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s,� in�t��o ����!���!iO ��!���"i����D,!,�visão administrativa do Estado.

Comissão Permanente

Rio, 18 (A. N.) - Depois de l(
go tempo acaba de ser preso I
São Paulo, Antônio Rocha Filho, '

,21 anos, antigo elemento da C01panhia Argentina de Revistas, ac
sado de vários furtos. O "artí.!ta'; confessou que, auxiliado p-Ielarapios Mozart Amaral e os d
vulgo- "Brasileirinho" e "Bonitão' Iagiu durante o baile que o presiderü:Eurico Dutra ofereceu no PaíácnLarangeiras, nesta capital, ao presidente do Chile, González Videla,'quando esta personalidade visitou
o Rio no ano passado.
Rocha Filho disse que êle e seuscompanheiros conseguiram furtarnaquela � reunião doze colheres de

curo, uma rica capa da senhora Videla, e a espada do general EuricoDutra que se achava sôbre uma cadeira. A Policia Carioca vai empreender diligencias com a de SãoPaulo para apreender aqueles ()l-)jetos e localizar outros elementostambém envolvidos no escandaloso

Proprietário e
o MAIS ANTIGO \

URIO DE SANT� CATARINAD. Gerente: SIDNEI NO ETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. RAMOSDiretor de Red ção GUSTAVO NEVES

Palpitante •

entrevista Instala-se 2a.-feira,
DO Rio. a Conferêo
cia ?enitênciaria

No ato, que se revestirá de solenidade, o Govêrno do Estadorepresentado pelo sr. dr. Armando Simone Pereira, ilustre e digne Itário de Justiça, Educação e Saúde, que seguirá, hoje, à tarde, para oMunicipio.

Também estarão presentes à solenidade o sr. Celso Ramos, ílnstresidente da Comissão Executiva Estadual do P. S. D., e outras pessoas,as quais muitas autor idades e jornalistas,o sr, Prefeito Pedro Bittencourt concede ao nosso correspondenteAlirio Barreto Bossle, palpitante entrevista

nense.

Rio, 18 (A. N.) - O presidenteda República assinou na pasta da
Marinha os seguintes decretos: promovendo por merecimento ao pôsto de vice-almirante o contra-al
mirante .A!ntônio Guimarães. e ao
pôsto de contra'almirante os capitães de Mar e Guerra Antônio Ma
ria de Carvalho e Nelson NoronhaAmbos fizeram hoje uma vi- de Carvalho.sita à sucursal do "Correio do

Preso: eOl S. Paulo
,gatuDo que roubol'
espada dO gal. DUII.

Quando o repórter chegou àfrente da residência do PrefeitoPedro Bittencourt, pensou que tal
vez fôsse impossivel entrevistar oedil imaruiense. É que além da vi.sita do Professor Leónidas Ferrei
ra, da Faculdade de Medicina doParaná, muitas outras pessôas, na
sua maioria operários, aguardavama vez.de serem atendidos. Entretanto, inteirado do nosso propósito,Pedro Bittencourt nos avisou quedentro de uma hora, no máximo, estaria à disposição da reportagem.- Enquanto isso - disse-nosapontando para umas caixa, "ue
se achavam sôbre a mesa _' podedar uma olhadela nestes retratos,Por coincidência ou não, logo a colar, possuimos quatro escuta-iprimeira fotografia que verificamos, reunidas modêlo, em vista de conmostrava o então revolucionario de clusão e que são uma espécie clr.1923, logo após a tomada de Pelo- grupo escolar em ponto pequeno,tas pelo CeI. Zéca Neto, de c . .j<ts Quarenta escolas estadurus e dozefôrças o nosso entrevista-lo fazia municipais que antes de trtnta nãoparte destacada, Depois, era o Dr. possuiamos nenhuma e das . estaNerêu Ramos que discursava em duais, apenas dez funcionavm na-Imarui, 'na campanha de

.

trinta, quela época!Noutra, o General Assis Brasil, dan- • - Há pouco V. S. falou em estrado uJTI abraço em Pedro Bittencourt, das, ..
Ainda outra, um grupo feito I!O Sim; em estradas estaduais..Palácio do Govêrno, no Rio '}rande Fora destas, o municipio construiudo Sul, ocasião em que o atual Pre- mais de uma centena de quilôme- Lopes Vieira _ P. S, D. _ Presi- 'do Estado ou (los Municípios sem c_a_s_o_.

_

feito conheceu o atual Vice-Presí-. trçs, reconstruiu outros tantos, fez dent e. .
.

�tribuiçto de 'recursos suficientes ue de t

dente da República.. Tillll -qu'idro inúmer-as lJOlÜeS, boeiros, ·conl;-l:,·uü·
i'l1'emlJl'ús, "\:IntUO Campos, Pin-' para lhe custear as despesas". ISPO coa ]0 or

cheio de moldura, um outro grupo,
o meio fio de cimento em quasi to- to de Arruda, Armando Càli l Bulos, Pareceria estar atendido êsse dis- dI'. Jo,env1ello,

por sinal tendo como ambic-rte a
das as ruas da cidade, edificou o Antenal' Tavares _p, S. D" João positivo, na lef n. 7 da Câmara de "

mesma casa onde agora nos C:lCr,'I- prédio próprio para a Prefeitura, José, Bulcão Vianna, Paulo. .Fontes Vereadores de Bom R�iro, com o Telegrama da Nunciatura a-

tramos e fazendo parte dele o Dr. praça de esportes amurada, criou
- U, D, �, e Saulo Ramos - P. T. dispositivo que diz: "O prefeito postólíca do Rio de Janeiro, de

Nerêu, o General Portinho, o CeI. o Serviço de Assistência Social B.
fica autorizado a abrir as opera- ontem datado, recebido pela

Lacombe, Bittencourt, Soveral Bar- que pràtícamente não existia e in- Havendo número regimental, foi ções de crédito necessárias ao cum- Seéretaria do Arcebispado, co

reto, hoje Presidente da Câmara crementou a produção agrícola e aberta a sessão, sendo lida e apro- primento da presente lei". Nada munica que O Santo Padre se

Municipal de Imarui e outros. industrial, hoje plenamente desen- vada
. a ata da anterior, O expedi- disso, porem. Autorizar o prefeito dignou nomear Bispo Coadju-

� Esta aqui é da Conveução do volvida 'em nosso municipio. ente constou da leitura de telegra- a abrir as necessárias operações tor do Exmo Sr. Bispo de Join-

Partido Social Democrático, em
- No momento, tem algum empro- mas, oficios etc, de crédito será, quando muito, in- vile, neste estado, Dom Frei I-

Florianópolis, no ano .dc 1945. em enàimento de vulto para o rnur ici- Foi encaminhado à Comissão dicar um processo de cobrir despe- .nácio de Ribeirão Preto, Custó-

cuja mesa diretora, tive a honra de pio?
Permanente, devidamente acom- sas, mas não será atribuir recursos dio Provincial dos RR. Padres

tomar parte a convite do Dr Ne- - Sim, a luz e fôrça que dentro em panhada de um oficio ao seu prc- para tal, como o determinou a Capuchinhos.

l'êu.
pouco doará Imarui de um dos fatu- sidente, uma indicação feita à Ca- Constituiçã-o, Recurso é o

-

meio, é Com o novo Coadjutor terá

Pedro Bittencourt senta-se ao res máximos do progresso. mara de Vereadores de Jaraguá, a disponíbilidade monetária com O Sr, D. Pio um excelente Ciri-

nosso lado. Limpa a testa sua-la e O nosso entrevistado silencia cn- respeito à falta de vagões para ex- que se atendem as despesas. neu -para O seu [a diuturno e

antes de qualquer pergunta, prosse- quanto saboreamos o cafêsinho que portação de banana do distrito de Autorizar, portanto, a realiza- fecundo apostolado.

gue:
sua gentilissima filha Nivea nos Corupá, naquele município. ção de uma operação de crédito

4 A

d b

- Desculpe-me se o fiz esperar oferece.
Parecer do deputado Saulo Ra- não é atribuir recurso para aten- cor o entre ara 8S

mas êsse pessoal precisava ser aten- O 'reporter é o primeiro a Ialar : mos ao Recurso interposto à As- der a uma despesa.
dido, pois que o administr-idm- do - E sôbre a politica, que nos sémbléia Legislativa pelo srs. Pre-

A abertura de um crédito espe- e iudeos
jnterior é também confidente eon- diz?

fej.t;o de Bom Retiro, Arno Meyer, ,

-

RODES, 18 (U, P,) _ Israel e

contra a lei n. 7 da Câmara daque- mal ou suplementar nao prescinde

selheiro, médico e tudo o mais que') Pedro Bittencourt sorri. Um sor-
le Município. da pre.visão de rec,u�so par,a cobrí- a TranSjordania concordam

Povo entender que se deva ser... riso d,e satisfação, mas sem val'!l�-
I d t e'm prl'nclplo na reduça-o de

a

Exmo. Sr. Presidente dn Comis- o, pOiS, o con ra�'IO, sena sacar
,

- E é assidua, essa frequência? de:
_

P t sôbre o futuro, arrIscando a admi- suas forças armadas e em igua-

- Diária. E estou tão acostuma' - A politica tambe'm pro,,:ro,dI',,. sao ermanen e.

't -

f' c 'r a' d' lar o' numero de homens' naS'

s � �

O S A 1\.r P f 't M ' ms raçao Jnan eI a -caIr em e-

do que estranharI'a o d' e progrI'd' a' ,

'd r, rno '<'eyer, re elO, um-
.,

f
. .

t ' , ,

'l't d P I t'

la em qu(,' Ir maIS am a...

cipal de Bom Retiro, com funda- fJCltS. E .

OI Jus�amen ,e o deflclt, zonas mIl ares a a es lna_

não fosse procurado. O calor sufoca" Aaora, estalll0c
ao descalabro flnancelr q As duas naço-es que se encon

�
,

t t' 76 d L' O • '

o ue a
-_

T I "

•

'd men o no ar IgO' a eI rganI-
"

_

- a vez seja ISSO consequencia asplran o o vento húmido que V(':l1
d M ,.,.

b t

I
Consbtmçao procurou evitar, travam 'negociando um armis-

do enorme presti!!'io que ,'. c, de.o- do mar. Um panorama 11'lldI'SS,'nl(1 ca OS! UDlClplOS su me e a apre-
E d d 'bl' t" h' t

� �
"

.
-

d ' A bl" mesmo quan o () po er pu ICO lCIO a varIas semanas, es a-

f t
t d Claçao eSLa - ssem ela um recur-",

" '.

't

ru a. . .

se ex en e em nossa frente. ]\lio va·
L L- ,

7 b' d I e autorIzado a contraIr emprestI- beleceram, na nO! e passada as

U .

so con 1'a a eI n. , aIXa a pe o
_

,

m sorrISO foi a resp0sh. E randão ao lado, outras pessoas de-
Presidente da Câmara de Vereado- mo, n�o �e dlspen�a o plano -de normas que nortearão a divisão

aproveitamos o curto silêncio para sejam falar com o mais antig<: Pre-
d .. ' arlmrtlzaçao do capItal e pagamen- de Jerusalem em' duàs partes,

perguntar:
feito do Brasil. O reporter comr.n:-

res o, m,esmo mUlllClplO,
to dos juros. Fazer operações de uma arabe e a outra juraica.

..

Pre)\'ll1:lharmente fo�am pr,een-
'd't

- Sendo a renda municipal ·tão ende que deve retirar-se. Antes, po' chid� todas as formalidades legais cre I o sem prever os recursos Enquanto isto, o dr, Ralph

pequena como poude fazer tantos rém, faz a última pergunta:
que o caso requer, habilitimdo-nos parapara cobri-la, não é mais do Bunche, mediador, 'Uas Nações:

melhoramentos para o municipiO? - O que acha da próxima cam- a pronunciar-nos a respeito. que tomar empréstimo sem pre- Unidas informQ,� que Birg�n

- Muita gente já me tem feito es- panha eleitoral?
Não consta no orçamento pata visão das despesas que daí decor- William Ryley, americano que

ta pergunta. E a única resposta {iue I Pedro Bittencourt nos eclpnde a 1948, do município de Bom Retiro, rerão:
chefia os observadores das Na-

eu encontro é a de ter procurado mão para despedir-se e para dizer: verba para atender as despesas com. A Lei n. 7 da Câmara Municipal ÇÕIeS Unidas, seguirá, amanhã.

sempre administrar com pacl'eAnc'_1'3 e .:_ VoceA que e' I'ITIarlll'nensa.• '·'r.ve·
d B R t· t t t,' para a costa do mar Vermelho

,."
a remuneração dos srs. Vereadores. e om e Iro, por an o, au OIlZOU '

,

llOnestidade. Isso é o bastante 1)ft,· saber que da vez u'ltl'ITIa nossa "1'.
ii 'b

.

d Ih tr'blll'r o re a fim de apresentar um rela-

•

, Por sua vez o ato que a,rI um uma espesa sem e a 1 -

que um administrador, cônscio das tória foi de 8 x O. Portanto, f3ç<1 a essa remuneração, com razão mal curso que a Constituição requer. torio final, dentro em breve so-

suas responsabilidades, possa fazer' conta dos próximos candidat�s e visla ;pelo seu efeito retroativo, É nula, pois, por violar a Consti- bre os incidentes ali verificados

bom govêrno, Ademais, sempre ti· veja o "scoré."...
desde que, praticado pelos vereado- tuição, nos termos do artigo 129, Íla semana passada, Os israeli

ve o apoio do Govêrno do E.>tado, Saimos, contando pelos dedos, A res, a eles próprios l;Jeneficiaria, inciso I desta, tas ocuparam a co&ta do Mar'

especialmente o de Nerêu Ramos,' aritmética de 1950 é bastante COIll- ,esse ato não previu recursos com Sala das Comissões, 17 de �Iãrço Verm,elho na parte opos,ta ao

pcssôa a quem Imaruí muito deve. :plicada. Entretanto, se não n03 en- q)Je se possa prover a lal despesa. de 1949,
�

I
porto de Aquaba, que esta ocu-

Basta diz:r-se que já em 1910, o ganamos o· resultado da pele.i:! no A Constituição do Estado éstabe- Ass, Saulo Ramos - Relator. pado P?r forças da Inglaterra_

povo pedIa uma estrada que ligas- Imaruí, será mais ou menos 15 x leceu, no seu' artigo 38 que, "ne-' O presente parecer foi apro"ado Esta atitude causou um protes-

..se Imarui aos .demais nmnicilpios ,O", Ou mais.
nhum encargo onerará o Tesouro unanimemenle. to da Transjordania,

sulinos e à Capital. Entretanto, so-mente Nerêu Ramos compreendeu RIO, 18 (A, N,) - Para paressa necessidade e nos deu duas tícípar da Conferencia Penítenestradas: a primeira que � encon- cíaria que se instalará nesta catrar-se em Praia Redonda com a pítal na proxíma segunda-fei-ra, chegaram a esta capital os

rodovia Florianópolis - Tubarão e
drs. Plauto Azevedo e Otavio A

a segunda é essa, que vem de Ara'•

bre Silva Lima que repreenta-
çatuba e que é, na opinião de todcs

Conselho
rão o governo e o

11m dos melhores trecho que possui- Penítenciarío do Rio Grande
mos no Estado, Também foi Ne-

Sul naquele conclave.
rêu Ramos que nos deu o GrupoEscolar, velha aspiração ímaruí-

Promocõls na
Marinba

- Na parte educacional o municipio tem sido bem contemplado,não?
- oPis não. Além do Grupo Es-

Povo", dizendo-nos que em com- Encontram-se atualmente em usopanhia do professor Lemes Brí- em todos os recantos do· mundo,to presidente efetivo da Confe- centenas de milhares de Motoresrencía Penitenciaria, visitarão de popa .JOHNSON, proporcionandoo mínístro Adroaldo Mesquita aos seus possuidores ano após ano,da Costa, titular da Justiça e um SERVIÇO SEGURO. Distribuipresidente de honra do

concla-Id,ores:. Comércio & Transportes C,ve.
Ramos S. A, - João Pinto. 9,

Na assembléia Legislativa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Segund�feira

�TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,4(') - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR _' 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

1V0rte
Terça-feira ,;--.,.�

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

I \�,IH 10,40 - Norte
'R lJ�:IRO 00 SUL - 12,00 -

II'orte
VARIG - ·12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -� 10,40 -, Norte
CRUZEIRO DO SUl. - H,OO

1f000te
VARIG - H.�O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.'

PANAIR - 10,�O - Norte
PANAIR - 13,50 -'- Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

"orte
CRUZEIRO DO SUL

•ul

13.,55

15,30

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

I(orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

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

I(orte
Domingo

, PANAIR - 10,40 - Norte

J CRUZEIRO no R{JT, � ti,OO
l 'pANAIR - 13,50 Sul. v.i�.:..J

90,00
105,00
25,00
9,00
0,1>0

o de regular as transaçõc3 dê mo

do que DS francos resuJta'ües de
nossas exportações pa- a ii Fi'a n·�a
possam ser livremente utilizados
no resgate de nossas r,ompl'a<; na

quele país.
7. Assim sendo, devem a;,: ex

ports-ções ,de produtos brasileiros

para a França ser eondl..árla sem

francos disponíveis, dentro do I I

Acórdo vigente.
8. AnLe o exposlo e em q!18 pe

se à aflitiva situação dos produto
res de tapioca, julgamos inconve
nientes venda de mercadoria nas

condições propostas.
Com os presentes eselal'echnen

tos restituimos a Vossa Excelência,

,.data vênia, o processo núm.ero ,. �tQJ. .•

283.625/48 e, valendo-nos do en&ê-
jo, renovamos-lhe protestos lte ele- '�FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON-,-
vada estima e distinta eO!l.-;idera- TA P. FABRICAR)
Cão. I Vende-se
Pelo Banco do Brasi�, S. A. Maquinário Cr$ �250.000,00
Carteira de Gâmbio. Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
(As.) Aíberti) de Castro jlellezes Situada em Campo Alegre - S. c.�

- Diretor. Vende-se th. só maquinário
Pa.ulo 'Tavares da ·.Silva - Ge- Informações com A. Wehmuth

rente. BrusqUe - Santa Catarina".

/'

" JI'�TADO-Iébado 19 o. Marco •• '949

'nteis A 'Europa 'está
.

Chegaram ao Rio mais 1085

interes-

BRON§UITE.
ASMATICA
Durma bem� a noite toda
Aqui está um remédio caseiro '

e econômico que lhe dará alivio'
rápido da tosse e da bronquite
asmática, proporcionando um.
sono reparador a noite tôda
Nada mais garantido rto mun.,

do do qUe Parminf - tomado' '

duas ou t�ês vêzes ao deíta r _ .

para combater a asma sufocante'
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje mesmo um vidro)
de PAranlnt nas boas farmá�-
eías. Confie em Paranlri. que .

lhe proporcionará alivio seguro-v
e rápido dêsse esforço asüxiante-e
para respirar,
P-19

cansada.
deslocados

Minisfério do.
Trab'alho��

16a. Delegacia Requmat i

AVISO
A Delegacia Regional do 'Minis�

Lério do Trabalho, Indústria e .Oo=
mércio, avisa aos srs. empregado
res que a 30 de abril vindouro ex

pira o prazo para o recoihimento""
ao Banco do Brasil, ou ao estabe
lecimento bancário autorizado- ,

BANCO INDúSTIUA E CO;\[ÉRCIn·
DE SANTA CATARINA {INCO), do>
lMPóSTO, SINDICAL que deve l"er

descontado . dos empregados nO'

corrente mês de março, na Iorrna.
do que dispõem os arts. 582 e 586.�.
§ 30 ·da Consolidação das Leis do,'
Trabalho;

Avisa, outrossim, que a partir'
de 2 de maio próximo, a Delegacia
Regional exercerá rigorosa f'Iaeali->
zação, inclusive no interior do E<:--·

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

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Oítadas.
Consolidação, art. 598).
Florianópolis, março de 1949.
Raul Pel'e'ira IJaldas - DelegaJ�,

Regional do Trabalho .

Se essa sua dôr de cabeça e indisposi
ção para o trabalho são devidas à pri
são de ventre: tome PILULAS DR
BRISTOL que facilitam a eliminação
de todas as substâncias acumuladas em
seu organismo, pelo aumento da secre

ção biliar e desenvolvimento normal
das funções do intestino.

PILULAS" DE BRISTOL'

'4
I situélVão da tapioca catarinense .

A tapioca sempre foi um produ- respectivamente por compradores
to de preço firme em Santa Cata- da Espanha e da "França,
rina. A exportação, ano por ano, 2.· A propósito, devemos preli
subiu em valor e volume, destí-: minarmente esclarecer que a Car
nando-se, quasi só, aos Estados teira de Exportação e Importação,
Unidos da América -do Norte. No tendo em vista se achar autoriza
ano findo, entretanto, 60.000 sacos da a concessão de licença de ex

de tapioca ensacada para a expor- portação de tapioca, consoante ins

tação, ficaram retidos na fonte de truções já trans�itilias às Agên
produção ou nos depósitos, em cias do sul do país, concluiu serem

virtude da proibição de exportação as dificuldades alegadas apenas de
de gêneros alimenticios, regula- ordem cambial, razão pela q�to
mentada pelo decreto 262, de f'eve- mou a iniciativa de encaminhar 'o
reiro. Graças .

aos esforços das processo à apreciação desta Car-
classes conservadoras, a tapioca teira de Câmbio.
foi declarada de exportação livre. 3. Cabe-nos declarar, outros
A essa altura, porém, Santa Cata- sim que o apêlo em exame é idên
rina havia perdido os mercados tico'ao que foi diretamente dirigi
consumidores dos Estados Unidos, do-à Carteira de Exportação é- Fm"
Bélgica e Suiça, que passàram a portação que nó-lo confiou
abastecer-se do produto ,similar no igualmente para estudo - através
Oriente, especialmente em Singa- da Confederação Nacional do Co

pura e Sião. Novos mercados fo- mércio, desta' capital, e em que a
'

ram então procurados e foram ob- Associação Comercial de Florianó
tidos pedidos volumosos por parte polis, afirmando não haver possi
de importadores da França e da bilidade de obtenção imediata de

Espanha, a preço satisfatório. Os, outros mercados interessados na

pedidos na Espanha vinha,m apoia- mercad�ria, já pronta para ernbar
dos pela abertura de créditos' em que, lembra soluções como a reten
esterlinos; os da França, em fran- ção 'de 30% do valor das exporta
cos bloqueados. ções negociadas em francos hl r-

Dirigindo-se a Associação "CO- queados ou ainda - segundo in
mercial de 1"f'Jorianópolis à Confe- terpretámos - compensação j:J

,deração Nacional do Comércio, ao produto brasileiro por outros de
Ministro da Agricultura e ao exmo. procedência francêsa, como f'õlha
sr. Presidente da República, expôs de flandres e ferragens.
a affitiva situação dos inúmeros '4. De nossa parte e no tocante

pequenos produtores daquele pro- à venda para a Espanha mediante

duto, deteriorável pela umidade. pagamento em libras, cumpre-nus

Depositando suas esperanças na reiterar ponto de vista coní rár io
safra de tapioca, os pequenos pro- à aceitação dessa moeda de l)arf,:�
dutores nela haviam colocado as do país não incluido nos chama

esperanças de suas humildes famí- dos "terrttórios especificados". de

lias, não possuindo nenhuma. ou- vez que não consulta :1'15 inferes
tra fonte de renda, As eminentes ses do Brasil a elevaçãn dos saldos
Autoridades, acolhendo o pedido de que já dispõe em esterlinos.
da Associação Comercial de Flo- 5. Por êsse motivo, e de acór

rianópolis, fizerarp transitar o 'ex- �o COflJ as instrucões vigente's qpe

pediente pela CarLeira de Exporta- regulam o assunlo, as Cxpol'tat:iies
ção e Importação do Banco do Bra- brasileiras para a Espanllit deve:t1

sD; que deu parecer favorável, des- ser pagas em moeda de CLll';'O li

de que os "pedidos" viessem visa- vre.

dos pelas autoridades encarrega- 6. Relativamente ils \'en(�a3 IJfl
das do abastecimento 'local, como ra a França, impõe-se salientill'

prova do mercildoria alimentícia

I
que não se jusLifica o seu paga-

excedente.
-

menta em francol> bloCjlW:Ldos
Já na Carteira ele Câmbio dll quando, jusLamente, J cspÍl'il,() da

Banco do Brasil as dificuldades atual Acôrdo Franco-Brasileiro foi

para se conseguir a venda do pro
duto à Espanha e à França foram

insuperáveis. ,Não consulLando aos

interêsses do Brasil o rece.)jlimento
de esterlinos, por não estar o Bra

sil ,incluido entre os chamados
"territórios especificados", e acre

ditando haver oposição �o -Convê
nio com a Fl�ança numa operação
em francos bloqueados, a Carteira
de Câmbio pronunciou-se desfavo
ràvelmente.

-

vegetais -e açucaradas.,

Expreuo 81.0 Cl.lt6vlo - �
7 hOtratl.
Auto-Vlaçlo n_ja! - JtaJaf - 11 Mo

ru.
...

.

Expre_ :aru.Qu_ - BruQ1l&' -
le '!Ior...
Expresso Bru8queue - Nem. Tnn�
- 16,!O boru. •

AutG-ViaçAo Catarill_ - J�
- • boru.
Auto-VlaçIo ca� -, eunu;ba

- II hora.. .

. RodoTiM'la Sul-Brull - HIrto AI-.re
- S boras. .

'.

Rápido Sul-Brasileira -. Joinvile
13 horas.

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
'

.

TERÇA..JI'lIlIRA
Auto-VlaClo catarin_ - Perto AI.

Ir" - 6 b«a..
Auto-VlaçAlo C&tann_ - Curitl_

_ II horu
Auto-VlaçIo catarin_ - JolsWDI
- • OOr.....
A�"VlaçAo ca� - TQbU'la

- 6 horas.
Expresso 810 Crlr..6..ao - Lqu.Da -

7 horas,
Emp�aa Gl6r1a - Lquaa. - 7SA1

• 6� hor...
Expresso �u_ - �u. -

18 horas.
A.,to-VlaçIo ltaj" - IuJa! - 1. !lo

I'8S.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
QUARTÃ-:rmRA

Auto-VlaoAo Catarll:leDH
- li horas.
Auto-Vlação ca�

� II horas.
_

, Ãuto-Vlação ca�

r- 6.30 heras.

I
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas.

I Rápido Sul-Brasileira Joinvile
13 horas.

I Expresso SIlo Orlsto...o - Lqun. -
7 horas.

ElliPI"eSliO BrusqUenH - BrwIqu. -
116 horas.

Aut!loVlaçto ltajal - ItajaJ - 1. bO-
raso

'

Expresso Brusquen.H - Nova Trento
- 16,80 horas.
RodoviárIa Sul Bl"aaU - P&'to Al....

- li hor�8.

Curitiba' -

QUINTÃ·FEIlU.
Auto-Vlação catlll'lnenN

Alegre - 6 horas.
Aut<>-ViaçAo catarinenn

- II horas.
Alito-VlaçAo catarinenM

- 8 horas.

Auto·ViaçAo catartn.nH
- (3 noras.

Á1Jto-VlaçAo Catar1.n.nae - Lacuna
- 6,30 hcrae.
EXPIesso SAo CrlstoTlo - � -

7 horas,
Emprêsa GIór1a - Laguna - • 1/2

• 7 1/2 horas.
Expresso BrusqueD.M - Brulqu. -

UI horas. ' -

Auto-Viação Itaja! - Itajai - 111 bo
na.

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 horas.

.

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Empresa Sul Oeste '!,tda - X_peCá - ..

- • horas.

SEXTA-FEmA
RodoTlArIa Sul BrasU - Ptlino .Ale«"

- 3 hora,s.
Auto-Viação CatarlnenH

- 15"hor88.
Auto-VlaçAo Catarinen.H

- II horas.

Tuibado

Ctwltlba

Joln"file

Auto·Viação CaU4"lnenH - t.a«una
- 6,30 horas.
Expresso SAo C:l1stovlo - � _

7 horas.
.

Auto-ViaçAo ltajaJ - ltajai - 1. bo
raso

Expresso BrullQuen.se
16 horas,

(
Rápid@ Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Á VENOA NAS MElHOilES- fARM;C�-S-,
- --- --

,Bru.qu. -

Joinvile

Curitiba

SÁBADO
Auto·VIII.ção cata.r1neIlH -, CUrttl.be

- II horas_
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas,
- " boras.

Auto·Viacão Catarmense
- • bora..
Auto-Viação Catarlnen.H

- 6 horas.
EXDl'flSSO SAo Cr1BtoTlo - La«una _

7 horas. •

Ex;prsSl!O Brusquen.H - .aru.Qu. _
14 horas.

.

A'utc-Vlação ltaJai - ltaJai - 11 Jse.
raso

Expres'� Brusqu_ - Nova Trato
- 9,30 horas.
ExpresSQ Glória - I..a«una - • .1/1

e 7 1/2 har...
DOMINGO

Rápiç10 Sul-Brasileira - Curitiba _

6 horas.

Joinvile

Para conhecimento dosCuritiba
sados, transcrevemos o ofício envia
do pelo Banco do Brasil ao exmo.

sr. Ministro da Agricultura, e por
esta Autoridade à Associação Co
mercial.
Banco do Brasil S, A. - Direção

Geral - Rio de Janeiro, 211 de ja
neiro de 1949.

éJecam 2/41-34 - Anexo: pro
cesso de Exportação brasileira pa-
ra a Frallça-e Espanha .

Senhor Ministro,
Temos o pra�er de nos reportar

ao ofíaio de 8 de dezembro pró
ximo passado, número 1.899, com

o que o Chefe do Gabinete de Vos-
. sa Excelência submeteu ao pronün-Cid Rocha Amaral ciamenlo da Carteira de Exporta-

ENGENHEIRO CIVIL
.

ção e Importação dêsle Banc.r
Aviso aos srs. interessados .que, apêço ,da Associação Comercial de

tendo regressado de sua viajein ao! Florianópolis, no sentido de ser

E&tados Unidos ,da América do Nor. conseguida fórmula para a coloca
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro- Cão do excedente exportável - cal
cha Amaral reabrirá seu e&'critório culado .em cêrca de 3.000 tonela
(Rua Presidente Coutinhn n. 22), das - de produção de tapioca do
nos primeiros dias de agôsfo, .espe- Estado çle Santa Catarina, em vir
rando corHinuar a merecer as espe- tude de óbices encqntrados na

ciais. atenções de seus amigos e· aceitação de propostas de paga!..
cliente�.

I
mento em libras esterlinas e em

Pedro Medeiros, Auxiliar francos bloqueados apresentadas

do
.Publica relacão dOB comercian.tes e industriais' com Beus ·end&»"

r,ecos.
Cada guia é vendido aeoonDanhado de um mapa rodovillrio

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua P'rudente de Moraes. n. 626. - Curitiba.

d6"

BOM NEGO"CIO
Oltra quem possue de Cr$ 10.000,00 até, Cr$ 100.000,00 rendt!�
oerta de 10'/. ao ano com recebittlentd de' ;uros m·Bnsais.

Informações nesta redação I

Join"file.

Tubarto

Escritório Técnico

.;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OBSTADO - Sá"ado '9 «Ie Marco de '.49
----__---------------------------------- ,--------------------�--------�------�---------------------

3

Hoje no passadolSoci�dade Carnavalesca
A dat:9d��0�AR��orda-nos «Filhos do Plcmeto» I

'. ANIVERSÁRIOS: PARTICIPAÇÃO: que: n --

SR. WALDIR GRISARD Acary Margarida e senhora em 1.612, partiu do porto ReUDlaO '

A efeméride de hoje regista o partícinam a seus parentes e de Cancale, na Bretanha, a ex- Em virtude do jÓgo Ipiranga x Sao CrisLóvão estar' marcado
':aniversário natalício do sr.Waldir pessoas de sua relações o nas- pedição �omapdada ,por Daniel para o dia 19, ás 16 horas, fica transferida a nossa reunião para o
Gr isard, nosso prezado colega de cimento de

-

de La Touche, Senhor de La dia 20 "(domingo), ás 10 horas, no mesmo local, isto é, Clube 12 de
imprensa, redator do "Diário Ofi- Tânia-Maria Revardiére, com o fito de con- Agósto. '"cial do Estado" e destacada figura ocorrido no dia 16 do correnle quistar e colonizar o Maranhão, O nosso sincero agradecimento, desde já, peI{)· comparecimen-.dos nossos meios esportivos. mês. tendo chegado diante da ensea., to de todos quantos queiram fazer, com que a Sociedade üamava-As manifestações de simpatia que Fpolis, 19-3-949. da de Mucurípe, em 11 de Ju- lesca "F.ilhos do Planeta", seja a maior e a melhor em Florianópo-receberá hoje de seus numerosos nho do mesmo ano; Iis.
::amigos, acrescentamos as nossas. CÃSAMENTOS

_ em 1.654, André Vidal de Florí anópnlis, '18 de março de 1949.
SR. JOSÉ DE DINIZ Realiza-se hoje, ás 9 horas, nesta Negreiros, com a noticia da res- A COMISSÃOComemora hoje o seu aniversário Capital, o enlace matrimonial da t

�

d Canltani -------------------------'"-------,-------------,----
,��rt:�!�,i�ooI�;tit���é d�eM�:�.iZ, sub- ������::��o��a Ba�:�lr��aAg����; ����:��;:s,:��e�::�:�[oa��: Soei"e_dade C�r'nay'alescaJornaíísêa bri.haIl)te: e multo de Santa Catarina, com o sr. José __ em 1.831, foi organizado o _

U
apreciado nas rodas intelectuais, o Ascenção Passo Nóra, do alto co- penul�im� Gabi?ete Ministerial Gran.:.d'e·fros ,da ,Ilhadistinto aniversãrianLe que já tra- mercio da Baía. do Prímeíro Remado, do qual U

. .

balhou na redação dêste diário, re- Paranifarão o alto civíl, por par- fez parte, como Ministro da Jus- Reuniu-se quinta-feira última, na, Dr. �anoel �edro da Silveir-a- '-.ceberá, hoje, as provas de estima de te da noiva, o sr. Jau Guedes da tíça, o catarinense Manoel Jo- sede do Democrata Clube, a dirc- 10 duzias de táhoas
,

.seus muitos amigos. Cumprimen- Fonseca e Exma. Espôsa, e do sé de Souza França, nascido I toria da Sociedade Carnavalesca Dionisio Damiani - �ateriai� DO,taino-Io auspiciosamente. noivo, à sr. Ceasar Armelli e Exma. em Laguna;

'IGranadeiros
da Ilha, afim de resol- valor d.e �.500,00 cruzenos.

. •
SR. JOSÉ DAUX Espôsa. e o religioso, por parte _ em 1.867, Chegou ao Rio ver e aprovar diversos assuntos e Raulino Horn Ferro - Areia do-Transcorre nesta data o aniver- da noiva, o sr. Lourival Aimeida de Janeiro O súdito prussiano sugestões. Lida e aprovada a ata da ce para construção. '.sárío natalício do, nosso distinto e senhorita Zulamar Rovere, sr. Max von Veren, Capitão de sua Isessão anterior pelo ,10 secretár-c, ••••

'

•••.•.....
'

........• - - .••. -.contert-âneo sr. José Daux, do alto Geraldo Nora e senhorí ta Maurící Nação, que viajava com desti- sr. Ivo Noronha, o sr. Pr-esidente CINEMAS"comércio desta capital.' Hoog e por parte do noivo o sr, , . no ao Paraguai afim de servir Ijornalista Jairo CaIlado deu ci �Il-Por suas belas qualidades de es- Pedro Sartor.ato e Exma Esposa,L _,.. •

na campanha contra o Brasil. cia a casa dos fatos mais ímportan-Jlíri,to e coração, o estimado cava- Após o enlace, os jovens nuben- O Governo Brasileiro impediu -tes verificados', na última semana,"lhe iro será muito cumprimentado tes seguirão, pelo avião da "Cru- .

pelo transcurso de 'ta-o grata efe-Lzeu-u rlo Bul" que continuasse sua viagem, passando, em seguida, a examinar,e zeiro dó Sul' , com destino à Baía,
-méríde.

'

.
' embóra protestassem o Consul e discutir, a constituição definitívaonde vão residir.

AROLDO JOSÉ MACHADO DA I
da França e O Encarregado de da Comissão de Trabalhos. O ,;J'.

VEIGA Negócios da Prússia; Clernentino Britto, vice-presidenteRealizar-se-á, hoje, o casamento
_ em 1.869, no Desterro, ho-. J

.

d d I IF (2 sacie a e, com a pa avra í is-az anos hoje- o estimado e ínte- da graciosa senhorita Maria Con-
je Florianópolis, faleceu Anto-. se ter havido omissão de vários no-"Iigente jovem conterrâneo Aroldo ceição Fernandes, dileta filha, do \

J é M nío Justiano Esteves, pai do .rnes da Comissão de Trabalhos c
- os achado da Veiga, cadete da sr. Olíbio 'Joaquim Fernandes, e '

-v I Milit f' ilustre catarinense Esteves Ju- que a mesma deveria reunir-se. irn-',.c.sco a 1 I ar, e ,1Iho do nosso destacado ornamento da nossa so- '

. . . . .. .. . .d 'd Af V
. níor e que exercia as, funções preterivelmente, no domingo, ás 9

_ Simultaneamente -

'preza .o amigo r. onso erga, ciedade, com o sr: Alóisio Macha-
de Diretor Geral da Fazenda! h' d nhãChefe da Secção do Fomento Agrí- do, do alto comercio desta praça. íncí .

"
oras a ma a. ROXY e IMPERIAL ás 4 e 7, '30-cola do Ministério da Agricultura A cerimônia religiosa será

efe-,
PrOVI Clal,.,. .

30 ME,MBROS COMPõEM A hrs.
<e de sua exma. sra, d. Amélia Vei- t d

'

1715 h índ d
- em 1.873, no RIO de

Janej COMISSÃO DE TRABALHOS Ina � as , oras, servlll. o .
e
ro, faleceu o Conselheiro Jos Com' a indicaça-o de novos II1em- . .

r
ga dr I s p r t da a o Aventuras sensacionais:

,

'A' A
pa l�� 10, o par e noiva, � Tomás Nabuco de Araújo, est bros, foi aprovada na sessão de

'" -

I tri t r
o Jovem roIdo as felicitações sr. NIvaldo Machado e senhora" I di t 1 t

..
I DUelos E e r izau es.-de "O Estado". sr. José Machado e senhora! IS a, pa� �men ar e junscon- quinta-feira, a seguinte Comissão NA PONTA DA ESPADASR. ARí DA COSTA PEREIRA 1 l\� I "T"" d sulto, nascido em 14 de Agosto de Trabalhos: Ãngelo Galiani, Ger- COM: William EYTHE, Hazel.

e sen 10r ranoe v ieira e,
d 1813'Decorre hoje mais um aníversá- Melo e senhora' pelo noivo, o sr.
e . ,

.
mano Machado, Arê Maneback, AI- CORUT.-rlo do sr. Arí da Costa Pereira" Juvenal Nelinho Pereira e senho- -. em 1.898,: faleceu o poeta cebíades Dias, Raul Silva, Nilo Jac- Ação! Movimento.ativo cobrador da firma Carlos! ra, sr. At-I Capela e senhora é sr.

catarínense Joao da Cruz e Sou-
ques Dias, Roberto Moritz, Silvino II:oHoepck S. A. Comércio e Indústria. I Franciseo Meira e senhora Paraf'i- za, o genial autor de "Broquéis", Russí, Eugênio Wíchétti Ixidro Um filme cheio de misterios e"Missal" e "Evocações", nasci-SRTA. BERENE KAFETTI narão o alo civil, que se realiza- Costa, João Serratine, Paulo Silva, "suspense".Completa Tioje mais uma prima- rá às 17,45' horas, pelo noivo, o sr.

do na antiga' Desterro, hoje Doralécio Soares, Mário Jacques \_ O HOSPEDE MISTERIOSO, I Florianópolis, em 3 de Maio de

I' Y
-vera a distinta e graciosa senhor-i- João de Deus machado e senhora, Dias, Jonas <::arioni, José Liboa" COM: Victor JORI 1.863. A casa onde nasceu foita Berene Maria, dileta filha da sr. Osvaldo de Passos Machado e Astrogildo Machado, Jayme Ge'vaerd, III
".exma. viuva d, Iracema Kafettf. senhora e sr, Acelon Dário de Sou-

a mesma ;em que faleceu o Ma- Romeu Vieira, Ce�so Silveira de Continuação de melhor seriado', FAZEM ANOS HOJ rechal Guilherme X-:avier de
1

,

• E: za e senlíora; por' parte da noiv�, Souza, Domingos ,onéra, Manoel, de aventuras nas, se vaso
- o sr. José Batista da Rosa, ci- e o sr. Olíbio Joaquim Fernande!i Souza, na antiga "Chacara do

Lopes Mouta, Joaquim Fraga, Fbr;- O FALCAO DA FLORESTA'crurgião denLista'. e senhora, o sr. Mário Machado e Hespanha" e que foi demolida
divino, Santana, Waldemiro Mort.. COM: Herman BRIX (O novo Tar-M· I S f' I d S'l para dar lugar a construção- o sr. 19ue avas, Isca o senho,ra e o sr. 'Valdemar I va e guilhot, Waldemar Alves, Alvim zan)..

t d de casaS' residenciais, em detri-
E' d'

"lmpos o e consumo. senhora. Ferrari Junior, Mário Schmidt, Ma- 7/8b plSÓ lOS.Ad 'I' M d
.

1" mento do Patrimonio Histórico', .

d' 1 t' t
.,

d'
- a sra. e la j e elros. Tanto o aLo civil como o re 19IO- noel Jeijó e Idalino dos Santos. MaIS OIS e e nzan es eplso lOSEd't L

.

R - em 1.948, em Florianópo- d
- a sra. l.e UlZ asa. so se realizarão na residência dos Essa comissão está sendo convi- do seria o:
- a srta. Maria Angélica Rila. paI's da, nO'I'va, a' rua ArauJ'o Figuei- lis, o Instituto Histórico e Geo-

O TERROR DAS MONTANHAS. cada, por edital, para uma reunião- o dr. José da Luz Fontes; ado redo nO 2::). Os jovens nubentes se- gráfICO de Santa catarina, em
amanhã, ás 9 horas! na sede do De-

.

COM: Ralph BYRD'vogado.
'

guirão viagem, após o ato yivil. sua séde provisória, comemo-
mocráta Clube. 4/50 Episodios .

.

_ a exma. viuva �lizabeth Ayres rou S'olenemente o cinquente- No Programa - Cinelandia Jor- ,

d L f
' .'

t R d G ti , nário da morte 'de Cruz e Sou- COMISSÃO DE FINANÇAS E OH-'. a UZ, unClOnarla aposen ada. a' 1110 uaruJa ÇAMENTOS nal ... Natural.
- a sra. vva. Olindina Melin Fir- 'za.

Preços: Cr$ 4,00 - 3,00André Nilo Tadasco Com a inclusãO' do sr. Joel Me'I-mo. j PROGRAMA PARA HOJE
ra, proposto pelq_ sr. Raulino Horn "Imp. 10 (DEZ) anos".

,,dustr�a�r. p���pé r�:���� d�aSo�����a-1 As 9,00 � 'ABERTURA � Bom SERVoI'C·:0'
.

'D'E" 'ME'"'T''E''0' Ferro, a Comi-ssão de Finanças. e
..

R''IT'Z' 'a"s 4' '30' e' '7' '3'0' hS'
-

}-

_ Orçamentos ficou assim consti6li- ,,'"de Brinquedos, nesta capital. dia para voê
Uma obrá· prima de beleza e in-.

I ROLOGIA da: Elias l\1ansur. Elias, Mi�uel- a menina Corina Maria, filha A..,. 9,30 -- Arco-Iris n1L�aca
' � descrit,íve1 QPu�ncia!,dó sr. Haroldo Soares Glavan, re� As 9,45 -- Musicas francesas' Daux, Astrogil�ó Macnado, Eduar-I A historia surpreendente de uma"Presentante comercial. As 10,00 - Musicas brasileíras Previsão do tempo, até 14 110-

do Rosa, Rauhno Horn Ferro e
mulher que iluminou um reinol

- o SI'. José Valentim Gonçalves. em grà'vações ras do dia 19
Joel Moura.. ANNA E O REI DO SIÃO

_ o sr. Glauco ,José Corte. AS 10,30 -- MUZAK 'J'empo em geral instavel
OS ESTATUTOS E� VIAS DE COM:' Rex HARRISON e Irene

As 11,00 -- Informativo Gua- Temperatura eslavel CONCLUSAO
DUNNE e Linda DARNELL.VIAJJANTES: rujá Temperaturas extremas de 110-

Os Estatutqs da Sociedade que EXOTICO .. , BIZARRO... FAS·SR. MOACIR IQUATEMY DA As 11,05 - Tomy Dosey e sua je: estão sendo redigidos pelo sr. Acy CINANTE .. , como um lindo contoSILVEIRA orq. Maxima 29,2 minima 23,2 Cabral l'eive) deverão ser aprecia- das mil e uma n{)ites!.3 negócios particulares, regressou As 11,15 -- Irmãs Medina Ventos _ Variaveis� frescos. dos J1elos demais membros du't:;'9S- No Programa: - 1) - A Marcliaa negócios particulres, regressou As 11,30 _ Variedades em (fl:a- .. .
são de Redação dos Estatutos, na dà' Vida _ Nac. - 2°) - Fox Air-"o nosso colega de imprensa sr. Moa- ,vações próxima quinta-feira.' plan News 31 x 18 Atualidades.,cir Iquatemy da Silveira. As 12,00 - Oferecimentos mu- VENDE-SE OU ALUGA-SE DIA 10, A PEDRA FUNDAMENTAL Preços: - Cr$ 4,80 e 3,00.

sicais Uma magnifica casa residencial Ficou assentado na últimà reu- "Imp. 10 (DEZ) anos".
As 14,00 -- INTERVALO com grande porã,o habitável, sita mao que, o lançamento da pedra

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMAAs 16,00 -- Em tempo de Valsa no centro da cida,de, com jardim e fundamental do galpão teria lugar
As 16;30 - Cine Revista no Ar quintal/ própria para fatnilia de no dia 10 de abril, domingo, haven- DR. CARLO� LOUREIROAs 16,45 - POf,ta Re:::hnte J-7 tratamento. - Iriformaçôc3 com do nessa ocasião tÍma grande chllr-

. DA LUZAs 17,00 - Informativo Guaru- Vitor à Rua Trajano, 19 - súb. rascad,a oferecida- aos. associados.

AlDVOGADOSjá _ •. _ _ •.••. ' APRQVAD,O O ESTA�ARTE ,...
As17,05 -- Minha Visita

•

Foi aprovado, também,'na se3- Escritório: Rua João PintoAs 17,30 - Juventude Estu- Os motores JOHNSON Sea Horsê são de quinta-feira, o modelo u11re; n.O 18, _ Florianópolisdantil Catolica mente são utiliza.das máquinas mo· sentado pelo sr. Arê Maneback, pa- •••.••••••••••....... , .. " ," -. '

As 18,00 - Ave Maria derrnas em precisão' e rapidez. O� ra a confecção do Estandarte d'l So- CATAL0GO' DE MOEDAS DO
As 18,05 - Variedades são cDnstruidos em fábrica moder- ciedade. À miniatura qne esteve ex-· BRASILAs 18,30 - O Esper3,nlo em mar- na sob todos os pontos de vista e posta durante os trabalhos, foi mui- Já se encontra ar venda com
cha por operários especializados. St\· to apreciada por todos os presente�. todos os preços de moedas de
As 18,45 -- Déo engenheiros da Johnsol1 sãD reputa- MítIS DONATIVOS... Ouro Prata, NiqueI e Bronze.As 19,00 Momento Esportivo dos como os melhores do ramo. ms- A Sociedade Carnavalêsca Gra- pr�ço'20,00 em todas as livra-As 19,30 - Bôa noite - EN- tribuidores: Comércio & Transpor- nadeiros .da Ilha, vêm d� receber rias da cidade.CERRAMENTO tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pinte. mais os seguintes donativos: Pelo correio Cr$ 25,00. �'

Vida'f:3ocial

ODEON - Ás 7, 30,hs.
AVOZ DAJHONRA

COM: Victor MATURE, Collen
GRAY E Glenn LANG�N.
No Pprograma - 1) � O Espor

te em Marcha, Nac. - 2°) - A Voz
do Mundo, Atualidades.
Preços: - Cr$ ,3,00.
'"Imp. 14 anos".

AGRADECIMENTOS:
Recebemos e agradecemos do

nosso distinto conterrâneo sr. Vi
dai Ramos Neto, at.encioso cartão
de agraflecimento pel9 registo que
fizemos ele seu aniversário' natalí-
,cio.

NASCIMENTOS:
Tânia-Maria é a pequerrucha que

'Veio engalanar o lar do nosso con·

terrâneo Acary Margarida, al'tista
lliuito festejado, e de ,sua exm'a. es-

1>ôsa (L Honorina Margartda.
A f[llericla Tânia-Maria .nasceu

no dia �6, no lar de seus felizes
1l1'OgClli Lores.

,

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
.

J; llepartamento de Saúde Restabelectdas as relações díplo-
I

f f Mês de março.-P�antões
.

NOVA �!.tíc�uS p�o� '!t'd�'�ir.!���d' 00 ter

I 19 - Sabado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro secretário de Estado adjunto, sr. declarado que aprovará 'Ü restabe

'ffra.. . .

Dean I\usk, anunciou que os Es- lecimento de relações dipl�áti
I 20 - Domingo - Farmácía Esperança _ Rua Conselheiro tados Unidos aprovarão a esperada cas com o regime de Franco. Tam-

I afra. 'gestão latino-americana para der� bém falou .perante a citada assa-

I 26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt. rogar a resolução aprovada em cíação 6 sr. Phi lip Jessup, Yel}r�-

27 - Domingo - Farmácia da Fé ___: Rua Felipe Schmidt. 1947 pelas Nações Unidas, pela sentante pessoal do secretário de

O serviço notúrno será efetuado pelas Farmácias Santo

I
qual os estados membros rompe- Estado nas conferências in terna-

ntônío e Noturna, sitas_às ruas �oão Pinto e Trajano ri. 17. rarn suas relações dipiomáticas com cionais. Afirmou que a guerra fria

.

A presepte tabela nao podera ser alterada sem prévia au- a Espanha franquista. Rusk, em já não é luta entre os Estados Uni-

mzaçao deste Departamento. .

'

discurso perante a "Associação dos e Rússia, mas um conflito glo-
i Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de Norte-Americana Pró-Nações Uni- bal entre a U. R. S. S. e seus sa-

: III
949. da}" disse que os Estados Unidos

') II Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal. sempre "olharam com duvida"

�'II
'. a condenação do govêrno de Fran-

�,III --II
-------:--------------------- co pelas Nações Unidas. Os "Es-

i I r
-

tados Unidos não crêem" - disse

II I Rusk - �'que a Espanha possa

Leia, Divulgue e ,Assine constituir um perigo para a paz.
Acreditamos que o ato das Nações

"Jornal de JOI·nvl·I'e"
Unidas deram vigor ao regime de

Franco, uma vez de debilitá-lo,
Rusk recordou que a Polônia en

cabeçou a luta em favor da medi
da original das Nações Unidas sô
bre a, Espanha, acrescentando que
se espera que o dito pais peça me

didas ainda mais enérgicas quan
do a Assembléia Geral voltar a se

reunir' em abril próxrmo, em Flus

hing. Por outro lado disse se es

perar que u fi grupo de estados la

Linos-amer icano s apresente uma

proposição par'. que representan
tes diplomáticos volLem a ser en

viados á Espanha e que se admita
êsse pais como membro dos orga
nismo técnicos internacionais.
Rusk manifestou que não podia
dizer com certeza qual será' a poli
tica dos Estados Unidos, porém in

dicou claramenLe que a União
Americana apoiará a gestão da

América Latina no sentido de que

seja derrogada a resolução da O.

N. U. A. Grã-Btetanhá já deixou as-

deo mais" completo Orgam
Santa Catarina

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

1/
ORIENTE, racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

proficua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kílocíclos - 309 metros -

e pelas páginas 'do Jornal "Sul do Estado"

\

roMP�[FHA � �OS CO�l�-
� ACCIDENTES DO TRABALH� EMPR:g;SA SUL BRASILEIRA

DE ELETRICIDADE S. A,
- EMPRESUL

Bervíços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta'

lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

I
Novembro, n. 449 Caixa Postal
U. 62 - End. tlegr. - "iEmpre-

I
sul" Joinvile - Sta. Catarina

__---- ----------------------------------___
- Brasil.

'

PORTO AUEGRE

RÚA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N:o 68 1,0 ANDAR

',' ...... a. ?OSTAL. 683 _ TELEfONE f:i-!'l" f\
- TELEGRAMAS: ..PROT"ECTnq,A..

Agencia Geral para 8ta. Catarina
"ua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Ouçam diariamente, das 9 àsvIJ e da� 17 às 22 horas
,

RomO TUOa' ZYO 9
1530 kilocielos andes: médias' de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Tl'anspartel!l rf{guloreS de cargas dopôrto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA VORR
Informações cornos Agentes ,

Florien6polill - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En i. r. eJeg.
São Franeisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelooe 6 M')) �:<; MACK

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

�ularidade na entrega
de seus iorneee.

CONVOCAÇÃO
Por ordem do sr. presidente.

convoco todos os sócios do Clu
be Recreativo "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 de março de

1949.
Deoclécio Rodrigues, 10 secre

tário.

COMPRADORES PARA CASAS Jll

TERRENOS
O Escritório Imobiliário A. L. Alves.

sempre tem compradores para casas e,

télites, de um lado, e o resto do terrenos,

mundo, do outro. Rua Deodoro 35.

VENDE�SE por motivo de' mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da 'capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

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

Cirurgia - Clínica ..'Obstetrícia
Dr.. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Consultas. diariamente, das 13 às 16 .hore«

� ' ' --r

Consultório:

Rua Tiradentes, 9

PARTICIPAÇÃO I
João Ricardo Mayr e senhora

participam aos parentes e 'pessoas
de suas relações o nascimento de

sua filha.
ANA MARIA

ocorrido no dia 13 do corrente

'mês, na Casa de Saúde São Sebas

tião.

Florianópolis, 17 de março de

1949.
. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .

PRECISA-SE
Importante estabelecimento co

mercial necessita de uma moça de

mais de 17 anos que tenha noções
de contabilidade e dactilografia
para o serviço de caixa.

Informações na filial Varig á

Praça 15 de Novembro edf. do 'I'o

tel La Porta.

Perdeu-se
Perdeu-se uma chatelaíne de

níquel com uma modal hinha
da Sagrada Família. ,É obséquio

_ entregá-la à rua Anita Garibal-

de, 35 - Gratifica-se.

CANETA PERDIDA -'- Foi perdida,
ontem, se In a tampa, uma caneta "Par_

ker-", .Iúnlot-, fle côr marron, que, sendo

objeto de valor estimativo" pede-se, a

quem a arou a gentileza de r-estttrrí-Ia

nesta redação, OU ao SI'. Artur Beck, no

HSnlão Progresso". Gratifica-se.

.................................................. w

FERIDAS. REUMATISMO 1'.:
PLACAS • SIFILITIC.II S

Ellxtr de Nogueira
Medicaçõ.o auxiliar no trotamentCl

da .iflli..

PASTA DENTAL
'ROBINSON

Residência:

Hotel La Porta

r�
?)JI f,'fj,,>;. ,í "

�
-

�

"Atil!'" ·
lJ Q:;'"ndo Alguém, tal_ 6 ..
lheiro da Uustra.QllO a.oima. ..._.
lhe. em 1Wlé.vel gesto. QJD céJioe do
excelente 'aperitivo KNOT, Iam...
... v, Sia. de a.crescentar, ao�
ce. A gentileza:ESTEE 1.411-
SEJ''1 O I1EU APEnITIVO

I'I1ED/!ETfJl

'.1ft!ttJ�i�t'lJ :'
• {/I'fMOOQro DA .TnOTv"IIIIJ. coe: fSflíVIUn

� ITÂdAí �

CASA MISCELANEA diltri
buídora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor, Válvula. e Dilcol.
Rua Conselheiro Mafra

CASA

Compra-se uma de preferên
cia com fundo para o mar.

Informações nesta 'redação

Se ricos quereis ficar
De modo taci\ elegal
Fazei hoje urns inscrição
No Credito Mutuo Predia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 'ESTADO Sé'bado 19 Cle M'arco de '.49 5

Técnícos para construir . E O I T A- L _ Espião. 8o�íé.tic_o, um
o nosso futuro Os Presidentes dos Sindicatos do Ooméreio Atacadista, Va- dr6dS prinCipaiS

RIO,. (Riopress - Especial)

I
tuação e de apontar as suas cau- rejista e.Repre?e�tantes Come.rcia!s de Florianópolis, �elo pr�-:l1 eres nazistas

.- A formação dos nossos avós foi sas já constitue um sintoma pro- ls�nt.� �dltal, e a vista da �uto.r:zaçao �o �r. dr. Delegado do Mi-c] COPENHAGUE, (V. P.) - O
plasmada nos prinoipios de um 1'0- missor de que 'poderemos num nístério do Trabalho, Indústria e Comércio, convocam a Assem- I correspondente do jornal "Afton
znantismo conternplant.ivo que lhes \ futuro não muito di:stante 'sacudir' bléia Geral Estraordinária dos Sindicatos acima referidos, para bladeth", em Berlim, Robert
tirava a possibilidade de' adquirir o marasmo em que veg�tamos e' a sessão ext�ao�dinária a �ealizar-se �ia ,19, .às �9 horas, n� se- Christiansem informa que um

u'a mentalidade prática com rela- resolver a marchar, aceleradarnen-" de da Associação Comercial de Floríanópolís, a Rua Trajano, oficial russo fugitivo que acaba

.çâo às nossas realidades nacionais. te, para ganhar o tempo perdido. n. 13, sobrado.. A , • •

de chegar a zona ocidental de
O bacharelismo era o caminho obri- Para que isso se faça, entretanto, I O�J�TO: Deliberar sobre o aument? �e salano 'ple�tea?o Berlim, revelou que Martim BOl'-

· gatório de todos os rebentos das é preciso reformar a nossa menta- pelo Síndícato dos Empregados no Comércío de Florianópolis. mann cujo desaparecimento é um

-Casas Grandes, ficando a cargo das lidade. exercitando em nossas es- Florianópolis, 16 de março de 1949. dos grandes mistérios da derrota
'Senzalas as atividades da terra. colas, 'desde às pri'meiras ás supe- . Charle_s Edgar M�rit�? P�esidente do Sindicato do Comér- alemã, foi membro dó Serviço
.Nenhum filho do "seu" coronel r iores, uma pedagogia prática, en- .CIO Atacadista de Floríanópolís.

. ""
Secreto Soviético, informando

pretendia voltar-se para os prohle- sinando ás gerações o manejo "da Ma.noe,l D?nato _da Luz, �resIdente do Comércio VarejIsta minuciosamente aos russos 'sô-
'.:mas da produção, porque a unica técnica e mostrando as s�as van- de Flonanop?lIs_: . . .

bre Q,S plano alemães. Segundo ês-
profissâo digna de um homem de tagens para o país. O nosso futuro, / Sev:e�o SIIDoes,. Pr�sId�nt,e do Sindícato dos Representantes te oficial, depois da morte de Hí-

·

'bem, de um cavalheiro de estirpe evidenf.emen te, não se forjará nos
I
Comercíaís de FlonanopolIs. tler Bormann cruzou as linhas

fidalga era aquela preceitia por meandros e na preguiça d� huro- russas, onde foi visto diversas ve-

um "dr:" ou outro místér de "elí- cracia. Não é tirando um diploma PAULO BROERING SYRIACO ATHERINO zes em companhia de oficiais so-

:ité"'. Tal mentalidade formou díver- e ingressando nos quadros do tun- E E viéticos, salientando o inforrnan-
.sas gerações e o resultado é o' que cionalismo público que- iremos ga- SENHORA S�NHORA te que o vira pessoalmente no dia
ai vemos: entre a nossa indepen- rantir à Nação a posição que deve Participam aos parentes e 30 de abril de 1945 num automó-
«dência nacional e a dos Estados ocupar, como detentora de vastas pessoas amigas o contrato de Participam aos parentes e vel que, pouco depois sofria um

Unidos da América do Norte vai possibilidades, num mundo sacudi- casamento de sua filha Sony, pessoas amigas o contrato de acidente, tendo Bormann ficado
uma diferença de apenas quarenta do, p.eriódicamente, por gueITS8 com o sr. Constantino Atheri- seu filho Constantino. com a: ferido levemente. Salientou mais

· e oito anos - que não representam d» �Jcl.os os matizes, em que o de- no. sríta. Sony Broeríng. que outros oficiais russos que ti-
-nada nem na vida de um individuo, StJO de

-

conquista orienta a' estra-
�

nham êstado com Bormann o ad- ..

,quanto mais na de um povo - e, tégia de todas as lratalhas, Formar SONY E ����:Ai";1'INO verf.ira de que devia guardar um

apesar disso, temos a República do técnicos nos vários ramos de ati- estrito silêncio em tôrno do as-

-Norte transformada na mais po- vidades, técnicos da produção agro- -_ -- -_" sunto. Bormann foi um dos pr in-
· derosa Nação do mundo, enquan- pecuária, da produção industrial, LIV.RARIA ROSA cipais Lideres nazistas.
to nós outros continuamos mar- de laboratórios e de tudo mais que •..•.•••.. , ..... o o o' . o o •... o o. o' o.

· ilhando a passo de girico cansado, se fizer necessário - eis ague
no papel de mero apêndice dos devemos �azer, sem perda de tem
"grandes organismos econômicos de po, se não quízermos ficar parados
mais de uma potência estrangeira. num mundo que avança com velo

O fato de reconhecermos esta si- cidade incrrvel.

Clube de R. «Aldo
ASSEMBLEIA GERAL

Ficam convidados todos os socios para comparecerem á Assembleia
l(Xeral a realizar-se dia 20 do corrente (domingo) ás 9 horas da manhã
.na séde social.. com a seguinte ordem do dia: i>

a) Eleição da nová diretoria. 1_

b) Tomada ,de contas relativas ao exercicio findo.
c) Deliberação sobre a atitude. a ser tomada pelo clube em relação a

inatividade da Federação Nautica de Sta. Catarina
d)

.

Outros assuntos de interesse uo Clube.
Florianópolis, 10 de Fevereiro de 194!}

Sidnei Noceti
Presidente

Á VISTA E A PRAZO
Enrolamemto de motores, dinâmos e transformadores.

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

-

tricos, artigos elétricos, etc.
Representa�ões diverlsas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY"o
A ELÉTRO - TÉCNICA

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

'�"'•••••••••••••"•••••••O••••••••••••••••"",•••
• •

: � DR. :
• •
• •

! A. DAMASCENO nA SILVA I
: ADVOGADO :
• •

,: AÇõES CíVEIS E COMERCÍAIS :
• •
• •

-: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
• •
• •
• (Edifício Pérola) •
• •
• •

: Fones: 1.324 e 1.388 :
• •
, .

: Florianópolis - Santa Catariná :
• •

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

(RUA DEODORO, �. 33)
'ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRÁFICOS
.
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA

RÁPIDA

DE S O C UPA DA

RUA_! FELIPE l'vEVES
6xl0 r:netros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Casa Recem
construíde

•

,�()�()�()._.()�().....t) ()�()�()�)�() ()....«()
� II:' \�Y.. %..� _ ,0_"� -

o

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���-:--::=------,�-----=----

-. � I Dr.' (L_RNO G. Relo,·o,aria' P rogretiSOi ' GALLETTI

'/� Transporles ,aéreos Limitada i· A r:,x.:; ?!f, o COMPRE .: :�����Og. ::�:OSERVIÇO DE·
i' ,

CODltituição de Sociedado. .REEMaOLSO· POSTALI:!':I 2' 4 6 R' S P
,-

b NATURALIZAÇÕES
li' as. as. e as: czo - antas -

. aranagua ,"--o curiti a Faça seu pediào por carta ou telegrama e pague

'i! - Joinvile - Florianópqlis e Lajes. o Títulol Doolarat6riol
_ sómente quando receber.

".'�I� 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile I Elcrit6rio e Reaidencia
.

Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. - Rua Tirai onto. 47.

"j * _l"ONE -- 1468

:,: Opera com Aviões Douglas DC3 Jie 21 lagares.
, �

:" Agentes: Fiuza Lima & Irmãos I O problema
·1 Rua Conselheiro Mafra, 35 � Telefone 1565' , das habitações
iI.

.
Õ LAKE SUCCESS (USIS)

.

o
_()�O�O () ()_l)_()�()GIIIID-()....() () () 04

problema das habitações, seme-

L
Ihante ao criado após a pr-imeira

UZ» guerra mundial, com resultados
desastrosos, é tido como "inevitá
vel em todo o mundo nos próxi
mos anos", segundo a opinião .da
Organização Internacional dQ 'l'ru-
balho elas Nações Unidas.
Comenta aquele órgão, no en

tanto, que se a indústria de cons

trução for de1tclamente estabiliza-
da não haverá o risco de tamanha
catástrofe. Diz i.ünda que "é res

ponsabilidade dos governos, em

pl'egadores ·e jrabalhadores garan
tir que em 1950 não se repitam os

desastrosos aconLeclment'ós sociais
e econômicos de 1930, que Se ema"

naram diretamente da primeira
grande guerrà.

O relatório também inclue um

oiLavó ponto do programa, pro

posto com o fim de evitar o peri
goso evento. Provavelmente a maior
contribuição para a reorganizaçã.o
do>s custos c\as COllistriU!;ões será
o êxiLo da estabilização das }ndúso
irias.
Conforme proposição da ILO,

"os governos podem continuar a O result'ado acima, é do sQrteio do mês de Fevereiro, extraido dO$
política de barateamento do custo einco prêmios da primeira extração da Loteria Federal, .realiza'@a no dia
das construções, e procurar man- 9 de .Março de 1949.
ter as taxas de juros, particular- Florianópolis, 10 de Março' de .1Jlt9..
menLe sôbre hipotecas, o mais bai� :VISTO: Hélio Milton Pereira _ Insp. Aux. de CLo de Sortei03
xo possivel; os planos devem ser P. P. J. MQREffiA & CIA
feitos agora par'a proteger a indús-

Domingos F. de Aquino _ Superintendente Geral
tiria conLl'a futuro.s declinros. .;...... _.____________ _

_

Em conclusão a junla citou que j
"úmÍLas �}1'7;�riências interessantes I
e si,.rl'lov;cJativas estão sendo reali

?��claS, tais como a padronização

Idos materiais e divisiio das casas e

a inLrodução ae novos processos Iindustriais e urlla nova trcnica de
linha de conjunto". I

......._._._......-_ ..

•••. \ .f••,:.:�....�,.\I.;

N. 31 cr$ 100,00 /»1, 9 cr$ 260.00

Despertador de bO!lIo
ilumina a noite

Suino de qualidade

Urna' maquina fotografica
americano de focil

manejo

NOIIIIOI relogiol lião aoompa ahadoe dos relpectivo. certificado•
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
" JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradentell. 260 - Paraná

CREDITO "MUTUO PREDIAL
.

.

'

RESULTADO REALIZADO.DO 20° SORTEIO DO PLANO "B",
NO DIA 9 DE MARÇO· DE - 1949

CADERNETA N° 29.625.
Prêmio maior em mercadorias, no valor de -Cr$ 6.000,00

APROXIMAÇõES SUPERIOR..ES APROXIMAçõES INFEnIOHES
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
Càderneta '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 n. 25.120
Caderneta n. 37. 966

sorteio realizal'-se-á no dia 30 de março.

A-X-X-X

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL) -(

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REfRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM. ' ,_-- I

RESPOSTAS � C.AIXA/POSTAL, 245 - SÃO PAULO. .,v�t�-'��
.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado ,. de H••co d. ,. 491« "

!Ih OH O PATROCtNIO DA FEDERAÇÃO DE VELA .E MOTOR· DE SANTA CATARINA, SE REAUZARÃO,. DOMINGO, DE

ri! FRONTE DO TRAPICHE 'DA ALFÂNDECA,
-

RENHIDAS REGATAS A VELA: A r ÀS 10, HORAS, EM HOMENAGEM AO

;',J SR. CMTE. PUNIO' FONSECA �CABRAL, CAPITÃO DOS PORTOS DO NOSSO ESTADO; A 2a, ÀS 14,30 HORAS, EM I-fOME-
I

: f NAGEM AO SR. CEL. PAULO VIEIRA 'DA ROSA, DIGNO CMTE. DO 140 B. C: -

�

.

: .�,

J"

d
I i

Rio, 18 Ficou traçado o progra
ma de treinamento do selecionado
brasileiro. Ná C. B. D. B'lávic Gosta

aprovou 'a seguinte tabela:

Sábado, dia 19, às 16 horas -

Treino com os portões fechados, no
estádio do Vasco;
Quarta-feira, dia 23: Treino com

entradas pagas, à noite, no estadio
do Vasco. Deverá jogar na prova

prelimina-r o quadro de asp irantes

do C. R. Flamengo, com adversá-
['i'Ü ainda a ser designado pela G. O quadro de Mundinho, único "O' Estado Esportivo".
B. 'Doo Prova preliminar, às 19,45 vencedor do Botafogo F. R. no' re- Florianópolis
horas, treino da seleção, as 21,20 _cen te Campeonato Carioca, apre- De ordem. do snr., Presidente;
horas. sentar-se-á corn os seguintes "play- tenho a satisfação de levar ao

Para dirigir os treinos foi desíg- ers": Joel, Lauro, Richard, Forhis, conhecimento de V:S. que em -----------"'l)!""""------------
nado o juiz Alberto da Gama Mal- Jair, Adelino Geraldo, Olavo, wn. data de iaeo corrente foram Sociedade Darmo- LAUR�A��IgPii���R�S E
cher, .ton, Paulino, João Menta, Nestor, eleitos, tendo sido empossados

UI.a-L •• ra'Magalhães, Edgar e o própr-io em data de ontem, os membros
Criterio adotado, em principio, pela Mundinho. F' 1da Diretoria, Conselho Isca Subscrita. pelo sr. PeLeI' Goffer-C. B. D. - Dois prelios por rodada '.

dí
.

e Direção Esportdva, que in- jé, 10 3ecretário dessa
-

Sociedade
O "ONZE" IPIRANGUISTA

Rio, 18 - Podemos informa-r; gírão os destinos deste Clube jo invilense, recebemos e agradece-
com absoluta segunança, que a,

Ao que apuramos o "onze" do no decorrer de 1949, ficando as- mos a seguinte circular:
Confederação Brasileira de Despor- Ipir-anga ,F. C. reforçado com ou- sim constituída: "Temos a máxima satisfação em

•tos atendendo a -,uma séníe de f'a-
tros "�alores" dev�rá pr�liar ,co:n I �IRETORIA participar, que em 8 do corrente

tores, resolveu, em principio, ado-
a seguinte formação ; ArI, Waldir Ivo José Renaux - Pre&'idente foi empossada a nova diretoria

tal' o seguinte critério, com rela- (ou Chinês) e Naldi; Bitinho, Jair Ántonio Haendchen - Vice-- desta Sociedade, para o período de

ção ao desenvolvimento do carnpeo- e Ivan: M"andicb, Nizeta, Egon, Ibio Presidente 1949, assim constutida:
nato sulamerieano de futebol: ha-

e Hazan (ou Sadinha). Armando E. Polli -1° secretã- Presidente: Dr. Manuel A. da
verá dois jogos por - rodada, que HORÁRIO

rio Luz Fontes, 1° Vice-Presidente:
{,erão IU2'a,r aos domingos' à tarde O é' Guilherme O. Neves - 2° Se- Dr. Albano Schulz, 2° Vic_e-Pi'esi-�

- pr 110 terá início, impreteriveI- '

oe às quartas-feiras, à noite, simul- mente, às 16 horas, devendo ter co-
cretário

_ f. I dente, Sr. Arnoldo Wetzel, fO Secre-
taneamente, em São Paulo e no Rio

II\O árbitro um "referee" oaríooa.
Arthur Appl - 1° 'I'esoureírc tário: Sr. Peter Gofferjé, 2° Secre-

de Janeiro. Nelson Gevaerd - 2° Tesourei- tário : Sr. Heinz Lepper, ,1° Tesou- ..
.

Dadoo prestigio esportivo da Ca- OS INGRESSOS Osny Pereira _:_ Bíbfíotecário reíro : Sr. Curt Freissler, 2° 1:e-

pítal bandeirãhte, bem como o nu- Os ingressos obedecem, aos' se- Brunq Moritz - Orador soureiro: Sr. Edgar Klein, 'Orador:
mero total dê prelios programados guintes preços:' Cadeiras, numera- CONSELHO FISCAL Dr. Placido OIympio ct'tf Oliveira,
(muito embora 'eles ainda estejam das _ Cr$ 40,00, Arquibancadas _ Henrique Hoffmann Bibliotecário: Sr. Otto Lepper Ju·

,-aquem da espectativa, em virtude Cr$ 20,00 e Gerais Cr$ 10,00.
' Fritz Ammann nior, Diretor de Propaganaa: Sr.

-do obst1nado sIlencio em que se ,Érico Appel Wblf'gang Brosig, Diretor de Pa-
mantêm a Argentina e o Uruguai), HOMENAGEM DIREÇÃO ESPORTIVA i-rimonio: Sr. Jaroslau Pesch, Di- mentos Sociais: Musica: Sr, JuliO'

; não ha negar vantagem nesse, sis- O pré lia interestadual é em ho- Arthur Jacowcz - Diretor retores de Festas: Sr. Carlos Busch, BirckhoJz, Teatro: Sra. Erica Sch-
tema. Muito ao contrario, ele v,em menage,m à Assembléia Legislati- Godolfino Borba Sr. Oswaldo Schlerrim, Sr. Eugenio lemm, Bailados: Sra. LiseloUe Nie-
ao encontro d0's desejos manif·e::;ta- va do Estado, que ofertou belíssimo' Vi:rtutino Schuetz, Auxil:iares' Trinks, Suplentes: Srs. Ernesto lemm, Bailados: -Sra. Liselotte Mie-,
'dos pelos aficcionados da metro- troféu ao vencedor. Bruno Appel BLlschmann, Carlos SChneider, Gui--' meyer, Ornamentação: Sr. A. P'.

pole paulista e, por outro lado, evi- Sirvo-me da oportunidade lhel'me Buch Pereira, Emilio G. Schmalz, Esposições: Sr. Adalberto
'ta ,certo congesti.onamento que a SOLICITAÇÃO para apresentar os protestos Voigt, Dr. Pedro A. Lobo, Adoniro Sclmlalz.
-realização de prelios apenas na Ci- - O� promotores da excllrsão do de minha elevada estima e H'bsa e Jorge Parucker Junior, Co- , Valendo-nôs do ensejo para apre-
'dade Maravilhosa talvez pudess'e São Cristóvão solicitam, encarecida- real apreço. missão Fiscal: Dr. Xavier Arp sentar os nossos protéstos de aIla
ocasionar. mente, aos portadores de perma- Pj CLUBE ESPORTIVO PAY- Drolsbagen, ·Sr. Rudolfo R.echen-: estima e, distinta consideração"
Rm aditamento .a estas informa- nentes oficiais da F. C. D. a -apre- SANDÚ berg, Sr. L. B. Buschle. Suplentes: I cosksideção vaC ..

ções, podemos ainda eS,clarecer que sentação' das mesmas nos port.ões Armandp Polli - Secretário. S1's. Conrado Hagemann, Roberlo
I

Atençiosamente pela Diretoria
o Brasil eslreará logo rio �ia 27, elo Estadio da F, C. D. sendo embar- Gratos pela ,com�nicação. Slein e Felinto Jordan, Departa-! Peler Gofferjé, 1° Secretário.

Inicio, hoje, da sensacional 'temporada
li/Ir

.

�o São Cristovão F. R. do Rio
: II CarloclIs e catarinonses l1m lota Ingo mais DO estádio da F.C.D.

\

gada a entrada aos que não apre-
sentarem.

- Pedem, outrossim, a coopera

ção das nossas autoridades na aqui
sição de ingressos, com o fim de

proporcionar, renda suficiente à

conertura das despesas com a Tem
porada do clube car-ioca.

HOMENAGEM AO SÃO GRISTó: possivelmente contra a Colombia
VÃO F. R. ou a Bolivia, realizando-se o en-

Pelos promotores da excursão do centro logo depois das cerírnonías
São Cristóvão F. R., será of'ere- que marcarão a afíertura oficial e

São Cr ístõvão ..F. CR., será of'ere- solene do certame continental.
I

eida aos componentes da delegação. '. .
I

do clube carioca 'uma churrascada, Cariocas e Catarinenses em luta
logo mais no estádio da F. C. D.!

que terá lugar hoje às 12 horas,
na chácara do 'Sr. Rafael em Saco
dos Limões.

Finalmente, hoje, o nosso públi
co desportivo, após longa e ansio
sa espera, terá oportunidade de
conhecer o forte esquadrão do São
Cristóvão F. R. do Rio, que veiu ao

nosso Estado realizar uma grande
temporada futebolística em várias
cidades, a convite do valoroso Ipi
ranga . F. c. de Sacos dos Limões,
através o empenho arrojado do di

nàruico desportista sr. Tasso Ro-
drigues.

\

Assim, logo mais, no estádio da
Feder-ação Catarinense de Despor
tos (F. C. D.), O clube guanabari
no fará sua estréia, enfrentando o

voluntarioso "onze" do clube pro
motor da excursão.

A equipe caríoca que veiu com

um plantel de magníficos "play
ers ", entre os quais algumas novas

revelações do melhor futebol do

país, por üfrto, .irá proporcionar
um explêndido espetáculo ao nosso

público, s-emelhante ao que o Arné
rica F. C. do Rio realizou no ano

de 1947 entre nós.

CHICO PRATICAMENTE DIS
PE.{SAl"lO

Rio, la ., O p('ntélro Chico,
do Vasco da Gama, inicialmen
te não havia sido eonvocado
para os treinos preparatoríos
da seleção brasileira. Sua ma

gnifica produção no Mexice,
porem, determinoi com que
Flàvio Costa o ,requisitasse pa
ra os coletivos de Poços tde Cal
das. Chico, no treino, inicial

mente jogou bem, 'o que veio

premiar sua convocação. Em

seguida, porém, sofreu forte

uistensão muscular, da qual
ainda não se refez. Agora, po
demos informar com segurança
que Chico -dírícilmente será a-

I �

-proveítado, desde que nao po-.
derá integrar os conjuntos nos

treinos.

II
!,'

FIGUEIRENSE X ,SÃO CRIST.óVÃO
Amanhã, o São Cristóvão F. R.

do Rio encerrará sua breve tempo
rada nesta Capítal, enfrentando a

poderosa equipe do Figueirense F.

R., às 16 horas, no estádio da F. C.
D.

'

Preliminarmente, preliarãc as

equipes secundárias do Ipi ranga F.

C. de Saco dos Limões e.do Figuei
rense F. C.

�
•

Como ficou organizado o programa
dos exercicios coletivos do selecio

nado

CLUBE ESPORTIVO PAYSSAN
Dú

Recebemos a seguinte
cular:

"Brusque, 26 de fevereiro de

1949 - Ilmo. snr. Diretor de
O .qUADRO VISITANTE

-

"

eír-

Florianópolis, 19 de março de 1949.
Acelon Dá1'io'" de Sousa, Diretor Presidente.

O AMÉRICA AGRADECE AO DR. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

O Dr. Rubens de Arruda Ramos, Diretor deste matutino e que,
no recente "caso-Gonzaga" levado ao Tribunal de Justiça Desportiva,
brilliaiitemente defendeu os interêsses do América F. C. de Jo invile,
recebeu do desportista sr. Rubens Lobo, Presidente do clube join-
vilense, o seguinte significativo telegrama ': '

'

"A Diretoria do América F. C., ontem reunida, consignou em ata
voto de agradecimento aos seus serviços prestados no "caso" do
recurso inter-posto pelo 'Paula Ramos, resolvendo acatar decisão do
T. J. D., dando pleno apôio a sua atitude interpondo recurso ao Rio..

O advogado do Paulo Ramos E. C. nos telegrafou propondo realiza

ção de melhor de, três partidas afim de dar decisão ao Campeonato
Estadual. A .pro'posla foi regeitada sumariamente. Abraços (a) Ruo.
bens Lobo, Presidente.

fábrica de Rendas e' Bordados
Hoepcke S. A.

AHembléla Geral. Ordinária

·Convocação
,

São convidados os senhores acionistas da Fábrica de Rendas e

Bordados Hoepcke S. A. a comparecer à assembléia geral ordinária.
no dia 30 do corrente mês, às 16 horas, na séde social, à rua Felipe
Schmidt .s/n nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA
'

1 ° Exame, discussão e aprovação do balanço e das contas re

Iativas ao ano de 1948, Iparecer do conselho fiscal e relatório da.
diretoria.

2° Eleição dos membros do conselho fiscal 'e seus suplentes
nara o exercício de 1949.

Florianópolis, 19 de maTCO de1949.
Rudolfo Sch.eidemaniel; Diretor-Presidente.

Carlos Hoepcke' S.I. Comercio
e 'Indústria

Assembléia Gfrral Q/dináris
CODvocacão

Convidam-se os senhores acionistas 'ãe Carlos Hoepcké S. A. Co
mércio e Indústria a comparecer á assembléia geral ordinária no dia
3.0 do corrente mês, às 14 horas, na séde social à rua Conselheiro,
Mafra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA
, 1° Exame, dis-cussão e aprovação do balanço e das contas

Iativas ao ano de 1.948, 'parecer do conselho fiscal e relatório
círetor ia.

-

2° Eleição dos membros

rara o exercício de 1949.

re

da;

do conselho fiscal e seus suplentes

SENHORA, têm o prazer de
participar às pessôas de suas

relações o nascimento de seu

filho JAIME, ocorrrido dia 12.
do corrente na Casa de Saude

São Sebastião.'
.......... l. , .

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de, Direito pro
cura Quarto Mobiliado, com

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

jornal.

ra�i••• , Gravata", Pifame.
Melai da. melbor"i pelOI me
Dore. pr�.. .6 a. CASAdMIS
CELANEA - RuaO. M.fraM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIOTERAPIA
RA'IOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Carida.te

Clínica Médica e Cirúrgica do

Diag�ÓS�ico, controle'.'de A trataD�ento DR. AUJOR LUZ
especializado da gravi es. 1stur-

j
Médico-Operador-Parteiro

bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
ta. Pertubações menstruais, ;:l�1,\. Crianças
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
Ia! feminino. Doenças de Senhoras - Partos _

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins _ Coração
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

_ 'Pulmões _ Estomago _ Figade
Cirurgia plástica do perineo (ru- - Tratamento da Tuberculose
turas) .R1lios X - Eletrocardiografia
ASSISTENCIA AO PARTO E O.t·E- Praç.'pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES üBSTÉTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

rios, hipopise, etc.) __ Fone 841. FLORlANéPOLIS

V.hJturbios nervosos - Ester-ilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif. <.('

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

ConsuÍtorio: RUa Tenente.
Silveira, 29

!

Horário de consultas: 9 ás 11
ns,
Sá�ados: 14 ás 17 hs.,

D·r. Milton Simone
Pereira,

Clinica Cirúrgica
•olestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
P08 Serviços dos Professores Bene

ãícto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: nas 14 ás 17 horas

Hua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

Da POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíse
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe- icialmente do coração e vasos

Doeaças da tiroide e demais glan
duIas internas

Clinlea e cirurgia .de senhora" -

. Partos

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - METABOLISMO
, BASAL

flORARlO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 U lJ
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski fl2

Fone manual 766

Dr. Mário Wendltauelf
Illtrica médica de adultos e criança.
Oonsultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 (lO 6 bor••

leaidência: Felipe Scbmidt I)., '1.
Telef. 812

de oar- Emprego ou Cargo •...••.•..•....... ..!..... . .

Cargo do Pai (mãe) .......•...• ..•.•.•..... . .

.Observ, ............•...••••.•• '

•• :::: '. ::::::: .. ...'. .' :::: :'.":'.":': I. . . .. .. .. .. .. .. .. .. � ..

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do Estado I

7

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2 .

Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. N�WTON d'AVILA
Cirurgia geral -- Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65' - Telefone 1.422.

Q horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma' Fiuza Lima & Irmãos, é '0 seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

) cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQ.UENSE - 2a., 4ft• e 6ft• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAçÃO ANITAPOLIS, - Sft. e 68• feiras.

a conceituada

'16 hoeas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Adv,gado-Contabilista
Civel -- Comercial

,

C�)n.tituillões de lociedade.
e ..!'Viço. corelatOll, em geral.-

.

�OrganiZaçõea contaheia;
Regiatrol e mal'CCll, ,diapondo,
no Rio, de cOrrelpondent.,
E.erit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43,
D«? 8 es. 12 hera..

TelefoDe 1494

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL�STrAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por ,vários anoe do
Serviço Cirúrgico do Prof.

.

AlIpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e viu cin:u�'
res intestinos delgado e grosso, tirol'

de rins, próstata, bexiga,. útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

ceIe, varizes e hernas.
Consulta.: Das 3 ás 5 horas, j rua

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

Reaidência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

QUER VESTlR·SE (OM (ONFORTI E ELEGANCIA 7
A

Mello . . . . . . . .. . .....
. I
............

r Or. r••lo Foat..
Clínico e operador

Co1I.ultório: Rua Vitor Meirelea, 26.
. Telefone: 1.405

Consulta.' das 10 áo 12 e d•• 14 i.

I! hrs. Residência: Rua Bl_
22. - Telefone: 1.620

PROCURE

Alfaiataria
Rua lI'elippe Scbmidt 48

Bom binóculo
Grunde visão

,Or. M.· S. C...·alcaall
Clinica exclusivamente de crianÇRf

Rua Saldanba llt'arinho, 10
Telefone M. 733

I·

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

do Brasil)
Médico por concurso da �ssistên.
ela a Psicopatas do DIstrito

Federal
l!:x.lnterno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
!lx-Interno da Santa Casa ·de W
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA Mll:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsulttl'rlo: Edifício Amélia Pai

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro

..alho, 70.
Das 15 IIs 18 horaso

Telefone: _

Oonsultório - 1.208.
Residência "- 1.305.

Produtos Vete',inarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal; 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma srande série.
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

.0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Am.polas de 10 em3 e frascos de

l(lú cm3.
SÔRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e frascos

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

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen;

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estaques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Terneri·na (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste,Suína, etc. .... •. • .........•.

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

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.

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomíeultura

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

Santa Catarina.

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bops livros, sobre todo. o.

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FbriaDóp�lill
Muitas felicidades pelo nasclme.

to de seu filhinho!
Mas, nio esqueça. que o melhN

presente para o seu "PIMPOLHO"!
� uma caderneta do CUDITQ
MUTUO, PREDIAL.'

. .. ... .... . .. ". .... .... . ...

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

'I Datilógrafa I

I . diplomada•
•
•
•
• Cartas a Maria Inês

i
.

Ferreira.

: Caixa Postal 55.

:.. , �

Oferece seus serviços.

Coqueiros Praia
A VI SO

Clube

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAo?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA;
Nossos.concertos são
, garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO,· 25 (frente ao Tesouro

,
. do Estado)

, ..

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

..

SENHORITA!
A ultima creação em retri

geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-o está
'

acompanhando a moda.

O encarregado tem, o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

II C A, P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

'

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia
inicial de Cr$ 111,00 apenas.

. Participação DOS lucro8
V'_·_·_-__.·_·........._-_....· .._-_·.·_·."..·,,_..-....- ..-..-.-......- ..w.....-_-.....,..-..-.. • __

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. • ,' ..

Mãe . •... •..•.... •..••... ••••••••••• . .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r:
PARTICIPA DO ORGUUlO DO ESTUDANTE, AJUDANDO A CAMPANHA DA CASA DO ESTUDANTE DE S. CATARIN

rlon800pOllS duas figuras do
tealro mundial

Estão em Florianópolis o Dr. formada para êste fim, dirigida .�
Wolfgang Hoffmann Harniser e lo dr. Harnisch, e tendo como

seu filho, Prof. Wolfgang Hoffrnann térprete artistas alemães e br
Junior, duas personalidades de ex- leiros, entre êles seu filho que f

pressão mundial no campo da arte. o papel-titulo, representarão Fa
O Dr. Hoffmann Harnísch, diretor to" de Goethe e mespetáculo bit
de "Hamlet" no Teatro do Estudan- güe, sendo explicado todo o en

te, aulor de vários livros. entre da. peça, interpretadas
A

as prind
êles: '.'Lord Clive -'0 comquista- pais cenas en') portugues e toda I
dor da índia", e "O Brasil que Vi", peça no original.
veio a Florianópolis acompanhado
de seu filho, intérprete di! Inocên

cia de Taunay e, também, intérpre
te de "Hamlet" e "Fausto", li-fim
de tratar com as nossas autoridades

sôbre a representação do "Fausto"

de Goethe como parte dos feste

jos comemorativos do bi-centenário
de seu nascimento.

,

Do mesmo modo que em São

Paulo e Curitiba, irá .patrocinar a

encenação do "Fausto", em nossa

capital, o sr. Governador do Esta

do, Dr. José Boabaid.
Uma companhia ,esped9Jmen:te

Homenagem justa
A vida do funcionário público é
bem digna dos louvores da co

munidade, inda mais em se

tratando de velho servidor, co

mo o é o nosso distinto conter
râneo sr. Victor Mariano da
Silva que, no Departamento de
Estradas de Rodagem no dia 5

dêste mês, completou trinta
anos de serviço.
Sua folha é eloquente e digna

dos maiores elogios. Nestes trin
ta anos de labor, muitos dire
tores lhe tributaram homena

gem ao seu dedicado esfôrço e

zelo no cargo de continuo da

quele Departamento, onde sem
pre fez amigos.
Por sua irradiante simpatia

e por seu ascendrado espírito de

camaradagem, o sr. Victor Ma
riano da Silva viu, no dia que
assinou seu trigéssimo ano fun ..

cional, a distinção com que o

tratam seus chefes e colegas de

Departamento, que aproveita
ram a oportunidade que se 'lhes
apresentou, para homenageá
lo.

Florl.n6poll,. 19 de M.r�o de '949
�

trumento de nobre e leal expo
sição dum govêrno e referente
à tarefa que se atribue, no regi
me por nós adotado, ao Poder

Á mensagem que o Presiden- Executivo, a fala do Presidente
te Eurico Gaspar Dutra ofere-

ao Congresso da República alu
ceu ao Congresso Nacional, por de, com esclarecida e honesta
ocasião da reabertura dos tra- precisão, à função dos parti
nalhos iegíslatívos dêste ano, dos, sem deixar de acentuar a
tem, como documento poí-tico contribuição das correntes, na
da mais elevada ímportân.ua, sua diversidade de doutrinas,
repercutido airosamente JÓIa

para a vital expressão represendo país e, especialmente, n.-s tativa da soberânia popular.Estados Unidos da América do Uma democracia a que faltas
Norte. ° preclaro Chefe da Na-

sem, aliás, os estímulos da livre
ção Brasileira, com a serenída- opinião partidária nos seus di
de de quem confia no apôio vergentes sentidos essenciais
que lhe dão nem sõme.ite as ralharia ao próprio dinamismo,
correligionários políticos que o atrofiando os órgãos através
elegeram para a magistratura dos quais o povo se pronuncia
suprema da República,. mas

e representa na universalidade
também todos os seus concída- de voto.
dãos de nobres estímulos mo-

.

O trais e cívicos, deixou exn ess ', ,0 ?onrado :resi�ente da

Re-, eSpera0 o em.�! publIca, que e, porem, um ho-. .

naquele momentosos documen-
me�, de. c�)l:vicções democráti- marchato, o seu pensamento em rela-
eas Ja sufícíentemente prova- .

. _

r.. Icão aos problemas que .sê si -

das, pôs em relêvo .ás excelên-
"

Sob a direção da t� entosa senho
tuam em plano de imperativa cias das normas democráticas e

rinha Cora ��nes, DIretora do pro

atenção, no atual instante da 8. -tal ponto as exalçou que a g�rama de ra�lO ?O Clube E,s�eran
vida do país. Com inteira e sua palavra, revestída de incon- L�sta de Florl..a�,opohs, a .�adlO S.otranslúcida franqueza, aludiu testável autoridade, levou a tô- �Ie.?ade Guarujá t�ansmItIrá hoje,
ainda aos palpitantes ínterêsses das as nações de pendores espi-

as 18,30 horas, mais um prog�ama
nacionais que pendem das so- rituais afins a tranquilizadora O ESPERANTO EM MARCHA. Sob

luções políticas, muitas das
mensagem

.

da confiança do nova orientação, o programa ref'e

quais, a seu ver, se alcançariam Brasil nos princípios que estão rido apresenta diversos sketches
dentro de revisões que preconi- sendo defendidos no cenário calcados em fatos ou na Iiteratura
za para melhor e mais eficiente internacional pelos povos que

esperantista tão opulenta e repre
funcionamento dos órgão de amam a liberdade. E se, além-

sentando opiniões de todos os pon

expressão .popular. fronteiras do país, foi de tal tos do globo. No programa de hoje
° general Dutra foi, como se modo expressiva a moção do será apresentado o sketch, 'com 9

sabe, candidato de um partido; Presidente Eurico Gaspar Du- personagens, intitulado O POLiTI

cujo programa consulta, em tra, tanto ou muito mais salu- CO, uma charge humorística do

todo� C?S setor�s d� existência tar foi a palavra presidencial escrí'lor holandez Henryk Mínc, es

brasileira, os ínterêsses co�et1- no âmbito da própria nacionali- crita para o livro PREMIAJ ROMA�
vos, ao mesmo tempo que, <fIe� a dade, em que a fé, públicamen- NETOJ, que inclui contos originais
tradições que não estamos dIS- te reiterada pelo insigne Chefe em Esperanto, em colaboração dos

postos a renegar mas que ao da Nação, na eficiência das pra- esperantistas dos principais pai
contrário, fazemos questão de xes democráticas,. contagia zes,

perpetuar, ajusta J. questão, muito confortadoramerrte a Com êste sketclt o programa ,O
social ao padrão espiritual do todos quantos crêem na capaci- ESPERANTO.EM MARCHA preten-·
Cristianismo. Dentro dos pos- dade de sobrevivência do regi- de efetuar a divulgação do Espe
tu lados do P. S. D., que foi a me a uma competição de valo- ranto em Santa Catarina de um

corrente política à qual coube res partidários, o que apenas modo agradável e interessante, le
á glória de desfraldar o nome equívaleráa uma '_:")'H:urrêncla vando os rádio-ouvintes a síntoní
do ex-ministro da Guerra como de fatores, vital cmunaência zarem os aparelhos receptores, ás
candidato à Presidência da Re- da mesma democracra. 1.8,30 horas, para a mais popular
pública, o general Gaspar Du- emissora catarínense.
tra poude, por sua vez, moldar O PRECEITO DO DIA •

.

a sua vitoriosa gestão presíden- 30-1 da farinha decial à própria clarividência com NEG_óCIO DA CHINA •

que descortinou o panorama
Uma mesma doença tem caráter

t ·100 oac·lonaldo Brasil em fase de recupe-
violento no homem, _;_ a varíola � r ..

ração democrática e de reestru-
e evolução sem gravidade na espé- RIO, 18 (A. N. P.) - No iní

turação jurídica. Foi, sim, mer-
cie bovina, - a vacina. Providen- cio da reunião de hoje da co

cê das amplas perspectivas do cialmente, se transmitida à espécie missão Central de Preços o vi:
programa do P. S. D. que s. humana, a vacina conserva sua be- ce-presidente sr. Luiz Dias Rol

excia. conseguiu, desde o pri- nignidade e impedir o ataque da lemberg comunicou ao plena
meiro momento de sua atuação varíola. Quando nos vacinamos, em rio que a aplicação da propor
no Catete, consolidar o regime, troca d_o insignificante incômodo ção de farinha de trigo em grão
em cuja estrutura hodierna, das vacmas que "pegam", adquiri- nacional na 'base de 30 por cen

fUIfdamente plantada nos sen-
mos o imenso privilégio de não to em relação ao produto de

timento� de solidariedade es-
ter a varíola ou alastrim. procedencia estrangeira come-

sencialmente brasileiros, póde Vacine-se de sete em sete çará a real,izar-se a partir do

repousar, sem receios, o futuro anos fiara ce1'tificar-se de dia 23 do corrente. Assim, a ini_
do Brasil. que continua imunizado con- ciativa da Comissão Central
Não poderia, assim, deixar - tm a varíola e o alastrim, - de Preços atinge plenamente à

de inspirar-se em sadio otimis- SNES. finalidade que tinha em mira e

mo a mensagem presidencial, PASTA DENTAL que era levar as grandes em-

que está repercutindo tão fa- ROBINSON presas a cumprir as determina-
voràvelmertte no exterior. 1ns- ções legais".

o MOMENTO

,-

LINDOS CHAPÉUS DE PALHÁ
NORTE·AMERICANO

RECEBEU "MODELAR"A

PA R,A F E R I DAS,
E C Z' E MAS,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R J E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

/

fim

mércío Exterior. Deve notar-se que
c ia-se oficialmente

nem Vishinsky e Menshikov, este
ultimo indicado como novo Minis
ira do Comércio Exterior,. foram
admitidos como membros cio Poli

tburo,

As ilustres personalidades,
se fizeram acompanhar pelos s

Jason Cesar, Archíhaldo Cabral N
ves e Walter Wendhausen, resp
tívamente presidente, secretárj,
cenarista do Tatro Experimen
do Circulo de Arte Modrena, pr
ram que por nosso .interrnérdío f'
sem transmitidos os seus agra1e
mentes ao sr. Dr. José Boah,
atuai governador do Estado pe
compreensão e interesse que
tnonstrou patrocinando a obra p
ma de Goethe.

.A imprensa dos EE.UU. comeu
ta a d�mi��ão de Molo1ov

Washington, (lJSIS) - Segunda
os comenLarios que apareceram, em

editorial, . na imprensa norte-ame

ricana, a demissão de Molotov, do

cargo de �nnistro das Relações Ex
tér iores Soviético e a sucessão de

An,?rei Vishinsky, não indicam ne

nhuma mudança na politica russa.

As mudanças verificadas em Mos

cou, podem, por outro lado, sig'ni
fícar alguma manobra tática. O que
se passou em Moscou, sobre o que
não foi dada nenhuma explicação
oficial, serve para il ustrar a arbi
trariedade do poder nas mãos da

ditadura, na União Soviética. Mo

lotov, entretanto, continuará como

Vice-Premier e membro do podero
so Políthuro, tal como Mikoyan,
substitufdo como Ministro do Co-

Kremlin planejou o nbl'andamen!
da politica, Vishinsky foi o ilorneJ
mais pobre que poderiam esclIlhe
para ocupar o posto. Sua longa I
lha corrida de abusos em r(,l�niüe:
internacionais, não oonqnislou ne

nhum amigo para a Russia nesie
lado da cortina de ferro". C.

A GRECIA RECONHECERÁ ISRAE
ATENAS 18 (U. P.) - O governo

anunciou que concederá seu re

conhecimento de f'ato ao governo
de Israel, isto significará o reconhs
cimenlo da existencia daquele Ei
Lado carecendo ainda que seja el

presso o plano de reconhecimen
to de relação díplornaticas.
CONVEItSAÇõES
COM A SIRIA

. DAMASCO, 18 (U. P.) - Anun
que a Siri

concordou em iniciar as comer

sações de armístícío com o Eslad.

de Israel, sendo assim a quarf
nação' árabe a discutir termos d

armísticio com o novo Estado.'

Expressando um ponto de vista

geral, o The Neui Y01'k TliYlES, co
mentou em parte; nomeações de

Vishinsky e Gromyko, indicam que

a poliLica já estabelecida pelo Poli

tburo continuará como tat, e si

houver qualquer mudança. i'slá

será uma mudança de tática e não

de estratégica ou objetivos".
O Pittsburçli POST-GAZE1"l'E,

fez o seguinte comen tário : "Si o

Egito foi a 'primeira nação a ass
nar armisticio com os israelistai

seguindo-se as conversações com

Líbano e a Transjordania. Esta

nações árabes juntamente com

Saudi Arabía e o Iraque torar

convidados para uma conf'erend
de paz preliminar, a ser realizad
a 21 de março, sob os auspicias d

Comissão de Conciliação da oX

na Palestina.

Em -circulação as' novas cédula
de 50 e 100 cruzeiros

.

as notas de cem cruzeiroS. lIo

RIO, 18 (A. M.) - Já estão je começarão tambem a ser en

circulando as cedulas da 2a es- tregues ao publiCO as cednla
tampa, as quais se distinguem de 50 ctuzeiros. As novas cedu
das a.ntigas por apresentarem las de 100 cruzeiros são seme
a mesma cõr 'no verso e no re- lhantes em ambas as faces,en
verso. São, no entanto, do' mes- quanto as de 50 tem no vers

mo tamanho das anteriores. e no reverso a tonalidade ro:a
Segundo informações obtidaS' São estas aS primeiras nOt
na Caixa de Amortização, Ja brasileiras fabricaaas na In�:ontem começaram a ser ali tro-

1
terra por Thomas de Ia

cadas· e postas em circulação Company, de Londres.-
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