
,,'t,;��i : ame l,maR. a
��,��·,�·r elbor' de 1948 �

'rn(.,r,;;. \'!)i RJO, 19 (A, N,) - A Associação dos
.lu.uh ir �prrespondentes Estrangeiros de Holly

�ood, no tradicional banquete anual do

l(!otel Roosevelt, nessa. cidade, escolheu
J:lme Wyman como i'a melhor aatríz .do

. 'lno" pela sua interpretação em "BeliIl'
r

"<Jt da (Johrmy Belinda), Este filme e o
l'�' "

i,�; �'. " ":-r�Tesouro da Síerra Madre" foram as "me-
.

, ... , ',� ihores produções. Pela primeira ,vez na
O MAIS ANTIGO D1ARIO DE SANTA CATARINA "J ." «, ,.",.."., história dos prêmios da Associaçao duas

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS películas empataram em primeiro lugar,
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES' Laurence Olivier' venceu como "o �e.. lho ator por "Hamlet.", Ellen Corby fOI a

1-----florilnóPOlis -Dom,ng�_2_0' de Março de 19�9 i ti. 10 4gD �n;���; �:r:a'"c�a���t:�t�us���, ::� !::
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lhor ator coadjuvante" por "O Tesouro
da Sierra Madre", John Huston foi pro
clamado o "melhor diretor" ainda pelo
"O Tespuro da Sierra Madre", O "melhor

. J'roprJetário e

Ano xxxv
..

WASHINGTON, 19 (UP) _.
O secrtário de Estado, Dean

Acheson, informou que não e

xiste um. unico artigo no Pac
to do Atlantico que aumente;
as obrgações dos países latino-
americano, ligados aos Estados
Unidos pelo Tratado do Rio
de Janeiro. Acheson prestou es

ta declaração durante a sua

entrevista coletiva com os jor
nalistas. Ao ser interrogado'
por um reporter: "Como as re

públicas Iítano-amerícanas. se-'

rão obrigadas a prestar assís- .

tenda aos países europeus, caso
os mesmos sejam atacados. e os:
Estados Unidos entrem em uma

guerra ao seu lado? - Ache-·
gueros, o famoso mexicano, pelo seu tra-

san respondeu: "Existem areas:balho em "A Pérola",
de segurança compreendidas
tanto pelo Tratado de Defesa do
Hemisfério, assinado no Rio de
Janeiro, como pelo Pacto do A
tlantico Norte mas isto nãO!sig-.

RIO, 19 (A. N.)·- Assumíu hoje o co- nifica, necessaríamente' qu : as:
mando da Escola Naval, em subst itu'íção vinte' nações Iatíno-americanus;ao almirante Pinto de Lima, o contra .

almirante Antõnio Alves Câmara Júnior. tambem, .agora um aumento.
Presidiu o ato o diretor do Ensino Na· em suas obrigações".

val, perante uma formatura do corpo de Abordando outros asnectos
alunos. do tratado, o secretario d\� Es-Ao novo diretor cabe, como prImeira tado acrescentou: "t'. Espanhatarefa, receber os aspirantes daquele tra-
dicional estabelecimento ,excluidos em encontra-se' dentro da zona de
massa no an,o passado. I segurança do Pacto do Atlanti

. co. Muito tem sido discutido '50-

ore a sua aceitação OH não t-
mo nação sígnataria . Parece e

vidente de se tornar um dos
membros do Pacto do Atíantir.o
terá que satisfazer duas :�ündi
ções essenciais: 1° -- Decidir
se a salvaguardar a líbcrdade
direitos comuns e a civilização'
de seu proprio povo e a obede
cer os principias democratícos
de liberdade individual e respeí
to as leis, principias estes que
nortearam todas a confecção
do Pacto do Atlantíco; 2°
Contribuir para a segurança da
area estipulada, no texto do'
Pacto do Atlantico".

No ato inaugural do edifício tio sição Agro Pecuária, bem como a

Fórum .em Lajes o sr. dr. José B0a- presença de Vossa Excelência.
• baid Governador em exercício, pro- Os dois fatos, representam bem o

nunciou o discurso que inserimos encontro de dois sentimentos da
a seguir:
E de se gravar imperecivelmente

em nosso coração, o gesto afetao"
so e fidalgo de Vossa Excelência
alterando alguns instantes de SPIl

precioso tempo. tão cheio de cem-
,

promissos, responsabilidades e pre
ocupações, para passa-los no re

cinto, deste templo sagrado da jus
tiça, associando-se com o Governo
do Estado aos sentimentos e ex

pansões de s{ldia alegria dos filhos
desta terra feliz.
Não olvidou, nem olvidará jamais

o seu Estado natal o grande esta

-dista, que com clarividência _e :se

gurança preside o Senado da He

pública, nesses difíceis momentos
da vida nacional,
Refletindo os sentimentos de

simpatia e grande admiração
.

QUC
o povo catarinense tributa à

personalidade timconfmndivel de
Vossa Excelênoia, Sr.' Vice-Presí
dente da República, o Governo '0

Estada, sente-sã honrado em lhe Àmbos os sentimentos refI etiram
,prestar, neste ensejo, as suas ho-

se no entusiasmo com que a gente
menagens de respei!o, admiração e Iajeano recebeu os dois aconteci
reconhecimento.

mo, para que o povo hariga-verde
não se deslembrasse do exemplo
vivo e abnegado do excelso reali
zador catarinense.
Hoje, mercê da orientação polí

tica e administrativa imj?l'3.tada .no

Estado, por Nereu Ramos tCIl;OS
realizado um obra de tal grandeza
que somente as. gerações futuras
está destinado o julgamento hones
to. e imparcial.
Ao inaugurar-se o Forum de aL

jes, abre-se-me o ensejo para, em

rápido escôrço, dizer aos catari
nenses o que ten! sido a gestão do

governante, que, ora, por força de
preceito constitucional, se desm
cumbe da alta investidura de Che
fe do· Executivo Catarinense.

A solene inauguração do Forum de Lajes

"Não aomllotarão os 1
compromissos da
América Lalin8»

filme estrangeiro" coube a "Hamlet" e

"The Search" teve três prêmios: "o me

lhor filme sôbre a aproximação dos po-

o importante discurso I do governador José Boa.baid
vos", "o melhor "screenplay" e "a me

lhor interpretação juvenil "que coube a

Ivan Jandl interprete dessa produção.
"O melhor "cameraman" foi Gabriel Fi-

população lajeana; O seu' espirito
agradecido e a sua admiração ne

Ia personalidade marcante do filho
dileto de Lajes.

Novo diretor' da
Bscola Nilval

Inauourado o
Banco de' OlhosNo decurso do exercício de 1941), RIO, IH (A, N,) - Por iniciativa do

com severas e cuidadosas provi- professor Abreu Fialho Filho, inaugurou.
dências acauteladoras das f'inan- se hoje na Santa Casa de Misericórdia o

'É o primeiro serviço no gênero ínau
gurado no país, com a certeza de que
virá contribuir para o desenvolvimento
da oftalrnologta no BrasiL

O "Banc-, de Olhos" tem por finalida.
de conservar 'e distribuir às diversas clt-
nicas as corneas transparentes de pessoas
falecidas' para serem enxertadas, nos
olhos _ele pessoas vivas.
Assistiram ao ato inaugural dois anti

gos cégos que operados recentemente na
Santa Casa, tiveram suas córneas substl-

ças, pela compressão rigorosa das
despesas consideradas adiáveis as

segurou-se à administração pública
soma grandiosa de realizações.
Assim é que concluiu-se a cnns

trução de' oito prédios escolares,
duas delegacias regionais, uma Ca
deia Pública, um Cenyo de Saúde,
UI11 Pôsto de Puericultura, doí.,
Postos de Defesa Sanitária Animal,
uma ponte de concreto sôbre o rio

"Banco de Olhos".

mentes, que se registrara m num
Por certo, Lajes guardará desta só aplauso que foi do mesmo tem

solenidade inaugurál inesqueciveí po de. benemerência e de reconhe
recordação, porque assinala ainda cimento. Reconhecimento demons
emocionando-nos vivamente a pre- trativo de que o não esquece o seu

em sete grupos escolares, uma de

sença tão -ansiosamente desejada do grande administrador e benfeitor. legacia regional e um. posto de
nosso caro Governador licenciado Na verdade, a obra de Nereu Ra- puerfculturà.
Dr. Aderbal Ramos da Silva.

1110S é grande em amplitude e em
Em construção se acham treze

A visita de Vossas Excelências profundidade grupos escolares, duas escolas,
sianifica e expressa o propósito duas delegacias regionais, uma�

RIO, 19 (A. N.) - Em assembléia ge-indisfarçavel de estimular com sua As necessidades mais imperativas cadeia pública, a maternidade de ral, o Sindicato dos Estabelecimentos de
comparencia e "com o seu exctn- do nosso 'povo, como soluções insu- Florianópolis, um posto" de' saú�le Ensino Secundário e Primário desta ca.

pIo a fé nos destinos de Santa Ca- substituivel da grandeza catarinen- em 'Itajai e obras complemenhres) pital debateu longamente o projeto ela·
.

d
.

I + se, foram estudadas e 'atacadas com lt C I' S t
borado pela diretoria do Ensino Secun·'lanna e os que aqUI por e a .ra- vu osas, nas o onIas a[!.ftl"a, dário, propondo a reforma do sistema. denalham e se afadigam". denodo e sincerida.de por esse gran- Santa Teresa, no 'Hospital Ncreu inspeção federal daqueles dois ramos de

Dois fatos se assinalam aqui, fa" de apaixonado da sua terra. Ramos e no Parque Infantil ue ensino. Durante os trabalhos foi apresen.
zendo a cidade vibrar de

entUS1a:>'1
Aderbal Ramos da Silva, çorv de- Florianópolis. tado um parecer condenando formalmen-

.

. te o ref.·erido projeto pOl'l'llma série demo: a inauguraçã'O do edifício d$ dicação e desvelo, assegurou a ;"ua Com essas obras enumeradas. "\.
razões expostas pelos relatores, professo-Forum, obra. g�andiosa pelas pro- continuidade, no prosseguir a .n�es- despendeu o erário 13 milhões .J.24 res João Paulo Jurema Matos e Anselmo

porções e QbJebvos e da 5a Expo- ma senda de trabalho e patnods- C;ontin'L/,aa na 3a. pagina Bressan.

Momentos há, que não podemos privar aos ou

tros a nossa bondade. Isto vem a propósito de um3

série de coisas que seu autor chama de artigos, pre
tendendo com elas atacar a ARTE MODERNA COlYI.ü

�e a mesma dependesse da sua opinião. O "diretor"
do jornal em que foram publicados os tais "artigos"
disse as coisas mais infantís sobre a Arte Moderna;
recusamo-nos a acreditar que o povo de Lajes pense
de maneira indentica às duas mencionadas pessoas,
do mesmo modo que, em Florianópolis, nem todos
pen�a:rp. e escrevem "coisaB" como um individuo que
nãó sabe o que é arte, mais critica, isto é, penslf que
critica. Sempre haverá mediocres.,

"O homem médio aceita qualquer progresso,
menos na arte. Crê nas vitaminas, na alegria, na
penicilina, mas não aceita Picasso; voa de avião,
mas detesta Stravinski; admira a teoria da relativi
dade, mas não lêl James Joyce; torna pO$sivel ó co- ,

munismo� mas se recusa a compreender Alfaro Si
qu,eiros. A culpa não é sua. Na escola, quem lhe en

sinou a pintar foi um homem que nada sabe de pin
tura, um inimigo de Portinari; Diego Rivera e Picas
so; meteu-lhe nFt cabeça versos estupidos um inimi
go de- Albert Valéry e T. S. Tliot, acostumara-na
à música militar os inimigos de Stravinski e Scho
enberg."

"É muito frequente ouvir-se a queixa do homem
médio: "Beethoven me desagrada; Bach me cansa.;
os compositores mod�rnos me desesperam; Cis pinto
res estão zombando de nós; os poetas são uns far
santes." Por que deveria reagir de outra maneira?
Ensinaram-lhe a gostar de valsas, marchas, tangos;

,

ruídas. estando em adiantado estado a
do Pri.XI', um rnercado �. uma- esta- 'cura r-adical,

ção transformadora. Os clerrtistas explicaram que a visão

Aumentos de vulto se fizeram
no caso de tais enxertos é restrtuída com

relativa rapidez. nunca 'em forma Ime
diata.

Inspeção Federal
do Ensino

-_ 8 ..

I'Arle Moderna i
: :
............... . •.............

a pintar vacas, árvores, cadeiras "parecidas"; a ler
poeminhas patrióticos, infantis, morais, escritos pe
los assassinos da poesia. É preciso procurar esse ho
mem médio· que não atreve a negar. os progressos
da química, da biologia, da eletrecidade, de que,
aliás, poqco entende e dizer-lhe: "Não, você não
tem mau gôsto; você é apenas um grande ignoran
te; você é apenas um desrespeitoso a proposito do
que não entendo".

"Há outro homem médio dificil de conquistar:
o que acredita que sabe. Anda por aí esse homem;
Chama-se professor, acadêmico, Ministro, político,
general, médico, advogado. Quer que lhe expliquem
tudo".
"- O que está nesse quadro, não sei se é uma

vaca ou uma chaminé! - Exclama. Pode-me expli
car isso?

Não, não posso nem quero explicar esse porme
nor. É o bárbaro grita:

- Está vendo? Nem você o entende! Eu, que
sou dentista importante, não entendo. Deve ser um

disparate.
.

Ou então lhe apresenta um poema preparado.
- Olhe o que encontrei. Aquí está um poema,

que diz ao oceano:
,

Irá a ?orto Alegre
RIO, 19 (A. N.) - Na próxima têrça

fejra, em avião da carr-eira da "Varig ",
seguirá para essa capital o sr. Joáo
Daudt Oliveira, presidente da Confedera

ção Nacional do Comércio.
Em sua companhia seguirá o sr. Luiz

Antônio Borges, secretário. da Confedera

ção, os drs. Aldo Franco, membro do
Conselho Federal do Comércio Exterior
"e do Instituto de Economia e Paulo Go-
doy, 5eu .secretário particular.

.

O objetivo 'dessa viagem do sr. João
Daudt Oliveira é combinar várIas medidas'
para a, Conferência Econômica 'que se

realizará em Araxá, no pr6ximo mês de
,Íulho..

'

Também estamos informados de que
ainda êste mês Visitará P. Alegre o depu
tado Euvaldo Lodi, presidente da Confe-
deração Nacional de Indústrias.

, Si tu dêsnupo aparecido y verde
si tu manzana desmedida, si
'en las tinieblas tu manzurca, dónde·
está tu origen?
Poderia colocar isso ao alcance do meu fraco'

entendimento?
'

Não; digo-lhe que não, ,que então já não seria
o poema, porém outra coisa, que não é preciso en·"
tender 'cada frase para ter uma sensação de beleza.

Aí ele dá pulo de satisfação:
- Não dizia? Você, que é .crítico, não pode com

preender o poeta. Eu, que sou dentista impõrtante,
declaro que isto.é uma asneira."

,

"Estes homens já estão perdidos para toda co

munição estética; puseram a sua soberba e a sua ig
norância entre eles e o artista. E tambem o está o
crítico que pontifica cotidianamente - o que acon
selha ao escritor jovem: "Viva mais, jovem, e es

creverá melhOl"'.
"E o está o pedante que para escrever sobre

um livro de cem páginas, de autor desconhecidb,
cita Aristóteles, Vico, Taine, Valéry' e Gide. Todos'
estes são muito perigosos, e não sei que método re

comendar contra eles".
Arturo Torres Rioseco ao escrever este trecho,.

por certo já previa que muitos são os que querem'
ser notados e que poucos possuem mérito para o se

rem p�r sí mesmos, precisam criticéJ,r (mesmo sem
nada saberem, não temem o ridículo), gritar, para
quel se lhe note a existência. Não. temos ·tempo para
responder a todós os tolos. Comprometemo-nos, no
entanto, a indicar uns livros a fim de que aprendam'
algo. Estaremos às ordens.

-
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Doencas nervosas e
,

Direção: Prof. Otavio da Silveir'a
Dr. Arnaldo Gilberti

Clínica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo' de Almeida Netto

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA
Tratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-America
nos. Choques elétricos, pelo .Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla
ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi.
me alimentar

• ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
Amplo parque arborisado. ·Completa separação de sexos. Pavilhão iso
lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente à cargo .de especialistas.
Transporte de doentes.
ELETRICIDADE MÉDICA

Imoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-.
r'es do cérebro.

.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHÁ N. 1247 - BACACHERI I

FONE 3055
ENDEREÇO TELEGRÁFIC;O "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARANÁ.

CUTIS
'CANSADA

.

e sem �IÇO

m,

,

,

#!Jt

As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, rnan- �
chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando, nu
vens sobre a sua felicidade, con
fie nas �irtudes do Creme RugaI.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro'
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,

_pescoço,'e todos' os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece' os tecidos, dá 'vi-
..:or e mocidade à pele. Com ape
nas urna semana de uso do Creme
RugaI a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo'
8 sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & Freitas, Ltda.·C,P.1379-S. Paulo

� ., ".,.,

mentais

Cabelos Brancos 7

Sinal de velhice
A Loçã. BJ'ilhante faz 11'01.

tar a c&r natural primiti'llQ
(ca.tanha i leura, doirada ou

neora) em pou.o tempo. Não
i tintura. Não mancha e não
.uj". O .eu u.o- i U\npo,
facil e agradCível.
A Logão Brilhante extingue

a. COllpOll. o prurido. a' .ebor
rhéa e t6da. a. afecçõ.. pa
ra.itdria. do cabelo. a..im
como combate a calV'icie, re

'fitàlizozado a. raiz.. capila
re•. Fcii aproV'ada pelo Depor-'
tamento Nacional de Saúde
Pública.

C.mi•••, Gra".t.'a Pitame.
Mei81 d.. melhore.,- pelol me·

noree preço. .6 o. CASAdUIS
CELANEA - R �CJC, M.fra

Represenlante--Rio
Representante especializado em artigos' texteis, otímamen

te introduzido no comércio al(ácadista, aceita representação de
fábrica de tecidos, artefatos de tecidos e dos demais, artigos
similares, rendas, etc., para a praça do Rio de Janeiro. Aceita
tambem representação de artigos de outros ramos, Cartas para
Werner Mandel, Rua Laranjeiras 210 s.1 806, Rio de Janeiro.

,
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! É uma Jóia 1 Uma jóia que apresenta
conjunto de vantagens até' boje nunca reu-

nidas em um relógio.
.

ELGIN significa qualidade, beleza. eco

nomia e absoluta garantia: o aspecto externo
é de estética moderníssima; seu preço ex

traordináriaménte módico representa segura
.ínversão, porque ELGIN possui corda inque
fbrável-invenção da Elgín Nacional Watch

f Company - que o garante para a vida toda I

Único no Mundo de
CORDA INQUEBRÁVEL

D'islribuidor pa� todo o Brasil

O T -T O 5 T R A U 5 - R U A B LI E NOS
filial Ruo Líbero Bodoró 488 - S. Paulo

.,

AIRES; 53 - RIO.��
,

":: ,::::;Bt;G;(tlf�;;';f·':,l::Ãd;·;':E-x À'T.O':-Q U A NTO A SES T R Ê lAS! {.
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liTUOJU a JlUGUJUW

LILLA
A AR QUENTE

;ARA CAFi

Resultado de 30 anos de prática, o Torradcr "LiIla" garante-
uma torração que conserva integralmente as substâncias que
dão ao café (I seu aroma e sabor tão aprecíados. Graças ao seu

aperfeiçoado sistema de aquecimento a ar quente, faz a torraçãoo
e� 20 minutos apenas. Diversos modelos, podendo funcionar'
a lenha, carvão. coque ou óleo Diesel. Solicite-nos catálogos._
Vários tamanhos. PreçQ!> acessíveis. Facilitamos o pagamento�,

Temos també",: Moinhos e e/evqdores para café. Discos:
para moinhos. Motores elétricos er outras máquinas para,
fins comerciais, industriais e agrícolas.

Cia. LILLA de Máquinas
, k

INDUSTRIA e COMERflO
'Fundada em 1918

RUA PIRATININGA, 1037 - CAIXA POSTAL, 230 - SÃO PAULO
OFICINAS E FUNDIÇÃO EM GUARULHOS (SÃO PAULO)

P'lS "" Arco- Artud_

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mil cruzeiros.
Em vias de conclusão se acham

A mulher tem obrigação de ser as obras da adutora de Ffuriano=!
ANIVERSÁRIOS: RUBENS LANGE bonita. Hoje em dia só é feio quem polis e a ponte sobre o Ríbcirào

MENINO ADILSON Comemora amanhã mais um quer. Essa é a verdade. 'Os cremes Garcia, em Blumenau.
A data de hoje marca mais um aniversario, natalicio o. estimado protetores para a pele se aperfei- Já está contruido o Pavilào de

.aníversár ío do inl.er-essanta garoto jovem Rubens Lange, estudante coam dia a dia. bovinos no recinto. da Exposição .Je

.Adilson F. Silveira, querido filho do Curso Cientifico do Colégio Ca- Agora já temos o creme de alfa- Lajes,
-do sr, Francisco Silveira e de sua ta rinense, e filho do nosso prezado ce "Brilhante" ultra-concentrado Acha-se em inicio a remodelação

, ..exma. sra. d. Maria G. Silveira. amigo sr. Walter Lange, alto f'un- que se caracteriza por sua ação ra da Ponte Hercilio Luz.
Adilson oferecerá a seus nume- cionárto da Agência do Banco do pida para embranquecer, afinar Com essa exposição, feita pela ra-

rosos amiguinhos uma farta mesa Brasil, nestá capital, refrescar a cutis. ma, desejei apenas evidenciar � pa-.de doces e finas bebidas, f'estejan- O na ía liciante de amanhã é lar- Depois de aplicar este creme, oh- norama administrativo 'da atualida-
,do o ácontecimento. gamente relacionado nesta capital, serve como a sua cutis ganha um de catarinense, tão somente no se-

SRTA. ROSELí-TERESINHÁ principalmente nos meios esportí- ar de naturalidade, encantador á tor das obras públicas.SILVA vos, sendo que, por-isso, será mui- vista. Continuando o vasto programa de
Faz anos hoje a graciosa. e gen- to cumprimentado por seus nume- A pele que não respira" resseca

realizações iniciando com o govêr-,-til senhorita Roselí-Teresinha Sil- rosos amigos. e torna-se horrivelmente escura. O
no Nerêu Ramos é com grato prazer'va, fino ornamento da sociedade SR. BENTO CALLADO Creme de Alface "Brilhante" per que trago ao vosso' conhecimento.local e dileta filha do nosso distin- Decorre amanhã o aniversário míte á pele respirar, ao mesmo
haevr o Govêrno �oncretizad6 mais.to conterraneo sr, Mário Cândido do sr, Bento Callado, cirurgião- tempo que evita os panos, as mano

., da Silva, competente Contador dentista. chas e asperezas e a tendência pa-
-Geral do Estado e de sua exma. HEMIO PESSOA ra pigmentação.
.,espôsa d. Soarês da Silva. A diS-' Faz anos amanhã ó jovem He- O viço, o brilho de uma pele vi-
tinta e. estimada jovem .recepcio-I mio Pessoa, aplicado aluno do va e sadia volta a imperar com °

nará suas amiguinhas na residen-: Colégio Catarinense. uso do Creme de Alface "Brflhan-
,cia de seus pais, oferecendo-lhes,' MENINO YOLDORI MOACIR te". Experimeate-o. s,setnhores,: d 'do d def

.

I A f "d d hã assi I É um produto dos Laboratórios. 111 o que e uma a rva os eu-
I.uma esta íntima. e erneri e e aman a assina a •

JOSÉ SALGADO ' mais um ano de feliz existência Alvim c.t Freitas. S./A. ses o achar-me aqui, quando na

T h
. , .

d travê
.

Y ld
.

M .•.•••••..••....•...••••••.•••• governança constitucional do Esta-·ranscorre oje o amversario o ravesso menino o 01'1 oa-

'natalicio do estimado jovem con-' cir Rosa, estremoso filhinh'o do do, justamente ao inaugurar-se o Fo-

I terraneo José Salgado, filho do sr. Moacir Rosa, benquisto f'uncio- PASTA DENTAL rum de' Lajes, o mais moderno tem-

íntegro Juiz dr. José B. Salgado e "nát-io do IAPC e de sua exma. sra. ROBINSON plo de justiça do Estado, preito
<de sua exma. sra, d, Heloisa S. d. Lola Rosa.

I"
.. ,. . . .. . de um labor fecundo que se er-

.Salgado de Oliveira.
.

MENINA LUIZA HELENA DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA gueu neste rincão para demonstrar
SR. ARI MAFRA .

Vê completar seu 70 aniversa-· e
.

mais unia vez, o acendrado amo:' e

Grata para todos os amigos do I 'rio amanhã a inteligente e queri- DR. CARLOS LOUREIRO entusiasmo que Nerêu Ramos têm
.sr, Ari Mafra, é a data de hoje, da menina Luiza Helena Siridakis, DA LUZ pelo torrão que lhe foi berço.

p,o�s assinala s�u anive:-sario nat�- filhinha do sr. João Savas Sirida-
.

ADVOGADOS Saudando o povo do planalto ca-

11ClO. Cavalheiro de fmas manei- kis, hábil volante. . tarinense, nas funções de Governa-
ras, inteligente e de carater, iliba- OSliiAR STUART Eect itôeio : Rua João Pinto dor, é um prazer para mim o fazê'
"do, o aniversar-iante exerce com Faz anos amanhã o jovem Os- n.O 18 _. Florianópolis lo neste templo do Direito..

.

proficiência o alto cargo de Secre- mar Stuart, fiÍho do nosso preza-
••• '................. ...•.......

Se o direito é a arte do bom c do
tário da Caixa Econômica Federal do amigo sr, Aureliano Stuart. CATALOGO DE MOEDAS DO justo, a majestade e a nobreza dr-

I 'BRASIL. nesta capital, onde,' com presteza SR. MANOEL DA PAIXÃO,
. '. d m

quitetural deste edificio córrespon-
e dedicação, atende a todos que 0..1 .

TOURINHO

[
Ja se encontra a venda Cad dem à grandeza das funções que

procuram. Muito relacionado nos O estimado 2° sargento da Base todos os preço� de moe as e
êle vai agasalhar, localizar e pro-

-nossos meios social e íuncional, I Aérea desta capital, se. Manoel Ouro, Prata, NIqueI e Bron�e. teger.
o nataliciante será, por certo, ho- da Paixão Tourinho, comemora, Preço 20,00 em todas as livra-

Seja o Forum de Lajes, iniciativa
menageado pelo transcurso de tão amanhã, mais um aniversário na- rias da cida�,e.. , de Nerêu Ramos, a guarida da SUIS-
::auspiciosa efeméride. I tal icio.

Pelo correIO Cr$ 25,00. tiça, e servirá assim, a comunhão
SRTA. OSCARINA STUART MENIN_\. MARLY-MARIA da gente montanhesa. IMPERIAL

A distinta .enhorita Oscarina A encantadora menina Marly- motorista do Corpo de Bombeiros. Um filho de Lajes lhe deu anda' ÁS 7,30 hs.
'.Stuart, dileta filha do sr. Aure!ia-! Maria, dileta filha do sr. João

__ o sr, Darci Lopes, comercia- mento, promoveu-lhe a construção, ANA E O REI DO CIÃO
no Stuart, faz .auos hoje.

. I Meira, gerente da filial do Moinho -

ríscou-Ihe as linhas arquitetõrii- No Programa:no .
. SRTA. EPONINA S. MENDONÇA Hiogt-andensese de sua exma. es- _.:.. o sr. José Newtin Spoganicz cas, e eu, amigo e admirador do 1)- A marcha da vida - Nac.

Deflui hoje mais uma data ani- posa d. Maria de Lourdes Meira"
__ o sr. José Dias. Figueira, Iun- grande, e ilustre Vice-Presidente da 2) ._ Fox Airpan News 31 X 18

versária da graciosa senhorita comemora amanhã seu aniversa- cionaria dos Correios e Telégrafos. República, rejubilo-me em vir e jornalEponina S.' Mendonça, 'estremosa rio natalício. FAZEM ANOS AMANHA: assistir à inauguração deste verda- Preços: ,,;:filha do nosso distinto amigo Joãn Ás suas muitas amiguinhas a
_ a srta, Zulma Macedo, filha deiro monumento, obra condiana Cr$ 4, 80 (Un�co)

Mendonça, competente construtor gentil Marly-Mar.ia oferecerá uma do sr. Erasmo Macedo.
. do espírito que o ideou e ergeu, "Imp. 14 anos." ,

.. .é fino ornamento da nossa vida festinha íntima.
__ o jovem João Ferreira de apresentando-o à sua terra natal; co-. .

.social. ,SRTA, MARíLLA., DE CARVALHO Morais. 1110' se coroasse uma administraçi.io, IMPERIO
A aniversariante cursa com bri- A data de amanhã regista o nR-

__ a sra. Nélia S. R. Zanini, espô- ainda quando Neru Ramos ia se Á 1,30 hs.
1hantI'smo o 2° ano normal do talicio da g'entil senhorita Marilia A tA

.

Z
..

di' 1) O Esporte em marcha -sa do sr.. n omo amm, guar a- houv.esse trasladado para plano -

,Instituto "Coração de Jesus" e é de Carvalho, ,elemento de destaque livros. alto, 1'\0 cenário ,da politica f�rleral. Nac.
muito estimada' pelas colegas e da nossa alta sociedade e aluna

� o sr. Itamar Fortkamp, 1° sar- Politica, sim no bom' sentijo 112)
- .HOSPEDE M�STERIOS,),;pelo corpo docente daquele esta- do lnstiLuto "Coração de Jesus".

gento rádio-leleg'rafista da polícia' de presidir aos direitos !>oliticos .

MaIS um sensaCional epso-
1:lelecimento de ensino. D. ORLANDIí'jA PAMPLONA -

't dlO de
Ás manifestações de simpatia Deflui amanhã mais uma data

MIll ar. das cidades e dos cidadãos demo-
O FAL'CÃO DA FLOREST�cráticamente, com fatos, e não .,im-

,.que receberá pelo decurso de seu natalicia da exma. sra. d. Orlandi- VIAJANTES: 7°, e 8° Eps.plesmente com palavras vãs, em pu-
Contl'nuaça-o do serl'ado�natalicio, nós- também nos associa- na Pamplona, digna espôsa do sr.

·,mos. Joã.o Otáyio Pamplona, funciona-I SR. MOACIR IQUATEMY DA ra demagog1a. O TERROR DA MONTANHAS
CEL. MÁRIO GOMES rio da Delegacia Fiscal. ,SILVEIRA l-40 e 5° Eps.

Faz anos hl,lje o nosso distinto D., NAIR WENDHAUSEN DE De sua viagem à Capital Federal, Recebei, portanto, meus_ senhores,
5) _ Amôr á Muque e a Mar-

'conterraneo sr. Mário Gomes, ALBUQUER:QUE regressou o nosso .colega oel impren- grandes _?arabens, e .a� ml_nhas con-
telo _ Des. Popeye. (

ilustre coronel do nosso Exército. Decorre amanhã o aniversario S3 jornalista Moacir Iguatemy da fl'atulaçoes 'Pela. edIÍlcaçao. da no-
6) _ A faca sabida.

SR. JOSÉ DE SÁ FREIRE naCalício da exma. sra. d. Nair Silveira, que tem sido muito cum- t re casa da JustIça, a qu.� junto os
Desenho colorido.

Aniversaria nesta data, o nosso Wendhausen de Albuquerque, vir- primentado.
' melhores votos para qu� ela c�.�rer E 'uma gozadissima comédia

"'Prezado patricio ,sr. José de Sá tuosa espôsa do sr. dr. Alvaro de
.
__ o __

. panda à magnitude e a amp_l U( e ARES ROMANTICOS,

Freire, alto funcionário do LA.P.I. Albuquerque delegado do Ministé- FESTIVAIS: das funções a que se destina, ao Preços:
, nesta capital. SRA. OSVALDINA SOUZA COSTA O Círculo Operário de Florianó- serviço, do Poder Judiciário, ás Cr$ 3,00 (Unico).

GIL NUNES A efeméride de amanhã regista polis realizará amanhã mais um suas decisões, ás suas sentenças, à "Imp. 10 CQEZ) anos.
Decorre amanhã mais um ani- o natalicio da' exma. sra. d. Osval- iêStival mensal, com o seguinte sua força na sociedade nesla beli�- IMPERIO - ÁS 7,30 hs .

. -versário natalicio do talentoso dina Souza Costa, digna esposa programa: sima cidade, à qual apresento os CORPO E ALMA
'jovem conterraneo .Gil Nunes, do �r. Wilmar Costa, contra-mes- ia parte meus cumprimentos e as minhas Preços:
aplicado aluno da Academia do tre da Alfaiataria Camargo. Abertura da. sessão ,- Saudações felicitações. Cr$ 4,00 (Unico).
'.comércio. VALÉRIO GRAMS circulístas - Avisos e novas nOU- Como Governador em eXerCl(�lO, "Imp. 14 anoS.

SR. AFONSO DELAMBERT Vê transcorrer amanhã mais uma cias. é com grata satisfação que faço a .

A ,efeméride de amanhã assinala data aniversaria o estimado jovem 20 parte entrega do edificio do 'Forum, à ROXY ás '2 hora�.

,� natalício do sr. Afonso Delam- oonterraneo Valério Grams, estu- Exibição do filme "A voz da .Justiça, de Lajes, na pessoa do seu NA PON'I'A DA ESPADA
-

bert, ,espirito empreendedor e, dante da Academia de Comércio, homa", Para êste f.estival a entra· integro 'Juiz Dr. ívo Guilhon. COM': William EYTHE -- Hazet
. progressista, e figura de destaque e pessoa lari;amente relacionada da será franca . . , . . .. . .• COURT.
nos nossos meios comerciais, on- nesta capital. -". HOSPEDE MISTERIOSO

, de se impôs por seu carater e sua FA,ZEM ANOS HOJE: INAUGURAÇõES: COM: Victor JORY
,capacidade de trabalho, -- a menin� Eris Simas. A Sociedade Barriga Verde inal'Í- As á"uas do mar não constituem Um filme misterioso, desenrolan-

Ás ineqll ivocas demonstrações - a sra. Anita Labes, espôsa do gurou, ante-ontem a sua nova se- perigo ;3ra a conserva.ção dos Mo- 4) -- Continuação do incompa-
de apreço e amizade que receberá se. Otávio La]je�. .' de social à Avenida Hercilio Luz. tores JOHNSON Sea .Horse pois,. to ravel seriado:
:amanhã, nós nos associamos. I --' a srta, Martinha Maria Setu- Ao notável acontecimenLo social dos êles, antes de sair da fábrica, COM: Herman BRIX (O nov()

MENINA ZUZú
'

bal. compareceram os sócios daquela são trataqos por um processo espt'· TARZAN).
entidade desporttva acompanhados cial. idealizarlo e execptado para O FALCÃO DA FLORESTA

dOe suas exmas. fa_mílias. Pena que prote�er as partes metálicas contora O TERROR DAS MONTANHAS'

não nos tivesse chegado às mãos os efeitos corrosivos da água salga- COM: Ralph BYRD.

um con"iLe para noticiarmos, com ria. Distribuidorf's Comércio �, [l/50 Episodios. ,P-I
r

1
det�lhes, as festiyidades realiza- Transpnrtes C. Ramos S. A. _ João Preços: Cr$ 4,00 -- 3,00 r' ,

das. Pinto,9. : I! p �,t:Jil!lJl. "Imp. 10 (DEZ) anos".
"

!J

VidaBbcial A beleza é
obrigação

A solene. .,.

uma aspiração do laborioso e hravo

povo lajeano, tendo sido assinado
no dia 9 do corrente, com o Escrí
tório Saturnino de Brito a constru

ção da rede, de esgotos de Jaies.

Completa mais uma primavera, -- a menina Maria Luiza, filhi·
'amanhã, a graciosa e inteligente nha do sr. Roland'o Périco e sra.

menina Zuzú Rutkosky, estremosa d_ Mafalda Périco, residente em

filhinha do sr. Eduardo RuLkosky, Lauro Müíler.
compf'tente mecânico da, oficina - a srta. ElizabeLh Gou"eia fi
da fil'ma Carlos Hoepcke S. A. -j llla do sr. Lino ALanásio GoU\�eia,

CINEMS;
RIT:.::. ú.uEON ROX1{
RITZ - 2, 4, 6,30 e 8,30 hs.
DDEON - 7,30 hs
ROXY -' '1,45 hs.
Sessões Elegantes

-- Um sonho transformado
em filme!
- A maior concepção cine

matográfica dos tempos que
passam!

- Urna gigantesca e suntuosa
realização!

O LADRÃO DE BAGDAD
Tecnicolor

com

SABÚ - JUNE DUPRE7.'-
COMILGD VEIDT
IMontagem ,�DES!LUMBRANTE
CENARIOS RIQUISSIMOS�
Paisagens MARAVILHOSA:;;

No Programa.
1) - A marcha da vida -- Nac,
2) - Metro jornal - Atuali
dades.

Preços
RITZ

As 2, 4 hs. - Cr$ 6,00 e 3,00
ÁS 6,30 hs. 6,00 (Unico)
ÁS 8,30 hs 6,00 e 3.,60

,

ODEON
ÁS 6,30 hs. Cr$ 6,00

ROXY
ÁS 6,30 Cr$ 4,80 (Unico).
"LIVRE" - Crianças maio

res de 5 anos poderão entrar
nas sessões diurnas.

ODEON
As 2 hs.
ANA E O REI DO CIÃO

com

Rex HARRISON
Irene DUNNE
Linda DARNELL

No Programa:
1) -- A marcha da vida - Nac.
2) - Fox Airplan News 31 x 18

jcrnal
Preços:

Cr$ 4,00 e 3,00
"Imp. 10 (DEZ) anos.

� ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t::::._.

•....•............ '. . . . . . . . . . . .. Uma magnifica casa resídencíaf

com grande porão habitável, sita
no centro da cidade, com Jardim e

II quintal, própria para familla de-
�

f-tratamento. - In ormaçoes com.

IVitor à Rua Trajano, 19 - sub.

Quando estiver em Lugares estranhos. tenha
cuidado com aLimentos e bebidas, posst

veLll1en:,e contaminados.

Instalações sanitárias impróprias, mais que
outro fator, permitem a ação dano.sa des

ses terríveis para!litas.

Têdas essas doenças poderiam âesapareeer
se reconhecês.)emos sua grauidade-e agis

semos prontamente.

. M.inis1ério do
Traba1ho

A causa dessas deenço s
Proteja as pórtas de entrada

- sua bôca - seus pés

Use sapatos que cubram todo o pé,
para evitar os vermes do amarelão.

Desde que os outros gérmens podem
atacá-lo unicamente pela sua boca,
êles são fáceis de ser evitados; se
você seguir a orientação segura de
seu rnédlco. Estude o quadro acima.

Mostre-o a seus tilhos. Alguns exa

mes indicam imediatamente ao seu

médico, se você tem algum dêsses

parasitas. Portanto, tenha cuidado .

Se desconfiar de alguma coisa,
chame' seu médico.

Conhece de cor, estas 6 regras
si'�ples de segurança

16a. Delegacia Regwnal

. AVISO
A Delegacia Regional do Minis

tério do Trabalho, Indústri« e Co

mércío, avisa aos srs. empregado
res que a 30 de abril -vinríouro ex

pira o prazo para o recolhimento

ao Banco do Brasil, ou ao estabe

lecimen Lo bancário autorizado

BANCO INDÚSTI1LI\:. E C():'v[ÉRCro
DE SANTA CATARINA (INUO), do
IMPóSTO SINDICAL que deva ser

descontado dos empregados no

corrente mês de março, na forma

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'iscali

zação, inclusive no interior do E'::
tado, e os' infratores serão punidcs
com a multa de dez até dez mil

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada
Consolidação, art. 59S).

'

Florianópolis, marco de 1949.

Raul Pereira Caldas - Delegado
Regional do Trabalho.

Os vermes do amarelão penetram
no organismo através da pele do

seu pé. Outros. gérmens.l ausadore s

de doenças invadem o c .rpc, com

os alimentos e líquidos. As moscas

transportam parasitas e podem dei

xá-los nos seus alimentos. Eis alguns
sinais da presença dêsses invasores,
nos seus intestinos ou na corrente

sanguínea: febre. perda de apetite,
.
perturbações dos órgãos eliminado
res, Tôdas essas doenças são graves
e, às vezes, fatais!

1. Peça ao seu médíco que o vacine
contra a febre tifóide.

2. Extermine os mosquitos de sua

casa.

3. Ferva a água potável. (Os gér
mens não resistem 10 minutos de
fervura).

4. Lave os pratos e talheres com

água quente e sabão. Esfregue
o assento da privada.

5. Lave-se sempre que sair do ba
nheiro e antes das refeições.

6. As mães devem isolar o doente
de diarréia, e chamar o médico
imediatamen te.

Revitaliza os organismos
debilitados

A ação pronta e segura fez de SaIu
tina o mais eficiente tônico recons

tituinte geral.. Para todas as idades •

Um .produto tio

LABORATÓRIO BtRGAMO
Av. Pires do Rio, 23 - Itaquera - E.F.C.a.

S. S. Publicidade

o YALJ!j Dê lTAJAJ
Proe1irem na A.A'�.fll&

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRAlU.

ROSA

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

vender? t

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório Imabillãr:lo

a. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..". -- .. .. � .

VENDE-SE ou ALUGA-SE

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de' sua farmácia.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUrBB é um

dos ma.iores fab1icantes do mundo, de peniciLina, estreptomi
cina, vitamtnas, cnestéstcos, horm.ônios e outros medicamentos

receitados peLo seu médico, para "estabelecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os Laborátórios de Pesquisas SQUIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para

melhorar o padrão de s�úde e aLiviar o sofrimento hJ.mano.

SQUIBB
FARMACEUTlCOS

DESDE 1858

GaNHE DINHEIRO
em sua própria casa

Aprenda a revelar suas fotografias
e inicie uma profisSã.o rendosa. 1��;;O;:r.�tidO

do recolocar o Equador entre os

principais países _ produtores do

cacaú, está sendo envidado pelas
autoridades dêsse país que -se uti
lizam da Pan Americam World
Airways, fizeram . tranportar da
cilônla britanica de 'I'r inidad para
Guaiaquil, cêrca de 200 exemplares
enxertado da preciosa planta.
Recorda-se que o Equador, até

há pouco tempo, ocupava um lu

gar previlegiado na produção .des
sa esterculiácea, quando uma pra
ga destruiu quasi totalmente 8S

suas plantações, bem como as do
Trinidad e da Venezuela. Agora,
com os resulLados obtidos nos es

tudos realizados na estação expe
rimental de agricultura de Tr inidad
em que foi aperfeiçoada uma no

va forma de enxertia. que promete
ao cacauzeíro resistir á praga que
o ataca torno n-se possivêl às auto
ridades equator-ianas cogiLar da

reabilitação do seu país na expor

tação d o prod ulo.
Para que o transpor-te das plan

[,)S enxertadas oblivesse exilo, foi

necessário que o cliper cargueiro
da PAA voasse a uma altura rela
tivamente baixa, a fim de evitar

quedas buscas de temperatura que

Icausassem danos à valiosa carga� voga publicidade

Preço Cr$ 250,00

SEMENTES

PARA REVENDEDORES

Usa filmes 120 ou 620
Você pode tirar 8 fotografias

de 6x9 cms. , ou 16 fotos
de 4,5x6 cms.

EMPR�SA NACIONAL DE REEMBÔLSO POSTAL
R. da Liberdade, 413-Cx. P.1207 - End. Tel."EMREPOL".S. Paulo
Queira remeter-me pelo Serviço de Reembôlso Postal:
1 Jogo completo de revelação de filmes ao preço de Cr$ 220,00
1 Máquina fotográfica Belo-Bcx ao preço de , Cr$ 250,00

(Riscar o objeto que nã.o interessar)
NÃO COBRAMOS DESPESAS DE REMESSA

NOME .........................................................................................•..........
RUA :

_

.

Correio �Qra onde devem remeter a encomenda

.

Descontos especiais:
De Hortaliças e Flores, todas as variedades,
garantidas, importação direta dos EE. UU.

Pacote c.s 2,00
Minimo de 10 p.acotes .- Vendas a peso

Venda pelo reembolso postal.
listas de preços gratis.

§t,4l-RIO

Recorte o Coupon abaixo e envie-nos em carta fechada selada com 60 cts.

ESTADO :................. A 1

Com o nosso jogo de revelação composto
de: 3 banheiras. 1 prensa, 2 pacotes de

ravelador, 2 pacotes de fixador, I Iômpcdo
elétrica, 100 folhas de papel fotográfico, 2
clips e 1 folheto completo de Instr-uções, até
Uma crioDça pode revelar suas fotografias!
Si não houver luz elétrica, use a de querozene.

IItUA VOLUNTARIOS DA PÁTRrA H.O 68 _ ',e ANO""

c;41j[� I"OlH"...._� . lEI.EFO:f'Iã '840 . '(E.l.EGIlMA:.. _6tecl0�

t ,

Agencia Geral para S.'Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Pcstal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

_ .. _-- .. _------- __
._._--------_- __ ... _--------------------_._-._---.---_.-.----

-----------------------------

Departamentp de Agricultura
Av. Marechal Floriano, esq. Rua dos
Andradas, 96·A - End. Tel. SCAlVE

Postal, 776 - Rio de Janeiro

S. S. Publicidade

."

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

a máqUina fotográ
fica do mum'e·nto.

Encar'rega-se, mediante 'comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro, 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEU DINHEIRO VAIE MAÍS

quando o senhor se utiliza dos serviços da

,s·
i'

Passagens ,. Seja a sua. viagem de turismo ou de negó
cios, obterá, na S. A. S., servtço melhor pelo. mesmo. preço.
Os super-cnniortáveis D C-6 a transportarão à Europa, Mon
tevideo ou Buenos Aires com a máxima rapidez e coníôrto.
As horas de viagem sã? horas de prazer, inesquecíveis!

Passag�ns de ('bamada - S. A. S. irá buscar seu

parente ou amigo, onde quer que êle esteja, e o. trará para
junto. de si pela via mais direta e mais rápida. Todo ser-

'

viço. pode ser pago. aqui, em cruzeiros. Explique.nos o. seu

caso. e deixe o. resto por nossa conta,

Carga - Mande suas cargas pela S. A. S .. A remessa aérea
por ser extremamente veloz aumenta o. juro. do. capital
empregado, O manejo cuidadoso evita prejuízos. As tarifas
da S.A.S. tornam o. transporte aéreo, transporte econômíco,
A embalagem aérea mais leve, custa muito. menos,

Dona'h'os _ Os novos super-coníortáveís D C-6 S. A. S.
não só levam passageíros e carga como. também enco

mendas. Se tem algum parente ÜU amigo. ausente envie
lhe u�a lembrança, via aérea S. A. S., que lhe caU:sará

.F
a maior alegria.
C�orreio _ A fim de melhor colaborar com seus clientes
e amigos a ç. A. S. Instalou em sua loja um serviço de
Caixa Postal e Venda de Sêlos.

��SCIINIJ/NA I'/JlN
II(RLINES SJfSTEM
Linhas Aéreas Esca'ndinavas

RIO: Avenida Rio Branco, 277· loja 1 BD - Tels. 42.1704
SÃO PAULO: Ladeira Cr. Falcão Filho, 56 s, - Tel. 6-4965
RECIFE: Avenida Rio Branco, 155 - Telefone 9773

Informações e passagens em todo o Brasil nas Agências de
Turismo e representantes da "AeroViasBrasil" e "Cruzeiro do Sul".

•

ee(t\ado ..:N �barbe, dado ·

(\�\ ,

CO\', -----\

o homem que se apresenta sempre bem bar-
beado consegue êxito. Faça sua barba diàría
mente. Com o aparelho Gillette Tech e lâminas
Gillette Azul, isso lhe será fácil e econômico.

GilletteAZUL

LIVRARIA ROSA I

(RUA DEODORO, N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇlo IMPECÁVEL

.

__ ENTREGA
. RAPIDA,

Clube de R .. «Aldo Luz»
Ficam convidados todos os socios para comparecerem á Assembleia

Geral a realizar-se dia 20 do .corrente (domingo) ás 9 horas da manhã
na séde social, com a seguinte ordem do dia:

a) Eleição da nova diretoria.

b) Tomada de contas relativas ao. exercícío findo.

c) Deliberação. sobre a atitude a ser tomada pelo clube em relação a

inatividade da Federacão Nautica de Sta, Catarina
d) Outros as�untos de interesse do. Clube.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 1949
Sidnei Noceti
Presidente

I I

•

ASSEMBLEIA GERAL

MALl'UIA COMeRCIO E iNDÚStRIA S/A Rua José Paulino, 717 • Fone 51-7277 • São Paulo

SUlcidou ..se eovel go
nbado do mundo Relójoaria ·Progre1so

de ]UGEND f!i> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOL�O POSTAL

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

Noual relogiol Ião a.aompanhadol dOI I:'lIIlpectivoa oertificado.
de ga.ranHa.

'

• EÇAM-N03 CATALOGOS .: ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Preço TiradeDt... 260 - Paraná

RIO, (A. N.) - Comunica-nos
o. Il.amaratí :

"A Embaixada da Itália deu co

nhecimento. ao Ministério das Re
lações Exter-iores da decisão do. seu
govêrno de ceder gratuitamente ao

guvêrno brasileiro a área de ter
reno no qual se ergue o. cemitério.
de Pistola, onde estão sepultados
os bravos soldados brasileiros cai
dos no campo de honra, durante as

operações na Itália; por ocasião. da
última guerra.

O Ministro Raul Fernandes deu
conh ecim ento ao general Canro
bert da Costa da decisão do. govêr
no ita liano, e, em resposta, o Mi
nisLro da Guer-ra solicitou a S.
Excia. expressar ao. Governo Ita
liano o seu agradeoímento por essa

deliberação que bem demonstra a

sua elevada compreensão e resolve'
um prpblema que se havia criado. �.
ao concluir a guerra, com a con-

",.. .;... �--------
servação em território italiano I

...

dos restos mortais dos combateu-

I
tes brasileiros,

Nesse sentido. o Ministro Raul
Fern-andes enviou uma Nota ao

sr. Mario Augusto Martíni, Em- -

baixador da Itália".

'I : .. , ,., ,'.... ,., ,

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de Direito pro
cura Quarto Mobiliado, com

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

[ornal.

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

Despertador de bollo
ilum:tna a noite .

Sui..o de qualidade

Uma. maquina fotografica
omaricana de focil

manejo

PASTA DENTAL
ROBINSON

PARTICIPAÇÃO
LAURO LUIZ, LINHARES E

SENHORA, têm o prazer de

participar às pessôas de suas

relações o nascimento ele seu
filho JAIME, ocorrr.ido dia 12
do corrente na Casa de Saude

São Sebastião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CERRANDO A TEMPORADA DE VELA, A FEDERAÇÃO QUE SUPERINTENDE ÊSSE ESPORTE EM SANTA CATARINA,

li, RÁ REALIZAR, HOJE, ÀS 10 HORAS, 'DEFRONTE DO TRAPICHE DA ALFÂNDEGA, RENHIDAS REGATAS: AI:.,

'!I)' 1QUELA HORA, EM HOMENAGEM AO 'SR. CMT�. PLíNIO FONSECA CABRAL, CAPITÃO DOS PORTOS DO NOSSO ES

II !ADO;. A 2\ ÀS 14,30 HORAS,. EM HOMENAGEM AO SR. CEL. PAULO, VIEIRA' DA ROSA, CMTE. DO 14° 'B� C:

II,'
II ;

v

;
:.-.

--;,. ; --;:
..........:;... ...

I u�lr�n�e • • X i�' n� OVII
Encerrando sua breve temporada nesta

I'wilton,
Nestor, Magalhães, Joel, Richard,

I
PRELIMINAR

Ca�it�l o poderoso ?!squadrão
_

do São Fabris e outros que com brUhantismo preliminarme��e: defrontar-se-ão os'

Cr ístóvão F. R. do RlO pelejara hoje com defenderam o clube alvo' no recente, quadros ;,ecundlanos do Iptrariga F. C.

o "onze" -representativo do Figueirense Campeonato. Carioca de Futebol em que e do Figueirense F. C., com inicio às 14

F. C. tiveram a glória de serem os únicos ven- horas, sendo que o prélio principal terá
Será, estamos certos, uma luta das cedores do Botafogo F. R. e pela grande coméço impreterível às 16 noras.

mais renhidas e sensacionais, em que o contagem de 4xl! HOMENAGEl\I'
elude visitante procurará manter seu O quadro do clube ora presidido pelos A tarde esportiva será em homenagem

grande "cartaz" e o' prestígio do Fute. valorosos desportistas srs. Irajá Gomide ao sr. Coronel João Alves Marinho d. d.

bol carioca e o aguerrido pelotão do 'e Antônio Apóstolo, entrará FIa liga com Comandante da Polícia Militar do Es

"alví-negro" tudo fará para sair-se hon- 'a maioria dos seus "valores", tendo li- tado.
rosamente dessa importante contenda In- geiro refôrço com o valioso concurso dos

ter-estadual, defendendo outrossim com consagrados "cracks":
I
Bráulio, Ivany e

galhardia o bom nome do pebol catar-i- Teixeirinha, segundo nos foi informado.

é O sensacional cotejo pebolístico
iI lugar hoje no, éstádio

11,[8$,0,.10_
, ,.

";iAs regatas a vela 'de' hoje
:il
i,�
i,
W

I I

interestadual
da F. C.

lerá!que
,

J largada será defronte do trapiche
. da Alfandega

INGRESSOS
,

Terão os seguintes preços: Cadeiras nu-
\

meradas - Cr$ 40,00, Arquibancadas -

Cr$ 20,00 e Gerais - Cr$ 10,00.

OS QUADROS O ARBITRO' Como no íeso de ontem, sõmente ví-

Na equipe guanabarína r.osso público Peleja terá como árbitro o sr. Newton gorarão hoje as "permanentes" das au-

terá ocasião de apreciar novamente as' Monguilhott, atualmente- considerado co. tor ídades da F. C. D., DOPS( e dos oro

jogadas de alta classe de: Mundinho, 1 mo apitador n',l, dos 'nossos gramados.l nistas esportivos credenciados.

nense.

A intimorata Federação de dual para barcos "sharpies"
Vela e Motor de Santa Catari- "liglitings". Hoje e amanhê,na (F, V. M. S. c.), dando en- As provas serão realizadas na
ceramento à temporada velei- raia oficial da F.' V. M. S. C., no pas6dosIa de 1948 - 1949, fará realizar rrontetra ao trapiche da Alfân- -

20 DE MARÇO
hoj e, duas grandiosas regatas, dega. A data de hoje recorda-nos que:
nas quais intervirão as equipes

I
- em 1.662, foi promulgada uma

dos clubes: Iate Clube - Floria- Nas duas provas serão home- lei que proibia cativar os' índio!'> rio
n6polis Veleiros da Ilha de S. nageados os srs Capitão de Brasil, com excepção dos pt-is'io
Catarina \. e Coqueiros Praia Fragata Plínio Fonseca Cabral neiros de guerra 'e neste caso exi-
Clube. e Coronel Paulo Vieira da Rosa gia uma licença do Governador;
As 10 horas, terá lugar a prí- respectivamente' Capítã d'

'. .

1 ao os .
- em 1.688, uma carja-régtà au-

meíra regata para equipe de Portos de S Catarina C
"

e oman- torizava devassas anuais sôbr-a os
três barcos da classe sharpíes" dante do 140 B C 'e G

. '-

" uarmçao, -senhores que castigavam cruelmen-
e às' 14 horas -. prova índíví- Federal desta Capl·tal·

'

.

o • te seus escravos, sendo obrigados a
-=====����-==---��--------------�------
,FUTEBOL NO SUL DO MAIS UM CLUBE DE FUTEBOL vende-los quem os tratasse bem;

ESTADO ELEGEU SUA DIRETORIA
- em 1.736, uma ordem do Go-

O NACIONAL ESPORTE CLUBE verno Português proibia que n9
Recebemos e agradecemos a se-

Brasil fosse inLroduzido o fumo

guinte comunicação: estrangeiro, auxiliando assim o cul-

"De ordem do Snr. Presidente, tivo 'em nOBSO paiz;
tenho o prazer de comunicar-vos

- em 1.816, no Rio de Janeiro,

que, a 10 de Março do corrente
faleceu a Rainha D. Maria I, de

ano, foi fundado à rua D. Jaime Portugal; 4

uamaru, nesta Capital, o NACIONA.L
- em 1.824, com a prisão do en

ESPOR'rE CLUBE, que se dedica-
tão Presidente- da Prçvlncia de

rá a pratica do futebol. Pernarnhuco, Manoel de Carvalho

Em reunião dos sócios fundado- Pais de Andrade, pelos Majores

res, foi eleita e empossada a di-
Antonio Correia Seara e Bento. La

retoria que deverá reger os des-
menha Lins, iniciaram-se os (,(1l1-

tinos desta novél agremiação no
claves que redundou com a Conf'e

per-iodo de 1949/1950, e cujos car- deração do Equador, iniciada em 2

gos foram assim distribuidos: de Julho;

Presidente: Naylor Pires Gou-
- em 1.883, em Paris, foi con-

darte, Vice-Presidente: Paulo Ro-
cluida a Convenção Internacional,

sa, 10 Secretário: Juarez Philí çp,
pela qualo Brasil, juntamente 'com

20 Secretário: Claudio Prates, 10 outros 'Estados, se constituíram em

União para a proteção da Proprie-
dade Industrial;

Reina em todo o sul catarí
nense desusado entusiasmo em

torno do encontro pebolistáco
que decidirá o camceãc da

Liga Atlética Mineira. I

Três jogos foram já reali
zados entre o Urusssnga F. C.
e o Atlético Club Operário, sen
do um em Urussanga. onde,
este saiu vencedor pelo escore

de 3 x 1 e os outros em Cres
ciuma onde o Atlético venceu

por 5 x 3 e empatou de 3 x 3.

Portanto, tornou-se necessa

ria uma quarta partida, a qual
por designação. da LARM, se

rá realizada na cancha do Her
cílio Luz de Tubarão.

Este sensacionai encontro se

rá dirigido pelo competente ar

bitro desta capital, Nilton Mon

guilhot.
Hoje, lá estarão os rapazes

.do Urussanga e dó Atlético tu
do fazendo para conquista do
,titulo maximo do futebol no
.sul do 'estado.

Haverá trens especiais em to
.dos os ramais . de Estradas de
Ferro Dona Tereza Cristina.
Constituição provavel das e3-

-quípes:
URtJSSANGA F. C.,: Pipa; De
Brida e Damianí; Bressíaní, Zé
ca e Burígo: Getulio, Foguinho,
Zaneleto, Pucini e Frecinha.
A. C. OPERARIO: Anisio; Ge
raldo e Argemiro; Nino, Dando
,e Moreno, Jonas Argenário, So
Ierte, Carioca e Waldemar.

Tesoureiro: Lurriãr Pr-ates, 20' Te
sourerro : Rozendo Lima, Diretor

Técnico: João Tonéra, Guarda Es-
21 DE MARÇO·

porte : Hilàebrando Sousa. I A 'data de hoje recorda-nos q\íe:Sem mais, e agradecendo a pu-:
hlícacã de te proveito o ensejo

- em 1.635, os holandeses que
1 çao s, a

iti A' 1 d B J'
para reiterar-vos as minhas C01'-

SI lavam o �rala o om esus

diai S d
-

D' rti s
foram desalojados por André Ma-

IaIS, au açoes espo ivas. .

Juarez Philipp, 10 Secretário. Il'lm; 1777 h" R' d- em. ,c egaram ao 10 e

PARANANENSES x CATARINENSES Janeiro e foram imediatamente
Em locais diferentes pelejarão hoje: presos pelas Fortalezas, por ordem

catarínenses e paranaenses.

I
do Marquês do L'avradio então Vi-

Em Joinvile d�frontal'·se-ão as equipes , R' Gen r I dernai Of"
do América F. C. (local) e do Clube

ce- 81, O fi' a e emais lCI-

Atlético Ferroviário (campeão do Para- ais que, vergonhosamente entrega
ná). ram a Ilha de Santa Catarina ao

o outro prélio será levado a efeito em Governo Hespanhol de Buenos Ai
Curitiba entre OS quadr-os do Clube Atlé·

res, D. Pedro Ceballos;
tico Paranaense e tio Caxias F. C. de

Joinvile.
' - em 1.82'3, tomou posse do

'posto de Primeiro Almirante da
IV CORRIDA AUTOMOBIMSTICA EM Armada Nacional, hasteando. seu

INTERLAGOS Pavilhão na náu "Pedro I", Lord
Será realizada hoje, na pista de Inter

, lagos, a IVa prova do Grande Prêmio

Convidado pela Confederação Bras lleí- "Cidade de São Paulo"; certame automo
ra de Basquetebol (C. B. B.) para assís- bilístico no qual intervirão destacados

\
tir as pelejas finais do Campeonato Bra·

'sileiro, que ora se realiza em São Sal
-vador, seguiu ante·ontem via·aérea para
<eSsa Capital o valoroso desportista dr.
Osmar Cunha, digno Presidente da F.

.
OHEGARA1\1 DA BAHIA

A. C. , Por via-aérea, chegaram ante-ontem, de
Ao qué apuramos, o dinãmico dirigen- São Salvador, onde disputa·ram o Cam·

"te da entidade "eelética" aproveitará o peonato ,Brasileiro de Basquetebol, os

ensêjo para con&el'l.lir da C. B. B. a

re�-I c�stob�listas da Federação Atlética Cata
]i7a��6 do proD1rJO Campeonato Brasl' rlllense: Aldo Nunes, Vadico, Aurélio,
leiro em IlOlsa Capital! Edie, Hélio, Buba ,€ Faisca.

Cockrane;
- em 1.832, na antiga Desterro,

hoje Florianópolis, nasceu o erni

nentissimo conterraneo Antonio
Justiniano Esteves Junior, falecido
no Rio, de Janeiro em 9 de Março
de 1.900;

�

- em 18/12, o então Brigadeiro e

Barão de Caxias, foi nomeado Co
mandante das Armas da Côrte;

- em 1843, no Rio de Janeiro,
suicid�u-se com uma punhalada no

'SEGUIU PARA A BAHIA O DR. OSMAR
CUNHA

volantes internaciona.is como: Francisco

Landi, Viloressi, Farnia, Aspari e outros
valorosos corredores nacion�is.

.'

\ -

FILMES 16 MMS.
NOITE DECISIVA - ASTRO DO TANGO - DRA

MA EM SHANGHAY __: CÂNDIDA e inumeros outros fil
mes e shorts Europeus e Americanos. Peça catalogo à
KOSMOS FILMS - Av. Rio Branco, 277 - 110 andar
Sala 1.109 - Rio de Janeiro.

F. MONTEIRO & CIA. LTDA.
CASA FUNDADA EM 1929

A maior osganízação em Secos, Molhados e Ferragens
. por atacado

Tem o prazer, de comunicar á sua distinta clientela,
a abertura de 'sua Filial em Santos, a qual' encontra-se
perfeitamente aparelhada' para embarques marítimos e

.

terrestres.
outt,'1ssim, comunica também, que a sua tradicional

lista completa de preços é publicada mensalmente no

jornal "O Estado de São Paulo", no ultimo domingo de
. cada mês, enquanto que no jornal "A Tribuna", de San
tos a publicação é feita no 3° (terceiro) domingo de cada
mês.

Filial
Santos

Matriz
São Paulo

Filial
São Paulo

I

Praça da República, 56 Rua Cantareira, 557

Caixa Postal, 3792

End. Teleg. "FURÃO"

Rua TeoQ,oro Sampaio, 2871

. .

APARELHOS PARA SURDEZ
O CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.

Av. Rio Branco, 138 - 1;3° andar - Rio de Janeiro
Avisa aos interessados que o seu representante sr.

Geraldo von Rhein, estará a disposição dos mesmos, em.
FLORIANÓPOLIS, no Hotel'La Porta, de 27 de mar

ço até 3 de abril, atendendo das 15 às 19 horas, onde fará,
gratuitamente medições audiométricas e demonstração
dos mais modernos aparelhos para surdez TELE X,che
gados 'recentemente dos Estados Unidos, com os últimos
aperfeiçoamento, inclusive adaptação invisível.

Os que não puderem visitar o nosso representante,
queiram remeter-nos o coupon abaixo:

CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.
Av. Rio Branco, -138 - 13° andar - Rio de Janeiro
Queiram remeter-me informações sôbre os modernos

aparelhos TELEX .

Nome _ '.' ." _ _ .

Endereço .. ., .

VIAJANTES! OTIMO BICO
Casa atacadista procura viajantes profissionais, mui

to ativos e. bem relacionados nos armarinhos, joalharias,
etc. para a venda de bijuterias a base de comissão. Exi
gem-se sólidas-referências. Escrever a Caixa Postal, 130
- Lapa - Rio de Janeiro D. F.

- em 1.81'0, o segundo Contigen
toe de Volutários da Pátria, regres
sando do Paraguai, chegou a Cor
te. Compunha-se do '230 Batalhão
(o antigo 10 da Corte), do 300 de

Pernambuco e do 390, o antigo 9°
da 'Corte;

- em 1.8711, foi cantado no.Tea

tro "CarIo Felice", em Genova, pe
la primeira vez, a ópera "Salvador
R asa" do maestro brasileiro Anto
nio Carlos Gomes;

André Nilo Tadasco

coração, o Conselheiro Júlio Wal

lenslein, Consul Geral da Rússia;
- em 1.849, uma lei da Assem

bléía Provincial de São' Paulo ele
vou a categoria de Vila a freguesi.a
de Guarapuava, passando a fazer

parte desse novo Municipio o Cam

po das Palmas;
- em 1.869, em Liverpool, In

g'laterra, faleceu o Afmirante John

Pascoe Greenfell, veLerano da Guer
ra da Independ'encia e Consul Ge
rai do Brasil;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



["s
primeiros symptomas da

:tneurasthenia são geralmente a

. finsomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer

I
destas manife.stações previna
ee contra as suas consequea
Gas. Trate-se immediatamen-

jlte; com um remedio de' effeito
) !positivo e immediato. Não
I (tome drogas perigosas. Vigonal ��

.

��J!!»� ,!:u.�q==d!":=�::':' Para entregas rápidas: ,.,r /liEGfJE COM r�v,;
! 'Vigonal

.

revigora o organismo, ,t

; rrestituindo ao fraco as forças
; lPerdidas e a energiada juven-

��e" � -:as emau:da': •
r
Vi!tOnal'

. "f.f .�;"
������I! �;�f'i::�:Y'-" '�

Ht Z c"aetetrro'C en�....... :\�:':'
, . ;:'�

lRervos"'D.ebm:
itados·Provocam
ft1 Heurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO 'DI TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLECTUAl o
LEVA"RA', FATALMEN
TE, A' NE.URASTHENIA

Larga·me...�· �

Deixa-me grilar!

/�

Combate a tosse, a

bronquite e· os resfria
dos. João O Xarope S.

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

'das vias respiratórias.
O Xarope São Joãa
"01ta o catarro e fa:i.

expectorar fàcilmer\tp.

,
'

'. . .

após as

refeições 'I

c\.S perturba
ções digestivas são frequen
temente ocasionadas por
excesso de acidez. E pos
sível remediar os ataques
de flatulência, biliosidade,
cãimbras ou dores após as
ref e iç

õ

e s. MAGNESIA
BISURADA é reconhecida
como o remédio de confian
ça para neutralizar õ ex

cesso de acidez estomacal.
MAGNÉSIA BISUR.ADA
alivia ràpidamente os dIstúr
bios da acidez. MAGNESIA

-

BISURADA ajudará seu es

tômago a funcionar perfei-
tamente.

Em p6 e em comprimidos.
32 MAGNÉSIA

BISURA,DA
ANTIAClDO DIGESTIVO

o BSTADt\-· "omlngo 20 d. Marco a. ,•••

Para vender
I 11111

to

mais :.ENTRE6fJE COM
Furgão, com carros seria com

pletamente vedada, à prova
de pó. Porta traseira, com

. abertura de 90.e 180 grau�.

• Aqui estão dois veículos, que se p�gam por
si mesmos ••• e ainda proporcionam muito
bons lucros. Tôdas as partes dêsses caminhões

possuem fôrça. e resistência supertores às.
necessidades normais, isto é, são super-cons
truídas. Como resultado dêsse sistema de su

per-construção -

que só os caminhões Ford
.

oferecem - êles trabalham sem esfôrço e

duram mais. E estão equipado.s com um

motor ideal para o seu serviço - o famoso V·8
de 100 cavalos - possante e econômico. Co

nheça-os num revendedor Ford.

FORD MOTOR COl\\PANY

CAMINHÕES
Carlos Hoepcke. S.A. Comércio

e Indústria
Assembléia Gerei Ordina,ia

Convocacão
Convidam-se os senhores acionistas ãe Carlos Hoepcke S. A. Co

mércio e Indústria a comparecer á assembléia geral ordinária no dia

30 do corrente mês, 'às 14 horas, na séde social à rua Conselheiro
Marra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA.

10 Exame, discussão e aprovação do balanço e das contas re

lati vas ao ano de 1948, tparecer do conselho fiscal e relatório da

óiretor ia.
20 Eleição dos membros do conselho fiscal ·e seus suplentes

rara o exercido de 1949..

Flor ianópolis, 19 de março de 1949.

Acelon Dôrio de Sousa, Diretor Presidente.

Fábrica de Rendas e Bordados
Hoepcke S. I.

Assembléia Gera' Ordinária
CODvocacão'

São convidados os senhores acionist�s 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
10 Exame, discussão 'e· aprovação do balanço e das contas re

lativas ao ano de 194·8, !parecer do conselho fiscal e relatório da
diretoria.

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

Florianópolis, 19 de marco de1949.

Rudolfo Sclieidemantel; Diretor-Presidente.

. Rep resentações
.

FIHMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM .SÃO PAULO (CAPITAL),
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. l·

I ParanáGuia do
Publica relação' dos eomercíantes e industriais com seus ende

recoso
Cada guia e vendido acomuanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.

Redação: 'Rua Prudente de Moraes, n. 626. r: Curitiba.

CURITIBA TULQt4ll1A,: PROSE9RAS

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de JO·/. 80 ano com recebimento de [uros mensais.

Informações nesta redação I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um filme sôbre
--

Salisfeitosos ingleses

Anita Garibaldi
,

COID a posícõo ianque,
Rio, 19 (A. N.) Anuncia-se para bre- Londres, 19 (U. P.) _ Um fun- mar medidas de proteção que só :

ve o início da rodagem de mais um fil-

me fruto da colaboração entre brasilei

ros e ita lianos, inspirado, dessa vez, na

figura de Anita Garibaldi, sem duvida

a nossa mais popular heroina. Tema in

timamente ligado á história sul-r'io

grandense, tendo por fundo a epopéia

dos Farroupilhas, a historia de' Anita

Gariballdi oferece, indubitavelmente, to

dos os elementos para a realização de

cionárío ,graduado do "Foreign

Off'ice
" declarou que "o Pacto do

Atlantico constituirá uma arma

eficiente contra qualquer �;ressor

potencial. A aliança, que será as

sinada, pelo menos por ·')it_o na

ções, reunirá, num mesmo compro

misso, duzentos e cinquenta mi

lhões de homens e uma 13.rgà por

ção do poderio industrial do mun

do. Ê interessante notar que o Pac

to do Atlantico foi divulgado um

ano e um dia depois que as cin

co nações da Europa Ocidental as.

sinaram o Pacto de ''Bruxelas, que

representa uma anança militar e'

pclitíca com a duração de cinquen

ta anos".

A Ingtatei.1ra parece estar :sa

tisfeita com as obrigações assumi

das pelos Estados Unidos, através

da clausula cinco 'do Pacto do

AUantico. Neste artigo fica' espe
cificado que Cada componente da

aliança tomará a atitude julgada

necessária, inclusive o uso das

forças armadas, se outro membro

fôr atacado. Alguns oficiais hr+í a

nicas, que, foram interrogados' por

este correspondente, disseram que

isto era o maximo que se poderia

esperar, em vista do dispositivo

constitucional, que exige que ape

nas o Congresso dos Estados Uni

dos declare guerra a uma potencia

estrangeira.

terminarão com a aprovação das .

demarches necessar ias, pelo' Con

selho de Segurança, para assegurar'
'

a paz internacional. Assim, os paí

ses sígnatar íos do Pacto tomarão'

as medidas julgadas necessárias '

para salvaguardar a sua seguran-,

ça e continuarão a aplicar estas.

medidas.

A Inglaterra espera que o trata--

Florl.n6polll, 20

--;--

ele' Marco de '949(

o MOMENTO Dep.4Qtenor Tav�\res
Os amigos e adimiradores do

deputado dr. Anterior Tavares

rejubilam-se. em o dia de hoje

com a passagem de mais um

seu aniversário natalicio.
I

O ilustre deputado conterrâ-

um grande e belo filme, a começar pe

los cenarios naturais de nosso Estado

Com a instalação do munící

pio de Turvo, hoje, completo
:ficará o quadro das novas uni

dades municipais que a lei da

divisão administrativa do Es- "O Guarani" (Carlos Gomes), produzido

tado criou recent�ente.
pela Universalia de Roma, com Anto-

Tanto quanto ja se pôde ave-
nio Vilar, Giana Maria Canale, Mariela

ríguar, os novos municípios
Lotti e Maria da Glória, que a Art. Films

vieram ao encontro das neces-

deverá distribuir no decorrer do ano

em curso, estará afeta a direção do ce-

sídades regionais e das aspira- Iuloíde, cabendo a Alberto Ruschel, ex-

çõe populares. Convém, por-
integrante do quarteto vocal Quitandinha

tanto, frisar que, com a redí-
Serenaders, a, responsabilidade

da assís-

vísão administrativa a que se

tencia de direção.

, t

O papel titulo já foi entregue a bela

procedeu últímamen e, pro- Giana Marta Canale, esposa de Ricardo

porcíonou-se a velhas zonas de
Fredda e uma das mais populares atrí-:

produção e de trabalho a �s-
zes . do cinema italiano anterior á atual

sibílídade de acelerar a sua ex-
fase "neo.realista!". ,A,t1'iz experimenta-

-
,

1 d
da nas lides clnematograrícas, já ten-

pansao como nuc eos e eco- do inclusive filmado em nosso País "O

pomia, cl(ja ��ndênpia 'às Caçula do Barulho", para a Atlantida,

antigas condições de distritos
Giana Maria Canale, há-de, por certo,

não lhes permitiam maior de-
apresentar o maior trabalho de sua vi-

senvolvímento.

toÍ'iosa carreira no papel de Anita Oa-

.

ribaldi.

Pelo que se tem visto, atra-
Quanto aos demais interpretes, deve.

vés do regosíjo das populações,
rão ser todos brasileiros, de preferen-

a autonomia de tais regiões,
cia gauchos, para o que Ricardo F'red-

como fator de facilidade e pro-
da, juntamente com o seu assistente

de direção ,realizará um meticuloso

\�resso social e
econômico, con- neo sr. dr. Antenor Tavares, trabalho de seleção. Presentemente n.a

,ulta realmente os desejos da já se impôs aos seus pares da Italia, onde filma algumas cenas "in-
O mesmo informanLe acentuou

generalidade do povo. Nem po- Assembléia Legislativa do Esta-
loco" relativas á figura de Giuseppe que a Inglaterra ao assinar o Pac

dería deixar de ser assim. O do, por sua inconfundível per-
Garibaldi, Fredda deverá dentre de LO do Atlantico Norte passou a fa-

G ê d E t d
.

d tã
muito breve aportar ao nosso País, en- t d

.' RIO, 19 (V. A.) Da Sra. Virgínifi'

ov rno O s a o, visan o ao sonalídade de cidadão probo e camínharido-sa em seguida para o Rio
zer par e a maior barr-eira jamais

Ursula Rossi Monaco, recebéu o Sr. Mi,

somente o equilíbrio em todo cônscio das responsabilidades Grande do Sul, acompanhado de sua
arguida contra a União SO�litira nistro dà Justiça o seguinte telegrama

Ô panorama administrativo de oriundas de uma votação con-
equipe tecnica e artística, a fim de en- rmas ressaltou que o Pacto não procedente de Bento Gonçalves, no Rio'

Santa C.atarina. outra coisa
trar _�e rijo na filmagem dessa grande I consLi.tui

um modo de entrar em Grande do Sul:

não faria senão' concretizar o
siderável. epopeia.

conflito com esse país, ligado 11 Ao receber hoje das mãos do mere-

Figura de destaque no par- Especialista em películas de aparato e -

B

.

tíssimo Juiz de Direito desta comarca

que' a simples evidência dos tido que representa' naquela grande montagem, no mellhor estilo de Gr�- retanha por um �ratada de
meu título de' cidadã brasileira desejo"

'acontecimentos estava aconse-
Casa, o PSD, o nataliciante, por

Cecil B. De MíIle, Ricardo Fredda, que,
amizade. O tratado assmado entre agradecer a Vossa Excelência e ao Ex

lhando ,como medida de faci-
sua inteligência e espírito prí-

segundo informações particulares, se a Inglaterra ,e a Bussía, em 1942, celentíssimo Senhor Presidente da Repú

lidades na distribuição da as-
vílegtados, desfruta de vasto cír-

mostra apaixonado pela historia de A· estabelecé que ambos os países náo blica a altíssima honra que me foi con-

A . f" bl
'"

nita Garibaldi, deverá inscrever, com a
.

cedida, prometendo tor-nar-me digna fi-'

sístêncía O ícial aos pro emas

assinarão nenhuma alíanca e não

. 'culo de relações de amizade na realização desse filme, mais vitoria em

> lha deste nobre e glorioso País, assim

regionais. Acertou ao promover alta sociedade da capital, que,'
seu carnet, que �á ostenta títulos como

tornarão parte em nenhuma coa- como tenho. sido, desde 1919 boa mãe de

a nova divisão do Estado ,e dís- t h na earão 'elo "O Aguia Negra", "O Cavalheiro Masca- lisão dirigida contra o outro, Por seis filhos brasileiros".

so é prova o contentamento
na, cer a, o ome � . _P rado" e "Os Miseraveis", (Em duas epo- este motivo o funcionário do "Fo-l .

transcurso de, seu anrversarro. cas), todos cehrlo ídea tipicos do éinema

das populações, manifestado "O E&tado", efusivamente, italiano de pré-guerr-a.

reign Off'íce" fez questão de f'ri-
I

PELOS CLUBES:

por ocasião das solenidades de
o cumprimenta, desejando-lhe

sal' que o acórdo de .1942 e o Pac- LIRA TENIS CLUBE _ Gran-

ínstalação dos municípios re- felicidades. ,�h. i...
_.

Encontram-se atualmente em uso fo do Atlantico Norte não estão em des têm sido os preparativos'

centemente criados.
em todos os recantos do munlo,· entrechoque. A França

_

tambem
para programar os festejos para.

Cabe hoje ao município de Iss,·'stê.DC.·a médl"ca
centenas de milhares 'de Motores considera que � sua

_

adesao ao, ira- ! o mês de Abril, inclusive o já

Turvo a vez de instalar-se pa-
,de popa JOHNSON, proporcionando

tado do Atlantico nao fere o com-I tradicional "Baile de Aleluia"

ra a função de sua vida histó- t b Ih' d
aos seus possuidores 'ano após ano:

promisso �xistente com a Rus�ia e a domingueira infantil, no do-

rica, entre as comunas que se ao ra a a or ,um SERVIÇO SEGURO. Distribui- e que consIsLe num Pacto de Naa- mingo de Pascôa. Aguardem'

emanciparam por ·efeito da lei RIO, 19 (V. A.) - Entre as .medidas 1dores: Comércio & Transportes C. AgTessã.Ü com a duração de cin- grandes &urprezas d,o Clube da..

há pouco
sancionada. E pode- postas em prátIca pelo sr. :Wl:11s:ro d� Ramos S. A _ João Pinto, 9. quenta anos,

TrabaI110, visando a dar asslstenCla me·
.

Golina.

mos garantir que, segundo o
-

E d'
A

d
Em virtude do ponlo de vista in-

--------------

que ficou revelado nas estudos ��cast:�p����i:li�:d�;/i��r�e: �:��:t�:� stoo e acor o glês, o Pacto do AtIantico Norte

a que .se procedeu para verifi- sou para cem quilos mensais, havendo

.

t d d'
juntamente com o Programa d� Re- DR. FRANCISCO CÂMARA.

car se a região comportaria os
possibilidade de essa quantidade ser ain- com o tra a 0- IZ conversão fortalecerá a estabil.ida-

NETO

encargos e as prerrogatl'vas da
da aumentada. Assim, êsse. produto, que de economica e politica do conti-

/ Advogado

'
"

anteriormente era distribuido só no dis· Tromao
'dt

.

tA' tA
.

t O I d "F
. Escritório: Rua Felipe Schiml

.

eX1S enCla au 'onoma, o munl- trito Federal, passou agora a ser enviado

nen e. s e ementas (J OTeIgn

cípío de Turvo é� entre os de- também aos Estados, através das ,entída· KEY WEST, 19 (UP) _ O Office" julgam que o Pacto não es-
21 (sobrado) (Alto da"casa "O

mais, uma auspiciosa e viva des. sindicais. presidente Truman declarou tá, tambem, em contradição com os Paraíso")

colmeia de operosidade, con-
balho que solicitará uma verba à Comis- termos da Carta das Nações Unidas.

Residencia: Rua Alvaro de Car-

são de Impôsto Sindical, para a reserva que leu a redação final do Pac- valho, 36.'

tando com uma população in- de 100 leitos, destinados a operários ata. to do Atlantico Norte e está Salienta-se que um dos pontos fi-

teiramente votada ao trabalho cados de tubercuose, o que representará perfeitamente concorde com a xados no artigo 5 visa evitar os

honrado e à convivência social 'tratamento
anual para 4.800 doentes. mesma. Em Washington, o S€'-

efeitos no veto no Conselho de Se-

Q d 1
Pacífica dentro das tradições

Par� suprir o�tr.as
deficiências nesse t· t

. T r'came te s ho ver uem per eu
'

..

terreno, o Sr. MIDlstro do Trabalho ela. cre ano de Es ado, ao ser ln, gurança. eo, I
n e. u

. I
de ordem e da fIdelIdade, aos borou um pano de exte�são de Serviço terrogado sobre o que poderá uma ameaça -a paz de um dos pal-

•

mais nobres costumes. de Higiene e Segurança dó Trabalho aos constituir um ataque armado ses signatari�s do tratado e se a

I
Acha-se nestli' redação uma,

Essa certeza nos autóriza a Estados, de forma que venha colaborar capaz de colocar em e'X2C'ução materia fôr apresentada à -conside- geografia, di> quarto ano, en�

d
. .

t'
também não só na assistêrrcia, como na

-

d C Ih d S
' t d' 1 J a uim Ca�

sau armos, ·com o maIS JUs 1-
o tratado, disse: "Um exemD.lo raçao o onse o e egurança, a con ra a pe o sr. o q

prevenção de acidentes e da enrerm!· I
m

ficado entusiasmo, a população dades.
tipico é o seguinte: um avi.�o Russia e a China poderão vetar a bral, nosso impressor', em u

da ,comuna sulina que hOJe en-
8meÍ.'icano empregado no abas- resolução pedindo a adoção de me- dos bahcos do jardim do Pra�'

ceta a sua existência de cole- govêrno municipal próprio, tecimento de Berlim ser ataca- didas destinadas a restaurar a esta-, ça
15 de Novembr.0'"

tividade municipal, destinada atestarão inequívocamente a do pelo fogo anti-aereo sovié- bilidade. Ue acôrdo com o' pacto, Seu dtlnoJ pod:era vir buv

a avançar entre as vangúardei- benemérência das medidas ago- tico.
porém, os signatal'Íos poderão to- cá-la.

ras que concorrem para a pro-' ra tão dm.'ament,e 'combatidas,

pulsão geral do Estado e p'ara nem tanto por objetivas apre

a harmônica evolução políti- dação dos fatos, mas por sub-.

ca e social da gente ·catarinen- lServiência àquelas paixões que

se. .• costumam obs-curecer as vis-

Cedo, sem dúvida, é ainda tas, ainda as mais honestamen

para a unanimidade do juizo te dotadas de boa vontade ...

sôbre o acêrto da nova divisão Aguardemos.por êsse, dia,

administrati:va de Santa Ca- em que os novos municípios

tarina. Há grandes paixões catarinenses, numa ostentação

sombreando os acontecimentos I aIrosa d'a 'capacidade realiza

e envolvendo em propositada dora de que sua gente Jegiti�

suspeição, todavia' infunàada, mamente se ufana, apresenta

os atos dos poder·es públicos. rá ao Estado o belo índice con�

Não tardará muito, porêm, o sagrador da justeza da lei que

dia em que o desenvolvimento lhes conferiu.a oportunidade

daIS regiões agora emancipadas de maior e mais,desembaraça

e a evidência do passo gigan- da auto expansão.

,tesco, por elas avançado sob Turvo estará entre êles.

- pois que aqui será reallizada a pelí

cuia, - 'onde o Heroi de Dois Coritinen

tse e a corajosa catarinense viveram o

do entre em execução em meados;

do mês de maio. Por ocasião da

romance que passou á posteridade.

A Ricardo Fredda, o realizador de

reunião dos 'ministros do Exterior."

em Washington, serão
decididos os

detalhes sobre o Conselho Consul�

tivo, criado pelo Pacto do Atlan-'

tico.

O principal objetivo deste con-»

selho é centralizar todas as medi

das. defensivas, unificando
as for

ças armadas e coordenando a 'es�

trategia, estandartização Ite arma,.

produção de equipamento militar-.

e construção de bases aéreas B na-
-

vais.

UI�.ima hora

esportlve
No prélio interestadual, on

tem travado no estádio da FCD,

entre São Cristooõa F. R. do Rio'

e Ipiranga F. C., 'saiu vencedor'

o primeiro pelq apertado escore

de 3 x 2

Cidadã brasileira

Flortanópolis

LINDOS CHAPÉUS' DE PALHA
NORTE·AMERICANO

RECEBEU A "MODELAR"
•

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


