que o prev,eniu da fantasio�a e lúes destruido�".

tendo regressado de sua viajem ao!! gando as pi'imeiras levas de desloca- ida de déz mfI "deslocados" para o •••••• •••••••••••••• • .•.••.

Estados Unidos Ipa América do Nor· dos, o ,que p'rova que as medidas fo- EsLado de �1inas 'Gerais, esque· •••••

.

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro· ram tomaqas 'de ofagaelilho, outra ceu-se ele lI'le dizer que, parte das �R. �A;AEL G. CRUZ LIM�
cha Amaral reabrirá seu ef;critório suspeita do articulista. O que talvez I primeiras levas, cujo numero é

(Rua Presidente Coutinhn n. 22), exista é uma oerl'a má vontade de- infinitamente menor, foi encami
nos primeiros dias de agõsto, _espe- terminada pelo fato de que, quando uh ada e já está trabalhando em

rando continuar a merecer as espe· eram proibidas as entradas de is- São Paulo mesmo, e quem �sabe se

ciais' atençéies de seus amigos e raeliLas expulsos elo R,eich, entra- algum não está mesmo corria me-

clieníes;. vam êsses, ás centenas, no Brasil, câ nico ou gráfico nas ofÍciilas do'

Pedro Medeiros, Auxiliar medianLe o pag'amento de déz mil jornal, em que meu coleg'a escrev,!??

utei81migrantes que chegam

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

Jasé Mauro

AutO·V1aç1o
- 5 hora,s.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul,Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto-Viacão CatarlDeDtle
- & horu.
Auto·Viação CatarlinenN Tut.rto

- 6 horas.
EXDr�sso 860 Or1Bto?lo - LatruDa

7 horas.
ExpreSl!O BruIQUenN - Bnaqu.

1. horas.
A'U,tc·Viação najaJ -

raso
ExpI'e&BQ Bru'9IIU_ - Non 'rrQ;to

-, 9,30 horas. - '-�,

Expresso Glória - Lacuna - • 111
• 7 1/2 hor...

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinvile

Curitiba

Escritório Técnico
Cid Rocha Amar�1

.'

"I:; perturba
ções digestivas são frequen
temente ocasíonadas Dor
excesso de acidez. É pos
sivel remediar os ataques
de flatulência, t» liosidade,
câímbras ou -dores ap'!" as

'

refeições. MAGNESIA
BlSURADP_ é reconhe -ida
como o remédio de c ourian
ça para neutralizar o ex

cesso de acidez estom.ica .

MAGNÉSIA BISUHA1JA
alivia-râpidarnente os distúr

Ibios da acidez. MAGNf>IA .

BISURADA aj udará seu es-
.

tômago a funcional'

pcrrc;:-jtamente. '

Em pó e em comprim idos.
,..-P

\ 32 MAGNÉSIA

BISURAj)A
, ANTIAclDO DIGESTIVO

A Italia 'DO Pacto
do 4t1ântil o

fi

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua. João' PintO'

n.O 18 _. Florianópolis !(,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS:

Sr. OSVALDO
MACHADO

Transcorre, hoje, o aniversário

,natalicio do nosso distinto conter

râneo sr. Osvaldo Machado, do alto

.comércio membro do Diretório Mil

.nícipal do PSD e vereador do Par

lido Social Demócratico à Câmara

_Municipal, onde, por sua
notável in

teligência e seu constante esforco

,

.para a solução dos problemas popu

lares, impôs-se à admiração de

.seus pares e do Partido que retire

.
senta naquela Casa.

Nos meios comerciais, o sr.

-Osvaldo Machado conta com solidas

aniversário
natalicio da exma. sra.

d. Gioconda Cardava Vieira, digna

espôsa do sr. José Medeiros Vieira,

professor e nosso colega de imIJl'er

sa.

Ontem e -hoje
no passado

16 DE MARÇO

Sr. JOSÉ
DUARTE,

Completa mais um aniv.ário,
hoje, o sr. José Duarte henqnisto

comerciante proprietário da "Col

choaria Duarle".

FAZEM ANOS HOJE

.arnizades, pois, desde cedo, habituuu-

se ao trato com os homens' de negó-
- a sra. Anastacia Spyrides

coaI, espôsa do sr; Apostolo

coaI.cio, que o admiram sobremaneira.

Seu vasto circulo de relações na

.

sociedade local, da qual é figura

rnarcánte, lhe 'Prestará pelo trans

curso dé sua efeméride natalícia,

.as homenagens a que faz jus, e nós,

que muito o consideramos, oferece

mos-lhe nosso cordial e leal abraço.

MENINA ALADIA
SEBASTIANA

Completa, boje, mais um feliz na

talicio, a galante menina Aladía S€

bastiana, dileta filhinha do nosso

prezado amigo José da Costa Vaz

e de sua exma. sra d. Aladia Phili

.1Jpi Vaz. .

Aladia que é muito estimada por

suas numerosas
amiguinhas, lhes,

oferecerá uma farta mesa .de doces

oe liquideis.

Sra. DIONíSIO
FREITAS

Faz anos, hoje, a exma .sra. d.

...Anália Freitas, digna espôsa do sr.

.Dionísio Freitas,

.mos.

Srta. MARIA DA GLORIA SOARES

Decorre nesta data a efem�ride

..natalícia da graciosa senhorita Ma-,

ria da �,ó�ia Soares" competp.!lte

:.funcionaria da eia. Telefônica'Cu'

i'larinense.

Srta.
CARVALHO

DEBRANTINA

Comemora, hoje, seu
anivertiáriG

natalicio a distinta senhorita De

ibrantina Carvalho dileta filh'Ol. do

abastado industrial sr. German(.

-Carvalho.

Sr. ADEODATO
FERREIRA

Faz anos, nesta' data,
o sr. Ader,

,dato Ferreira, pessoa
largamente

relacionada :qesta capital, e, nl> U1.0·

menta, hospitalizada
para tratalJ,en

'10 de saúde.

Seus inúmeros amigos, por �D,to,

'irão, hoje, ao Hospital de' Caridarlc

onde se acha recolhi,do, cllnlDri.,

'menbí-lo e desejar-lhe ,prontas me·

1horas.

:-Sra. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

'A efeméride de 'hoje assinala o

/

Moacir Fernandes, um autêntico rejre-

nova oeracão
á mostra do artista, já adquir-indo

algumas obras, que representam

um patrimônio ar-tístico de valor

e em plano bem mais elevado do

que
estavamos

acostumados a ver.

Moacir Fernandes afirmou na

plástica o que, já de algum tempo,

vem fazendo os membros do Cir-

culo de Arte Moderna, nas letras,

a conquista .de um lugar, para San

ta Catarina, no panorama nacional,

e eles o tem conseguido, apesar

dos sacrifi.cios e
dificuldades en-

contrados am seus caminhos.

Voltará Moacir 3.0 Rio, para con

correr ao prêmio de viajem á Eu

rapa. Não há duvidas que den

tro de pouco tempo o conseguirá,

pois ele possui sobejamente
cre

denciais para tal. Lá no prossegui

mento do seu trabalho, no avançar

de sua arte, estará uma compensa

ção para o govêrno do. Estado, O

qual, compreendendo
o valor e as

possibilidades da gente moça de

Santa Catarina, tem sido o seu es

teio e gula rumo a uma vida me

melhor e mais elevada.

Vidaeocial seDtante da
Está passando, nesta temporada,

seus últimos dias entre nós, o es

A data de hoje
recorda-nos cultor catarinense Moacir Fernan-

que:
des. Após agitar o mundo, pacato e

-em 1560, Men de Sá apode- dorminhoco, de nossas artes plás

rou-se do Forte Coligny, guar- ticas, com uma surpreendente ex

necido por 114 franceses e al- posição, que nos revelou estar

guns índios;
Moacir em dia com os movimentos

- em 1568, Antonio
de Ma- de evolução da arte, como o colo

riz e sua mulher D, Isabel Ve- cou ao lado dos jovens, que deno

lha
renunciaram

em escritura dadamente tem lutado por uma re

e em favor de Martin Afonso novação em nossa literatura e ar-

de Souza Arariboia, 3.00 bra- te.
.

MENINO SIDNEI JOSÉ ças de terra;
A definição completa de Moacir,

Comemora, hoje, seu 4<l -miver- _ em 1743, Gomes
Freire de revelada na recente mostra, em um

sário o travesso garoto Sidnei Jo- Andrada, recebeu ordens para plano mais avançado de concepção

sé filhinho do sr, Cid da Silva, há- construir a residencia dos Go- estética, vale por' uma
forte afir

bil motorista da Secretaria de Jus- vernadores da Capitania de mativa e justificação, do que vem

tiça, Educação e Saúde, c de sua Minas Gerais, sendo a planta gastando o govêrno catarinense,

espôsa d. Suley Silva. do palácio-fortaleza
de Vila prosseguindo .corn as diretivas de

A seus amiguinhos, Sidnei ofere-
Rica feita pelo Brigadeiro José Nereu Ramos, na educação da mo-

cerá uma festinha intima.
Fernandes Pinto de Alpoim; cidade catarinense. O apoiá" irres-

_ em 1797, o serviço dos [rito e incondicional dado á moei

D. SANTINHA MACHADO VIEIRA' oorreíos passou a constituir dade, para que estude e se desen-

Aniversaria hoje a exma, sra. ct: administração do Estado; volva, teve agora uma prova

Santinha Machado Vieira, digna -em 1819, na Bahia, nasceu cabral da sua consequência. Moacir

esposa' do sr. Professor Fernado .José Maria da Silva Paranhos, Fernandes tem elevado o nome de

Machado.

falecendo no Rio de Janeiro em Sa�ta Catarina nas a-rtes, tem sido

1 de Novembro de 1880. Foi um diplomata da plástica de nossa

Conselheiro de Estado, notavel província na capital federaL

_ srta. Eclair da Costa Lima.
estadista,

devendo-se-lhe a cau- O público de Florianópolis bem

_ o menino Eleusis da Costa Li- sa da libertação dos escravos,
em comprendeu a irnportanoia do

ma filhinho do sr. David de MOur3 grande parte; Visconde do Rio trabalho deste jovem artista cata-

Lima sargento da Po'licia MilHar Branco;

rinense. Já com sua concorrencia '_'

do Estado.
r.

- em 1837, a
Assembléia Pro-

_ o estudante Oeyron Cunha
víncíal de São Paulo, indevida-

Pas- mente, criou
uma Companhia

Pas' de Pedestres, promovendo
a des

coberta do Campo de Palmas;

NASCIMENTOS:

-7- em 1852, o Governo Impe-

Ana Maria é o nome que recebe-
ríal do Brasil declara �s�ar r�- .

WASHINGTON
_

Thomas C. ta sua morte "seja um exemplo e

rá na pia batismal a robusta menina
solvido ,a .coadj.uvar

a e esa e
Wi lliam, de Bufi'alo,

Estado de No-I inspire coisas melhores". As duas

nascida na Casa' de Saúde SOa-O Se-
,MontevIdeu

eVItando a sua to-

'L
f d va York, e com 69 anos de idade, notas estavam primitivamente da-

bastião, no dia 13 do corrente mês,
•�ada por �a-r�e das orças o

suicidou-se, ontem á tarde, num tadas de 24 e 25 de fevereiro, po-

e querida filhinha do sr. dr. João
General Oríbe ;

L' bô f 1
dos corredores laterais da ala de ,l'ém o suicida alterou essas datas

Ricardo Mayr, delegado do IAPI e
-em 187� em IIS oaB'

a e-
galer-ias populares do Senado, dei- para 10 de março. O ato foi pra-

de sua eXll'l'a sra, d. Juvelina M"a'l- ceu D, José de Caste o

f r,acnco
f 'd

I di

xando declarado que o azra, en-
tica o a pistola, que Wi liams IS�

tins Mayr.

.

Conde da Figueira, q':1e ?I a-
tre outras coisas, "por se sentir parou contra o peito, 'vindo a mar

pitão-general da
CapItama do

Rio Grande de São Pedro, de
em:erg'onhado com a falta de pro- rer meia hora depois.

1818 a 1820;
gresso do mundo, do ponto de vis

ta moral, ético e politico". O sui-

João Ricardo Mayr e senilora
-,-em 1882, em São José, San-

,

cida deixou duas notas em que ex-

participarn aos parentes e pessoas
ta Catarina, faleceu

o Tenente d
•

pandiu êsse tema, ahrangen o-em

ele suas relacõcs o nascimento de
coronel Luiz

Ferreira do Nas-
,

t

" t Mél tarí en ílus
suas acusações os egois as, os am- importantes alterações na lideran-

sua filha.

cimen o o, ca arm se 1 -

I t P
hiciosos, os displicentes e os po- ça da União Soviética foram anun-

ANA MARTA
1 tre 'que fora Presiden e da 1'0-

,

, D t do a As blé
l iticos, dizendo que esperava que ciadas em decreto' do presidiurn

ocorrielo no dia 13 do corrente
víncia: e epu a o a ssem ela

.

t P
,

.

1

do Supremo Soviét. Nikolai Vov·

mês, na Casa de Saúde São Sebas
Constitmn e rovmciarj I

.'
,

-

-em 1892, com toda a sole- provi,ncia de, Santa Catarma, nesensky foi
afastado do cargo de,

Lião. ,

d S M L

nídade foi [nstalado o fôro da' tiommgos
DIas e ouza e- presiden e da Comissão de Pianeja-

Florianópolis, 17 de março de '

Ad
. .

t d d
�t

19119.
"Comarca

de Brusque, em
Santa d�iros p�ra ..

minis ra �r ,a
menta do Estado . .b;:s e pôsto o co-

Catarin'a.
Tlpografla OfI?la�, e,

Maxlillm, locav� como chefe da Produçã()

André Nilo Tadasco
no Gomes RIbeIro e Teodoro Industrial da URSS. Vozneserisky

Amador, tipógrafoS', com ,os foi afastado do cargo de presiden-

vencimentos de 20$000 e 30$000, te da Suprema Côrte da URSS. As

respectivamente;
alterações foram comunicadaS aD

_ em 1.865, chegou a Côrte Conselho das Nacionali(lades, uma;

um correio de' Cuibá, com a no- das duas casas do Supremo Soviét,

ticia da invasão da Provincia que no momento está r�un1do. O

de Mato Grosso pelas tropas Conselho aprovou as medidas.

paraguaias;
A presidencia da Comissão de

_ em 1.865, na Bahia, a AS'- Planejamento foi entregue a Max

sembléia
Provincial votou dois I

Saburov, vice-presidente,
e que jái

projétos de grande valôr patrió� foi seu presidente em 1941. Sa�u

tico, sendo um,
autorisando o

I
rov foi nomeado vice-premieI' em

Presidente da Provincia a con- fevereiro de 1"947, e é também um

ceder licença a .todos os funcio-
dos vic�-presidentes

do Gonselh()

ná:rios que qUlzesS'em
tomar dos MIlllstros. .

parte na guerra
contra o Para- As industrias soviéticas foram

guai, ficando
com seus empre-

severamente criticadas, na sessã()

gos garantidos, sem perda de inaugural do Supremo Soviet. O

ordenado e
contando-se-lhes,

sr. A. G. Zverev,
ministro das Fi

;leIo dobro, o tempo de S'erviço nanças,
atacou certas industrias

em campanhas; e outro, con- por atingirem seus objetivos fa

cedendo uma gratificação es-
bricando as mercadorias

mais fáceis

pecial de 100$000 ao cidadão de produzir, em vez de se concen

que, mesmo isento do recru-
trarem nas que são mais necessárias

tamento, se alistasse como vo- ao
consumidor soviético, e decla

luntário para a- guerra;
rou que êsse estado de coisas deve

- em 1.880, a Grande Loja
acabar.'

Maçônica da. Inglaterra
reco-'

Voznesensky, qlle conta 45 anos,

nhecem O Grande Oriente do é o mais jovem membro do Polit

Lavradio, no Rio de Janeiro
buro, o poderoso -!})l1SE'lho Execu

como verdadeira' potência ma·
ti\'o do Partido Comunista, que

conta com onze membro,.;, sob a

chefia do premiel' �Lalin. (O des

pacho não indica se Voznesensky

continuará no politburo).

PARTICIPAÇÃO

que:
- em 1.531, Martim

Afonso

de Souza que, com
sua eSqua

d.ra, forçada peloS' ventos,
arri

bára á Bahia, levantou
ferros,

continuando sua viagem para

o Sul, em demanda de São Vi

cente;
- em 1.637, o Conde de Ba

gnuoli, então a serviço da coroa

de Hespanha, tendo
sabido que

Porto Calvo caira em poder de

Mauricio de Nassáu, abandonou

Alagôas do Norte;
-

- em 1.823, na Côrte do Rio

de Janeiro,
reuniu-se a Assem

bléia Cons�ituinte
Brasileira;

- em 1.827, em Londres, fo

ram trocadas as ratificações da

convenção entre o Brasil e a

Grã-Bretanha, com o fito de

extinguir o comercio de escra

vos africanos;

- em 1.836, foram
nomea

das, pelo
Governo dest�então

Moacir Fernandes, o grupo da

revista Sul, do Teatro Experimen

tai, etc." são uma afirmativa in

sofismavel, do que pode a mocída

de catar inense .

o govêrno italiano cedeu 'ao Brasil

o cemiterio de Pi�teia

Novas alterações
MOSCOU, 15 (U. P.) - Novas e

_ Sr. PATRíCIO FREITAS
SENHORA, têm o prazer de

Deflui, hoje, mais um aniversã-
participar às pessôas ,de suàs

'rio natalicio do sr. Patrício Fr�itas..
relações o nascimento de seu

.ativo funcionário da Casa "A caPi-1
fil1lO JAIME, ocorrrido

dia 12

;tal" e prestigioso elemento da clt13-
"
_do corre��e na ·Casa de Saude

,::se dos comerciários, ÁS demoL's- I
",ao SebastJao.

t�ações de s�mpatia,que
lhe prc�ta OR-D-E-M---D-OS--------

rao seus amIgos, nos nos aSSOCIa- A
ADVOGADOS

PAR'rrCIPAÇÃO

LAURO LUIZ LINHARES E
17 DE MARÇO

çonica;
- em 1.940, em Florianópo

lis, fÇl.leceu o General de Briga

da Reformado, do Corpo de

Saúde do Exército, Dr.
Antonio

Vicente Bulcão V�ana, naS'cido

na Bahia em 11 de Janeiro de

,
1.870,

André Nilo Tadasco

ESCRITóRIO
IMOBILIARIO A. L.

ALVES

Encarrega-se,
mediante comissão,

compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

de

A data de hoje
recorda-nos

Pedem-nos, da Secretaria da

Ordem dos Advogados, jtorné'-

mos publico, que as reuniões do

Conselho realisar-se-ão nas sex

tas-feiras ás 10,30 hocas, de a

côrdo com o resolvido na últi-

ma reunião do mesmo Conse

lho.

(asa Recem

consfrulda
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lYEVES

6xl0 nnetros, toda de

material.

TRATAR NESTA REDAÇÃO

PAULO BROERING

E
SENHORA

Participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato de

casamento de sua filha Sony,
com o sr. Constantino

Atheri-

SYRIACO
ATHERINO

E
SENHORA

no.

Participam aos parentés e

pessoas amigas o contfáto de

seu filho Constantiao. com a

srita. Sony Broering.

SONY E CONSTA��'I'INO

Noivos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tooperemos ,com a O. I. R.
Sã? ,tantos e tão, complicados os I cruel, têm os olhos voltados pa

requisitos necessarros para que se- ra a nossa pátnia, como uma ter-ra
ja considerado ótimo o imigr-ante de promissão, Eles tudo dariam
-que p0lJClOS se abalaçam a fazer para merecer nossa amizade ·e nós

,

'
,

sumariamente tal afirmativa. To- que, no fmal das contas, ainda se-

.davia, entre o mau e o otimo ele- remos beneficiados, ternos apenas
mente, existe tôda uma gama de que ajuda-los com nossa boa von

.qualidades que caracterizam o tade e compreensão.
]

imigrante. Quanto se atinge o meio I Do computo geral dos "deslo
têrmo, onde está a virtude, co- cados" que serão enviados para
mo dizia Aristóteles, é evidente varies países como o nosso, os Es

que se encontrou a caminho. certo. tados Unidos, a França, a Ingla-
Estas considerações nos acodem Lerra, o Canadá, etc. cerca de 650/0

.agora, quando chegam as primei- é católico, Issd facili tará, por cer

,

ras levas de "deslocados" de guer- to, o processo de aculturação, tão
.ra", que a Comissão Mista - O. necessar lo á poliLica imigr-atór-ia,
r. R. vem tão laboriosamente tra- cujo sentido nlC3ionalisLa assenta

. zendo para o nosso país. Sangue suas bases na absorção dos alie
novo injetado no organismo na- nigenas.
cional em processo de crescimen- O trabalhador nacional, esteja
to, ele é tão necessário e, quase ele no campo ou nas fabricas, ja
-nos atrevemos a afirmar, impres- mais deve se esquecer do "desloca
.cindível. ""itl_ do", seu semelhante, e principal-

Além de varios problemas, co- mente porque ele representa um

mo o da antropologia étonica, so- elemento de grande valor para o

eial, eugenia e colonização, há pais, e também por um dever
"o aspecto humano, de importancia, comesinho de caridade cristã.
:sem dúvida, maior, o qual foi sur- A Comissão Mista - O. r. !t., está
preendentemenie previsto por. fazendo exelente trabalho como

'Leão XIII quando apontava a executora do acordo entre o Go-
América como dest!nada a mo�e�o I verno brasileiro e a Organização
.do mundo e refugio para a C1V1- Internacional de Refugiados.
Iização cristã. Portanto, devemos coopera r ef'e-

Se não queremos levar' em con- Uva e eíicientemente com ela.

��' ��;!��i:i:ll::!i:��l��::m �e:���� CREDITO MUTUO PREDIA'L���:!�:�:d:u:�!o:;�=:::::�gi�: I RESULTADO
«deslocados", para se justificar I.amplamente a simpatia com que
.devemos recebê-los.

.

, I
Homens, mulheres e crianças,

I-vítímas inocentes de um destino

'VOOU 9.600 milhas
;sem �scalas

Fort Worth, Texas, 4 (U. P,)
Uma Super-Forlaleza' de Bornbar
.ríeío "B-36" desceu hoje na base

aérea de Carswell, aqui, às oito

horas e 57 minutos da manhã, de

pois de um vôo de 9.600 milhas

sem escalas. o mais Iongo jámais
-realizado por uma MB-36". O avião

não foi reabastecido em vôo e

'ainda tinha combustível para duas

horas de vôo quando aterr isou, o

.que só fez porque dois de seus

motores estavam começando a fa

lhar. O Major John D. Bartlett,
:Planejador de treinamento da 7a

Ala de Bombardeio da VHI Pôr

-ça Aérea, foi quem dirigiu esse.
vôo, que excedeu em 687 milhas

"um ouu:o, semelhante, de vôo si.

inulado de bombardeio, entre Fort

Worfb e Hnnolulu, ida e volta, a

,ti e 7 de dezembro do ano passa- I

-do. A Lripulação era de 12 homens,
ao todo, em vez dos

__

hahitua is

.qu inze que guarnecem as "B-36".

'Ú . avião que realizou essa proeza
havia levantado vôo às' 13 horas

e 20 minutos de quinta-feira, e

esteve no ar durante 113 horas e

"37 minutos, lendo carregado dez

mil libras de bombas nas primei
r as cinco mil milhas de vôo. As

bombas foram lançadas sôbee o

. Golfo do México. Em sua rota, a

"B-36" seguiu a pr lncipio para

Noroeste alé Minneapolis, Estado

de Minnesota, depois voltou-se

_;>al'a Oeste sobreyoando GreaL Falls

(Monlane) e dai rumou para Su-

Iesl e,' a travessando todo o país em

,diagonal até Kay West, na Florida.

Depois' cle lançar as bombas no gol
fo do México, rumou novamente pa
ra Noroeste, passando ontem á noi

te sóhr e Denver e depois, pela se

gllnrla vez, sôbrr Gl'eat Falis, Pou

co anles de. uma bora ria manhã

VOR"a sübl'e Spokane, Estado de

v\'ashington"de onde rumou clire

tamente.para Fort '\Yorth. O Major
Bal'Llctt disse que, se não Jôssem

as falll<IS em dois molores e os ven

tos contrários em parte do YÔO, a

<CB-3" poderia ter excedido as dez
mil milhas, l�r�I!�:�:�' __ ,_".

"-

Para a cútis.
Para o banho.

Para as' crianças.
O Sabonete de Reuter - é preps
rado corri substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à '

custa
de minuciosas pesquisas e com

provado pela experiência de cinco
gerações.

..
�)��)�)�)�).-.()�)�)�)�)�()�(.
. '. Ii
.'

� ,,&,.' o

� .,"� I
:!: \ . II

I Iransportes Aéreos Limitada' I
6 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Partuuujuá - Curitiba I
, _:_ 'Loimnle - 'Florianópolis e Lajes. I�� 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

I Curitiba -- Paranaguá -- .Santos e Rio.

�Io Opera com Aviões Douglas DC3 ele 21 logares. _

, �

o
' Agentes: Fiuza Lima &: Irmãos li

II, .

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 II
t '.
�()...-.c:}�OI",()"""()��()�)�(),-,,(),,,,()""'()�()4

,'� VENDA NAS MElHORES FAR�)CIAr
Inter·Continental

QPARTO PROCURA·SE

Estudante �e Direito pro
cura Quarto Mobiliado, com

ou sem refeições, em ambien
te de sossêgo,
Permutam-se referências.
Cartas para. ARFON nste

jornal.

Guia, do •

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-
recoso "

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina."

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

do

Socíedode Carnavalesca
Tenentes dos Diabos

Ftecebenaos e agradecemos
dessa Sociedade, a circular se

guinte:
"É-me grato participar a v.

Sia. que, no'dia 12 do fluente,
às 19 horas, no salão principal
do Clube 15 de Outubro, à rua

Álvaro de Carvalho, nesta Ca

pital, realizou-se a eleição . da
Diretoria desta Sociedade Car

navalesca, que ficou assim
constituida:
Presidente de Honra - Jorn.

J. Batista Pereira; Presidente
_ Orlando Scarpelli; 10 Vice
Presidente - Major João Eloi
Mendes; 2° Vice-Presidente -

José Elias; 30 Vice-Presidente
- Dr. Osvaldo Bulcão Viana;
Secretário Geral - Manuel
Ferreira de Melo; 1 ° Secretário
- Manoel Gonçalves; 20 dito
Antônio Flery Barbosa; 10 Te
soureiro - Aldo Almeida; 2°
dito - Depuy Côrtes; Orador

---- ---. - Jorn. Osvaldo Melo; Diretor
de Publicidade - Aribaldo Pó-

voas; Procurador - Getúlio
Zommer; Diretor Artístico -

Acarí Margarida; 10 Diretor de

Galpão - José Grumiché; 10
dito - Juvêncio Braga; 10 Con
selheíro - Augusto Jaques;
2° dito - Bergamino Silva; 10
Diretor de Material -:-- Nestor
Carreirão; 20 dito - Osvy Sou

za; Diretor do Galpão - David
Gevaerd; Diretor do Bando -
Tte. Tezeu D. Munis.
Nessa sua nova fase, esta So

ciedade espera contar com o va

lioso apôío-de V; Sia., de sorte

possa melhor alcançar não só
os altos propósitos estatutários
corno ainda, e principalmente,
contribuir para o soerguimento
dos tríduos carnavalescos que
tanto nome deram a Florianó
polis.
Ao ensêjo, apresento a V. Sia.

os. protestos de minha maior es
tima e consideração.
Manuel Ferreira de Melo, Se

cretário Geral".

DO 20° SORTEIO DO PLANO "B",
NO DIA 9 DE MAR(]O DE - 1949

CADERNETA 'N° 29.625

REAI.IZADO

Caderneta n. 29.626 Caderneta n. 29.624
Caderneta n. 1.358 Caderneta n. 1.356
Caderneta n. 39.710 Caderneta n. 39.708
Caderneta n. 25.122 Caderneta n. 25.120
Caderneta n. 37.9<i8 Caderneta n. 37. 966
AVISO: O próximo sorteio realizar-se-á no dia 30 de·março.

X-X-X-X

Florianópolis, 10 de Março de 1919.
VISTO� Hélio Milton Pereira - Insp. Aux. de CL. de Sorteios

P. P. J. MORE1RA � elA

Domingos F. de Aquino - Superintendente Geral

Progre1so
de ]UGEND s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO' PELO SERVIÇO DE
J;, EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
116mente quando reclilber.

N. 9 cr$ 260.00

Despertador de bola0
ílurnvnu a noite

Sui..o de qualidade

Nono. I"elogiõ. .ao acompa nhadoe do. re.pectivo. certificado.
de garantia.

fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVrAMOS GRATIS
,

JUCEND & FILHO
r Curitiba - Praça Tiradent... 260 - Paraná

Ã VISTA E A PRAZO

Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

I trícos, artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO· TÉCNICA ..

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Prêmio maior em mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,00
APROXIMAÇõES SUPERIQH.t:S APROXIMAÇõES INFEHlORES
Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de
c-s 1.000,00 cada uma Cr$ 500,00 cada uma

O resultado acima, é do sorteio do mês de Fevereiro, extraido dos
cinco prêmios da primeira extração da Loteria Federal, realizada no dia
9 de Março de 1949.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOM�NDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
. RAPIDA ,

I..•••..••••..•....•....••....•..•••••••..••....
··�I

. , .

:
1

' DR.
.

. '

«Aldo Luz) I � A. DAMASCENO,nA SILVA iI• \ \
.

ASSEMBLEIA GERAL A D V O G A D O
Ficam convidados todos os socios para comparecerem á Assemhleia :

.. , ." � 8:Geral a realizar-se dia 20 do corrente (domingo) ás 9 horas da manhã :. ! AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
,., �. ':;-_ Ina séde' social, com a seguinte ordem do dia:

a) Eleição da nova ·diretoria. I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando '1
b) Tomada de contas relativas ao exercicio findo. • I ,

-

'1 �
, ...._.

•

c) Deliberação sobre a atitude a ser tomada 'pelo clube em reJnção a I (Edifício Pérola)
---

;. �-- ,I.inatividade, da Federação Nautica de Sta. Catarina
.

•
.

d) Outros assuntos de interesse do tlube. • Fones: 1.324 e 1.388 :: .

: Florianópolis - Santa Catarina . :
O •
O •
8••� e.o e'

N. 31, cr$ 100,00
.

Urna maquina fotogrofica
americana de facil .

manejo

Clube de R.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 194!.l.

•

Sidnei Noceti
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMPEONATO SUL-AMERI- projetado para os primeiros
CANO DE FUTEBOL aias de abril próximo a realiza-

A CHEGADA DAS DELEGA- ção de cm Torneio - "Initium

ÇÕES seguido de Torneio - Extra"
Rio, 16 A. C. B. D. tomou co- com jogos de: futebol, volei,

nhecimento que as diversas de- basquete, rêmo e nataçbo, com
+Iegações que participarão do duração até junho vindouro.
16.0 Campeonato Sul-america- Como se verifica, êste ano o

no de Futebol, embarcarão pa ,

.

desporto universitário catari
ra o Rio de Janeiro nas seguín, nense está fadado a alcançar
tes datas: intensa movímentaçbo, con-

BOLíVIA - 22 de março. fraternizando em bons certa-
/

COLOMBIA - 21 de março. mes, os acadêmicos locais!
PERú - 15 ou 16 de março . .

EQUADOR - 16 ou 17 de SABADO A EXTRÉIA DE VI-

março. CENTE DOS SANTOS COMO
CHILE 21 de março. PROFISSIONAL .

PARAGUAI 20 ou 21 de mar- Noticias. chegadas. de. São
Paulo dizem que o pugilista

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brasileiro' Vicente dos Santos,
campeão sul-americano de pe
so pesado de 1948, fará sua ex

tréia no proximo sábado como

profissional, enfrentando, no

Ginásio do Pacaembú, o portu
guês Antônio Soares.

CARIOCAS X
_

CATARINENSES
EM SUPRÉMO DESTAQUE A

SENSACIONAL TEMPORADA
DO S. CRISTOVÃO F. R. EM

SANTA .CATARINA!
Reina enorme ínterêsse e

curiosidade. nos meios desporti
VQ6' catarinenses, pela gran
diosa temporada pebolística
que, o grande conjunto do São

Cristovão F. R. do Rio irá rea

lizar em nosso Estado, no mês

corrente.
•

Dando início à sua aguarda
da "tournée" o clube carioca

da rua Figueira Melo, que tão

acentuado destaque alcançou
no último campeonato carioca

de futebol, em que foi o uníco
vencedor do Campeão de 1948
- o Botafogo F. R., estreará
sábado próximo em nossos gra
fados pelejando com a volunta
riosa equipe do clube promotor
do excursão .Ipiranga F. C.

de Saco dos Limões, no estádio
-da F. C. D.
Encerrando sua exibição em

Florianópolis, o clube dos "ca

destes" preliará domingo, no

mesmo local, com o guapo "on

ze do Figueirense, que está
bem preparado e contará com

outros "valores" que darão

grande poderio à equipe.
O clube guanabarino, em

seguida, encetará
.

grande ex

cursão ao Interior do Estado,
devendo jogar rias' cidades de

Brusque, Blumenau, �Joinvile,
Mafra e Canoinhas.
A chegada da sua delegação

deverá ter lugar amanhã, via
jando via-aérea, estando pre
parada pelos nossos meios des

portivos uma festiva tecepção
aos "cracks" cariocas.

Será, assim, para o nosso

futebol, a exibição do S. Cris
tovão ·F. R., um grande acon

tecimento, dado que, excep
cionalmente, nosso público irá

ver preliar em nossa cancha

oficial, um esquadrão caríoca
dos mais destacados, senão pri
meiro, pois, se não nos falha

a memória apenas um selecio
nado extra carioca, há cêrca de

mais de vinte anos, exibiu-se
entre nós. .

.

Destarte, graças ao dína- MOVIMENTAM-SE OS MEIOS
mismo e arrôjo da valorosa UNlVERSITARIOS!
diretoria do Ipiranga F.C., te- Tendo stdo iniciado o ano le-

remos o prazer de apreciar tivo das nossas Faculdades, os
, uma "big" temporada pebolís., acadêmicos locais movímen
I tica interestadual, que se anun- tarn-se em tôrno 'das suas asso

, ela com o mais promissor dos cíações atléticas para a disputa
I êxitos, já que nossos despor- dos jogos que a operosa Fede- municipio de Nova Trento, com ...

I tistas estão vivamente ínteres- ração Atlética Catarinense de 250JOOO metrtos quadrados, :- ex-

sados na apresentação da e- Estudantes (F.A.C.E.) fará rea-
tremando ao Norte, ao Sul, a LCJte

quípe carioca em nossos gra- Iizar no corrente ano.
e a Oeste, com que de direito for

mados!
.

Assim, é, que, os uníversitá- no valor de Cr$ 2.100,óo. 2. Uma pc- Pevísão do tempo, até 14 heras POSICÃO PARA DORMIR .

. . . _. . . . . ... . . . . . . . •. . . rios catarínenses estão toman- quena casa de madeira, velha, "lT' do dia 17 Muitos indivíduos', por 'fôrça.
O "RAPID" DA AUSTRIA JO- do providências para a reerga-

mau estado, no valor de Cr$ 800,00, Tempo Instavel, com chuvas e do hábito, só conseguem dormir

GARA NO BRASIL nização das diretorias das Asso- edificada no mesmo terreno. "E pu .. trovoadas - Temperatura Estável. com as pernas e o corpo enco-

Rio, 16 - A vinda do, Rapíd, cíações Atléticas Acadêmicas' ra que chegue ao conhecilpentó d05 Ventos - Predomína=Io os de Sul, lhidos. Mas, em tal posição, fi-
de Viena, ao arasu é um assun- das Faculdades de: Direito interessados, e ninguem possa alegar frescos. �am comprimidos o pulmão e O-

do resolvido, estando marcado Ciências Econômicas Farmá�' ígnorancia, mandou expedir o pre- Temperaturas estremas de boje: diafrágma, dificultando a res-

para o dia 30 de maio vindouro cia e Odontologia, dando início sente edital que será afixado na se- Maxima 32,0 Minima 23�8 piração, bem corno a circula-

o embarque dos integrantes dp ás atividades da mesma no se- de deste Juizo no lugar do costume ção do sangue nos membros,

cami)fi!oG-r..to austríaco. ' tor desportivo universitário do e, por cópia publicado uma (1; vez AÇÃO ENTRE AMIGOS São êsses alguns dos motivos

Aint1a ontem, por intermedio Estado. no jornal "O ESTADO", de Floria- Rifa 1'abú por que várias pessoas acor-.
do representante do Rapíd no Hoje, às 18 horas, na Facul- nópolís. Dado e passado nesta ci- O portador do bilhete n. 849, po- dam, de manhã, com a írnpres-
.Brasil, sr. Neufeld ,a Federação dade de Direito. de. S. Catarina, dade de Tijucas, aos onze dias do derá 'procurar seus direitos à Pra- são de cansaço sentida antes

Metropolitana de Futebol teve tendo por local a séde do Cen- mês de março do ano de rml nove- ça 15 de novembro n. 16 com o sr. de dormir.
conhecimento oficial da visita tro Acadêmico "XI de Feverei- centos e quarenta e nove. Eu, (a) Noé Mendonza ou com o sr, Beni- .

Habitue-se a âormir com

desse clube ao Brasil nos mese&' 1'0" o.S alunos desPQrtistas dês- Gercy dos Anjos, Escrivão, o fI:1ti- to Araujo. O corpo distendido, para.
de junho e julho próximos. Es_ j

se

'

educandário reunir-se-ãQ lografei, conferi. e subscrevi'. (A) Florianópolis 16-3-49 que o o.rganismo. aproveite
se esportista combinou para para tratar de vários assuntos Belisario Ramos da Costa, Jniz de co.nvenietemente as horas

·�ue. os jogos do Ra.pid não pre- de sua Associação Atlética, pro- Direito. Está cOnforme o original, PRECISt\-SE de sono. - SNS_
'Judlquem o desenrolar do.s gramando. suas próximas ativi- sobre o qual me reporto e dou fé.
'campeonatos de futebol da ci- dades.

•
Tijucas, 11-3-194.9

Idade. Da mesma forma, os acadê- O Escrivão:. Gercy dos Anjos.
O primeiro' adversario do micos "econo.mistas" e "forma-

clube visitante será a Flamen- dontos" realizarão em próxi
go numa quarta ou quinta-fei- n10s dias reuniões semelhantes.
Ta, à noite. Todos os jo.gos do Tal movimento . desusado se

Rapid serão. noturnos. revela em vista da F.A.C.E. ter

ço

150 CAMPEONATO BRASI
.LEIRO DE ATLETISMO

SANTA CATARINA PRESEN
TE

Com a participação de atle
tas do Distrito Federal, São

Paulo, Paraná, Santa Catari

na, e Rio Grande do Sul, terá JUIZO DE DIREITO DA COl\lAR-

início, amanhã, em São Paulo CA DE TIJUCAS
o 15° Campeonato Brasileiro Edital 'de praça com o prazo de

de Atletismo, junto com o. 5° vinte dias.
oampeenato Brasileiro de A- O Doutor Belisário da Costa Juiz
tletísmo Feminino. de direito da Comarca de T'iju-
Nosso Estado, graças ao ar..'

cas do Estado de Santa Catarina,
roiado empenho dos dinâmicos

na 'forma da lei, etc ...
dirigentes da F. A.C., entr-e os FAZ SABER aos que o presente
quais esta figura grande e r vi- edital virem ou dele conhecímen
talizante do Dr. Osmar Cunha to tiverem expedido nos autos de
estará presente em ambos cer-

arrolamento dos bens que ficaram
tames, �om uma turma peque-

por falecimento de José Pereira Car
na, �orem bem pre�ara�a e

doso, que se processa perante :;s
concíente do sel} valor, dISpOS- te Juizo e cartório do' escrivão quo
ta, pois, a tudo. fazer para hon,- êste subscreve, que atendendo ao que
rar �obremanell'a o no�e des-

lhe foi requerido pelo sr. procura
portívo de Santa Catarina, que d ' d arrolante Nair Maria Curo

.

dí f I b
- .

d
OI a

dia a la, ace ao a ar ln es-
doso, sol�itador Claudio Cararnurú

c?ntinu�do ,dOS nossos despor- de Campos, e tendo em vista ao mais
tísta mais se acentua no pano- d utos consta por despacho

-

ti .

.

l' que os a ,

rama despor IVO naciona .

'f ido 11-3-1"49 autorizou a
" E t d " E ti pi o err o aos ",
O s a o spor IVO pro- d I t publica dos bens

curará informar bem seus lei-
ven a em las a. ., ,

h'

abaixo descritos, com suas respec-
tores, sôbre a participação ca-

tivas avaliações, pertencentes ao es

tarínense, com o noticiário que
pólio de José Pereira Cardoso, que

o. seu diretor jornalista Pedro
serão levados a publico pregão de

Paulo Machado, adido à dele- _
\ .'

gação da F. A. C., enviará da venda e arremataçao, a quem 1ll?IS

der e maior lanço oferecer, acima
Paulicea, em conexão com o

das suas respectivas avaliações, pe
redator-eventual jornalista He-

lio Milton Pereira. lo porteiro dos auditorios, ou quem
suas veses fizer, no dia 12 de abcil

p. v.,. ás 14 horas no local em que

se realizam as vendas em hasta pu

blica determinadas por êste JUilO

á porta do edificio da Prefeitura Mu-

nicipal. escrição e avaliação dos
bens que serão levados á Praça: 1.

Um terre-no sito em Vargedo, do

C'emir•• , Gravata.. Piiame,
Meiu dai melhore.; pelai" mt'

'lores ·preço••q na CASArllVJlf
CELANEA. - RI1QC. Mafra

CINEMAS
- Simultaneamente -

MTZ - ás 5 e 71/2 hs.
ROXY - ás 73/ fths.

- Sessões Chies -

� O melhor filme no genero,
não só do ponto de vista artístico,
mas pela atração do entrecho!

- Um romance de amor prete
rido pelo desejo de vingança!

A VOZ DA HONRA

Fury at Furnace Greec)
- com

Victor MATURE

Coleen GRAY
Glenn LANGAN
- Limparia o nome de seu pai

mesmo que isso lhe.�ustasse a

vida!
FORTE! - IMPRECIONANTE!

- No Programa -

1) - Noticias da Semana
- Nac. -

2) - Atualidades Warner Pa
thé ... Jornal.

- Preços : -

RITZ - Cr$ 6,00 - 3,00 ._

ROXY - Cr$ 4,SO - 3,00 -

"Irnp. 10 (DEZ) anos".

SUSPENSA�; etc ... etc ....

RITZ - Sábado - ANA E O REI

DO 'SIÃO
Rex HA-RRISON
Irene DUNNE

Domingo - O LADRÃO DE BAG

DAD - Sabú

Tecnicolor - June Duprez,

IMPERIAL
- ÁS 7lh 11.8.
- UILima Exibição -

- Um filme repleto de

ras e romance!
aventu-

David NIVEN

Olivia de HAVrLLAND
- em

RAFFLES
- O ladrão' eleganLe que rouba-

va joias e corações!
.

- No Programa-
1) - A Marcha da Vida

- Nac. -

2) - O Mata Ovos
Desenho colorido

- Preços:
Cr$ 4,00 - 3,00
"Irnp. i/f anos".

ODEON
- As 7% hs.
- Á PEDIDO!!!

ULTIMA E DEFINITIVA
CÃO

O BANDIDO

EXIBI-

- com

Amedeo NAZZARI
Ana MACNARI

- No Programa �

1) - Conheça S. Catarina
n. - 3 - Nac.

2) , A Ciencia Popular.
- Scort Colorido -

-;- Preços: -

Cr$ 4,80 e 3,00
"RIGOROSAMENTE PROiJ:BIDO
Até 18 ANOS".

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Importante esLabelecimento co-

mercial necessita de uma moça de
mais de 17 anos que tenha noções
de contabilidade e dactilografia
para o serviço çle caixa.

Informações na filial Varig á
Praca 15 de Novembro edf. do 1'0-
tel La PorLa.

•

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

RESENHA DE PROGRAMA DO
DIA 17 DE MARÇO DE 1949

9,00 - ABERTURA - Bom dia;

para voce ...

9,30 - Arco Iris musical

9/15. - Aníbal Troilo e sua orq,

10,00 Musicas' brasileiras em

gravações
10,30 - MUZA:it
11,00 - Informativo Guarujá
11,00 - 'I'r igemeos Vocalistas

11,15 - Glem Miler e sua orq,

11,30 Variedades em grava-

ções
12,00 Oferecimento musicais.

14,00 - INTERVALO

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Musicas Deliciosas

17,00 - Informativo 'Guarujá
17,05 - Vocalistas Tropicais
17,15 - Lecuona Cuban Boys
17,30 - Um programa ·para vo-

ce ...

18,00 � Ave Maria

18,05 - Carta Sonóra

18,15 - Chucho Martinez
18,30 - Pensamento Social Ca-

tolíco

18,45 -

Trio�e
Ouro

19,00 - Mom nto Esportivo
19,30 - Bôa .. ro ite - ENqERRA-

l\1ENTO.

/ VOCÊ
tambem u$ará
KOLVNOS

MeC

CONVOCAÇÃO
Por ordem do sr. presidente,

convoco todos os sócios do Clu
be -Recreatívo "Amigos da On

ça", para uma assembléia ge
ral ordinária, a ser realizada.
em 19-3�49, às 15 horas, na se

de do Instituto Brasil-Estados
Unidos.
Florianópolis, 13 d� março de

.1949.
Deoclécio Rodrigues, 1° secre

tário.

o PRECEITO' 'DO DIA

Perdeu-se
Perdeu-se uma chatelaine de'

níquel com uma mcd.a�hinhd,.
da Sagrada Família. É obséquio;
entregá-la à 1'1J8, Anita Garibal-,
de, 35 - Gratif�CB-se.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a_4100' lRsJe_oe ��aK'CO
Da Fábrica CD consumidor.=: Grande estoque recebeu a firma' ,distribuidora

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

"A8A

Aceita-se' representante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Pestal 139 - Florianópolis

V S
. � R ·d

'

I t
_- O TESOURO

" r
"

Da ínstrução está ao alo.anc.
•

V, s, :iaja�I!,,�, :0 Int,"oc��L� "mntOg� d���!bi�":n.?f��: ::::;�-:o. ::
Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

'

I
curso da alfabetização no Grupo

Peça em q';lalquer- _l�vraria de �lorian?polis. Cu�to c-s 20,00. Pelo E�olar São José, na. Escola Indus,
Correio Cr$ 2<>,00; pedidos a Jose Claudmo da Nóbrega. Rua General, tr ial de Ploríanõpolís ou na Ca....
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

/ t dral MetroDolitana.

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda •.

A maior e mais aperteicoada Fabrica de
"

Maquinas Agricolas, Torn.os, Teares e
Artigos de',Cutelarias

Fabrica em Américana - Estado de S,ao Paulo

�eppeSQntan teg e_)(elusi-vos papa_- O 6stado
(jy ba..nta �atàpina

Induslria, Comercio e Seguros Knol S. 8.
,

I Praça 15 de Novembro, 20 ,_ 2.0 andar

Caixa Postal 139 � Telefone - 1324

End. Tel, KNOT
Flopianópn\]g - Santa' @atapina'

o Sahão,

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

Janeiro
;

Viagens aereas em "Catalínas" ,

PASSAGEIROS -'CARGAS - ENCOMENDAS 'E CORREIO
Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: ,Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas. de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

·
..
-

..-.-.·..· ....- •.•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-1. -.-,..- -_.•- ....-.-.-.-_-••-.:-.:-.-,......-. _-----........

COMPANHIA "ALIANÇA .DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Sé-de: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS ;.. Cr$
Besponsabildades Cr$
Receita •..... .. " . . . . . .

.
. . . . . . . Cr$

Atívo ..•..... •..... ....•.• ......•.. Cr$
Sinistrôs pagos nos últimos 10 anos .... Cr$
Responsabilidades .,'....... Cr$

Diretores:

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

\
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Di. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

,_-_.•••-.-_._._-_-_-_-.._-_._-_..-_-.-_-_-_-_-_._-_-.-_;.-_-_-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-J'".-.-.-.-.-..-......"

LOJa Dns CnSEMIRAS
Espectehzada em artigos para

c homens
RECEBEU vAFÜADO SORTIMENTO DE CASENJIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHOf?AS.,
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHApEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à .Dossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

CI-tERt:..M

,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria a

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

TeRNA A I10UPA BRANQUISSIMA

rea-Ial

"VI:R<iEM ESPECIALIDADE"
( ClA W,ETZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE (More.

,s�eÃ2�'RCt",
111 •

Esp EC IAlIDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os estudantes e a lula pela' paz
balhadores, os camponeses, os 111-

telectuais, as personalidades aelan-

tes da Paz e da cultura, cientistas.;
artistas, jornalistas e politicos, os'
ex-combatentes, todas as organiza-
ções democraticas, religiosas e cul

turais, associações estudantis e fiO--

pulares, todos, enfim, sem distin

ção de raça, nacionalidade ou re-

POR PREÇOS QUE CORRESPONDEM APENAS AO FEITIO
TAILLEURS DE LINHO

ROUPAS SPORT E PRAIA
NA "A 'MODELAR"

o MOMENTO
A prestação de contas do Pre

feito desta capital prometia,
na espectativa do oposicionis
mo" matéria de sensação, que
[ustífícasse vistosas manchetes
no vespertino udenista e gran
des rumores em tôrno da sur

preendente vocação oratória do
líder da bancada oposicionista
na Câmara. Com a convenien
te antecipação de alguns dias,
os debates a respeito das contas
da Prefeitura foram e.nuncia
dos em colunas abertas pelo
"Diário", à guisa de P" '_tJagan
da de uma assombrosa peça
parlamentar que reduzírta a ze
ro tôdas as parcelas da docu
mentação da despesa munici
pal alinhadas pelos pacientes
contabilistas da Prefeitura .

•
Houve a prímeíra (ii:; .ussâo.

Pacificamente, em meio duma
cordialidade em qur ilustro
Presidente da Câmara sernore

soube manter os trabalhos' e

cujas raias só as transe )',"J al
guns representantes ud311 i stas
menos serenos, as contas foram
aprovadas. Ante-ontem, porém,
pela segunda vez..« matéria se
ria levada a plenário, sezundo
tr.mbém o divulgara, com an

tecipação, o jornal oposionísta,
emprestando ao caso um sen

sacionalismo pitoresco. \) que
se viu, porêm, foi o sr. Gercino
Silva, que ordinàríamente se

conduz com louvável prudên
cia, desmandar-se em conside
rações injustas ao sr. Prefeito
Municipal, dr. Tolenti '.10 de
'::arvalho. Havendo aS3pstado as
luas baterias especialmr:mte
�ontra o serviço de AssistênC'i3.
Municipal, o líder minorit,irio
pensou falar de cadeir:'l. a-:u·

.

sando os médicos daql1êJe de

partamento de tatearem num
"puro empirismo", chegando,
às vezes, "às raias ,do charlata,
nismo, pela deficiência d ')s
meios diagnósticos e, terapêuti-
co". ','

Se nos não equivocamos, o

sr. Gercino Silva é labo,atoris"
ta daquêle serviço �nnnicipD.l
'tle saúde, não raro char. ado à

Jrecisar os diagnósticos, .:�,I.ia
'ieficiência é êle mesmo queni
4enuncia. Teríamos, de cerl·Q
modo, o sr. Gercino Silva poL
tico e líder oposicionista, con

tro o sr. Gercino Silva funcio
llário técnico-laboratorista da
Assistência Municipal. Há, po
rém, mais. Durante muitos
anos, interompidos apena� por
uma excursão aos E. Unidos
com o objetivo de estudo.3 que
dotariam de excelentes rel.�u!'

sos especializados os servi�os
assistenciais da Prefeitura, foi
diretor, e dedicadíssimo, daque
la repartição municipal o sr. dr.
Osvaldo Ca:Qral, que é hoje um

corrpligioná:::10 dos mais Pfe�ti-

'I, �
,�
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. �
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Escreve J. G. ANDRADE
Existe uma' propaganda gucrrei- fevereiro na A. B. I. Esse valoroso

ra descendo perigosamente sobre a soldado da PAZ disse: - "Cabe-nos
vida dos povos. A assinatura de a tarefa de preservar aquilo que o

pacto. de assistência mútua entre passado nos 'legou de mais vivo co

governos outra coisa' não ié senão mo cultura e conquista do espirito;
a preparação de uma nova heca- cabe-nos dever de anular as tenta-

giosos e ilustres do sr. G(�r.�ino
tombe. Assim, os homens e mulhe- tivas dos fabricantes de guerra, .les

Silva . Aquêle, pois, a esmagado-
res que defendem a Paz lançam mascarando as manobras que con

ra soma de responsabüiuades
sua maldição aos provocadores duzem ao grande crime contra a

pelos métodos empíricos de que
de guerras, individuos a "er· "ida dos povos. Essas manobras já

bem poderia ter, de início, safa- viço dos grupos internacio- são conhecidas. Nunca é: den1ai.>,'
do um departamento-a que 'ím-

nais que são os truques' inimigos porem, reavivar o seu sentido, para

prímíu, como lhe parecia neces-
do progresso e da libertação econo- que as almas ingênuas não se dei

sário, uma orientação prática, mica de tantos povos, e, que em nos- xem apanhar de surprêsa. Essas

n�ca alterada pelo corpo
sa Pátria asfixiam o trabalho das manobras visam de preferenclas

ClInICO, que, no entanto, diz o nossas fábricas, empobrecem o nosso transformar as rivalidades econo

"Diário" reproduzindo o sr. povo e tornam IPrecários- as :HlUS Imicas em odios raciais e incita

Gercino, "se vê obrigado a fa- condições de vida, Há tempo eSI'Tl> mentos nacionalistas. É a preparação
zer .puro empirismo, chegando, vemos em o "J,ORNAL DoffOi\IER- psicológica. Daí para a guerra 11111

às vezes, às raias do charlata- CIO". de Recife sôbre a necessid<oe pulo." O Manifesto da UNIÃO �,\
nismo" ... Onde, então, a efi- de estarmos de olhos abertosacerca CIONAL DOS ESTUDANTES publi
ciência dos meios "diagnósticos das atividades de. homens amai- cado no "DIÁRIO DE NOTiCIAS"
e terapêuticos" deixados no es- ciosos' que não vacilar-iam em, do dia 15 do corrente, é o grande acreditava no homem que tuJo!>

tabelecímento pela competên- preparar, mesmo nos pr-imei- motivo dos povos que amam a PAZ saibam que Deus não quer a gner-

cia organizadora e pela previ- ros dias de derrota militar do e a LIBERDADE. ra: Deus quer a razão e Deus quer-

dência técnica; do antigo Díre- nazismo, o terreno própício à sa- "Não se fala em guerra onde se a paz. E, para fazer recuar as fe-

tor? tisfação dos seus apetites vorizes. constrói o futuro". "Fala-se em ras de aparência humana, Deus es-

São coisas. que intrigam e Realmente, êlesiá enlameavam as guerra quando se teme o futuro". tá conosco se estamos resolvidos a

impressionam. .. O prometido cruzes de tanto milhões de mortos, Com efeito, a juventude acredíta no não nos calar, melhor ainda: se es- '.

resumo do discurso do líder herois de todas as raças que se S:J- futuro e por isso condena a gucr- tamos resolvidos a lançar na Iuta-::

udenísta talvez as retifique ou crificaram para 'lue no mundo trc- ra. A UNE convocando todos 0<; es' nossa vida".

esclareça. Cumpre aguardá-lo. mulasse a bandeira da liberdade e tudante para essa gloriosa jornada Flarianópolis 16-3-19

.

Mas, ponderemos ainda um do progresso. Hoje, o desenvolvi- de defesa da paz que terá sua consa-

n�stant� a resp;,it�,d� observa- mento da situaçãe internacional não graçãolnojfristrtzo Federal em abri] GIORGY SANDOR VEM
çao curiosa do Diárro da Tar- permite vacilações. Diante de t xíos próximo 'quando da Instalação <10,
de", quanto ao silêncio em AO BRASIL

os povos se apresenta o fantasma Congresso Nacional de Defesa da
'

meio do qual o sr. Gercino Sil- de uma nova guerra. Guerra de P d C I :\lOVA YORK,·16 (D. P.) _

"".

va arengou as suas razões.
az e a u tura, dá uma exemplo v

conquista. Guerra de sufocação eco- de vitalidade e da f' 'l)ianista Giorgy SaudoI', mundial-
Quer o vespertino das sensa-

con rança ua

_ A '1. nomica dos mais fracos pelos cha- mocidade estudantil no futuro fe· mente conhecido, par-tu-á amanhã.
çoes ver na ausencia de protes- mados países l'I'COS. Para f., zer I' I par I "l é" L é
t

« liz rda mmanidade A si it I a uma onza ourue a rav s

OS da maioria, enquanto fala-
u. S im, repita �

frente- a essa preparação guer rerr a, ITJOS' "D' t
.

d da América do Su I, levando o seu

va O líder minorista, um síntô-
�.

- ian e, pOIS, ' as amea- U

Para esmagá-la, para 'tornar diana ça
.

, ôb próprio 'piano em avião da Pan :

ma de solidariedade; muito ao
� � S e perigos que pesam so re nos,

a humanidade, homens e mulheres 't
. .

I t
.

- A.merican. A pr-imeir-a escala' será
invés, aquêle silêncio estranho

sa pa na, precisamos .u ar com to-

não era estranhável e muito
de todos os países se organizam das as energias para impedir que te- Caracas, onde atuará no dia 16. De-

menos equívoco; significava
decididamente para dizer NAO! aos jamos arrastados a uma nova E: pois, seguirá para Recife, Bahia e

it d ído
ã miseráveis cavadores de sepulturas monstruosa sruerra ern benef'i .'IU Rio de Janeiro onde se apresenta-

apenas- O respei O eVI O a pa-
�, �

lavra do colega, em algumas de as�assinos �a mocidade. São nu- dos trusts e monopólios da WALL
rá no dia 29 executando pela pr-i-

outras ocasiões desapaixonada
lhoes de cn�turas que amam a STREET. Por isso, convocamos a:'.

meira vez na América do Sul o··'

e bem composta. O que valeu
I

PAZ, que defendem. �e�s la_res, que mães, espôsas e noivas, que não
concedo para piano de Bela Bertok,

foi O voto unânime da bancada I
teem certeza da vItona sohr.e , querem ver seus ,filhos, marido'; e

bem como composições de Cbopin-.'

majoritária, que aprovou li o;onstro . apoc�liptico. Contr�. �t noivos- sucumbirem- na carnific,lIla, _e_L_i_sz_t_. _

prestação de contas do Prefei- força de InerCIa dos trusteS'eXIsje:1 os jovens que serão as maiores ví-I PASTA DENTAL
to. Nisto não pode haver dúvi- avalanche inCOlllCni-uráve! do povo timas ele uma hecatombe, os tra- ROBINSON
das: a Câmara, pela enorme que, em todos os paises, luta 1?or
maioria dos honrados vereado- dias melhores. Precisamos tram,

res que a compõem, faziam, ao crever o trecho do discurso do

dr. Adalberto Tolentino de Car-. es.critor patricio ANIBAL M. MA

valho a justiça de situá-lo, ma- CHADO na instalação do CONSE

nifestamente, muito acima de LHO �ACIONAL DE DEFESA DA

quaisquer suspeições gratuitas. PAZ E DA CULTURA no dia 5 de

ligião para que nos unamos na lu
ta sem tréguas em defesa da paz, pa
ra derrotar os' provocadores de

guerra" .

Os estudantes catarinenses tcem:

o dever de apoiar a UNE nessa

imensa terefa de defender a paz e

garantir a liberdade, O Abade Bou--'

Jier, numa recente conferência em

Paris, promovida pelo Burean In->

ternacional de Intelectuais diss e : -"

"Como. aquêle Ique' acreditava 11Ü"

céu e aquele que não acreditava ;:10
.

belo poema de Aravon, nós toma-

mos esta noite a mesma resolução..
Eu diria melhor: aquele que não

acreditava em Deus e aquele que"

Em marcha para a. vitória
Reune ..se, boje, a Sociedade CarnHvàles ... ·

Homenagem à imprensa Toe' l"g"J�, ::�!�O�"��,��!,�.�,��d,Il��::oo -o, ;n-

A comissão promotora da Nesse mC;$mo dia, pelas 1-:> s��e do Demo�rata Clube, nova rClI-lteressados devem procurar o tesou;,

grande e vitoriosa 5a.,Exposi- horas, no Restaurante Brasil,
mao da- SOCIedade Carnava)��ca reiro sr. Afonso i\ssiís.

cão Agro-Peccária de Lages, na a Secretaria de Viação, .

Obras
Granadeiros da Ilha, com a partici- Péde-se, tambem aos que já S3(}'

segunda-feira última, homena- Públicas e Agricultura tam- pação dos membros da Comissãl� de associados, o- favor de procurarem

geou à imprensa, oferecendo bém distinguiu
.

a imprensa
trabalhos que está assim constitui- o sr. tesoureiro, afim de facilitar Oe

aos jornali&tas presentes' em com um jantar, a que estive- da': serviço de cobranças.

Lages, um esplendido churras- ram igualmente pre5entes al- Angelo Galiani, Germano Maeh!l.- A diretoria espera poder COIüar

co, no recinto do, certame. Esti- tas autoridades éivis, militares do, Alcebiades Dias, Raul Sih'a, com a boa vontade e colabora.ç:i:J
veram presentes altas autori- sr. Secretario d'Estado falou o

Deonisio Freitas, Nilo Dias, ROlJer- de todos.

dades e exmas'. senhoras e se- rir. Bu&tamante, que proferiu to Moritz, João Alfredo de Camr,oJ, Mais um grande donativo

nhorinhas. Em formoso discur- aplaudido discurso, assinando Silvino Russ, Eugenio Wichetti, O senhor José Araujo, atenden-

SO O sr. Armando Ramos, presi- a cOilaboração dedicada da im- Aristides de'Óliveira, Izidro C )sia do prontamente a solicitação do "r.

dente da Comis�ão Executiva prensa.
João Serratini, Paulo Silva Dora· Ivo Noronha, secretário da SOCI!:-

da Exposição, ofereceu a home� Respondendo, a gentil senho- lécio Soares, Mario Dias, Jonas Ca· dade, vem de fazer a doação de 1;;:;'

nagem, assinalando a saliência rinha Laila Frey,sleben disse rioni. duzias de "caibros" - para a coas-

que a propaganda dos jornais eloquentes palavras de agrade- Um apêlo dos associados trução do galpão, demonstrando, 33-
e do radio teve no exito do cimento, sendo festejada por �A. diretoria dos G�anadeir03 da sim, o seu alto espirito de colaDo-,

certame. O nos�o dirtor agra- demorados aplausos. Ilha - faz um apêlo a todos ql1an- ração.

deceu, ieiterando o apio da tos queiram colaborar com a socie- Como se vê, os "Granadeiro:;'"

imprensa a empreendimentos dade, no sentido de fazerem suas continuam sua marcha para .a "ito-·"

que, como aquele visamos al- PASTA DENTAL inscrições para socios, mediante o ria final.

tos interesses do E&tado. ROBINSON

FRECHANDO •••

Retornando dos pagos, ainda com as costelas doloridas dp
. abraços amigos e de gentilezas conterrâneas, entre as quais a

hospedagem republicana dos cidadãos Sebastião e Ivo Selva
- era meu intento gastar duas semanas, aqui neste cantjnho�
discorrendo sôbre tudo quanto engalanou Lajes, nestes último�
dias. Volto qrgulhoso da terr'a, pelo que ela apresentou aos olhos
de milhares de visitantes. Afastando a tentação de um "flash"
da exposição agro-pecuária: - opulenta exibição de trabalho c'

,de progresso - e estancando, ainda, a vontade de falar de uma'

hora de arte no Marajoara e outra de inteligência no forum -

dOis momentos de cultura que excederam a quanto eSperar se

podia - ficarei ,apenas em uma promessa: a de, no próximo mês_
de regresso do Rio, largar a pena a serviço exclusivo desses
memoráveis dias que Lajes viveu. Será esse o jeito de retribuir
as atenções com que, em todas as horas, os lajeanos' cercaram
este obscuro.

1
,

I NUNCR EXISTIU IGURl Guilherme Tal

PARA fERIDAS,
ECZE'MAS,
INFLAMACOES,
C O' C E I R AS,
F R E I R A S,
ESPINHAS, ETC.
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