
Protesto.

o VITORIOSO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, NESTE ESTADO,' REALIZARA, NOS DIAS 3 E 9, DO MÊS DE ABRIt
VINDOURO, UMA GRANDE CONVENÇÃO ESTADUAL, COM A PRESENÇA DO SEU PRECLARO PRESIDENTE NACIONAL,

. , .

SR. NElffiU RAMOS
.

por unanimidade, a Vâmara
Municipal de Nova Trento contra. a

impatriótica atitude dos vereadores
odeoistas de Ararangoá

,

Ilin
propondo uma moção de pro-

O sr. Celso Ramos, Presidente da testo contra os traiçoeiros planos
Comissão Executiva do Partido Soo dos vereadores udenistas de Ara

I cial Democrático nesta capital, re- ranguá, hipotecando solidariedade a

,Cebeu
o seguinte telegrama: atitude da Comissão Permanente.

Nova Trento, 17 .: A Câmara
.....''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''"'''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''='''''''=''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''=�'''''''='''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=� Municipal em sessão ontem rea li- Saudações.
Ano ,XXXV I, 'Florianópolis S2xta-teira 18 de Mar�o de 1949 � H. 10.488 I, zada, extrdaordinária, a�rOVotu, :ildor J. V. ., B�Oo�gdoonoDvl.oreto"rI'OPrdesoidrcnste, unanimida e, o requerrmen o o em eXeru.CI ' . •

vereador pessedista Egidio Volto� 1>.

Carlos Prestes o mais "

atrevido
dos COlegiais de Slálin

Entrevista do senador Francisco Galloti à Gazet� Notícias

• O, chumbo ,sôbre' a cortiça
Araranguá. '(Correspondente) _ Portaria do sr. Ministro da Justi-

i ..

'O Dr: Promotor Publico da Comar- ça, costumavam jogar na sua casa

ca tendo em vista as declarações de os srs, Afonso Ghizzo, Procópio
Algroniro Pereira Martins ao "Diá- Silva Junior" Dr. Sabino de Barros.
rio de Noticias", de Porto Alegre, Lemos, Osvaldo Zim, Fulvio Fur
sobre a pratica de jogos de azar em tado e 'o írmão do dr. Agenor VIa
Praia Ido Arrôio Silva, requereu ao na.

dr. Juiz de Direito da Comarca, e O resultado do inquerito causou

abertura de! um inquerito. profunda sensação em todos os

É que'Algemiro afirmou aos dois meios sociais da cidade, uma vez

reporter.es do \menci:o��d? jor?�l, que .ficou eviden�iado a impro
.

ee

que as autoridades policiais e lute-, dencia da acusaçao ·de Algemiro
res do ,PSD. jogavam, até ao ama- Martins, que outro Intuito não te..

nhecer, Pif-Paf e o pocker e que ve senão injuriar as autoridades Pll
Otavio Ramilio do Canto dissera- blicas de

.

Araranguá.
lhes que tambem praticava e<;ses

jogos por ser amigo ,do Juiz, de Di-
reito da Camara, Promotor Publi

co e do Delegado de Policia do mu

nicipio.
Arroladas as testemllnhas e ou-

vidas as pessoas que tinham moÍi,
O PRECEITO DO DIA vos por saber dos fatos alegados, Em virtude' de ,ter entrado em'
CONTRA O HABITO DE FUMAR'" ficou apurado não· ser verdade o gôzo de �eis meses de licença parai

, O uso do fumo; além de inútil,' que afirmara Algemiro. tratàmento de saúde o dellembar
é sempre prejudicij;ll. O abuso, en- Entre as pessoas ouvidas figurou gador Guilherme Abry, Presidente
t.ão, conduz ao tabagismo e em Manoel Antonio de Freitas que, er:- do Tribunal Regional E.leitoral de
pouco '�empo' o individuo é escra- tre outras coisas, .declarou que no Santa Catarina, assurnju a presi
vo do vicio. seu hotel, sito à Praia do Ar,:ôio dência daquele Colendo Tribunal,

Evite um hábit, pernicioso, Silva, a/ntes de ser o. jogo proibido na qualidade de Vice-Presidente, ()'

reagindo ao desejo de fumar. pellJ,s autoridades policiais, de ac,)r- desembargador José Rocha Ferrei-,
'_ SNES. do eom o dr. Juiz de Direito e a ra Bastos.

Proprietário e D.
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARnu

Gerente: SIDNEI NO€ETI":_ Diretor DI'.'RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redacão GUSTAVO NEVES

NOSSA PATRfA COBERTA
C.llIPOS DE TRABA'LHO

FORÇADOS

O momento atual pelo qual o

"Porque" brasileiros, convenha
mos: há êrros no regime dernocra
tico que praticamos, há dificulda
des para o povo e não tem ha vllÍn
o remédio adequado, m�s. como ad-

mundo atravessa tem trazido �(US .mitir a possibilidads de ver, o nos-

espirtos um clima de apreensões so povo escravisado por uma' qua-
orientados pelo temor de um novo drilha \ie gananciosos, por um gru-
co.nflito mundial .tanto pior, de vez po de malvados, por uma corja de'
que ainda não foram cicatrizados vingativos, pOI" um bando eSCl"l',VI-
as feridas da ultima guerra. As opi- sador que faria do próprio tra-
niões se dividem em dois campos, balhador como faz na própria Bus-'
umas considerando que certos fulos sia _ um escravo, um autômato,
internacionais levem, fatalmente o um desgraçado, um infeliz cobriu-
mundo a outro conflito, outras, po- do nossa Pátria de campos de tra-
rem mais otimistas, crentes de que balhos forçados para que êles os

todos os problemas sejam resolvi- mandões, os vendidos a Moscou,
. dos por' meios pacificos, através de pudessem viver nababescamente.
estendimentos diplomáticos. Esta é', sem trabalhar, só mandando, só pra'
em geral, a atmosféra do momento ticando o mal. Não e não! Nunca.
que atravessamos carregada ou não, O p�vo saberá defender-se
cada dia que se passa pela natureza "O Brasil e. seu povo, não, atin-
do noticiário telegráfico dos jornais. gido pelos m\cróbios da peste ver-

OUVINDO O SENADOR GOLLOTl melha, saberão defender-se e o farão.
A respeito de assunto tão palpi- com o pensamento na Pátria querida

tante, procuramos na tarde de on- dens de 'Moscou, apareceram os ou-
e no povo que quer viver livre, tra

tem, o Senador Francisco Galloti, tros "prestes= iThoree, na França, balhando pela' própria felicidade,
cuja voz se tem feito sentir na Câ- Togliatti, na Itália, um heleguim com liberdade, e com dignidade.
mara Alta como um brado de alerta qualquer, ma Noruega, um palhaço. Muita gente iludida /

em beneficio de democracia que, .no México, um idiota na Argentina "Sei bem que nem todos os filia·
apesar de todos o;> sacrificios, deve e outros bobalhões em outros pai- dOS�b

nefando grupo- comunista sa

ser inantida na face da terra. Á pr'í- ses, _ todos _ obedientes sempre
ben . o. que são. Uns cairam na ar

meira pergunta do repórter r:.esPO,I- 'ás palavras de -;;;rcctel1'l e ao diruH!Íro núu 'iII11*; --'POI! descuido, outros "Io
deu o Sr. Francisco Galloti: de Moscou _ fizeram declarações ram, anganados.. Poucos são. os cnn-

"Julgo o momento atual por que anti-nacionais.
' victos; muito menos são os qUE; cu'

atravessa o mundo, de certa gravi- Na Russia já teriam sido fuailados nhecern a verdade, ou que sabem

dade, Nã.o sou dos que acham que "São verdadeiras quintas-colunas dos verdadeiros planos traçados
estamos, realmente, ameaçados pelo organizadas contra a própria Pá- para o assalto ao poder e pouquís
dominio .dos vermelhos. Não. Ne- tria! E' esta gente e esta escória [ta simos são os que se vencedores,
go-lhes tal fôrça. Aventureiros que Nação e esta quinta-coluna abu- gozariam a vitor-ia",
são nada tendo a perder, serão cu' sando do direito que lhes garante o

Uma palavra amiga
pazes de tentativas 'de golpes. Pro- regime democratico vive o solta, á "A êstes maiorais" surdos á 1)1":)·
fissionais da sabotagem; 'agi'ado. tripa fôrra. Fizessemos nós o que. pr ia Pátria, nada ha a dizer-lhes.

sempre! por meios e modos excu- por muito menos se faz na tal Hus- Aos outros, aos enganados, aos q'- . .;.

sos, o que no fundo, lhes .caracte- sia e! esta gente já de há muito te- seriam tambem vitimas, se a "Hó
rtza a covardia, não deixam de con- ria sido passada pelas anuas! Coi- ria um dia pudesse sorrir aos ve,"',
truír uma centa perículosídadc", tados de nós, inimigos dos rOIL�l- [rnelhos, aos que ainda não perderam
O

.

t íd d " I .." d o sentime.nto de brasileiros e de-mars a revi o os co egraís e nistas, ae esta gentalha tomasse o

Stalin poder, por algumas horas que Iôs- braailídadee o nosso apêlo, a nossa

"Traidores, contínúa o: entre viso. se. '. Talvez os postes do Rio ue palavra amiga: vinde, [untai-vos
tado, por, determinação dos seus Janeiro não, chegassem... Entre- aos nossos irmãos que arriam a I)OS·

patrões, cujos balcões se acham a tanto êsses traidores proliferam. no sa Pátria! Afastai-vos dessa gente,
Russia vermelha, não terão receie Brasil, á sombra dos principios de- abandonai a companhia dos vendi-

de, se puderem, apunhalar a Pà- mocraticos. \ lhões da Pátria.
tria que lhes serviu de berço, Dias Tal ameaça _ pendurar no' poste

'

Formai com os democratas! Lu-
, d d

- tai pela liberdade do homem r Dai oque a man o , os mesmos patrões _ eu :a tenho recebido. Não oslre-
a renegaram .. O movimento ritirna- ceio porem. Lamento-os, apenas. Se vosso esfôrço em defesa da digni-'
dó q e d' b • d" 'd d dade humana! Defendei a tradiç10ultim�s :ia��:m:n�t::rv;�a��es�:� �:cu�:U:I::�:m ;iao:��m :ef:'l!r��� cristã do nosso povo! E tudo issr
de quet�s traidores receberam bcm Em amor ao Brasil darei a êsses fareis combatendo o comuni,illlO,
e melhor compreenderam a "anla" covardes um exemplo:' não os. te- inimigo de tudo que é nobre, :labli-
que' lhes foi dada. Começando por mo: me, elevado digno, patriótico, hu·
Luiz Carlos Prestes, o mais at!'e- Lembra:ndo um dito ,popular mano e crstão".
vido

,

dos
•

"colegi�is" de Stal�n - "O que resta saber é se devemc.s
,e a dedo escolhido para ser o prl- cruzar os braços diante da atiln-de
meiro por ser o mais ingênuo - o dos desalmados vermelhos, SUpOI'
Brasil espantado ouviu a .declara· tando-lhes as ameaças, dando-lhes

.
ção desse traidor de que lutarhl ao liberdade de ação para que. mais
lado da' iRussia contra o próprio ousados se . tornem, c, por COil!>("

Brasil". quência,. mais perigosos, somente
Os "prestes" de outros paises para não ferirmos os principios li-
Continuando a desenvolver I) seu berais"e, democraticos do reglmc

raciocinio acrescentou o entrevista' que nQs rege. Diz o ditado: "Q'lelIi
do: ao inimigo poüpa, nas lnãos lhe

"Depois sempre obediente ás or· morre". '

DE
,

EM, PALACIO·
Estiveram em Palácio o professor W0lfgang Hoffmann Harrnsch

:Tunior o Cônsul Miguel Paranhos do Rio Branco e o sr. Marques Rebêlo,
Diretor do Serviço de Publicidade, e o Delegado-chefe Raymond Rodié,
da Comissão Mista, que foram recebidos e atendidos pelo exrno. sr. dr.

governador José Boabaid.

3D•.Conferência Nacional de
Direito Penal

I. A DELEGAÇAO CATARINENSE

Devendo realizar-se proximamente na Capital da República a 39 Con

ferência Nacional de Penitenciário, seguirão, hoje, via aérea para o Rio

os sr. drs. Rubens de Arruda Ramos Diretor da Penitenciária do Estudo
é professor Henrique Stodieck, Presidente do Cónselho Penitenciário do

Estado.
.

Os ilustres coestaduanos foram designados recentemente pelo Co
vêrno para constituirem a delegação que representará Santa Catarina

naquela reunião.
I

Udenístas catarinenses no P � S. P.
RIO 10, _ Consta aqui que. o deputado estadual Antonio Barros Le

li10S e o prefeito Afonso Ghizzo_, li?er�s udenistas no 'município de Ara

ranguá, teriam ido ao Rio de, Janeiro, a fim de se entenderem com o

Diretório Nacional do Partido a respeito- do' desm�nbtamento dó citado

�unicípio. Divulga-se, ainda, que, .desgostosos pela atitude assumida pe
los correligionários que integram a Comissão Permanente da Assembleia
Legislativa, condenando o movimento separatista, procurariam os reí'e
ridos politicos entendimentos com o governador Adernar de Barros, a

fim de fndarem o P. S. 'p catarinense, segundo telegrama para a 1\I1)l1hã
de Asapres,

Tribunal R-eglooal
Eleitoral

CAUSOU EM LAJES A MAIS DOLOROSA IMPRESSÃO O FATO DE·O DIARIO DA TARDE, DE S T A CAPITAL,
SER O' úNICO JORNAL- CATARINENSE QUE SE NEGOU ,A .NOTICIAR E· A F�ZER UMA Só NOTINHA DE PROPA.·
GANDA l.lA 'GRANDE E VITORIOSA EXPOSIÇÃO AGRO·PECUÁRIA,.· ÊSSE óRGÃ O ANôNIMO NÃO DEVE, POIS, ALUDIR

:ÀQUELA FESTA DE TRABALHO, EXPLORANDO o QUE N.ELA NÃO .HOUVE: INTERÊSSE FOLtTICO'�, . I.' '. _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ,ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre .. c ••• " Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00

Vi'aeão Aérea'
.J!I

-

,-

Horário
Segúndã-feira

"TAL" _ 13,0.0. - Lajes
PANAIR - :10,40 - Norte
VARIG - :1Ó,40 - Norte
PANAIR - :13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,!)� __

"orte
�--

"TAL" _ 8,0.0. _:_ Joinville
Curitiba - Paranaguá
_ Santos e Rio.

1 \l'\:\[R - iO,40 _ Norte
t;R UZEIRO DO SUL - t2,OQ _

I'orte
VARiG - 12,30' - Sul
PANAm _: t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" _ 13,60. _ Lajes
PANAIR -- iO,40 - Norte
CRUZEIRO J?O SUL - H.OO

1If000te
VARIG _ 11."0 - Norte
PANAIR - 13,!)0 ..:_ Su1

Quinta-feira .

"TAL" _ 8.66 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIl:\ - 10,"0 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO '00 SUL - t3.!)!)

Iforte
CRUZEIRO DO SUL - U.30

.ul

Terça-feira

Sezta-feira
"TAL" - 13,66 -' Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 1.20

Ifor.te
PANAIR - 10,40 - Norte

; VARIG - 11,40 - Norte
!
�

PANAIR _' 13,50 - Sul
Sábado

.( "TJ\L" _ 8,0.6 _ , Joinville

,Curitiba '_ ParaIiaguá
_ Santos e Rio.

VARIG - :12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55

Iforte
Dom'fngo

PANAIR - iO,40 _ Norte
i CRUZEIRO DO SUL - t 1,00
l �ANAm - 1_3,[() eji�.lU tilllE

,

o BSTADO-Iexl. fetr. 18 de -Marco .. '••9

SEXTA-FEnU WILMINGTON, Delavare, 16 (U.

_!:!�:()SuJ:=:.Ptmo�= �'�nina �:v�l�u��leosh�l�haql�ead�m,: Ultimadas, as negociações "sôbre o Pact.,
- li" horas. luz uma fi.lha ilO "Memorial Hos- do IllaAD' I'I·COAuto-Vlaçllo Catll1'ln_·_ JoInYil.
- • bpras.

. pital d\e Wilmington.
AutQ.Vlação CaUtlillen.. _ t.QuDa A t Washington, 16 (U: PI) - sentando os negócios, a agricul--

- 6,30 horas,
S au aridades do hospital di- Os representantes das oito na- tura, o trabalho, organizações,

7 ���;:.sso SAo OMstovlo - L.aa'tma - zenl que a' jovem mãe teve uma ções que participam das ne- religiosas e civicas e organiza- -

Auto·Viação ItajaJ - Itajá - II ho- filha de três quilos e trezentas gociações do Pacto do Atlanti- ções de politica internaci,onal,..ra,�aso Brt!aqu_ BrIuIqu. gl�amas, domingo a noite.
co Norte reuniram-se no De- cientificas, educacionais e de

16R���' Sul.Brasileira Joinvile
Acrecenta-se que mãe e filha partamento de Estado, acredi- ex-combatentes, Os particip;:tn--

13 horas, estão em boas conoições fisicas. tando-se que esta tenha sido a tes serão convidados a expres-
6 ��.���� Sul-Brasileira Curitiba As autorida,des dizem que desde última reunião antes da publi- sar suas opiniões sôbre a politi-

8ABAOO setembro -passado a mãe vivia na cação do ante-pro]'eto do Trata- ca internacional, assim como a..Auto·Vla.çAo Cata.r1nen.. - Curltlba E I K .

- 15 hora,s. 'sco a ruse, para crIanças, nas do. A reunião começ'ou pouco ouvir explicações no mesmo··
Rápido Sul-Brasileira- _ JOl'nvl'le - vl'zI'nhanças de WI'lmI'ngton '" 1 t'd d't t13 horas,

.

. depois de havt:r o Chance er da sen I o e pen os do Depar a--
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

As autoridades 'se negaram a Dinamarca, Gustav Rasmus- menta de Estado.
� �or;;�as. dar informações ,sobre o pai da sen, indicado que recomendará rROvlS0ES E EQUIPAMEN-,
Auto-Viação

.

Catarwnse - JoInYile. criança e os paiS da jovem mãe. a completa adesão de seu país TOS MILITARES
- A�t!%ra'çãO Caotarlill__ Tu�

ESTÃO PASSANDO BEM ao Pacto.
\

.

Londres, 16 (U. P.) - As cin-'
- 6 horas.

.

WrILMINGTON, Delaware, -15 Na reunião no Departamen- co nações 'ocidentais do Pacto'EXDr'lSSO 840 CristoTlo - � -

(A P)
,

7 horas, 1'>., •
- Anunciou-.se que uma to de Estado participaram Dean .de Bruxelas anunciaram que1.�;::O Br'I18qUenH .... BruIIQue - menina de 10 anos de idade, de Acheson, representando os Es- já estudaram os problemas do'

Autc·ViaçAo rtaJa! - ItaJa! - 1.... cor negra, deu à luz uma menina, tados Unidos, e os embai,xado- financiamento. e produção de�� 1
'

Expres�. BrullQ'UeDoH - Non. 'l'Nnto no lOspltal local, domingo passa- res da Grã-Bretanha,.. Bélgica, provisões e equipamentos mili-'
- ��es�r':::iórla _ lACIma :.:... • 1/1

do. A cdança peSDU 7 libras e, 5 França, Holanda" Luxemburgo tares para a defesa conjunta_..
• 7 1/2 horú. -

. onças. O hospital disse que a mãe e Noruega.' Grã-Bretanha, França, Bélgica,.
Rápido SUl_B��s�!��O

.

CurÍtiba _

e a filha estão passando bem, mas Funéionários do govêrno nor- Holanda e Luxemburgo expedi-6 horas. declinou de revelar o nome da pe- te-americano informaram que o ,ram breve c,orriunicado apóp.·
quena parturienLe. A' menina-mãe texto do trato deverá ser dado a dois dias de reunião em que se
deu entrada no hospital, vinda de conhecer às 11 horas de sexta- encontraram na qualidade de'
uma instituição correcional do feira próxima, porém que isto Conselho Consultivo do Pacto'
Estado para menina de cor. Os depende do consentimento do de Bruxelas.
arquivos da Associação Médica govêrno francêS, cuja resposta Diz o comunicado que foram-
Americana mostram que a mãe está sendo aguardada amanhã estudados os mais recentes as
mais jovem do mundo foi Lina à tarde.

.

pectos do projetado Pacto do'
Medina, de Lima, Perú, que deu a Enquanto isso, o' Departa- Atlantiço e- também que os re-

.

luz um menino, através de uma, mepto de Estaqo convoca uma presentantes de dez nações reu
operação cesariana, em 1939, quan-, "conferência nacional sôbre a nir-se-ão' em abril a fim de re-'
do tinha 5 anos e 7 meses de ida- politica exterior norte-'america- digir o �exto da constituição do'
de. A mãe mais jovem registada na", a qual terá lugar esta se- Conselho da Europa. Além dos
nos Estq,do� Unidos foi uma me- mana, com o fim de criar um cinco membros da 'Q'nião·Oci- -

'xicana de 11 anos que teve um ambiente favorável ao Pacto do dental estão, convidados para
menino por meio de uma operação Atlantico Norte entre a opinião tomar parte no projeto do con-
cesariana, em Carson City, Michi- pública. Participarão dó concla- selho á Itália, Dinamarca, No--
gan, em 1941 ve cerca de 200 pessoas repre- ruega, Suécia e o Eire.

ntets
IA 'SENQO �NTERRADO

VIVO!Informações
Borario das empre
sas rodoviarias

IEGUND.A-J'J!!I:R.A

ensanguentado. Como era natural, a

pobre mulher procurou socorrer o

marido. Foi quando apareceu Be
nedito, montado a cavalo. Aos pro
testos de Maria, ele mandou que
ela fosse amarrada ao tronco de
uma arvore. E como a criança co-

QUARTA-rElU. meçasse a gritar apavorada com i)

.A'uto-VlaQâo C&tarinenN Cur'kJbII que via Benedito jogou a montada
- li horas. bIt I d

'

Ano Cr$ 106,00 A.uth<>-Viação catarmenae Jo1nvn. so re e a, a rope an o a criança e

S
-- oras. ferindo-a numa perna, do 'que con-emestre Cr$ 80,00 'i Auto-Viação C&tarlnen.M Laa'UntI

T' t C 5 r 630 h
.

serva até hoje uma: cicatriz. A es-rnnes re r$. 3 ,00 ..
-

Rá' 'd orSasl, B '1' Curitiba _

N' I C..J� 06

j
- pIOU· rasi erra -

posa de Alziro conseguiu fugir eumero avu so .. r", , O 6 horas, -

__ Rápido Sul-Brasileira - Joínvílé' - apresentou queixa ao sub-delegado
-

113
horas, d

"

Anúncios 1Dediante contráto, Expresso SAo Crtstol'to _ LaCUll. - que, e arma em' punho lhe iWP08
7 horas, 'sHencio. Maria Gomes de AlmeidaExpreSliO BrusquenBfl - BrwíIlu. -

I

Os origlaala, mesmo não 116 horas, voltou à fazenda e ali deparou com
Auto-Viação Haja1 - ltajaJ - II ho-

publicados, não serão ras.
o marido ainda: com "vida, ao lado

devolvidos. Expresso Brusquenae - Nova 'Ilrento de uma cova aberta para recebe-lo,

., '

"

A díreçâc na-o se respon-
- 16,30 horas.

. RodovIária Sul Brasil - P&'to �. isto 'por ordem de Benedito Carro.
sabiliza pelos conceitos

- 8 hore.s,
QUINTA-FEm.A A mulher como louca, protestou o

emitidos nos artigos Auto-Viação . Catarln.eDB4l· PGrto quanto pode, conseguindo afinalAlegre - 6 horas.
assinados. Autt>-VI!Lção CataorineIl8. Curitiba transportar o marido para a resí-

. --.-- - - - _ .:rr.......

- A�t!�t:ÇãO catarinen.e JolnYile dencia onde se encontra em estado
- II horas. grave.
Aüto.VlaçAo Catarlnense - Tubarlo T d "

.

_ a horas, O a esta monstruosidade foi con-
Á',lto-Vlação C'ata�n.M - Laguna tada por Maria Gomes de Almeida

,- 6,30 horas.
.

Exwesso SAo CrLsto",Ao .;_ La� - ao comissário S. Tavares i"da policia
7 horae, d Nit .' té h

"

EmprêsB Glória _ Lagu4la _ • 1/2 e 1 I eroi, a e c egou com

fassag.em• 7 1/2 horas, I dada por mm). pessoa que aconse-bpresso Brusquell8a - Bl'<ulQ,u,e � '"

-

II horas. lhou a pedir providencias ao se-re-

ru�urto-Vlação ltajal - naja. - UI JIO. tario de Segurança od� Estado.
Rápido Sul-Brasileira - J'oinvile:'_

'.'.,.......... . ..... , ..... _ ...

13 horas,

6 ���!�� Sul-Brasileira - Curitiba - MÃE AOS DEZ ANOS
.

&mpresa Sul Oeste Ltda - X�pecó - lU
- • horas.

O,fio

RIO, 16 (AN) /- A historia não
é dos tempos da escravatura. É de

hoje e teve como téatro a- 'fazel1>da
do Marimbondo, em Conselheiro,
munícípío de Campos, de proprie
dade de Benedito Carro.

,

Entre outros' colonos que traba
lham para aquele fazendeiro no re

gime do chicote e do tronco, figura
Alzira Lauciano de Almeida, de 54
anos, casado com Maria Gomes de
Almeida ,de..,_cuja união ha uma fi
lha menor de nome Joana, Há

Expreaao &Ao a.t6vlo - �
7 horaB,
Au,to-Viaçlo It.aja1 - JtaJaf - 11 JIo.

ruo "1'l1li
'�so B:!'uIQ.u_ - BI'U8IlU -

llr !loru.
Expresso BrlLwqUeDM --:- Non Trato

- 16,80 horu..
.AutO-Vlação C.tannerule - Jo1n't'Ue

- • horas.
.Auto-VIação CatU1n_ - eunUba

- II horas,
RodOTiárla SUl-Bru1l - :t'6rto .AIecre
-,3 horas.
Rápido Sul-Brasileira -

13,horas. ..

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba �

6 horas,
TERÇA-FEIilU

.Auto-ViaçAo Catar1nena - PGrto .AI.
gre - 6 hora..
Aurto-V'1a� Catar1nenee - CUrltibl

� 15 horas I

Auto-VlaçAo
- • horu.
Aufu.VlaçãO

- 6 horas,
Expresso SAo CrWt.6",Ao - I,.acuDa _.

7 horas.
Emprêsa Glória -' Lat'I1tDa - 7J,6

e 6;!, hora.. -

Expresso Brusque<na - Bl'wlqu. -
16 horas.

.

A·,to-Viaçâo Itaja! - ItajaJ - II h0-
ras,
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas,

Joinvile - tempos Alzira, com outros coI ')110S

derrubava madeira para o fabrico de
carvão quando foi colhido por
uma tora que quase o matou,

A esposa, sabedora da ocor

rência, correu com a, filha Joa
Cátartn_ - JolD't1lt

na, que contava três anos 'para o

Catartnen.M - TlJbarla local onde, encontrou Alziro caído e

�

Escritório Técnico
Cid 'Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

4viso aos srs. interessados-que,
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá' seu e&critório
(Rua Presidente Coutinha n. 22),
rios primeiros dias de agôsfo, _espe
rando continuar a merecer as espe·
ciais

�
atenções de seus amigos e

cliente&.
Pedro Medeiros, Auxiliar

CE�GOS PODEM VER
.
Rio, 16 (A. N.) - Inaugura- Odessa, como o cientista que

se, amanhã, na Santa Casa de deu maior impulso à técnica do,
Misericórdia Q primeiro B"tn�o enxêrto da córnea. Atualmen-'
de Olhos a ser instalada nu te, porém, n,os Estados Unidos,.
Brasil. Trata-se de uma inicia- já se fazem operações com o'

tiva do professor Abreu F'i'llho, maior êxito, merecendo ser des
chefe do Serviço de ortaimo'o- tacado o nome do professor Cas
gía da 1a Enfermaria da Santa trovíejo, famoso especíalísta.
Casa e 'figura de conceito nos Outro cientista que merece cí
nossos círculos clentifíccs, a tação é o professor Arruga, de'
qual contou com o valioso apôio Barcelona, famoso oftalmolo-
dos drs. Ari de Almeida e Silva gista, e que tem realizado,.
e Lafaiete Pereira, respectiva- igualmente, numerosas opera-'
mente provedor e diretor dos ções .

Serviços Sanitários daquela íris- A capacidade do Banco de

tituição. Olhos
A finalidade do Banco de Olhos Em seguida, indagamos ao \

Visando conhecer deta.�hes professor Abreu Fialho se o

sôbre o auspicioso acoritecimen- Banco de Olhos estaria capaci
to, que assinala para o i10SS0 tado a atender todos os -pedídos.
país mais uma expressiva con- de fornecimento de córneas .

quista da ciência, procuramos Respondeu-nos:
outJIir o prof. Abreu Fial�o. - Efetivamente.
Atendendo gentilmente à 110S- E continuou:
sa reportagem, disse-nos em - O Banco estará apto a

resposta à nossa primeira per- atender a todos os pedidos, mes
gunta: mo porque as indicações são-

�. A finalidade do Banco de restritas e, assim, as requisições;
Olhos é fornecer córneas trans- não deverão ser em número
parentes, devidamente coh.r'as avultado.
e conservadas, aos serviços de Menos cegueira
oftalmologia que delas necessi- Em resposta à nossa última,
tem para operações de enxerto. pergunta, disse-nos o prosessor

Abreu Fialho:
Êxito somente com a córnea - A operação resolve, red.:-

humana mente; o problema terapêutica
E prossegue o nosso entrevís- de numerosos casos de ceguei-

tado ra até aqui incuráveis. São es-
. - As operações de enxêrto já pecificadamente os casos de'
vinham sendo feitas há muito! turvações da córnea, passíveís.:
tempo, mas com o emprêgo c.e! de apresentar melhoras com a,

córneas de animais, sem resul-I operação em apreço, Não se
tados satisfatórios, até que se, conseguira sempre uma recura
chegou à conclusão de que só; Cão total da agudesa visual,
a córnea humana é capaz de I mas, muito frequentemente"
conservar-se transparente de-I uma melhora apreciável da
pois de enxertada. Assim, a cór- mesma.

'

nea do cadáver, desde que seja Duas operações já realizadas
colhida precocemente e 'dr-vi- A inauguração, como disse
damente conservada, serve tão mos, terá lugar depois de ama-'
bem quanto a córnea do vivo" nhã, na Santa Casa .

Os primeiros estudos Na ocasião, o professor Abreir
Prosseguindo, o prof. Alves Fialho deverá pronunciar uma'

Fialho responde à outra per- conferência sôbre enxêrto de'
gunta nossa esclarecendo que! córneas, apresentando, igual
cabe à Rússia a primazia de i mente, dois casos de pessoas re
tais operações, destacando o centemente operadas, com êXl-'
nome do professor Filatovv, de to.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,:CAR�DADE? NÃO. É DEVER DE TODO CIDADÃO ATIVAR-SE NA CAMPANHA DO, PROMIN E DA, ESTREPTOMICINA.

�lNt;MA::; CODSU\Ue O regime sovleUco um'iJ aaeaea Delegados da COníis-
ODE�:: sen�:ci�!�ll��ime de amor permanente às liberdades são Mixla Brasil, - O.
e aventuras;

,

Entreoista do general Mark Clark, I. R.. visitarão Santa
- Romance! Duelos Eletrlzan- S. PAULO, 17 A H, - O general Em eegUidlll o general foi inter- '

V---.tes! Sensações! Mark Clark, antigo eomandante do rogado sobre a sua ida para Ber- alariDaAniversaria, hoje a exma. sra. N
'

E
A PONTA DA ESPADA 50' Exército norte-americano, do !im, em substituição ao general O Ministro do Exterior, dr. Raul:, Jizabeth Ayres da Luz, viuva do

com 'L
'

CI d
,,�uosso conterrâneo- sr. Gervásio Pe- qual fazia parte a Força Expedi- UClUS ay, no comando as tro- Fernandes, já comunicou ao Go-

-Wíllian EYTHE
" cíonaría 'Brasileira, que se, encon- I pas amer-icanas de ocupação: vérno de Santa Catarina, a visita.ireíra da, Luz, antigo funcionário de H

'

Iazel G:OURT tra em visita ao Brasil, concedeu - "Sei dessas noticias pelos re- em breves dias do sr. Raymond"Tesouro do Estado.

I' Beatrice ',CAMPiBELL,' hoje entrevista coletiva á impren- cortes de jornais americanos". Rodié e do Cônsul Miguel Para-As inúmeras felicitações e ine-
---l Tão. Irresistivel á noite sa paulista. O valoroso cabo de Aludindo ás medidas econôrni- nhos do Rio-Branco, Sub-Delegad()"!I1}uivocas provas de regosijo que se- I

quando perigoso de madrugada! guerra, ianqui, referindo-se ini- cas do governo de Truman afir- e Secretário-Geral, r-espectívamen-:rá homenageada..a. venerável anciã, - Uma época de! romance de cíalmente á sua viagem a S. Pau- mou:" te da Comissão Mista Bcasil-Ofga-.os de 'fO Estado" se associam. '

aventuras e maravilhas, quando as lo, af'irmou i - "A unificação das três ar- nização Internacional de Refugia-
noites de Paris eram alegres e as - "Não ténho ligações com a mas nos Estados .Unidos é uma dos, o.ga�ismo que -tem a tarefa.
madrugadas perigosas! Sears Boebuck. Seu presidente, medida aconõmíca exigida pelo de dirigir no Brasil à colocação dos

No Programa: . general Wood, é velho amigo, ten- povo americano."
.

deslocados de guerra.
1) __. A marcha da Vida Nac, par-ticipado, juntamente com meu Referindo-se aos Pracinhas bra- Os ilustres visitantes vrrao ob-

2) -'A voz do mundo Jornal pai, da guerra nas Filipinas." síteíros," o general afirmou estar servar pessoalmente as possíbtlida-
'

Falando sobre a ameaça . do orgulhoso de ter nos campos de' des de trabalho, do Estado de San
comunismo ao povo americano, batalha da Itália uma força brasi- ta Catarina; para as futuras levas
disse: leira, cuja bravura em ação ficou de imigrantes que estão com des-

...... ,

; " .
tui uma ameaça constante liber- patenteada. tino ao nosso país, tão necessitado.

_
IMPERIAL � 4s 7,30 11s. dades dos povos da América. Estive Finalmente, falando sobre S .. do braço do trabalhador europeu,

Tte. 'PAULO SAM) 'Programa ZIG-ZAG em' contacto. com os russos pa Aus- Paulo disse que somente agora Nessa viagem, os altos funcioná-
Faz �nos hoje o nosso dis�into 11) _ Noticias do semana Nac, trta, durante dois anos, e tive 0.,- • compreendia o significado de uma sios da Comissão Mista-Bsasil O.

-conterrãneo sr. Tte. Paulo Sarni es- 2) O M t D' 1 I portunidade de constatar a tre- frase que lhe havia d ito na Italia, I. 'R. serão acompanhados pelo sr,
• ..' ,

• • i
- a a ovos _ esen 10 Cf) 0- _

,lImado oficial da força Policial do ,rido.' rnenda diferença entre' as ideolo- quando inspecionou o 6° R. L, se- Marques' Rebelo, Chefe do ServiçOo
'Estado, e destacad,a figura dos

nOS-I'3)' A C" ul Sh te gias do Ocidente e do Oriente. gundo a qual àqueles soldados de Documentação e Publicidade da.
, .'

- leUCla pop ar _ or 0-
;sos meIOS desportIvos. Iorido A tendencia do comunismo é des- corriam tanto com seus jeeps e mesma Comissão.

'As muitas -felicitações que r'ece- 4) R t
.

El t
.' D' .truír tudo o que temos de ,mais caminhões, porque vinham de

, _' - a oelra � e romca _ ese-
''bera pelo. transcurso de tão grato nl C 1 id

' 'puro e sagrado. Sua implantação uma cidade onde 'o processo erai 10 o orr o.
-acontecímento, juntamos as nossas.

_ Uma tempestade de gargalha- será a destruição de tudo aquilo vertiginoso.
das por' que os nossos 'pracinhas lu- VISITOU OS CAMPOS ·ELISEOS

taram". Referindo-se aos amhien- O GENERAL MAR� CLARK
te polítíco dos Estados Unidos, S. PAULO, 17 A N - Acompa-
disse: nhado de sua esposa e filha, este- AVISO- "Ô povo rrorte-anrerdoano ve esta manhã no Palacio dos

'

,de ação e
passou pelo processo democrático Campos Eliseos, em visita ao' go- A Delegacia Regional do Minis-
da escolha de seus dirigentes. A vernador Adhemar de Barros, o tér io do Trabalho, Indústria c Co
situação é m.tavel e trabalha-se general Mark Clark: mércio, avisa aos srs. empregado-
pelo pais e pela paz universal." O comandante do 50!) Exército

-res que a 30 de abril vindouro ex

Falando sobre a unificação das I norte-americano roi recebido no pira o prazo para o recolhimento.
três armas nos Estados Unidos, <salão verde do palácio, tendo ao Banco do Brasil, ou' ao estabe-
declarou. 'mantido animada palestra com lecimento bancário autorizado'

"Naturalmente demorará al- " governador paulista. BANCO INDúSTRIA E Cú:,\lé-RCIG
gum te-�po para que se chegue a Após a visita de oort�ezia',. c �o. DE' SAN;.r.� CATARINA (INCO), 'do
essa, planejada unificação. Nada neral Mark Clark - �unih", saí- IMPÓSTO SINDICAL que deve ser
se faz rapidamente. Mas que con- rnm 2:::$',_i:,iltlr1<',QuS do sr. Adhe- descontado dos empregados no

seg'uiremos iss'o, nãó há duvida mar de Barros, para percorrer a corrente' mês de março, na forrm�
,alguma." capital paulista. do que dispõem os arts. 582 e 586 •

§ 30 da Consolidação das Leis dI}
Trabalho.

, Avisa, outrossim, que a partü'
de 2 de maio próximo, a Delegacia.
Regional exercerá rigorosa fiscali

zação, inclusive no inte'rior do E':

tado, ,e os infratores serão punirics.
com a, multa de dez até dez mil.

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada.
Consolidação, art: 598).
Florianópolis, março de 1949 .

l)_aul Pe;eira lJaldas - Delegada
Regional do Trabalho.

.,__ a ..
-' menina Marli-Miriàm Ma

-chado, filhinha do sr.•Toã"o de Deus
'Machado Filho.

-

"- a srta. Nancy Ronen P.offiaü;,
""Getulio Vargas" Alésio 'Berto da

" No Programa:
'Silveira, filho do sr. Argemiro Sil-

'1) A' h d 'd N
d P],' M'l t

' - marc a a Vi a ac.
-veira, sargento a o aCla • l.l ar.

2) _ NoticÚtr�o Unh1�rsal "'horto
- o sr. Jo�é Carlos Card0so '" l'

Preços:
- a srta. Arlete Neves Gonçal. Cr$ 6,00 � 3,00

'ves, filha do sr. Tte. Lauro Gonçal,
-ves. "

.

- a 'srta Nan�y Ronen ��mu��: ROXY'� 'Á� '7,30' h's�"
..

:
... ".

fll,ha
do casal Gllllherme e Nocm."

I U f'I d'f t 'h' de- ,m 1 me , 1 eren e, C elO
"Ramais.', . .

t
. �1'"r

PIA 1 sequenClaS mlS erIOsas e ""etnzan ..

- o sr. ,asc.0a �os.to .0.,
,

tes!
.-

a sra. Sanh?h� Plt�lgl.lam,. er' 01 HOS.PEDE MISTERIOSO
posa' d,o sr. Antomo FulvIO Plttl�

:gliani.. ,

.

....... o sr., João Augusto A. Alves
I Ação! C.omedia! Lutas! MisteriQs! N d d

.

t·- a sra. Mana Alice Cama:rll. Rc- a a e POSI IVONo Programa:'
'

:sa.
, 1) _ Cinelanâ:ia Jornal Nac RIO 15 TA G) Na-o te"e__:_ o menino Alberto Mussi, fWlO

"

\"-',
-

,

, Preços: , confirmação até agora a ,notiéia de,do sr. Robérto MussL
_ o sr. Vanderlei Berto da Sil- Cr$ 3,00 (UNICO) de que o sr. Winstçm Churehill,

"Imp. 14 anos". em- suá visita ao Brasil, anuncia- 16a I)ELEGACIA REGIONAL
Amanhã RITZ _ da para agosto, discutiria a pos,- AVISO

ANNA E O REI DO sn:o sibilidad,e e a necessidade de nos A Delegacia Regional do Mi-
Rex Harrisou incluirmos nó Pacto do Atlantico nistério do Trabalho, II:ldús-
Irene Dunne Norte. Segundo uma cr,edenciada tria e Comércio, avisa aos srs.
Linda Darnell personalidade informou a "O Glo- empregadores que a 30 de abril

Domingo RITZ - ODEON - ROXY bo", tal problema nem estaria �m vindouro expira o prazo para o
O LADRÃO DE BAGDAD

I'cogitação
pelos circulas envolvi- recolhimento ao Banco ,do Bra-

Tecnicolor dos, nas demarçhes processadas silo ou ao estabelecimento ban-
Sabú - June Duprez. pelas' nações da Europa Ocidental, cário autorizado Banco lnd'.ís

Estados Unidos e Cana.d,á. Além tria e Comércio de Santa Cata-
COMPRADO:::���: CASAS E

disso, a entrada do Brasil no Pacto rina (INCO), do Impôsto Sin-
o Escritório Imobiliário A. L. Alves, .. do Atlantico Norte estaria fóra do dical que- deve ser descontado

sempre tem compradores ,para casas e que reza a carta' das Nações Uni-, dos empregados no corrente
JO,ão Ricardo Mayr e senhora terrenos. das, no que se refere .aos acordos mês de março, na forma do que

'participam aos parentes e pessoas
Rua DeoJoro 35. r�gionais. Indiretamente, porém'�I'dispõem os arts. 582 e 586, §

de suas relações o nascimento de CONVOCAÇÃO considera-se (lue o Brasil, como to- 30, d� Çonsolidação das Leis do
'Sua filha. Por ordem do sr. presidente, dos" .os assínantes, dos Pactos do Trabalho;

,

ANA N:ARIA convoco todos os sócios de. Clu- Atlantico e do Rio de Janeiro, eS-1 Avisa, outrossim, que a p3.r-
ocorrido no dia 13 do corrente he Recreativo "Amigos da On� tará envolvído no do Pacto do

'

tir de 2 de 'J1aio próximo, a De
mês, na Casa de Saúde São Sebas- ça", para urna assembléia ge- Atla?t,íco Norte,_porquanto um dos Ilegaci� RE'�';un�.l e�er 'er� rigC'
tino. -

� • ral ordinária, a �er realizada partICllpantes, sao D.s Estados Um- rosa flscalIzaçao, mclusive no

Florianópolis, 17 de março de em 19-3-49, às 15 horas, na se- dos; que são figúra de primeiro I
interior do Estado, e os inf ,.:..10-

''1949. de do InstiWto Brasil-Estad0s plano em ambos os ac�rdos. E o res serão punidos ,com a multa..
. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Unidos. Pacto do Rio de Janeiro diz que ,de dez até dez mil cr :zeiL)S
("'amilal, Gravata" Pif'ilme� Florianópolis, 13 de março de qualquer ataque a territorio ou as Cr$ 10.000,00). (Citada Conso-
'MeiF.lll! da. m'elhoreDó peló,. 'me· 1949. forças armadas àe um de seus lidação, art. 598).

'

't1n .....� preço; ,6 na CASA�MIS I ,�eoclécio Rodrigues, 10 secre- ,membros, será considerad� um Raul Pereira Caldas, 'D��et?;a-
CELANEA - R.loC. Ma;rlii tano. ataque a todà America". do Regional do Trabalho,

-

I"

i'
'.',!

,.

ANIVERSARIOS:
Vva. GERVÁSIO LUZ

Srta. NELZA 'ZO.l\fER GARCIA
'A efeméride de hoje regista .)

;aniversário natalício da gentil se

nhorita Nelza Zomer Garcia, apli·
'.-cada aluna do Curso Científjco, e

, __dileta filha do sr. Pedro Garcia e .

«de: sua 'exma.. sra. d. Iracema Gar-
.cia..

Sr.ORLÁNDO TORRES
Comemora nesta data, mais um

:aniversário natalício o benquisto
,SI'áfico Orlando Torres, prestigioso
-elemento na classe.

D. ELSA C. PEREIRA

Completa mais um ano de exis
"'iência a exrna.. sra. Elsa C. Pereira,
-viuva do .saudoso conterrâneo sr.

'j\mâncio J. Pereira

F�EM ANOS HOJE:
._ sr. Silvio Barbosa Born.
- o sr. Manoel Brito.
- 'o sr. Carlos Luiz Pizani.

'veira.

NASCIMENTOS:
Com o nascimento de mais uma

'-menina que na pia batismal rece

berá o nome de Tania-Maria, OCOl

rido, ante-ontem, dia 16, está, em

-:festa o lar do sr. Acary Margarida,'
gerente do Banco Inco e de sua

�xma. espôstl d. HonorillA Margari
,-da,

PJ\RTICIPAÇÃO

\.
Preços:

Cr$ 4,80 e 3,00
"Imp, 1"4 anos" .

1'6a. Deleçacia Regtf)nal

Ministério do
Trabalbo

O CAVADOR DE FUROS
Comedia, sitética
Rir ... Rir ... Rir ...
- Um filme repleto

aventuras!
RUAS DO PERIGO

com

Robert LOWERY
Jane WITHERS

Lutas! Sensações I

Preços:
-

Cr$ '3,00 (UNICO,)
j'

"Imp, ,14 anos".
••••••••••••• 0'0 •••••••••• ".

RITZ _ �-\.s' 7,30 hs.
A VOZ ,DA HONRÁ

com

'Victor Mature
Coleen GRAY Pacto do Me,dilerrâneo
Clenn LANGAN

Prosseguem as conversaçõel! entre a Turquia, a Inglaterra e os,

!' Estados ,unidos

"Imrp. ,'14 anos".

ANKARA, 17 CU.P.) :_ O Mi ... tando de determinar as medf
nistro das Relações Exteriores. das que deveriam ser adotadas
da T,urquia, Noemedin, Sabak para resguardar a paz 'e'a se-

,

declarou hoje à Asembléia Na- gurança na região a que' per-
eional que a Turquia continua tence a Turquia. Por'hora, não
as conversações com a Grã Bre- se tomou decisão, todavia, a
tanha e os Estados Unidos, sô- respeito do pacto do Mediter:'
bre a possibilidade de concer- ràneo. "Devidà a nossa posição
tar um pacto de defesa no M-e- geográfica", não se deve pen- Meu redonda ,para es-

diterrãnl;o.. <l_ar em_ n�s$a inclusão no pacto tudar -ti situação dó
'Sabak dIsse: "Estamos tra-, Cio AtlantlCo'; -mas recebemos

com satisfação todos oS' trata-I carvão nadon'dl
dos que contribuem _para a paz RIO, 17 '(A. N.) _ O ministr!)
e a segurança;". Clovis P,esLana informou-nós hoje:

que o presidente da Repúil:Jlica aca·

ba de autorizar a realização da me

sa redonda quI:' deverá se realizart
nesta capital, para estudar a situa

ção do carvãb nacional.
Dessa mesa' redonda participa·

rão' técnicos e' diretores das em�

prêsãs carboniferas do país, parlt

que a matéria teDba uma explani)'
ção' capu de chegar Ià adoção d�
medidas eficazes que venham sal
vaguardar, .os interesses gerais.
Disse-nos ainda -o ministro Clovis
Pestana que o Conselho Nacional
de Minas foi encarregado de orga
nizar a,refer'ida mesa redonda.
cujos trabalhos dever?lJ ser insta
lados no máximo nos primeü'os ilias
de abril próximo.•

com

Victor JORY

AÇÃO ENT;RE AMIGOS
Rifa Tabú '

O portador do bilhete n. 849, po
derá procurar seus direitos à Pra

ça 15 de novembro n. 16 com o sr.

Noé Mendonza ou com o sr, Beni

to A,raujo.
Florianópolis 16-3-49

PASTA DENTAL
ROBINSON

_ ..:_&'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fAcredíta T'que O �apão venceu. a guerra Manganês para
TOQUIO, 16 (U. P.) � Um núcleo

I
Acrecenlou que os [ornais e re- 1;1] UNd� fanáti�o entre os_170.?OO jlap�- v:stas japonesas, oferecendo notí- 08 1).1). •

neses residentes no Brasil acredi- C131S acerca da verdadeira situa- N. York, 15 ('U. P.) - A in
ta firmemente que o general Dou- ção são repelidos pelos fanáticos dústria norte-americana de
glas Mac Artur encontra-se em Tó- japonêsses como "produtos de aço, que dep-ende da Rússia pa
quio C01)19 prisioneiro do, Japão, propaganda norte-americana". ra obter cêrca da têrça parte
simplesmente porque permanece Mesmo as cartas de 'seus paren- do manganês: de que necessita,
entre o povo conquistado. tes no Japão - acrescenta Shino _ acaba de ser informada de que ICarta do Brasil recebidas por são consideradas pelos fanáticos existem "promissoras perspSc- �

Yutaka Shino, que residiu mui- como produtos de diabólica imagi- tivas" de obtenção dêsse produ-ltos anos no Brasil, revelam que nação norte-ahlericana". to mineral ','num paísiamigo.".
muitos imigrantes japonêses nesse Terminou dizendo Shino que a Não foi designado qual [,ssel'país continuam acreditando, que proporção dêstes fanaticos, cren- país, mas deu-se a entender C)(i
o Japão ganhou a Segunda Guerra tes na invecibilidade do Japão, ramente que' se trata do Bras'I.
Mundial.

\
é peequena em relação com o nú- Uma das personalidades n-ais IYutaka Shino é o correspouden- mero total de I imigrantes japonê- bem informadas do mundo si-

'le em Tóquio do "Nirpak Mainichi ses no Brasil. derúrgico, pedindo para não

Schumbum", jornal publicado em ser revelado o seu nome, decla-

líigua japonesa em São Paulo. Acrescenta, todavia, que três rou que a Corporação do Aço
NADA OS CONVENCE anos e meio de esforços dos broa- dos Estados Unidos está procu-

Declara a correspondência que s ile irus, tanto d� funcionários do rando "garantir" essa nova fon
"nada parece convecer a êsses cé- govêrno como de particulares, pa- te de manganês, núcleo princí

-Licos de que o Japão perdeu à guer- 1'a" i liminár" os fanáticos acerca pal do aço, mas não foi possív._el
Ta e se encontra atualmente sob da verdadeira situação,' fracassa- obter-se qualquer comentário

ocupação aliada". ram completamente, direto dos dirigentes da Corpo-
----- ração, cujo presidente, Ben

I�I�
()�()....()...

()-()�().-.()�(,).:-i';:-,_,-,o,lfairless,
regressou recentemen

te de uma visita ao Brasil.

".,·,,:�cCy-' ;*1".

.

II� qu? tr:���i�O���������t�od���.
� i. :.: como a indústria inteira "estão

sériamente apreensivos com a

queda alarmante de suprimen-

j 2a!r!��'��r�ws_ s�n!�e��ran��it!�t�a I �l��$l�iªi���!.�i�
'I'! ,

- Joinvile - Florianópolis e Lajes. i definitiva da Rússia no sentido
.

�c 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Join,vile (!
de reduzir as suas exportações

" Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. � do produto de 1949. '

; -, A, nova fonte dêsse mineral

lc: Opera com Aviões Douglas DC3, de 21 lagares. �
_ ao que diz o informante cí-

I, Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
-

����mesa��eseE,��fc1%���iV��
RESULTADO

j'
. I manganês "durante mais tem-

I ,

Rua Conselheiro Mafra, 35:- Telefone 1565 I. po do que a vida de qualquer de
"" nós", embora não seja possível

....l)�()._.O_()_()_O__()...()_()__O_O_O_()o(j fa,zer�se desde já uma estimati-
I

L
va exata.

UZ» Acrescentou que "talvez ain
da haja alguma demora no de

ll?XTG]1 ':,.CL<111S SOUlU813Jd '1-,1.
'

Ficam convidados todos os sacias para comparecerem, á Assembleia senvolvimento dessa fonte do
-Geral a realizar-se dia 20 do corrente (domingo) ás 9 horas da manhã abastecimento, porque

I tudo
. ma séde social, com a seguinte ordem do dia: ainda depende de enorme, dis-

a) Eleição da IJ-ova diretoria.. I pêndio de capital", inclusive
b) Tomada de contas relativas ao exercicio findo. " para a reconstrução de ferro-

c) Deliberação sobre a atitude a ser tomada pelo clube em relação a vias inteiras.
inatividade da· Federação Náutica de Sta. Catarina

d) Outros assuntos de interesse do Clube.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 194V·
, Sidnei Noceti

Presidente

Exportacão de, alfi
netes e agulhas
Londres, 15 (V. A.) - As ex

portações de dois dos menores

artigos manufaturados da Grã
Bretanha - alfinetes e agulhas
- estão contribuindo de ma

neira notável e até despropor
cionada para o movimento ex

portador do país. Durante o ano

passado, os embarques de agu
lhas sómente para' a América
dó Norte proporcionaram a

Grã-Bretanha cêrca de .

51.000.000. O total das exporta
ções somou aproximadamente
E 1.200.,000 (mais ou menos

5.000.000 de' dólares). Os alfi-

(RUA DEODORO, N.' 33) , netes de todos.os tipos concor-

reram com cêrca: de E 500.000.

ACEITA ENCOMENDAS OS mercados importadores dês-

·0E
'

SERV ICOS'TlPOG'RÁF ICOS ��rr����t��dgsao����I:!���:
. APRESENTAÇlo IMPECÁVEL -- ENTREGÁ

/

'FABRICA DE FOSFOR08 (PRON

RAPIDA
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00

_,.. , ,.••, Prédio, Imoveis Cr$ -90.000;00
.".' \ '"

.

.• Situada em Campo Alegre - S. C

• DR. ' • Vende-se tb. só maquinário

I:J : {nf<Ír�;ções com A. Wehmuth -

::j A. DA�ASCENO 'DA SILVA i Brusque - Santa Catarina". ..

---------------___,;.--

".:-"
ADVOGADO

.:1
Guia do Par-aná

Dr. (LAIINO G.
•

I p'ublica relação- dos comercíactss e industriais com seus ende-

, •. AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS ' : 'GALLIET1. eeços.

: : AD'VOGADO
, • Praça 15 de Novembro, 22 .:_ 20 ando , •

Cada guia' é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

, • • Crime e civel Paraná e Santa Catarina.

'I,'.
. : CODlltituição d. Soc:i.dad.. Bedação; Rua Pendente de Moraes, lIl. 626. _ Curitiba..

. •
' / (Edifício Pérola). • NATURALIZAÇÕES

· '\..
• • Tituloll DClolara�6rioll
• Fones: 1.324 e 1.388 •.
• •
• •

.,: . Florianópolis - San'ta Catar-ina :
• •
4 _

,' ..

Clube de R.
ASSEMBLEIA GERAL

\

Á VISTA E A PRAZO

Enrolamento de motores, dínâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATG>GA", "INDIANA" e "MERCURY".

\,.
A ELÉTRO - T"ECNICA

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

LIVRARIAC .ROSA

,

Elcrit6rio e' Relidencia
Rua Tirac.nt.. 47.

�ONE
.

1468

,

I
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até
certa de 10'/. ao ano com recebimento

__________________mm________ lnfortnações nesta redaçãol

Os mosquitos e moscas morrem, '

instantaneamente, sob a' eficiente

pulverização do FUT, que moto,

de fato� as baratas e demais

insetos caseiros.

5

DO 200 SORTEIO DO, PLANO "B",
NO 'DIA 9 DE MARÇO DE - 1949

CADERNETA N° 29.625

REALIZADO

do

Prêmio maior em mercadorias, no val�r' de Cr$ 6.000,00
APROXIMAÇõES SUPERIOHI:.:S APROXIMAÇõES INFEHlORES

\ Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de

'Cr$ 1.000,00 cada uma Cr$ 500,00 cada uma"

Caderneta n. 29.626
Caderneta n. 1.358
Caderneta n. 39.710"
Caderneta n. 25.122
Caderneta n. 37.968
AVISO: O próximo

Caderneta n. 29.624
Caderneta n. 1.356
Caderneta n. 39.708
Caderneta 11..; 25.120
Caderneta n. 37. 966

sorteio realizar-se-á no -día 30 de março .

X-X�X-X

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

'

Florianópolis, 10 de Março de 19t9.

:VISTO: Hélio' Milton Pereira' - Insp. Aux. de CL. de' Sorteios
P. P. J. MOREIRA & CIA

Domingos F. de Aquino - Superintendente Geral

Relojoaria' . '.Progre1so
de ]UGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL.

Faça' seu' pa dido por carta ou te'legraIna e pague
sómente q'1,Jondo receber.

"

N. 31 cr$ 100,00 r-'

I
N, 9 cr$ 260.00

Despertador de bollo
ilumina a noite

Suil.o de quali�ade

Uma maquina fotografica
an:!'ericana de focil

manejo.

NOlllo. relogios lao aoompal)lhadOI dOI "re,pectivos oertificados
de garantia. ,

fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATiS
JUCEND & FILHO

f Curitiba Praça Tiradente.. 260 - Paraná

BOM NEGOCIO
Cr$ 100.000,00 renda
de juros mensais_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS ,X

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

Dr. Alvaro de C6rvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

I,
I

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CI,RURGIA GERAL
1>08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No-

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

.' Rua Fernando Machado, 'lO
!

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

,

Hospital de Caridade
CLINICA DE 'SENHORAS - CI-

RURGIA PMTOS
'

Diagnóstico, controle-e tratamento j�pecializado da gravidês, Distur

bios da adolescêncía e da menopau
lia. Pertubações menstruais, .i:I�1,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do uter.o, ovártos, trem-

, pas"apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo

.

(ru
turas)

,

IASSISTENCIA AO PARTO E O.t'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
l)i1Iturbios Illervosos - Esterfliuade
..- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.:

!I..4�t
'

Besíd, R. 7 de Setembro - EdU.

Cruz e .Souza - Tel. 846.

POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médico 'e parteíse
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da'
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente .do coração e vasos

, Doenças. da tiroide e demais gían
duIas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -.
.

Partos
FISIOTERAPIA -:::- ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

.

BASAL
fIOR.mIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 Ú 11
horas

I 'A tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles [lo 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski fJ2

Fone manual 766

DR.

Do

Dr. Mário Wepdhaueli
CU..ica médica de adultos, e criança.
oonsuítõrto - Rua João Pinto; 16

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

·"eaidência: Felipe Schmidt ii. 311.
Telef. 812

Especialista
Efetivo do Hospital de O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 16� _:_ Florfanópolis),Caridade'

O'UVIDOS'- NARIZ e GAR- .tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros'
,GANTA e Farmacêuticos, -que está iniciando, o lançamento de uma grande série
Tratamento e Operações I

dêsses produtos.
Residência: Felipe Schrnidt, 99

I Os primeiros' já a venda, são:.

Telefone: 1.560 SULFAGUANIDINA Tub d I\) e vidros de 100 compr-imidos deConsultas: Pela manhã no Hospital I .: os e

A tarde:' Rua Visconde de Ouro 0,60 s.
Preto n. 2. VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Horário: D:!s 14 ás 17 horas. lOú cm3. r

•

DR. �EWTON d'AVILA SORO ANTI�TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

Cirurgia geral -- Doençasde Senho- VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

ras ... Prcctología. de 100 cm3.

Eletricidade Médica VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
Consultório: Rua Vitor Meireles .n. de 100 cm3.

28 - Telefone,1.307 Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen•.
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar- te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-

de das 15 horas em diante do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínima necessarro

Residência: Rua Nidal Ramos n.
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

65 - Telefone 1.422. luta garantia de atividade máxima.
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Baco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra) ..
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc ; .

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

I

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

!li' .. •

, Dr. Roldão CousoDi
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLll:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado. pela Faculdade üe Medi

eína da Universidade de São Paulo,
onde fOl assistente por vários anos do
Serviço 'Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circ.ul�.
res intestinos delgado e grosso, broto

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ãs 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
O encarregado tem, o prazer de avisar aos senhores associados que\ Paraiso). Telef. 1.598

Residência, Rua Esteves Junior, 170; continua fornecendo refeições e bebidas geladas.Telef. M. 764

Dr. Ouer,retro da
Fonseca

'Carrós para o i-nterior do Estado-I-

Médico

O horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma' Fiuza Lima & Irmãos, é e seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente -"- Brusque .

el excessão de sábado

a conceituada

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

O-r. Lindolfo 4.6.
I. .

I - Pereira
Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Conlltituiçõel de lociedadel
e .ervicos corel'.ltol, em geral_

�Orgc�mizaçõe. contabeil.
Regiltro. e marca., di.pondo,
no Ri o, de corn.pondente.
E..::rit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n; 43,
'

Dali 8 àil 12 hora••
Telefone 1494

Clínica Médica � Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ .

1Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

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

. . . . . . . .. . ..... ........- ......

Crianças
Alta Cirur�ia -= Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias _ Rins - Coração
-

.

Puimões - Estomago - Figado
Tratamimto da Tnberculose

E. Á. VIAÇÃO ANJTAPOLIS - 3a• e 6a, feiras.

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

VESTlR·SE COM CONFORTOaU�R E ELEGAMCIA 1

Bom binóculo
Grande visá..

Raios X _ Eletrocardiografia
Pt;llça Pereira .e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
COIlBultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

�_ Fone 841. PL,ORIAN0POLIS

PROCURE A

Alfaiataria· . Meno
Rua Fe1ippe Schmidt 48

Visão maior e mais perfeita'
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrucão.

Bons livros, sobre todo. OI.

, assuntos:

, LIVRARIA R.OSA
Rua Deodoro, 33 - Fbrianópolie
. . . . . . . . . . . . .. . ...

Muitas felicidades pelo naselm••

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que' o melbell

presente para o' seu "PlMPOLH�tf
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

Dr. Paulo f'ollte�
Clínico e operador

U>n.ultório: Rua Vitor Meireles, 36.

Telefone: 1..405
r.....nsultas das 10 ás 12 e da. 14 ii

IS hrs. Residência: Rua BIU!J1enau,
22. - Telefone: 1.620

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

I Datilógrafa' I

i diplomada
•

:
•
•
•
8-
·

,

: Caixa Postal 55.
.

· .

'

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

Oferece seus serviços.

Dr. M. S. Canlcallll
Clinica exclusivamente de criança.

Rua. Saldanha, Marinho, 10
Telefone M. 733

Produtos Veterinarios

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

'SEU FtELOGIÓ,' PRECiSA .' DE.
-

•. '\,;,',; i" RE,VISAO r ...•.•..
NOSSÁ 'q�!�I�A É .ESPECIALíZÂDA·
NosSOs (ionc:ertqs S�O' . _

.

"

". '..
.

"")i'-",' i'. i'9I1rantidós,1{l()%
º,�JJ?;Â::';$í'ÔI)�L9'
JOAO:,p.I�rQf�5 (f.r,ente �o Tesquro
. ; ;;;:;. " ::. ;;;\�;4i1-E.t�do) _" •. :::

SENHORITA!
A ultima creação em retri

gerante é Cl Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

acompanhando, a moda.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do _Distrito

Federal
!!lx-Interno dr Hospital Pstquíá
trico e Manicômio. .rudícíarto

, da Capital Federal
Ex-interno da San ta Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Mãe

NERVOSAS
Consult15rio: Edifício Amélia Pai

Neto - Sala 3, ,

Residência: Rua Alvaro de oar
,.alho, 70,

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório, - 1.208.
Residência - 1.305.

.

Arvores fruliferas
,

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores. qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flpri e Pomicultura-

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

"

Santa Catarina.

Coquei�o$ Praiaj
.

AVISO

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis: {

PEDRO NUNES

pessoais" conce-

.

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

ínícial de Cr$ 11.1,00 apenas.

Participação. n08 laCI'08
..,._-..-,.,....-.-.-.._-.""-"!'_-_-.-...-_-.-.-..-.- -_.......I".-.-.-_-_-..-..-••-_-..-_-__••• 8ft•�

Pedimos aos nossos distintos .leitores, o obséquio de preencher 'o

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

Rua ...............• Est. Civil '; .....••• D. Nasc•......•.... '

..

••• e ••••••••••••••••.•••••••••••• ,.
,

••••••

• • •• ..!.... • .
....

,'./ ..,
_......

,Emprego ou Cargo ,....... .•................
. - .. . .

Cargo do Pai (mãe) .

Observo ,. . . . .. .....••.•. . ..
'

,. . , . . .. • , ..

I
I
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__

aa410$ lasle_oe ��.BCO
.

Da Fábrica co consumidor. -:- Grande estoque re�eben a firma distribuidnra
((Fiuza' Lima. &, Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 _

- Fone' 15·65 - Fpolis ..

"A·IIA

'y S·' via-j-a 1 Reside no Interl·or Dà iDB�U:SO�S� ao' aloanet
•.• . • de todos, Dá esse tesouro ao teu

.

V. -S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a UDl
Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Grupo RECEBEU VARIADO .sORTIMENTO DE CASEl\IIIRAS NA-

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Escola Indus. ClONAIS.,E. INGLESAS � PARA- HOMENS E- -SENHORAS.
C?rreio Cr$ 25,00; pedidos,a �osé, Claudino da Nóbrega. Rua General Lríalêde Flor�6lJoti8 Ou: na Gate. -MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
Blttencourt, 91, sob - Flonanopo]Is. <1ral MetróDohtana., PARA HOMENS ,

.

ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS,. GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor pr.eço da praça
Fa�a uma visita à Dossa Casa e verifique

nossos preços e .artigos

Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas poro
Caixa Postal 139 - Flcrianópolis

Industria de Maquinas Agricolas
. Nardini Ltda.

,

A' maior e mais aperte1coada Fabrica de

Ma'quinas Igricolas, Tornos, leares e'
Artigos de Cutelarias·

Fabrica em Americana - Estado de São Paulo
�.

R�PpgSgIl tan tg·s g.x�bJsi\(os papa o 6stado
.

d� Santa. @ata.pina.
.'

Industria Comercio e Seguros Knol. S. D.
.. .. .

- . -

I

,

Praça 15 de Noliembró, 20 - 2.0 andor

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End... - TeI. KNOT

o SabAo.
i

,/

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

Janeiro
.

\
.

Viagens aéreas 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 às quarta-feiras e sábados ás 8 ho

ras, com escalas em iItajaí -' 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:
R,ua Alvaro- de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End.: Tel.: "Steiner".

---_-.-...-_-_....-_..-_-...-_-..-.-.-_-..-.-..-_-_---_-_,...._'.-....-_-_-.-.-_-_..-.-_._._-_ .-.-.-'.'_-':-

! COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 187'0 - Séde: BAHIA

,INCilNDIOS E' TRANSPORTES

Cifras do Balanço. de 1944

CAPITAr,. E RESERVAS :.. Cr$
Responsabildades .. ,... ., . . .. . .. , . ,. Cr$
Receita ....... ..:.............. Cr$
Ativo "".' , .,.,., ",.;.. ..".,... Cr$
Sinistros 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,�0
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr'. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr, Joaquim Barreto de Arllújo e J�sé' Abreu.

,_ - - - -.--."'!:•••---�•••-.-_--,.-••---.-.-.-.--�__- -.-_M_ -_ -_M -_-_-_ __"",

,LOJa OIS cnSEM'IRAS·
Especializada em artíqes para

homens

. .

.

C t-I ,E R t:.. M

NAVIO-MOTOR "ESTELA li

maxima rapidez e garantia para transporte de luas mercadoria ..

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCI{E S.�.

·tI

"VI;R<iEM ESPECIALIDAD·E"
ClA' W,ETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco

TORNA A 10UPA BRANQUISSIMA
rei't81

. ���2 't'Ret&,
41 ••

EspECIAlIDADE
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o FAMOSO ÁRBITRO MÁRIO VIANA -- N. 1 DO BRASIL -. A CONVITE DA F. C. D. VIRÁ APITAR O COTEJO DECISIVO'
.

.

. .' I

ENTRE AMÉR.CA F. c.. E PAUL� RAMOS E. C.

Os Presidentes dos Sindicatos do Comércio Atacadista, Va-
-

, rejista e Representantes Comerciais de ;Flofianópolis, pelo, pr�
sente edital e à vista da autorização do sr. dr. Delegado rio MI
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, convocam a AS:5€m

bléia Geral Estraordinária dos Sindicatos aciina referidos, para
a sessão extraordinária a realizar-se dia 19, às 19 horas, na se-

temporada do ,São de da Associação Comercial de Florianópolis, à Rua ,Trajano,
d

. . n. 13, sobrado.
, . .

f R Domingo, encerran o.suarapi; OBJETO: Deliberar sôbre o aumento de salano pleiteado'
- -da temporada em Florianópolis, pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis.D., o pelotão do clube, promo- sendo que deyerá se exibir em

Florianópolis, 16 de março de 1949.
.' .

'
.

, .tor, o qual deverá jogar refor-I seguida no interior dO.,Estado, o Charles Edgar Moritz, Presidente do Sindicato do Comer-
çado com "valores" de outros' São Cristovão preliará 'com o

cio Atacadista de Florianópolis.
,..,clubes. I forte esquadrão do Figueiren- Manoel Donato da Luz, Presidente do Comércio Varejista

'oe -Florianópolis.
..

.
,-" ,'.-o- Severc Simões, Presidente do Sindicato-dos Representantes

A delegação dos "cadetes" de- .Comereiàis de.Flórianópolis.
verá chegar, hoje, viajando·via-. �� �------�--�-----------

aérea, estando preparada carí- R' d' G, ii , O 'espora'Dto emnlÍosa recepção pelos' nossos des- a lO uarUJ8 ·.U ..

portistas. marcha,
'

-=-0- PROGRAMA PARA HOJE
Já estão à venda os Ingressos

para os dois cotejos interesta
duais, podendo serem procura:
dos no

""Salão Record" a

PraÇa 1,5 de Novembro.' .

-0- �.

Preparando-se para o cotejo de

domingo "OS' cracks" do Figuei
rense F. C. deverão efetuar na

tarde de hoje rigoroso "apronto"
rrente -a. equipe do Bocaiúva
E.C. /

- .

Terá início, amanhã, a

Cristovão
FRENTE AO IPIRANGA F. C.
o SEU "DEBUT" - DOMINGO
PELEJARA COM O FIGUEI

RENSE F. C. - CHEGA HOJE,
A DELEQ-AÇãO GUANABARINA
Consante temos dívílgado, a CAMPEONATO BRASILEffiO

convite do Ipiranga F. C. de Sa- DE BASQUETEBOL
co dos Limões, deverá realizar A PARTICIPAÇãO DE SANTA

uma grande temporada em gra- CATARINA
mados catarínenses o renomado 1). respeito da participação ca-

esquadrão do São Cristovão F.R. tarinense no magno certame na

do Rio. cíona; de basquetebol, que ora

O clube carioca único- vence- se realiza em São Salvador, pu
dor do .campeão Botafogo,deve- blicamos a seguir·o que os jor
rá fazer seu "debat" amanhã naís "Jornal dos sports" do Rio
enfrentando no estádio da F. C. e "A Gazetiva Esportiva" de

S. Paulo noticiaram acêrca das
duas partidas efetuadas pela
valorosa representação da Fe

deração Atlética Catarinense

(F. A. C. ):
Referente ao 10 jogo com os

pernambucanos o "Jornal de
Sports publica o seguinte:

--0-' \

"SANTA CATARINA E PER

NAMBUCO SUPRJ!:ENDERAM
PELOS MÉRITOS QUE APRE

.

SENTAM"

.................... \ . se.

SANTA, CATARINA X PER
NAMBUCANOS

10 tempo - Santa Catarina,
14 x 11.

20 tempo - Empate 30 x 30
'Prorrogação - Santa Catari

na,37 x 30.
Juizes: Cesar Porto e Antonio

S. Andrade.
SANTA CATARINA - Aldo

(14) e Afonso; Edil'; Osvaldo(5)
e Faísca (10) - Aurelio (7) e

"

Helio (1) - 37. SALVADOR, - (Via aérea) -

PERNAMBUCO - Otavio (2) 'A revelação da "rodada" de
e Vital' (4); Seabra (7), Jaime abertura do XIX Campeonato
(6) e Renato (10) - Borges (1) Brasileíro de Basketball con
- 30.

, sistiu no desempenho verdadeí-
Com 4 faltas saiu o jogador ramente aprecíavel dos conjun ,

Renato, de Pernambuco. tos que representaram os Esta-
--0-, dos de Pernambuco e'Santa Ca-

"Jl. GAZETA ESPORTIVA" DE tarína. Esperava-se de pernam
SãO PAULO PUBLICOU O SE- bucanos e catarínenses uma per
.GUINTE SôBRE O SEGUNDO formance" discreta, à base do PRESENTE SANTA CATARINA!
JOGO DOS GATARINENSES, padrão geral oferecido pelos Sãp Paulo, 17 - TerãO inicio

COM OS PAULISTAS: selecionados representativos de sexta-feira, dia 18, na pista do
O primeiro jogo se travou en- centros desprovídos de melhor E. C. Pinheiro, o XV Campeo

tre as representações de S. orientação técnícj, e por assim nato Brasileiro de Atletismo
Paulo! vencedora dos sergípanos dizer inteiramente à margem de Masculino, com a participação
por 87 a 34 e de Santa Catarina qualquer íntercambío com equí., da Federação Paulista de Atle
que triunfou na primeira roda- pes dernaíores luzes ..

A verdade, tísmo, Federação Metropolita
da, impondo-se aos pernambu- entretanto, é que, enquanto na de Atletismo, Federação Atlé
canos por 37 a 30, na prorroga- o Ceará, Alagoas e Pará

/
não tica Catarinense Federação Atle

ção. O quadro bandeirante era puderam operar milagres, ren- tíca RiograndenS'e. Os campeo
franco favorito, embora se espe- dendo o que seus modestos re- natos prosseguirão nos dias Hf
rasse scerta resistencia por par. cursos técnicos poderiam per- e 20. �ª,.-sexta-feira as provas
te dos seus adversaríos do Sul. mítír, Santa Catarina e Pernam- terno inicio as 14 horas, no se

Quanto à vitoria dos paulistas, buco entraram a mostrar em gundo dia as provas ínícíar-se
a confirmação foi evidente. Ape- campo uma desenvoltura pro- ão às 14,30 da tarde; e de man
nas não s everificou a resisten- pria de seleções de categoria hã, às 9 horas. No 30 dia, pela
cia esperada por parte dos ca- acima das que se' situam na .manhã às 9 horas e à tarde, às
tarínenses, que se viram ínre- esfera de simples aprendizagem. 14,30 horas.
ríozados do principia ao fim do Fizeram então, um match ren- ADEMAR GRIJó VAI MELHO-
jogo antes a inegavel maior elas- hído e que salvou O espetácu- RAR SEU RECORDE
se dos seus antagonistas. A lo inicial, cujos atrativos bem Rio: 17 - Será realizada no'
produção dos dois quadros foi, pouco prometedores não desa- próximo domingo, num dos ín
até certo ponto, uniforme, pois nímaram o público, já que a fre- .tervalos das provas do campeo
os paulistas aumentaram a di- quencia foi de tal ordem que nato infanto-juvenil, mais uma.

. 'ferença estabelecida no primei. quase lotou as dependencias da tentativa de recordo Desta feita
1'0 quarto, de maneira crecente quadra inaugurada. Só na pror- Adernar Grijó pediu a tentativa
e segura, enquanto que os

-

de rogação foi decidido o prelío, para melhorar o recordo da prp-Santa' Catarina não consegui- QUADROS DIFERENTES va de cem metros, 'nado .de peito
ram mas que 4, 4, 6 e 6 pontos, Santa Catarina ganhou pe- da classe de [uníors. O record
nos diversos quartos de tempo As la maior unidade e pelo físico de' da prova foi batido pelo pro":'
contagens parcíaís foram as se- seus homens. Um quadro de gen- prío Adernar Grijó com ° tem
guintes: 1° quarto - 14 a 4; 2°. te alta, agil e nova. Um mate- po de 1 m. 140s na semana pas
quarto - 29 a 8 3° quarto - riaI humano que bem merecia a sada, de maneira facil, pois O
50·a 14; final - 73 a 20. 'rodos preparação para uma olimpiada. tempo de Grijó conseguido na
esses resultados são ravoraveía Orientada durante bom espaço piscina de Trauaille por oca
aos paulistas.

.

de tempo por um técnico de real sião dos campeonatos Sul-Ame-
C0l!l essa espetacular vitoria, capacidade, poderia vir a ser, rjaanos de Natação, na casa

.
os paulistas' mais se credencià:.. integralmente, um quadro can- de 1 In .117s. numa pisina de 50
ram para a disputa final, pois didaiO a

. representar qualquer metros, autoriza uma grande
o seu quadro é, sem duvida centro adiantado, concorrente perfomànce por parte dQ nada-
digno deS'se "cartaz". ao titulo de um Estado ou um dor botafoguense.

.

Os quadros e marcadores fo- país. NàTA DA REDAÇãO:
ram os seguintes: São Paulo - Pernambuco, jogando igual- Adernar Grijó Filho é catari
Abreu 2, Silvio 10, Amancio mente com apego aos bons re,- nense, nascido em FlorianópoliS',
'6, Alexandre 6, Marson 11, Sa- cursos técnicos, evidenciou mais tendo �7' anos de idade. Dispu
coman 6, Brasil 2, Miltinho 16, coração e intensidade maior na tau. pela Brasil, o recente Cam
Massinet 7 e Angelo 7. Santa tarefa das conclusões.. Perdeu peonato �ulamericano de Nata
Catarina - Buba 2, .Eddie, Va- como poderia ter ganho, com as ção. Ná Capital da. RepÚblica,
dico, Aur.elio 12, Fa�sca 2 Aldo

I virtudes e falhas das equipeS' de onde reside atualmente, inte
<1 e Helio. porte superior. ,. I gra a eq�ipe do Botafogo F. R.

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

FLAVIO PRESO ATÉ 52 AO
VASCO I

Rio,17 - 'O Vasco da Gama

deu entrada ontem na F. M. F.,
para o devido registo, no con

trato firmado pelo técnico Flavio

Costa, 'pelo prazo de três anos.

O contrato'entrou em vigor á 1

de janeiro deste ano, estendeu
(lo-se até 1 de janeiro de 1952.
O CAMPEONATO BRASILEffiO
DE ATLETISMO TERA INICIO

HOJE

Sob a direção-da talentosa senho
RESENHA DE. PROGRAMAS DO rinha Cora Nunes, Diretora' do pro

.
DIA 18 DE MARÇO DE--1949 grama de rádio do Clube Esperan-

9,00 - ABERTURA - Bom dia Lista de Florianópolis, a Rádio So-
• ciedade Guariijá transmitirá hoje,para voce ...

9,30 - Arco Ir-is musical. ás -18,30 horas, mais um programa.

9,45 - Luiz Piçarra.
-

O ESPERANTO EM MARCHA..Sob

10,00 - Musicas brasileiras em nova orientação, o programa ref'e-

gravações. rido apresenta diversos sketches

1'0,30 - MUZAK. calcados em fatos ou na 1iteratura.

11,00 - Informativo Guarujá. .esperantista tão opulenta' e repre-

11,05 .� Silvio Caldas. sentando opiniões de todos os pon-

11,15 - Musicas mexicanas. tos do globo. No programa de hoje
11,30 _. Variedades em grava- será apresentado o sketch, com 9

ções.
_

.personagens, intitulado O POLiT[-

12,00 - Oferecimentos musicais. to, uma charge humorís.tica do

14,00 - INTERVALO. escritor holandez Henryk Mine, es-
.

16 00 � Em tempo de Valsa. crita para..o livro PREMIAJ ROMA-

1«30 - Musica deliciosa. NETOJ, que inclui contos originais
17,00. - Informativo Guarujá. em Esperanto, em colaboração dos

17,05 - Xavier Cugaf e sua orq. esperantistas dos prlnoipais pai-'
17,15 - Rubens Peniche.

I

zes.

17,30 =r: um programa para você. Com êste sketch o programa O

1..8,00 - Ave Maria. ESPERANTO ÉM MARCHA preten-

�8,a5 - Carta Sonóra. de efetuar a divulgação do Espe-
18,15 - Luiz Gonzaga. ranto em 'Santa Catarina de um

18,30 - Teatro Singer. 'modo agradável e interessante, le-
1900 - Momento Esportivo. vando os rádio-ouvintes a sintoni-

19'30 - Boa noiLe - ENCERRA- zarern os aparelhos receptores, ás

MENTO. 1.8,30 horas, para a mais popular
! emissora. catarinense.

i ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Enca.rrega-se, mediante" comissão,
compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

.. . . .. . . . . . . . . . . . �

de PRECISA-SE
Importante estabelecimento co:

marcial necessita de uma moça de>
mais de 17 anos' que tenha noções
de contabilidade. . e d'àctilografia:
para o serviço de caixa.

Informações na filial Varig li

Praça 15 de Novem'bro edf. do To

LeI La Porta.

ORDEM DOS
,ADVOGADOS

Pedem-nos, da' Secretaria da
Ordem dos Advogados, !torne-
mos publico, que as reuniões do

Conselho realisar-se-ão nas sex

tas-feiras ás 1,0,30 horas.. de a

côrdo com o resolvido na últi-
ma reunião do mesmo Conse
lho.

Perdeu-se
Perdeu'��e uma clíatelaíne de

níquel com uma medathínha
da Sagrada Família. É obséquio
entregá-la à rua Anita Garibal

de, 35 - Gratifica-se.

Doenças nervosas e mentais
Direção: Prof. Otavio da Silveira

Dr. Arnaldo Gilherti

Clínica: Dr. Lacerda Manna
.

Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Nett�

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA

Tratamento Ipelos mais modernos metódos Europeus e Norte-Ameriea

nos: Choques elétricos, pelo Cardíasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,
Malarioter.apia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufl�
ção ventricular... na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Re�n
me alimentar

ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
Amplo parque arborisado. ·Completa separação de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância continua. Elífermag.e� es

pecializada. Plantão médico· permanente à cargo de especlahstas�
Transpor·te de doentes.

ELETRICIDADE MÉDICA

Imot;rapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-�

res do cérebro.
Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta

e Infra Vermelho

ÀVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247' - BACACHERI
FONE 3055

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PATIANA.
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s. EMa, D. JAIME' CARDEAL' aMARÁ, / ACOLHENDO UM CONVITE DA MESA ADMINISTRATIVA DA IRMANDADE no SE.

NHORo JESUS 'DOS PASSOS, VIRÁ A· FLORIANóPOLIS 'AFIM DE' PRESIDIR A·DIVERSAS SOLENIDADES RELIGIOSAS r..

* . I ., I· '> ..

,DA PROCISSÃO DOS' PASSOS, ENTRE ,AS QUAIS' AVULTA A ,DE PROFERIR O SERMÃO DO .ENCONTRO. O EMINEN-,
\''f,E' CONTERRÂNEO ESTARÁ ENTRE NóS NO PRóXIMO, DIA 2' DE A B R I L I"

'

,
-,

,

,

,u

lia" do Abrigo de Menores fa{á Pi�idente: Lopes Vieira �

RE'IRETA.no Jardim Oliveira B�- P. S. D.
1.0, domingo próximo" dia 20 db Membros : Cal il Bulos - Pinto
corrente, das 19 horas em diante, -de Arruda, Alfred.o Campos, 'An-'
com o programa abaíxo : tenor Tavares .,; P. S. D, João Jo-

Ao contrário, -íe:u se vale pa-
I Parte sé - Bulcãó Viana, Paulo Fontes

ra a torpe exploração política Dobrado - Tenente Ivan Linha- Ú. D. N. 'e Saulo Ramos

em tôrno da presençª, do .hon- res ._ J. Moreira. P. T.B. -
.

rado sr. Více-Presídente da Re- Ouvertüre - Recreio Marista -'-

O "Diário da Tarde" abriu 'J.. C. Fonseca.
"

Havendo- numero legal, foi aher-
, pública, que alí prestigiou ir-

colunas ontem para a trans- restrttamente a ausoíctosa rea- Prelúdio - Lili Lelé _ Sôbre .ta a sessão sendo lida e aprovada

crição de um bqletim anônimo, lização dos agricultores e oe motivo popular r: L. Mílano,
a ata da anterior, 'Logo 'após foi

distribuido em Lajesno dia em cuários da ríc-i e laboriosa 'i-c. Valsa - Jabaquara - J. C. F.on- lido o expediente que constou de
que alí chegou o preclaro'Více- gíão.serrana. Porque !lã.) se fi- seca.

diversas peças. ,

Presidente da República, sr.
zessem pessoalmente presentes j.] Parte Com a palavra o snr. Pinto de

.

Nerêu Ramos. Redigido em ca-
os ilustres governadores do, Rio Maxixe - Paulista - J. C. Fon- Arruda agradeceu a honra que a

çanje, como convinha à malan- Grande dó-Sul e do Pará, infere seca.
Comissão lhe atribuiu para repre

dragefn da atitude, o papelu- o jornal sensacíonatísta ,__:_ €. o 'I'ango cancion - Rodrigues Pie- sentá-Ia no ato "da inauguração
clio se/destinava, evídentemen- . . na ... F. CanJri. da Esposição Agro-pecuária, no

• te, a dar vazão ao d�<:nAito da-
ínrere ao ,sabor da perrídía - . . município de Lajes, a qual foi e_o

que êsses
'

eminentes nOr!',Ci1S. Marchinha - Pepita - N. Gon-
'quêles a que�, �ram oe ���taf, de govêrno houvessem acínto- çalves.

. . loquentes Indice da 'elevaçã.o ela al-

a visita do msigne Presidente samente evitado encontrar-se .
Dobrado - Irmão Victor _ J. fura daquela regiã.o' ,

,

d? P. S._D. e as Cal?ro��s lr..�:- .alí com o sr. Nerêu Ramos C(). C. Fonseca. I O Snr, Antenor Tavares, tendo

nífestações de entusiasmo CJ VI-
'

� ,

,

.

''''
. em vista a necessidade urgente 'e

co com que foi recebida Tela
mo se ve, ne�.os gov�rn�dQrc.) H

·

p ss: d .imper iosa 'de ser tsrrnínado à.
sua nobre terra natal teríarn de

dos �st�do� vizinhos s�o ??UP�- o)e. no a' a o ser:,iç.o de, atêrro do Largo 13 de

contrariar. dos B: Intriga �os corifeus 00
"

. MaIO, pediou fosse passado o se-

O papelucho foi. alh d udems�o_catarmense .. ,

int I

r f
'I
n

esp, a o A paixao, no que tenha de 18 DE MARÇO gUIl1 e te egrama:

R O usame, t�, sem que as p�s- mais Irreconciliável com o sen- A data de hoie recorda-nos que, E S D c
'

soas de respeito - e que ielíz- ,

o'
•

sxmo, r. r. lovis Pestana

mente constituem a' general'- so�comum, e o que ?S empolba,
.:_ em1.632, o Conde de Bagnuol- DD. Ministro da 'V.iaç·ã.o -RIO

, a esses tenebrosos díssemínado li, comandando um destacamento' Cdade da 'população lajeana, e'·X-. 1, ,- omissão Permanente, orgão re-
.

res de mverdades q e so

'

de 300 de seus \J1apolitanos, partiu
ceção feita apenas dos pasqui- . ,.

'

•
,u '

..

:J
.

a presentativo Assembléia Santa, Ga-

neíros :__ se houvessem detido
mais cimca IrresponsabI�ld'3de, do Arraial do Bom Jesus, por .01'- tarina, por unanimidade

,
de seus

a ler o que nêle estava imprp....�. resguardados n? ano.nlmat�, dem de Matiais de Alburquerque, membr.os vg' tend.o em vista el�vado DUWNEY, Califórnia, 17 (U. P.)l
cavam nem s.ome t indo' levant.ar junto' a.o" Cabo' de •

SOo E tanto se fr>ístraram as i11.-
"

..
,

'. n e a p�o' . f espü'íto' public.o de V. Excia ressal- - O dl'. Walter ltiedel, 'que foi (Jr
.,.

pna ruma moral mas a d s JO Santo Agostinh.o a 'F, .orLalez;a de
tenções ,dos covardes autores .

, ? .c,:' - tad.o pela sua costumaz e empreen- .projetador·chefe e diretor de fab!,i-
da infâmia que as homenagen's cu:os a que se ac.o�hem, �IeI�Il--

N.ossa Senhora de Naza1'eth; ded.ora dedicaç(io aos' problemas cação da famosa Fábrica de Pen-"

prestadas ao sr. Nerên 'Ramos d,o ,o�, do mesmo JeIto, na mSen-
- em 1.635, nela primeira vez, naci.onais afe'L.os aó seu Ministério, nmuende, .onde eram manufatura:.:

na linda cidade da ser:a, tj've� sIbllIdade.. ,

um corp.o avançad.o de Matias de vem encarecer a V. �xeia, a neces- das as bombas-foguetes alemãs, nm::

ram esplendor inédito nos ailais " <?, �oletIm que ,�ereceu' d? Albuquerque repeliu .os holandeses, sidade i'mperiosa e' urgente, de que 'P,omerania, referiu·se amJlament�'
das grandes délI!onstrações do !>Iaflo, da Tar�e, a t��:pscn- no Engenho da P-almà; sejam c.ontinuados os trabalhos aos resultados alcançados p.or essas'

civismo serrano. ,ça� e� r,ealce .fo� repucho.do �m -;- em 1-548, chego u,ao pôrto dó do serviç.o de atêl:ro da Prainha arma-s antes da queda d.o nazismo.

Mas o "Diário da Tarde", fôs-' Lajes �t� por m�meras p�ss,�rt�
'Recife uma frota holandeza sob o em Florianópolis vg s.ob .fiscaliza- Õ dr. Riedel ag.or.a trabalhando '.

se por uma qúestão de afinida- qu� �ao comungam d.as Idel�S comando do AlmiI�nte Witte Cor- çã.o 17 distrit.o Ri.o Portos e Ca- para as Fôrças Aél'eas do.s Estad.os"

de' espiritual com os anônimos polltIcas do pr�cl�.ro VlCe-PreSI- neliszoon de WiUe e c.omp.osta de nais vg d�d.o não sÓ a preceit.os Unidos, 'prestando seus serVlç.oS

escribas do boletim, ou porque deI_lte da RepublIca. E, �a ver- nove gra'ndes navios; - de higiene vg c.om'o tambem aspe- técnicos à "N.orth American Avia-·

lhes proporcionaria, assim com da�e, representa um Insulto - em 1.682, p.or carta patente, ct.o desfavorável situação pr,esente tion çompany", !!m sua fábrica!'"

tôdas as características da ir.,. a·t�da a culta e educada popu- foi nomeaD.o Governad.or .o Capi- pt Serviço em boa h.ora empreen- desta cielade .onde se mamlr:x...uram

responsabilidade e' da inclecên- laça0 ��rr.ana, que, congraç�- tão-general do Estad.o do Brasil, dido p.or este Ministério de real projetis ainda mais m.ortiferos ·do··
.

cia, condigna maneira de co-
da no JubIlo da. terra I?-atB:l a Antônio 'de Sousa de Menezes, al- pr.oveità e grande alcance vg esta-I qu.e aqueles. Foi ele 'quem' aperJiei

mentar desfavoràvelmente a presença do LaJeano vIto��oso" cl-1l1hado .o Brao.o de Prata; remos certos não ,estab'ilizará vg Ç.o.oU as faIl]osas bombas-v.oadoras'

consagradora recepção' que o de,q�ett!lnto �e ordgu_l.h� Ja o· - em,1.684, p.or wart,e de Malmel g'estão profícua e ,fecunda, ,de V. "V-2", lançadas sôbre �.onllres, pe-'
, altivo povo de Lajes fez ao con- P�IS m elro, n�o po ena:��� �u- Beckman e demaiS procurad.ores Excia. 'la pri!lleira vez, em se.tembro de

terrâneo eminente, achou aza-
tIO �est? senao o do desprezo do Povo, foram .os jesuitas d.o Ma- 1944.

do reproduzir o boletim inÇl.eco-
àQS mS';lltadores .covardes. .

rimhão intimados a einiJarcarem, C.ordiais saudações

roso, à guisa de desabafo Ínti- O ?eleb�e boletIm mprreu sob para .o Reino; LOPES VIEIRA, - presidente.

mo. Não só isso: fundado no � altIva rep::ls�, d.o povo de L�- - em 1.711, na casa em que. ha- Es'te telegrama foi p.or unanimi- CANETA' PERDIDA - Foi perdida".

texto anônimo, que muito jus- Jes; mas o DIaflO d� Tarq.� , bitava no Ri.o de Janeiro, foi assas- dade apróvado.
, .

.

I ont�,m, ,sem a tam_pa; uma canetá "Par.·

tamente a moralidade oú.blica repr�s�ntando o u,demsmo am- sinado o Capitã.o J.ean FranO.ois Du Foram recebidas .o.s segUlllteSI
ke�' , Juniol',fle co� m�l'on, que, send�'

de LaJ'ps repelI'u, o ves·pe1·.-t,I·no da vIglla.nte p.or estas plagas, Cletc, cujo' assassino mi�erioso já· telegramas endereçad.os a.o Sr. obJeto de "alor _eStIm�tlvo, pede.�e. a

y
.' . _

. quem a ac·ou a genttleza de reStItm·la,'

uâenista desta éa:[>ital abriu o, recolheu ca!Inhosamente. • . mais se conheceu e sendo o fat.o PreSIdente da ComIssao Perma- nesta redação, ou ao sr. Artur Beck, no"

manchette, para veicular o su- Bom proveIto lhe faça! atribuid.o as galanterias d.o fran· \ Dente: ,

.

"Salão Progres�o". Gratifica'se.' "

cêz;posto fracasso da,5a ;Exposição ------------ S
·

d' I'" b 'd"t':à1��-�����:��t� °d���: ����� SERVICO DE METEl\:.
e viti�� �:7;!b:e.o a��re�!, �:�ee�;�, anclaua a a.. el. q ue a re ere 'I o

Ramos.' _
U· .o Pr.ofesS.or Char,les Frederick

ór:ã�r��ó�o ��l��O�:� ���� ROLOGIA' Harit, sábio A�e:I�1g�il:m;��:;co� para' a compra de refinarias o

gantemente rotulado 'de pro- Previsão, do Tempo, até l4 '- RIO, 17 (A. N.') - Ü pre<;idente' corrência realizada' para \:1 exp;o�

pugnador dos interêsses cata- horas do dia 18 • d N S d da Republica sancion.ou, hoje, ;1 lei ração do petróleo n.o Ri.o e São"

rinenses, não teve para com o Tempo instavel, com chuvas '110ven8' e • .' o .originada da, sua 'mensagein a.o Paulo e para a 'í'abi:icação e !mpl)r�

importante certame de erone- e trovoÇtdas , , Sagrado Dora�a-o Legislativ.o, jllandando abril' o '.�I·I�- taçã.o dos necessários equipamen-
m.ia agro-pecuária uma só li- Temperatura - Estavel 'U y

.

dito de Cr$ 178.457.530,30 para a tos.
"

n}J3 de 'noticiário, e :muito me-
' Ventos - Variaveis" ,com ra- Amanhã sábado às 19 h.oras, te· c.o'mprá de uma refinaria de petr-ó- Os c.oIÍtrát.os relativ.os ,à grande

nos qualquer· bre Te rcf�r,ência jadas frescas ra InICIO, na' capela d.o ASILO le.o -com a capacidade de Id5 mil refinaria do g.ovêrn.o, cujo finan-
,

flue pusesse em rel�yo a fe:·;z; Temperaturas estremas de DE ORFÁS, a n.ovena dessa devo.. barris diárfOs, navios petroléiros ciamen't.o està ·prev.ist.o na lei ,sart-
{> oportunà iniciativa da nobre hoje:

"

çã.o c.orresp.ondente a.o mês de mar· n.o t.otal de 1�O mil t.oneladas !3 vá- cionada, 'assim como a fabricação'
Associação Rural de 'Lajes. (Maxima 29,0 minima 22,2 , ç.o.

-

rias locomotivas. N.o mesmo cródi- (ios respectiv.os'" equipamentos" se-'

to, ,esLã� inclu\d.os recurs.os pa,'u a rão assinad.os dértrú de breves

duplicaçã.o da refinaria qa Bahia, 'dias.
·sua adaptação, em parte, 1, pradn- O financiamento da consLruçã,IJ'"
ção de �ubrIficantes. do, oleodut.o Santos-São Pauló, a

, P.or .outro aLo, .o presidente' ela. . cargo da ,estradá de ferr.o Santos

-República aprov.ou os p�receres das Ju,ndiaí, cuj.os trabalh.os prelimi-'
"autoridades' 'competenles, sôbl'.� os nares já f.oram inic'iado"§;' "crlll
contrat.os concluidos pelás socieda· atendid.o por verba especial apro-'
des nacionais vencedoras' da eOil-, vada pela Câmara dos Depn�:HJo�.·

M�;i::I. «t.!:ntC�i:. Na. Assembléia LegislaUVQ .. ·.
da' Abrigo de Menor�5 COml"SSa-o' Permanente. A Banda de Musica "Santa Ceci-

G MOMENTO

Deputado Lopes Vieira
Comissão Permanente
Flopolís,

(De 'I'ubarão)
Comunico V., Exa, que Gamara':

Municipa] totalidade vereadores

presentes. sessão dia nove, apro
V.oU congratulações sábia Cornis
são Permanente Assembléia Legi.s-,
+atíva, pela mensagem dirigida ao

Legislativo Riogandense, Respei-·
tosas saudações. -

Aníbal Costa
Presidente Camara Municipal?
Presidente, Assembléia 'Legisla�·

tiva
Fp.olis

.' (Do Rio de Janeiro)
'I'enho honra cominicar V. Exa ...

haver assumido exercício cargo"
presidente Câmara de Deputados
para qual fui eleito sessão .12 dês-'
te mês.

,

Saudações cordiais.
Cyrflo Junior,

",

4vião .. fo.guete em'
CRDstrucão úos
EE. UU. ..

LINDOS CHAPÉUS DE- 'PALHA
NORTE.AMERICANO

,I. '

RECEBEU'I A . "MODELAR"

. ·FRECH�NDO ••.

o sr. Osvalj'l.o Cabral, pel.o Diário de .ontem; deu cabal re."

p.osia a.o sr. Gercin.o Silva, lideI' de seu partido na Câmam WJ"1':
nicipol. Ain!;la bem que nã'O mais será, ne,cessári.o meterm.os n.os"

sa pena n,o assunt.o. O deputado udeúista aí est� par,::! puxar as .. "

.orelhas' d.o veread.or, qúand.o êsse investir ,de mau jeito.
,

• Guilherme Tal.

" , Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


