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Aprovada a const'i
tDi�ão para a zona
soviética
Berlim, 21 (U. P.) - O "Conse

lho Popular ", controlado pelos co
munistas, aprovou uma Constitui
ção para os' 20 milhões de alemães
Da zona soviética. Esse orgão, que
tem 400 membros, e foi criado por
políticos da Alemanha Oriental
escolhidos pelos russos, aprovaram
'urna Lei Fundamental incorporan
do os principais comunistas para
tôda a zona russa e também o se
-tor russo de Berlim. A votação foi
.unãuime. A medida foi adotada co-
mo uma represália ao gov,4rno. d�
Alemanha Ocidental, que roí cria
do em Bonn.

I

PROTESTO ALIADO
Berlim, 21 '(U. P.) - As potên

cias ocidentais anunciaram que
irão protestar contra.cs .exercíc.ios
de tiro dos soviéticos nos corredo
res aéreos, utilizados' pelos servi
ços de transporte de Berlim. A de
claração foi feita depois que o re
presentante russo no. Centro de Se
gurança Aérea de Berlim fez a co
municação de que seriam realiza
dos exercícios de tiro por aviões
no aeródromo. de' Dallgow, perto
de Berlim.

Sobram molhares
na Alemanha

Nuremberg, 21 (U. P.) - Um pe
ri to norte-americano sugeriu que
as mulheres alemães 'sejam tré�
nadas para o.cupar I ug'ares de ho.
mens na indústria. Ruth, Frances
\Voo.dsmall, chefe dqs :."Iegócios Fe
minin.os no govêrno. militar dos
Estados Unidos, ,disse, em declara
ção, que b fu"tul'o da pl'o.speridade
alemã depende do "uso máximo da
energia feminina". Em- co.nsequên
cia da ,devastação da guerra, o nú
mero de· mulheres excede o núme
ro de homens na razão de 2/1 em

algumas áreas e de 6/1 em outras.
Assim, miss Woodsmall d.eclarou
que "a plena participação das mu
lheres alemãs em to.dos os campos
da atividade é absolutamente essen
cial". Miss Wo.odsmall reco.mendou
um treinamento vocacional inten
so,

..

a fim' de" abrir as portas da
o.portunidade" às mulher'es.

I produ�ão mundial
de algodão

Washington, (USIS) .;- A produ
ção mundial de algodão para o pe
rio.do de, 1948/1949, está 'estimada
em 30.001).000 de fardos, o que sig
nifica ter havido um aumento' de
4.600.000 fardo.s so.brel a pro.ducão
de 1947/48.

.

Este aUI!1ento. da pro.dução mun-
. dial é o resultado ,da contribuição
feita pelo's Estados Unidos co.m
mais 3.100.000 fardos, 'el'evando!,i
assim, a 'sua pro.dução. total para
1 'r.900.000 fardos.
Os fardos pessam 225 quilo.s cada

um, segundo. estatisticas do Depar
'jamento de Agricultura, do.s Esta
dos Unidos.
Espel'a-se que a, pro.dução de

191c8/1919 ultrapasse as espectati
vas de co.nsumo, em 1.500.00.0 far
dos. C.

,

O Secrefário da Agriculfurarecebe ·cumprimen'osO dr. Leoberto Leal, Secretário Produção Vegetal do Ministério ü'1!da 'Viação, Obras Públicas e Agri- Agricultura, em cabograma assimcultura, a propósito dos magn íf'i- se expressa r "Dr. Leoberto Leal -cos certames de Lajes, a Quinta Secretár-io Agricultura - FlorianóExpo.sição-F,eira e a Segunda Reu- polis - Congratulo-me com o prenão. Econômica, vem recebendo. vo- zado amigo .pelo sucesso da Expotos congratulatórios de diversos sição de Lajes e agradeço cordial-pontos do Estado e do país. mente as atenções dispensadas.O doutor Oliveira 'Motta Filho, Atenciosamente Oliveira MottaDiretor da Divisão do Fomento da Pilho";

Contra o julgamento S'epoltados os' restosde religiosos' do geosra'l 8iraod,,<WASHINGTON, (USIS). - A PARIS, 19 (U. P.) - o generalComissão de Relações Exteriores Henri Honore de Giraud roí endo Senado. norte-americano.,. deu terrado hoje com as honras deinicio a relação de uma resolução. Estado. O seu corpo. desceu àcondenando a perseguíção de que sepultura no. Túmulo dos Invatêm sido vitimas os religiosos da Iidos,
.

onde se encontram osEuropa. A resolução a ser adotada restos de Napoleão e dos grancombinará com os protestos dos des generais franceses.Senadores contra o. sentenciamen-
to. de chefes das igrejas Católica

MIFSSa-O Davale Protestante em diversos países
europeus;
A decisão. que justifica tal ati

tude de dirigir. J
um protesto, foi

levada em consideração. depois
que a referida Cornfssão ouviu as
declarações fei tas por Selden Cha
pin, Ministro norte-amertcano na:
Hungria.

OS ou tros detalhes da campanha
comunista contra os religiosos,
foram. dados po.l.' \Vallworth Bar
'bom" Chefe da divisão de Assun
tos do Sllleste Europeu, dã Depar-
tamento. de Estado.
Informa-se, po.r ontro' lado, que

a Camai'a dos Representantes apro.
vou uma reso.lução. condenando. o

.iulgamento d? Cardear Mindszenty
na HungTia e do. Arcebispo Stepi
nac, pa ·Yugoslavia.

lousseowitsúy virá
mp.smo ao Rio
Rio, 21 (A. N.) - Uma ilTata no

ticia para o. público que costGma
frenquentar o.S concerto.s da Orques
tra Sinfônica Brasileira é cer'! lI
mente a da próxima vinda ao B'.'a
sil do famoso. maestro. Ko.ussewitv
ky. A OSB estavtt, envidando esfor ..

ços para trazê-lo ao Rio a fim de fi
gurar nos seus co.ncertos da tempo-.
rada deste ano. Não. havia, po.rém,
certeza quanto ao êxito. dessas de
marche's, até que ontem, a direção
da OSB recebeu um telegrama de
Koussewitvky 'aceitando .0 convite.
Assim, o diretor da Orquestrá,

Sinfônica de Boston ,estará à fren
te de uma série de co.ncerto.s que,
a nossa Sinfônica promoverá na
tempo.rada que se inicia.

Cb'orcbill e Laski
partiram
Southanpton, 21 (U. p.r - O sr.

Winsto.n Churchill partiu para, o.S
Estad'os Unido.s' ,a bo.rdo do "Queen
Elizabeth", para ali realizar uma
série de conferências.

Co.m o mesmo fim, e pelo. mesmo
Iransatlântieo, ,seguiu também pa
l'a o.S Estados Unido.s o sr. Harold
Laski, ex-presidente d3 Partido.
TrahaThista britânico., e o ma(s
�cendrado inimigo. polítiro de Chur
cb il!.

Pre.sidirá a sessão. o Congregado As águas do mar não constituemMinistro. Adro.aldo Mesquita da Co.s- perigo para a conservação dos Mota, titular da Justica. t,ores JOHNSON Sea Horse pois to, Será orador oficial O' ministro
I
dos êles, antes de sair da fábrica,Geraldo Bezerra de Menezes, pres1-, são tratados por um processo espp,dente do Supremo Tribunal do' cial, idealizado e executado paraTrabalho.. proteger as partes metálicas cont-raTôdas as CongTeg'ações são con os efeitos corrosivos da água salgavidadas a .vir com Bandeiras para da. Distribuidores Comércio �que .a Sessão de 2a feira 28 deste Transportes C. Ramos S. A. - Joãotenha um to.m festivo e so.lene. Pinto, 9.

Londres, 21 (U. P.) - A Iugo.s
lavia rejeitou como' "insultante e
descortês" o pro.testo. po.lo.nês co.n
tra o fechamento. do Bureau Polo.
nês. de �nformações em Belgrado.
A "Tanjug", agencia noticiosa o.fi
cial iugo.slava, informando sobr�
esta rejeição, disse que a Polonia.
deixou de conceder iguais facilida-
des em Varsovia ao regime do pre-Efl·caz CO'mbale -a' peste' sll·n,a mieI' Tito.. A Iugo.slavia é conside-
rada como renegada comunista
d,esde que o "Co.minfo.rm", no anoções. Para isso., a produção das di- })assado, disse que Tito abandonaraversas vacinas, durante, o referido. a linha do partido. Alegou a Iugos-ano., pela mesma Inspetoria, atin- lavia que o e!?critorio po.lones emigiu, em cruzeiro.s, a elevada 1m- tia "propaganda desleal e abusavapo.rtância de Cr$ 754.319,90, repre- da JltospHalidade" iugoslava. Dissesentando isso. o preparo de 986.204 mais a no.ta que a reabertura dodoses de vacina ?ontra a peste sui-I Bureau dependeria de quando perna. Desta' mane.Ira, entregou a I.

i mitisse a Polonia a existencia deR. de Belo. HorIzonte ao/ consumo -reparticão similar em Varsovi a.público. mais de 1 milhão. e tre'-jzen tas mil do.ses, computando-se o TENTATIVAS CONTRA A VIDAsaldo ,de 1947, que passou para DE TITO1948. Produziu, ainda, a Inspeto'
ria em questão. 36.662 do.ses de va
cina contra a pneumo.-enterite.. dos
bezerros, 106.000 do.ses de antiafto.-,
sa, 92.066 antirábicas, 10.150 contra
a cólera aviária, 1.300 contra - a

pasleurelose bo.vina 40.628 de sô
ro contra a peste suina, tudo 'num
to.tal de 1.272,589 doses de vacinas
e sôros.
Por outro lado, percorre'ú o. pes

soal da Inspetoria uma média men�
sal de 37 município.s, denlro do.s
qllais foram visitadas e beneficia
das 2.826 propriedades agl'Ícolas.

Washington, 21 (U. P.- - Parti
rá em abril próximo para o Brasil
o contra-almirante Ernest Herman
von Heinburg ,que vai assumir a
cbefia da Missão Naval Norte
Americana, em substituição ao con-'
tra-almirante Leland Lovett, qU0pretende pedir reforma.

DOm8IJ8uem ao S.
Padre Pio XII'
Rio, 21 (A. N.) - Por ocasião do

50°. aniversário de sua o.rdenação
sacerdo.tal a Fede'ração das Congre
gações Marianas prestarão ho.mena
gem ao gTande Po.ntífice do Mo.vi,
men to Maria!.

Rio, 21 (A. N.) - Atendendo ao

prog-rama estabelecido e p:;tra ,ser
levado. a efeito em 194.8, dedico.u
a Inspetoria Regio.nal, d·a Divisão
de Defesa Sanitária Animal, em
Belo Horizo.nte, grande atenção à
peste suina,

Segundo. o relatório ago.ra sub
metido. à consideração do ministro
da Agricultm;a, foram plenamente
satisfatórios os resultados das me
didas de co.mbate àquela peste, pos-

, tas em prática, no Estado -de Minas,
pela referida InspetQ!.'ia, que 10.
gTo.U preparar um antígeno. ideal,
capaz de imunizar o. animal com
uma ,ajplicajção de, 'apenas, melÍo.
centímetro. cúbico.

Trabalharam também o.s. técni
cos da Divisão.' em apreço no. com
'bate à afto.sa, à raiva, à pneu-en·
terite, à brucelose, tuberculo.se,
pasteurelo.se bov,ina, encefaJo.mieli
te eq\lina, mo.léstia de aves, etc.,
consegL1índo. i'esultado.s animadores
e fazendo proveitosas obserserva-

Moscou f• 11
.rmara

BERLIM, 19 (U. P.) - Quando. tor ocídental, com exceção,os comunistas assumirao o. turalmente,' da mínoría co.controle do. Estad� da Aleman-: nísta.
ha Oriental? - Esta é a per-. O governo municipalgunta que corre insistentemen- comunista de Berlimte nas rodas polítícas desta ca- novamente seu apelo. parapitaL Os comunístas, por inter- os setores ocidentais de Bermedío do. "Conselão Popular " sejam- incluldo.s no. Estado.estão. '!Üibo.rando. uma Constí- Alemanha OcidentaL A Cotuíção para a Alemanha Orien-, títuíção, que está sendo. redital e, ao. mesmo. tempo, acusam da em Boon, íncluía, mICI
os ocidentaís por estarem agín- mente, Berlim mas os comado. da mesma rorma, em Bo.o.n. dantes mlítares '

dos Estad
'Aparentemente. os comunístas Unídos, Inglaterra e Françaestão. apressando os seus planos c I a r a r a m perenpetoríamend� criação de um estado. ale- que Berlim ficará rora desmão. satélite da União. So.viética Estado..
antes que as potencias ocíden
tais orícíalízem o. estado. da
Alemanha Ocidental. Os ver
melhos tem empregado. em sua
propaganda as declaração. dos
chefes sovíétícos que anuncia-
ram que a Russía: retirou suas Belgrado, 21 (U. P.) - O govertropas de ocupação, deixando. no iugoslavo encerrou um salãassim a Alemanha "livre". de leitura e biblioteca polonesa ePossivelmente os russos assina- Belgrado sob- a alegação de querão um tratado. de paz com a Pclonía se negou a autor-izar quDemocracia Popuíar da Ale- a Iugoslavia mantenha serviços simanha OrientaL O principal milares em Varsovia. O materialpropagandista deste estado. exposto ultimamente pelos poloneoríental tem sído o. sr. otto

I
ses revelou uma tendencía antaNushke, presidente do. "Co.n-' gôníca à propaganda iugoslava,gresso Po.pular", que recente- provavelmente em consequência domente visitou a Alemanha Oci- rompimento do marechal Tito. comdental, procurando pregar a o. "Com íní'orrn".sua política de "unidade". A

missão. de Nushke nas zonas
ocupadas pelos amerícanos, in
gleses e franceses fracassou
completamente, segundo. ínror
mações dos lideres políticos da
Alemanha OcidentaL O Estado. mações da Polónia em Belgrado,da Álemanha Oriental encon- considerando-o um ato de hostíli
trará poucos defensores no. se- dade. A noite passada, a agencia

polonesa anunciou que a invasãoI
de cerca de 15 pessoas, que des-Chegou ·ao Rio truiram o.S mostruarios cio Bureau,_ I _ I forçou o seu fechamento.mais 'rlgo Essas pessoas se diziam Iuncío-Riu, 21 (A. N.) - Acaba de che, ,nál'io.s do Ministér-io do Comercio

gar a esta capital mais uma vul- Interior e da Indústria de Viveres.tosa partida de trigo do Rio Gran- A nota de protesto, entregue pelode do Sul, consignada a varres Embaixador Jan Karol Wende, dizmoíuhos cariocas, O pro.'duto foi que, o. fecbamento constitui "maisembarcado rm Pôrto Alegre e Rio. uma -prova da atitude host ii do. goGrande, nos vapores "Lo.ide Cuba, vêrno. iugoslavo contra a democra"Poti", "Barbacena" e "A,maragi", cia po.pular da Po.lo.nia". O radio
que já iniciaram a descarga em p�o.nês diz que a no.ta -chamava anósso. p6r[o.. Só para o. MOÍnrro. aLencão. do g'ovêrno iugoslavo paraGuanabal;a vieram 13 mil sacos, o fato. de permanecerem aberLo.s os
correspo.ndentes a 780 toneladas de' Bureaux de Informações� da Gvã-.tr�go nacio.nal. I

Bretanha, do.s Estados Unido.s e da
F·rança.

lugoslavla e ?olôni
se desentendem

PROTESTA A POLóNIA

VarSo.via,21 (U. P.) - A Polonia
protestou junto à Iugoslavia contra
o fechamento. do Bureau de Infor-

A IUGOSLAVIA REJEITA

Milão, 21 (D. P.) - O peri6diM
"Corriere Lo.mbardo" diz que re

centemente foram efetuadas três,
tentativas contra a vida do ch-efe
do. govêrno. iugoslavo, marechal
Titd. O jornal diz que a informa
ção. sobre esses atentados, fo.i obtidw
em Trieste.

Não. foi possível confirmal' a no

tic\a. O jornal dii também que
ag,entes do "Cominform" dirig�m
os bandos de guerrilheiro.s nas en

carniçadas lufas con,tra as, fo.rças do,
exército iugoslavo.
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A imprensa russa
e ii difusão do

r comunismo
! LONDRES, (UP) - Se-
gundo o radio de Moscou, a

imprensa russa, que tem for
mulado frequentes censuras aos

j musicas e escritores soviéticos
por não combaterem a influen
cia ocidental, recebeu hoje, ela
'mesma, uma severa reprimen-
da. Uma irradiacão moscovita
cita o jornal "pravda" numa

acusação aos demais orgãos da

imprensa sovietica e ás casas

editoras, por não publicarem
bastante notícias e propaganda
sobre o comunismo. Diz, por
exemplo, a irradiação, que ü

jornal "Red North" É' 'acusado

\nominalmente pelo "Pravda"
de 112.0 publicar bastante nott
cíarío sobre o Partido Comu
nista 8 de empregar urna lin
f,;uagpm disjnt,��·e,:;s(!.in-; e cor

fusa nos artígcs que imprime.
Acrescenta o jornal acusador

que "grandes casas editoras co

mo as da Byeto-Russia, K' .ytov
e Gorki não publicaram '.]ffi

unico livro ou panfleto sobre as

questões do Partido, dur.mte
todo o ano de 1948", adrantan
do que i>0rt-folio da EfI.itora
Sverdslovski não pOSSU8 � im

unico manuscrito oriundo da
pena de um trabalhador do
partido". OI editorial do "Prav
da", intitulado "Tarefa da im
prensa", declarou' aos publicís
tas que "a condição mais im
portante para o futuro do co

munismo em nossãpátrta e for
talecer a educacão comunista
das classes trabalhadoras, 'utar
'contra os vestigios do capita
lismo na consciencia do povo e

elevar o nivel ideologico em to
das as .esferas". Depois disto
o jornal friza que certos jor
nais não estão contribuindo sa
tisfatoriamente para esta mis-
são.

'

Revitaliie

E se Spnhr{t �..., Porec
-

I éí M?:s Jovem

Nada envelhece tanto as pE'FtSoaS
cerno o Lmcionamen to deficiente dos
rins. F:'t7: sofrer de freqüentes levan
t·j{Ü.lS noturnas, nervnsismo.. tonteiras,
re.nnatisrno. dónes nas . costa." e· nas
uer-ms, olhos smpapuçados, tornozelos
ir-chados, perda de apetite, de energia,
etc. A razjlo está em que os rins de
v em eliminar os ácidos e t-oxinas e se

n�!o realizam esta função permitem que
r-s-ses ácidos e toxinas se acumulem
em seu organismo. Em pouco. tempo,
Cystex efimina os germes dos rins,
íortalecendo-os. PeçaCystex em qual
quer farmácia sob nossa garantia de que

o aliviará rapidamente. Experimente-o
hoje mesmo e verá como se sentirá melhor.
Nossa garantia é sua maio- proteção.

Cystex �1T��tode:
CISTITES, P ELITES E URICEMIJ>

...... o o ••••••• o •• o •••• o •• o •••••••

QUARTO PROCURA·SE

Estudante de Direito pro
cura Quarto Mobiliado, com

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

jornal.
,. •• � •• o o o o o ••• I\. ••••••

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Urna magnifica casa residencial
com grande porão habitável, sita
no centro da cidade, com jardim e

quintal, própria para familia
.

de

tratamento. - Informações ,com

;Vitor à Rua Trajano, 19 - sob.

Veja a opiniôo do Sr. Antonio'
RUêlS" de Santos, proprietário do
Rápido Ro.doviário l(uas �

«Subir Q serra diàriamente,
cam;nhãõ sobrecarregado, é
bolho que mói um pneu. Por

prefiro GOODYEAR I»

com o

ira ..

isso

"VI;R<iEM ESPECIALIDADE"
(lA WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarcO

..

T6RNA A ROUPA BRANQUISSIMA

No NORTE ou no Sul, na cidade ou nos campos,
os veteranos que enfrentam trabalhos pesados preferem
sempre Goodyear. Porque, êles sabem que seu trabalho

requer um pneu de confiança da carcaça à'
,

banda de rodagem _'_ e feito ponto por ponto para

o seu serviço. Equipe, você também, seu caminhão

com gigantes Goodyear especiais para seu trabalho

e obtenha maior rendimento e maior segurança. Os

pneus Goodyear resistem melhor, por mais árduas

que sejam as tarefas.

GOoo;fY
, 1

UM PNEU 'PARA CADA SERVICO•••
, #

MAIS SERViÇO 'DE CADA PNEU!

o Sahão

,Alta Quilometragem
Pal::l serviços gerais. Desenho es ..

peciaf de desgaste lentai que pro ..

poreiona baixo custo por quilô
metro percorrido e grande resis
tênc:a contra cortes e rá.chaduras

Para serviços gerais onde é ne ..

cessária maior fração. Desenho
antiderrapante. Extraordinária
flexibilidade, que evita eslôr�os
demasiados. da çarCQIÇt;I e reduz
o aquecimento�

reWll1I

...
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FÁBRICA DE TECIDOS CARLOS· RENAUX S. A·I Conferência Nacio-
Bi�����RIO.S��T�I�:io�fA D�I do NegroExer"ICIO de 1948 iiiSenhores acionistas: \

O cumprimento ele uma .norrna legal e estatutária, e, ainda o imperativo decorrente da confiança de que somos depositários, nos dá ensejo, de, ainda uma vez,relatarmos as atividades da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A., desta feita nodecurso do ano de 1948 findo.
Não ignoram os senhores acionistas as dificuldades que a indústria têxtil. -

bem como outros sectores da economia nacinal - teve que enfrentar.
Uma cont ínus, vigilãncia, o controle rigoroso nos gastos e operações, medidas

ge prevrsao, contudo, perm ítiram a continuidade do es.forç() e dos trabalhos. feliz
mente ultimados a contento, capacitando-nos ao prosseguimento do nosso prog+a
l1:a, .

em face da necessidade inadiável 'd·e equipar nossa empresa com elementostécnicos e materiais, capazes de nos habilitar a uma produção superior qualitativa e
quantitativamente, aliás exigível pelo mercado, ainda não estabilizado:

Assim, em maio do alio findo, com a chegada das peças faltantes aos Gruposde Em!"rgência, geradores de ferro motriz, já anteriormente adquiridos, conseguimos por _em funcionamentd o Grupo Diesel Elétrico para abastecer, em casos de
emergencia, as nossas secções de Fiação, Tinturaria e Acabamento de Tecidos, bem
COlHO ,o da Tecelagem, '

O alto alcance dêste fato, estã em que, com a utilização dos referidos geradores, termmou o problema. grave do racionamento de 'energia, que anteriormente
apresentava prejuízos altíssimos, não apenas para a produção, em si, senão, tambem para os operári.os, submetidos pela falta' de fôrça motriz, á para lízação de seutrabalho e em consequência a restrições materiais disto decorrentes.

F_:elIzmente desde a _sIata indicada, graças á inst�lação relatada, nenhuma sus
pensao de atividades se verificou em nossos estabeleCImentos, sendo de notar a ex-célência do funcionamento mecãnico e elétrico dos dois magníficos conjuntos.

.

Olém de providências normais constantes, no sentido de melhorar sempre e cada vez mais nosso aparelhamento e instalações, é de ressaltar a circunstãncia auspiciosa de haver sido em março dêste ano cojocada a pedra fundamental da FiaçãoSR. EGíDIO AMORIM Limoeiro.

rr Graças a excelência do tempo reinante e a regularidade dos trabalhos da cons-ranscorre hoje o aniversário do trução, já em novembro foi possível iniciarmos a' montagem das máquinas. O equí
:-15r. E"'ídio Amorim funcionário de parnento que guarnecera a nova fiação é de procedência inglêsa e norte-americana,"

. .' atraves de fírrnas, as mais idôneas. f·categor ia da Caixa Econômica Fe- Por outro lado, continuamos a nos interessar pelos problemas de ordem social,
dera I

I
nos sendo grato constatar os benéf1cos resultados dcs serviços prestados pelo Ser-.

viço Nacional de Malária, no combate racional ao grande mal que atingiu &S popu-Inteliaente e de coracão bonís- laç�es do .�unicípio , serviço. para o qual vimos hã alguns anos dando nossa coope-'.
"

.
. .

i
raçao, e ja agora magmficamente aparelhado, graças as vultosas verbas concedidasSlmO, O Ilustre natalíciante conta pelo Govêrno ,Federal.

.

,
. Outros fatos, dados e informacões, além dos que aqui prestamos e o balanço,com num,erosos amIgos, os quaIS abaixo esclarece, estaremos prontos a dar aos senhores acionistas.

,lhe levarão 'nesta data o seu abra- .
Agradecemos, nesta. oportunidade, a assistência, confiança e colaboração a nós, , dispensada, pelos senhores acionistas e por todos que conosco trabalham.ço amigo. "O Estado" se associa, Otto Renaux, diretor-presidente.

'prazerosamente, às homenagens side�;�. Carlos Júlio Renaux, drretor-více-pre-
.que lhe serão prestadas. Guilhe�me Renaux, diretor-ger-:nte.Dr. ErICh Bueokmann, dtretor-técruco.

GERAL EM 31 DEl DEZEMBRO DE 1948

Disponível
Caixa " .. ,.,

, , .

Bealtzáveb a curto e, longo prazo
Contas correntes, devedoras . , . , , . , . , . , ... , , . . . . . 15.162.254,36
Duplicatas a cobrar , .. , , . , ,. . .. 0'0 •• , • • • • • 13.865.ü85,00

. I .

ParticipaçõesDeflui, nesta data, mais uma· Indústrias Têxtis Renaux S, A. .., , , .

'primavera da .enoantadora é zrací- Emprêsa Fôrça e Luz Santa oàtartna _, ....•. '" .

� Apólices Catarinenses li outros títulos
osa senhorita Teresa Fialho, orna- Obrigações de guerra , ""'" o" ..•

menta da nossa ".l·eunesse-dorée", Lcetrafs do Tedsouro .',., , ,..... . .

er tí ícados e equipamento , , ..

-e dileta filha do nosso conter-rã- Mat ria prima, manufaturas prontas e em via de fabri·

neo dr. Henrique Fialho, engenhei- secç�aoçã�av�gaçã;"�' D��pa�h'�s '''. '.
'

.':
'

.: ..'.:;.: :.. , '':
TO civil. ������ri��ja� : : .: : : : : : : .. -I':'. '

.': :
'

'.', . .. : : : : : : : : : : .':':
Teresa que, ainda recentemente, Serraria

,. ' , " ..

Olaria . ," "".,." " , ..concluiu seus estudos no Instituto Filial Blumenau " , " , .

Coração de Jesus, é muito estimada FiliaI Pôrto Aegre , , , .

Almoxarifado , .. , . . . . . . . .. . .

por suas amiguinhas, prevendo-se, Diversos , , , ,. .. . .. "

j ...•..•..
" ..

para logo mais, muitas -tromena- 'Contas de compensação
,gens à sua pessoa, às quais nos

Ações em caução . , , , , . . .. . "
.

A efeméeide de hoje registra o

:.aniversário natalício do nosso pr,e-I '
.

. .DEMONSTRAÇÃO DA CONTA:zado coestaduano sr. Rodolfo WI- . .DÉBITO
,ckert competente gerente da filial Gastos ger?-i� .. honorários, ordenados, gratificações, impostos, artigos, ,

, de escntorlO, telegramas, selos etc. . , , .

,da firma Carlos Ho,epcke S. A. - Funilaria , ,...... . , , , ..

{}
, .

I d' t· d L Culturas , , . , , , .. ,............. . , .omercio e n us na, . e aguna. Consertos ..
,

.

Cav�lheiro largamente relaciona- Seguro contra fo!(o , ,...... . , , .

Seguro contra aCIdentes ,: . .. .., ,

'·do nos meios comercial e social Férias, ,.. . , , , .

, dllquela cidade, o aniversariante· !t�;���;o, na�' �;;m:pra�' d�' ;;'a�tÚ��nt�i 'd��' 'o'p�rúi��';::::::::::::
será, por certo, muito cumprimen- g��[���;ões.�.�.� � � �' :: ,._. ,._. ::,:::::::::::�::� .. : .

:·ta:do.. Abono por Iniciativa própria , "...... ., , ,

Serviço combate á malária
, , .. . ,.,., .

Contribuições ao SENA! , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. , , .

Contribuições a L. B. A. �. , . , , . , ,. . ,
, .

Abono suplementar por iniciativa própria .. " , , . , .

Contribuições ao SESI .........• , ,. . , .. , , .

Remuneração domingos, feriados civi's e religiosos , .

Depreciações , . . "" . , . ,

.............• ' .

Fundo de reserva legal , . , .. , . , "
, .

Fundo devedores duvidosos ',' , . . . .. . , .

Dividendos .. " .. . .. . . . . . . . . . . . .. ,
,............ . , .

Fundo de reserva .. .
. ' '. ..

ANIVERSÁRlOS :

ACÁCIO DE DEUS CAR�OSO
No dia de hoje transcorre u aní

-versário natalício do estimado jo
vem Acácio de Deus Cardoso, com
petente linotipista da I. O. E.
Do tado de excepcionais qualida-

.des morais que o tornam admirado
pelos que com êles privam, o dis
tinlo aniversariante será muito fe
licitado por seus numerosos ami
gos. "O Estado" o cumprimenta,
desejando-lhe felicidades.

SR. EMANUEL DA ROCHA
LINHARES

Faz anos hoje o nosso distinto
-conterrãneo sr. Emanuel da Rocha
Linhares,
llfiblico.

benquisto f'uncionárao

SRTA. TERESA FIALHO

associamos.

SR. RODOLFO WICKERT

. FAZEM ANOS HOJE:
a ·srt.a. Marília Carvalho.
a srta. Léa Maria Lamego.
o sr. Luiz Gastão Díniz.
o 'sr. Patrício Borba.

- a srta. Santinha Moura.
- o sr. Emídio Limongi.
__:__ o s'r. Artur Duart,e Silva, fun

;'cionário pÚblico em São Francis{\o.
-'o-sr. Albert Maya, comerciante

':em Pôrto Alegre.

V[SITAS:

SR. 'CARLOS MICHELANO
Deu�nos o prazer de sua visita,

onlem, o nosso distinto patrício
sr. Carlos Michelano, ,representan-

.

te da�iIlOtypO do Brasil S. A., de·
morando-se conosco em animada
pales! ra. 'Desejamos-Ihe feliz estada
nesta capital e êxilo em sua Íniss50

. neste 'EsUldo.

BAI. >\NÇO
A T I V O

Imobilizado
Bens de raiz

, , . , .

Maquinismo , , , , , . , .. . , " ..

Móveis /............. . 0.0 •••••••••

Tecelagem Itajaí , . . . . . . . . . .. . , .

Tecelagem Nova Trento ' , .. , , t.,.construções , , .. , , , .. , . . . . . . . . .. . .. , , . 37.454.492,90

j
Rio, 21 (A. N.) - Por iniciativa

do 'I'ealr o Experimental do Negro,
terá lugar, de 9 a 14 de maio pró
ximo, nesta capital, a Conferência
Nacional do- Negro, uma realização
puramente cultural e c.i<ênfif'ic�
Objetiva êsse conclave formular
uma agencia de temas para o L

Congresso do Negro Brasileiro a

ser realizado em maio do próximo
ano de 1"950, 'e para tanto, será fei
ta uma consulta a todos os estu-

G.

4.045.268,80
28.880,649,00

923.653,70
330.103,10
554.240,80

2.720.577,50

265.524,00

14.731.800,00
2,.000'.000,00
1.577.775,20
1.048.800,00
.:l30.000,00
166.400,30

10.00'3.475,40
7.082.941,10
4.772.221,90
506.058,00
134.403,30
19.962,00

3.1913.024,00
2.821.155,80
1.752.786,10

17.978.00 79.089,72'0,.46

diosos do problema do negro brasi
leiro sôbre necessidade e possibi
lidades de iestudo e pesquiza neste

campo. Será feito o levantamento,
das aspirações do negro atravéz de

investigações que, estão sendo pro
cedidas no Distrito Federal e nos

estados entre a população de cór.
Vários líderes e associações de ne

'gros do país têm se dir-igido à Co
missão Organizadora auxiliando o

registro dessas aspirações em suas

respectivas cidades e estados.
A Conferência Nacional do Negro,

por si mesma não tem carater rei
vindicador, muito menos evoca a

si uma ação norrnatlva.: Trata-se,
únicamente, de uma pesquiza so

ciológico-cultural,' por seu cunho
exclusivamente ciêntífico, a confe
rência vem recebendo o apóio de
intelectuais e gente do povo de to

das as côres, interessados direta
mente ou estudiosos da questão
negra.
Uma .das mais valiosas adesões

até agora recebidas, é, sem dúvi

da, a do repres(�ante da ONU

nesta capital, de quem a comissão

organizadora recebeu o seguinte
telegrama: "Teatro E�periment,al
Negro - Primeiro Congresso Ne

gro Brasileiro - Práia do Flamen

go, 132 - Rio - Representante
ONU Brasil cumprimenta Teatro

.

Experimental Negro, organizador
Pr imê iro =Congresso Negro Brasil
formulando volos bom êxito inicia
tiva que acompanha carinhoso in

teresse (pt) Solicita sejam forne

cidos Centro Informações ONU Rio

possíveis informações ficando dis-]
posição toda colaboração seu alcan

ce (pt) Saudações, Paul V. Shaw".
Pedidos de informações, remessas

de téses, colaborações, ou qualquer
cc1l'respondência, devem ser ende

reçadas ao diretor do Teatro Expe
rírnental do Negro Abdias Nasci-

. mento à práia do Flamengo, 132
- Río de Janeiro.

Mantenha em bom estado o seu flgadl),
pois é ele o orgão controlador de toda
sua saúde. eliminador das toxinas. dis.
tribuidor da bilis.
As PILULAS DE REUTER para o fIga·
do. vem sendo usadas há muitos anos
para manter o seu fígado em" perfeito
estado, As PILULAS DE REUTER são
prepa radas à base de produtos veaetaia
dl.o recClnhecida eficácia.

•

Or. (1.ARNO
GALLEtTI

ADVOGADO
Crime. cl:v.l

Con.tJ.tuição d. Soc.ledod..
NATURALIZAÇÕES
Tituloa Dtalal'cit61'io.

Elcrit6l'io • Ralid.ncla
Rua Tüad.ntel .2.
!'ONE' •• 1.68 I

120,000,00

116.929.737,36

A YENDA NAS MElHORES fARMÁCIAS

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

PASSIVO
Não exigível

Capital , , .. , , , . . . •.. . , , .

Fundo de reserva legal , . . . . . . . . . . .. . .

Fundo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,' .

Fundo de reserva intangível de consolidação , .

Seguro por conta própria , , .. , , .

.Deprecíações , . , , . , , , �. . . . . . .. ., .

Fundo de substituição de obsoletas ,

, ,

Fundo devedores duvidosos , .

Caixa de socorros , ", , .

Fundo escolar .. , . , , , . . . . . . . . . . .. . , ..

Reserva decreto-lei 9.159 , , .... , .... , ... , .. .
'

, ..

Exigível a curto c longo prazo
Contas correntes, credoras .. , . , , , , � . , ..

Sociedade Cultural e Beneficente Cõnsul Carlos Renaux
Dividendos

, . . .. . , .

1.1,;'i{:
50.000.000,00
4,075,758,30
14.202,433,85
7.673.376.00
809,171,12

13.550.477 ,62
2,245.287.00
3.645.795.87

17.417,76
35.000,00
285.544,60 96.540,262,12

InteT-Cont!nGlnCGl

•••.••...•.......

��A��;]S
S€ANIJINAVIAIV
IUNfilNIES SrrSTE�
- Linhas Aéreçs Esccndincvos >

Informações e re8ervas ;

RIO:Av. Rio Branco, 277-loja
lBD-Tel. 42·1704. ,

sxo PAULO:Ladelra Dr. Falcão� Filho, 56 s. 1075 - Tel, 6-4!l65�
RECIFE: Avenida Rio Branco,

155 - Telefone: 9773.
E" em tOdas as Agênclas de Turismo

: r.ecf:::::oa�esu1�'���=�BB:::��

13.972.475,24
. 297.000,00
6.000.00D,00 20.269-:475,24

'SERViÇO DE
METEOROLOGIA ,DR.
Previ'são do Tempo, até 14 lwras

do dia 22:

Tempo: Instável, sujeito a chu-·
vas e trovoadas;
Temperaturas: estável;
Ventos: Variaveis, frescos:
Temperaturas extremas de h'·jc;

Máxima 28,8 minima 24,0.

Greve do C'bsaco
-,

Rio, 21 (�. N.) Na temperatu-
. ra do �io destes dias quanto menos

roupa melhor. É assim, pelo menos,
o que aconselha a prática... P01:
isso, compreende�&e, até certo pon·
to, o movimento iniciado por vá
rois alunos da Escola Rivadavia
Corrêa que, sendo obrigados a con

duzir' o pesado casac ode lã do uni
forme, das aulas para casa e vice
versa, resolveram iniciar ontem
uma original greve, deixando os re

feridos casaê;os em casa.

A �diretoria daquele estabeleci
menlo de ensino, no entanto, nã.<)
concordou com a inovação 'e resol
veu proibir a ,entrada dos alunos

que pretendiam m!)dificar o uni
forme por causa do- calor.

O re.sultado foi um só: todos os

alunos, sem distinção, resolveram
Jazer "parede".
A Diretoria da escola não cedeu.

Acha que o casaco, sendo do uni.
f�rme, deve ser condu�o no bra-
00 ou dentro da pasta.

O calor deve continuar, segundo
as previsões; E convenhamos que.
mesmo sem apravar o movimento
dos paredistas, somos forç;ados a

reconhecer a necessidade de &e re

formar o uniforme daqueles e"tu ...

dant.es, adaptando-se melhor às nos
sas condições climatéricas.

Casacos dentro das malas é Inu
tilid·ade .. Vamos suprimí-los'! .. ,

FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado .

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O

Paraiso") ,

Residencia: Rua Alvaro de Car
valho,.36

Contas de compensação
caução da ,diretoria , .. , , . .......................... 120.000,00

116.929:737 .36

Florianópolis

Otto Renaux, diretor-presidente.
Dr. Carlos Júlio Renaux, diretor·vice-pre

sidente.
.

Gullllerme Renaux, diretor-gerente.
Dr. Erich Bueckmalln, diretor-técnico.
Henrique HOffmann, guarda·livros, reg, sob

n. 19.290,
.

LUCRQS E PERDAS, EM 31 .DE DEZEMBRO DE 1948

5.741.728,20
5:427,10

383.595,80
247:292,90
134.272,10
125.397,10
530.851,00
39,587,20
62:817,40

686.440,80
, 790,863,40

651.320,00
102AOO,00
145.593.,40
62.377,20

,

3.805,934,00
247.806,90

2.183.549,00
2.980.430,00
492.853,00

1.982:000,00,
6.00a:O()()',0'0

582.196,30

27,984:732,80
CRÉDITO

Fabricação '" . . . . .. . . . . , , .

Rendimento das participações e outros títulos " , , ..Juros e descontos ' . ,
" I •••••••• , .••••••••••••••

Filiais. Lojas, Navegação e Despachos ', .

20.131.371,46
.

1.638:827;30
352,472,40

5.862.061,70

27.984.732.80

Otto Renaux, diretor-presidente.
Dr. C,u'los Júlio Renaux, diretor·vice-pre·

sidente.
Guilherme Renanx, diretor-gerente.
Dr. Erich Buecklllanll, diretor·técnico.
Henrique Hoihnalln, guarda· livros, reg, sob

n .. 19.290.
PARECER DO CONSElLHO FISCAL

Os abaixo assinado':, membros do conselho fiscal da Fábrica dG Tecidos Carlos
Renaux S. A" tendo examin&do cuidadosamente o balanco, contas e demais do
cumentos apresentados pela diretoria e relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 1948, verificaram " perfeita exatidão dos referidos documentos e são
de parecer que' os mesmos sejam aprovados pelos senhores acionistas, opinandoigualmente pela aprovação' do relatório apresentado pela diretoria.

Brusque, 17 de março de 1949.
Luiz Streckel'
Owaldo Gle;ch
Arnoldo Schaefer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSI�IfURAS
Na I(".apital

Ano .......•. � . .. Cr$ • 90,00
Semesere .. c ,'0 • •• Cr$ 45,00
Trimestre .... . .• Cr$ 25,00
Mês ..........•...Cr$ 9,00
Número avulsa .. Cr$ .0;1)0.

No ·Lnoorior

Ano ... � �•... Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso... Cr$ 0,60

--.1

Viacã,o Aérea
J.t

...
'

Harano
Segunda--feira

"TAL" - T3)60 - Lajes
PANAIR - ie•.40 - Norte

'I VARIG - 10,40 - Norte
I PANAtIR - 13,tio .:_ Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
morte

Terça-feira
"TAL" - 8100 - Joinv.iIle

'Oll.ritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

I \�:\lR - iO,40 - Norte
1,)1-\ UZEIRO DO SUL - 12.00 -

I'forte
VARIU - 1:2,30 -' Sul
PANAIR - i3,50 -,- .Sul

: Quarta-feira
'''TAL'' - {t�,«)0 - Lajes
PANAIR, -� 10,40 - Norte

CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
Ilforte
VA.RIG - H,.O - Norte

PANAlR - 13,50 - Sul

O·uiftta-feira
"'TAfL" ._ 18,'O0 - Joinville

(Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR .:....:. 10,'0 - Norte
'PANAIR ..;:_ (3,50 _.;. Sul
VARIG - t 2,36 - Sul
'ORUZEIR� 00 SUL

Roroo .: "I

CRUZEIRO DO' SUL '-

13,55

15.30
Sul

Sexta-feira
, '«TAL"'':_ lU:,OO ._ Lo'jes.

CRUZEIRO DO SUL:..... 7,20
l10rte
'PANAIR'� 10,40 - Norte

. VARIG - U,40 _:_ Norte
, PANA!IR -'- 13,50 - Sul

Sábado
�'TA'L'; - :8,'00 - Joinville

"Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL :13.55

llfort.e
Domingo

I PANAIR - fO,40 - Norte
mm7.F,IRO DO SUL - H,OO
l !!�AI& ,..... 1.3,§_Q SUl.

utet-

SEGUNDA·FErRÁ

InE,fIDA NAS MELHORES FARMÁCIAS

Auto·Viação catarinense
- 8 horas.
Áuto·ViaçAo C'IltarmeIlBO ,- Laguna

- 6,30 horas. .

Exp.resso São CrlStOTI1o - I...eguna -

7 horas.
Emprêsa GlórIA - Laguill& -_ • 1/2

• 7 '1/2 horas.
Expresso Brusquenee - Brusqu. -

III horas.
Auto-Viaçl!.o ltajal � Itajaf - UI ho.

1"'"

Rápido Súl.BrasiJeira
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira Curitiba

6 horas.
_

.ll.mpl-esa Sul Oeste I,tda - XapecO - AlI

Joinvile

- • horas.

SEXTA-FEIRA
RodoT1árlll Sul Brasil - POTto

- li hora's.
Auto--Viaçll.o Catartnenn

- 1)J horas.
Auto-Vlaçl!\o CatarLnen.se

- O horas.

Cw:-1t1ba

JoinT1le

Expresso São �s1:Ov'o - Lacuna
7. horas.
Auto-Viaçao Rajllf - !tajaf - 11. ho-

ruo '., �
Expresso BrullQu_ - :aru.qu'--

16 ·oora•.
Expresso Brusquense - NOTa 'I'rellto

- 16,30 horas.
" Áuto-Viaçao C&tarlnen.. - JomvUe
- • horas.

Àuto-Vlaçll.o Catarmen.M - Curitiba
- li horas.
Rodoviária SUl-BruU - 1-� .Alecre

- 3 horas. \

· Rápido Sul·Brasileira Joinvile

13riã�i�s� Slll-Brrulileira Curitij!>a Asse'mbléla GUôl ,Ordináris
6 horas.

C
- A Delegacia Regional do Minis-

AUto-VlAçã��t���- PGr"to �. onvocacao tério do Trabalho, Indústria e Co-
gre _. 6 norae. Convidam-se os senhores acionistas "tle.,.Carlos Hoepcke S. A. Co- mércio, avisa aos srs, empregado-

.A:uto.V1açã'o CatarLneILse - CUIr1ttba
_ 5 horas mércio 'e Indústria a comparecer á assembléia geral ordinária no dia res que a 30 de abnil rvindouro ex-

_ "iu���1a:.âo �tarlnellM JomTlle
30 do corrente mês, às 14 horas, na séde .social à, rua Conselheiro pira o prazo para o recolhimento

Aut'o.viaçãO Cata1"m.en.. TlJbarlo. Mafra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sobre a. seguinte. J
ao .Banco do Bra�il: ou ao es.tab9-

.

- E�P��::' São erlst.óTlo _ l.q'uIIa - ORDEM DO DIA lecimento bancário, autn-ízado
7 noras. I

.

10 Exame discussão 'e aprovação do. balanço e das contas re- BANCO INDúSTRIA E CO:'vIÉRCrO
Emp�sa Glória - La;t1ma � 7'" '

-

(. T-'
e 61,ía horaa. lativas ao ano de 1948, parecer do conselho fiscal e relatóriç da DE SANTA CATARINA INCO), do
Expresso Brusquena BrulQu.

-I �. > t
.

. IMPôSTO SINDICAL qlle deve �er-
16 horas, 011 e or ia. ..,

ra�:\to--VlaçãO ltajlJ - ltajaf - 1. ho. 20 Eleiçãp dos membros do conselho fiscal ,e seus suplentes descontado dos empregados no

Rápldo Sul·Brasileira - Joinvile rara o exercício de 1949. corrente mês de março, na forma.
13 horas FI

. .

I' 19 d de 19·49.... do que dispõem os arts. 582 e 586,Rápid� Sul-Brasileira - Curitiba or ianopo IS, e março
6 horas. Acelon Dário de Sousa, Diretor Presidente. § 30 da Consolidação das Leis do

QUARTA.� T b 11Auto-Vlaçao CatlH"inense Cuirlt1ba . -- ra a 10.

- li horas
"0t&rlnsnstl. Jomvu. GUI"a do Parana' Avisa, outrossimu que a partir

_..:�u���!��o .._.. ,
.

. de 2 de maio próximo, a Delegacia
• Auto-Vlação C8tU"ln1mM L&gúnI Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enue- Regional exercerá a-igorosa f'iscalí-

,
- 6_30 horas. - .

I'
.

t
.

d E

I.'
Rápido Sul.Buasileira _o' Curitiba reeos. zaçao, IHC usrve no ln enol' o ,�-

6 �ã�fJ� S�.Bras�leira _ Joinvile Cada guia e vendido aco-noanhado de um mapa rodovíârío d( tado, e os infratores serão punídcs

\13
horas. Paraná e Santa Catarina. com a·multa de "-dez até dez mil

Anúncios mediante contráto. Expresso SAo Crtsto-yao - Lacuna -

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada7 horas. Redação: Rua Prudente de Moraes, D. 626. - Curitiba.
Expresoo Brusquense - Bruaqu. - Consolidação, art. 598).

'0s origlnaie, mesmo não � ,16A����iaçAo Itajaf' Itaja.! li no- BOM
I

NEGOCIO Florianópolis, março de 1949.

p�blicados, não serão

� ra�xpresso BrusqUen: _ NO:Trento' . Rall.l Pereira í}aldas - Delegado

I
devolvídos. - 16,30 horas. Regional do Trabalho.

A direção 'não se respon- Rodovíâr ía Sul Br8J8il - POrto Alegre para. quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

sabiliza .pelos conceitos

i
- li horas.

QUINTA·FEIRA .�.rta de 10'/. ao ano com----recebimento de furos mensais. , , .

emitidos nos artigos
. Auto-Viação catartnense . POrto Informações nesta redação'. .Alegre' - 6 horas.

as-sinados. Áuto-Vlação catartnenae CUritiba

f' b
·

d R d B d d---.-.-.-.-.-.---.-.-.-, �-�-_..-�..� =A;i�E�AO CatarlnenH JoinT1le a r Ica e enas e o r a os

H'oepcke S. ft.
Assembléia Geral Ordinária
Convocacão

São convidados os senhores acio:ni�tas da Fábrica de Rendas e

Bordados Hoepcke S. A. a comparecer à .assembléia geral ordinária

no dia 30 do corrente mês, à.s 16 hor.as, na séde social, à rua Felipe
f:!chmidt s/n nesta cidade, para deliberarem s�bre a seguinte.

ORDEM DO DIA
10 Exame, diSCussão ,e aprovação do balanço e das contas re

lativas ao ano de 1948, !parecer do. conselho fiscal e relatório da
diretoria.

20 Eleição dos membros do. conselho fiscal 'e seus suplentes
Dara o exercicio de 1949.

FlorianóDolis. 19 de março de;Hl4\}.
Rudolfo. Scheidemantel, DiretonPresidente.

Auto·Vlaçao Ca(tarlillenn - t.aIruruI
- 6,30 horas.
Expresso São Or1.!itOvAo - Laguna --

7 horas. �
Auto·Viaçao ltaja1 - ltaJil1 _ 111 hc>

ra8.
Expresso Brusquens.

16 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

Joinvile

Curitiba

8.ABADC
Auto·Vla.çao CatarinenH - CUrItiba

- 5 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- ft noras.

Auto·VlacAo Catulnense
- «I horas.
Auto·Viação vatulill�

- 6 horas.
EXDr�sso São CrlSWTAo - Laguna -

7 horas.
ExpreSl!O BrusquenH - Brulqu. -

14 horas.
Autc·Viaçãó ltIljil1 - ltajaf - 13 ho-

1'88.

Expre.s,so. Brusqu_ - NOft Tre.to
- 9,30 horas. •

Expresso Glória - La«una - • l/II
• 7 1/2 hor...

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira __;.- Curitib'l

6 horas.

Joinv'ne

Curitiba_

JoinT1le.
,

Tub&rio

Escritório Técnico
Cid Rocha Am;Jtal
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendq regressado de sua via,i'em ao!

E1>tados Unidos da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e1>'critório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),

--b�I: nos primeiros dias de agôsto, .. espe·
rando continuar a merecer as espe·
ciais

_
atenç(ies de seus amigos e

-I
cliente�.

Pedro Medeiros, Auxiliar

Carlos' Hoepc'ke S.ft. ComérCIO
e, Indústria

MinistériO do
Trabalho

Relo;o'aria Progre1so
de ]UGEND 8P FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLbO POSTAL

Foça seu padiào por carta ou telegrama.e pague
sómente quando receber.

16a. Delegacia Requmal

AVISO.

Os Rins que; devem ,eliminar:
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão 'pel'mitindo que um

excesso de .acido . uríco se acu- IImule e pe_netre em todo OI

organismo. --

A falta de ,cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins ê a

causa fundamental das dôres\
reumaticas, ·-lumbago e irregula
ridades urinarias.
Este acidolurico rapidamente fór
ma cristais,. agudos, que se alo

jam nas arl!Í1lulaçõe�, causando
a sua inflamação e· rigidez, as

cruciantes. dôres do reumatism()
e outros maleli'; do, sistema urina··
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer !Voltar os rins ao seu

estado nru;mal, afim de' poder:
ser mtrado"o acido urieo. Ê por
isso que as Pilulas De·Witt cott- i
seguem dar alivio permanente 1
nos mais ,rebeldes casos. l
As Pilulas', De Witt . atúam di-I
retamente sobre os - rins, de-'l
volvendo:lhes:a sua ação natural I
de fi.ltros·';,das impurezas d�1orgamsmo, c'.

t;=i:::� v:enda em ,todas

Bt".

--

PI1ULAS \.

'DE�WllT '

Para .os,Rlns e a�Béxiga .;
EM VIDROS�DE 40 E 100 PILULAS.
o ORA,NDE-'JÍ..,MAlS EC.ONOMICOI.

..

N. 9 cr$ 260.00N. 31 cr$ 100.0G

I Despertador de. bol.o
ilumina a noi�.

SuilUio de qualidade

, ....

PASTA DENTAL
ROBINSON

.................. to .. ;. � ..

o VALE D(I) I'l'A,JAJ
Proeurem -- Da A�iIlf.<llIil

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVR..,à..�A

ROSA

Uma moquina fotogro.fica
americana de focil

manejo

No••o. re!ogio. .ão aoompanhado. do. re.pectivo. certificado.
oe garantia.

fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - p'roça Tiradent••• 260 - Paraná
CASAS"E! TERREN6S ..

RARIA ROS ve��::·�e .V. S. casas ou terrenos para'

LIV �-. _ ..

'. A Não encontra comprador?

ACE ITA E'N'COMENDAS I A. E�tr:��:s.' ao Escritório Imobiliário

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOSI '"��� ..��O.d��: ..3.5: - •••

APRESENTAÇÃO ,lIMPECÁVEL •• ENTREGA FRAQUEZAS EM GERAl:
_ __ .""' Rf,i'PIDA

VINHO' fRF.OSOTADO
J' .,6·5 J it'Y E I R'A'9t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações dêsses produtos. /

Residência: Felipe Schmidt, 99 I Os primeiros já a venda, são:
.

.'
Telefone � 1.?60

., SUJ:.FAGUA\NJil!)fNA: Tubos de 1 \) e vidros de 100 comprimidos deçonsultas: Pela I?anha no. Hospital e 60A tarde: Rua Visconde de Ouro ' g.
Preto n. 2. VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Horário: D<:.s 14 ás 17 horas. lOi:l €m3.

S<t>RO AN'Fl- 'FETANJCO: ampolas de 20 cm3.
VA\CINA" CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 CI)13 e frascosCirurgia geral -- Doenças de Senho-

ras _ Pructologta rue 100 cm3.

Eletricidade Médica VACINA ANTI-MEICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e

Consultório: Rua Vitor Meireles n.
de 100 cru3.

28 - Telefone 1.307 IDos dois últimos, por serem os seus, prazos de validez relativamen-
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden .

do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instítuto Pinheiros apresentará outros produtos ve
teririários de grande eficácia, como: 'I'erneríns (Buco-Vacina contra
diarnéia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra II

Bouba Aviâr ía, Vacina Contra a Peste Suína: etc. .... .. . .........•

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
'crerá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu

centrados na localidade de residência do solicitante.

'(O,. Alva 'o de (;rvalho
IDoenças de Crianças 1Consultorio: RUa Tenente

�ilveira, 29 IHorário de consultas: 9 ás' 11
:liis. Médico

Sábados: 14 ás 17 hs,

\Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
.

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
,j)os Serviços dos Professores Bene
.dícto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

'ii: • •

Dr. Guerreiro dá,
Fonseca

DR. ,NEWTON d'AVILA

._----

DR. LINS-NEVES Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar-
, de das 15 horas em diante

. .Diretor da Maternidade e médico do

Hospital d� Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
..Diagnóstico, controle' ,e tratamento

.,;e!pecializado da gravidês, Distur
(�íos da adolescência e da menopau-
411. Pertubações menstruais, � :l�1,\.
14!luições e tumores do aparelho geuí
·W feminino.
-Operáções do útero, ovários, trem
,:!pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

-Círurgia plástica do perineo (ru
�tturas)
!A.SSISTENCIA ÁO PARTO E O.t"E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
.:.�oenças glandulares, tiroide, ová

rll"ios, hipopise, etc.)
'[' Isturhios nervosos - Ester-ilidade

- Regimes.
<Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
,.t.46i
Resid. R. 7 de Setembro - Edií,

Cruz e Souza - Tel. 846.

.DR. POLYDORü ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiFQ
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente' da

Maternidade

tIDo

®oenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

, ;Doenças da tiroide e demais gían
duias internas

·,Clinlca e cirurgia de senhoras .;_

Partos

'1",;!FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - ,METABOLISMO

BASAL
aoaxaro DE CONSULTAS: .,

"Pela manhã das 10,30 Ú 11
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTómo:

Rua �itor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RE�Ib:BNCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

Dr.' Roldão COOleDl
CIRURGIA GERAL �- ALTA CI·.
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE-'

NHORAS - PAR'llOS .'

Formado pela Faculdade de Medi,:
tina da Universidade de São Paulo, 1

onde foi assistente por virias anos �o ,
--------------

Serviço _Cirúrl!:ico do Prof. Allt»o,
Corrêia Neto

Cirur�a do estõmago e vias cire.u]�·
res intestinos delgado e grosso, tU01'

de, rins, próstata. bexiga, ute,:o,
ovários e trompas. Varicocele, hidre

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, , rua:
Felipe Scbmidt, 21 (altos da Ca..

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

I Carr.os para o interior do Estado I
I o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

i firma Fiuza Lima & Irmãos, é <ll segui.nte:
I EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

ExPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
N6va-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a. feiras

'16 horas
14 horas

16,30 horas

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doençàs internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - RÚis - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone &41. FLORIANóPOLIS

Dr. Paillo Fontel
Clinico e operador

eonlultório: Rua Vitor Meirelel, 26.
Telefone : 1.405

Consultas das 10 ão 12 e da. 14 i.
IS hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

12,10 horas

Dr. Lindolfo 4,6.
Pereira

Advo�do-Contilbilista
Cível -- Comercial

Constituições d. sociedade.
e lervicol corel:ltol, em geral.
�Orgc:,iüzaçõel contabei•.

Registro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
E.critório: Rue Alvoro de

Carvalho n, 43,
Do. 8 às 12 horOll'

Telefone 1494

. . .. . .

Bom binóculo
Grande visão

Dr. M. S. Canlallll
Clinica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 7U

I

nSTIR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA 1

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros,. sobre todo. OI

assuntos ;

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FI lriaílópoli()
·

·M�i·�� f�Ú;id�des· ���. ��;;l;';.�
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o melb••

presente para o seu "P1MPOLHO�
é uma caderneta do CRJ!:DITO

. MUTUO PREDIAL.
.....................................

QUU
PROCURE

Iltfaiataria
A

Mello

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

I Dafilõgrala I
I diplomada•
•
•
•
•
•
• Ferreira.
:

.

: Caixa Postal 55.

: ..

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Rua Pel ipoe Schmtdr 48

.

'. SEU . RÉlOGIO PRECIS�;, D� ,.
- REVISAo ? ':.' ;:., �

', .,:;, .; ", .·�J�:1�'.;'
NOSSA OFICINA 'É ESPECIALIZADA

.

".
'

f:

Nossos concertos .�o{. '.
>

. :: giiralit!�os: 'l 00%

._ .' f"'·'.··-·
ÓTICA .M0nD�LO

.:", .' -;' .""
'
•.

'

v' ,: " � ; .. ,;"t.' -Ó. ,,-�

JOAO P!NT(),·�5:Wê,lJ�e ao'Tesouró
.

.

. '., t
.

'.dl! :,�ít�dor '_, . ) .'.
-

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

SENHORIT A.!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GR�NDES

Preierindo-o �stá

acompanhando a moda.

I

Produtos
-

Veterinarios
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 grande série

frascos

-,----------------------------------�----------------

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

.

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

Santa Catarina.

.

Representações
FIRMA IIDóNEA, ESTABELECIDA EM :>ÁO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS A-NOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

II C A'P I -T A L A R II

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mario Vi,ana pur arbitro, Paula Ramos e Amé
nova e decisíva peleja do

I

'

�
. Campenuate Estadual de' Futebol de 1948.. .

.

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

Domingo vindouro, teado o' famoso
t.

ríca realízarân no estadio da FCD a

;

s. c. Granadeiros da Ilha
Reunião da Comissão de Trabalhos

/ ,

Teixeirinba. um jn- ·Encertdm.énio 'da
gà�or sem.plural .

. d " , 1
.- .

Nos o conhecemos bem e, 'pOTlS- pora a ,e eIra

Tein
de 48-49

-Sob a presidenéia do 1° vice-pré- berações sobre a construção do-
sid�nte da Sociedade, sr. Clementi-I ga lpâo e, acjamados "Presidentes
no de 'Britto, esí.eve reunida dom in- de/ Honra da Comissão de 'I'raba-

. I

go, ás 10 horas, na séde do Demo- lhos" - os srs. Angelo Galiani e

crata Clube, a Comissão de Traba- Alfredo Juvenal da Silva, dois va

lhos' da referida entidade carnava- liosos elementos que ainda muito
lêsca. poderão .�azer pelo dese�volvimen-Foram, tomarias diversas deli- to da sociedade. .

ELE [TA A DIRETORIA

A Comissão está animada dos

ISo, nos atrevemos a comentá-lo.
tleali.zaram-se, domingo último, IVeleiros da Ilha, 2° CoqueirosJustiçosamente. Teixeirinha se nos .

; ,,'esel1ltou, dês o 'primeiro 'ins- ;"Ia raia-oficial da Federação de ·Priüa Clube e 3° Iate Clube, tendo
Vela e Motor de Santa Catarina I,F. chezado em 1° lugar o barco dotante,. como o futebolista maior de ", •

V. M. S. C.) fronteira i10 trapiche velejador Luiz Far-ia seguido peloSanta Catarina: antes, o vimos ne

Palmeiras, de Blumenau, fazendo da Alfândega, as provsa de ericer- do velejador Carlos Churiguini e
,

, ramento da temporada veleira de Ademar Nunes Pires, todos do clu-malabarismos com a bola que, uma

vez em seus pés, parecia 'obedece- 1948-49' patrocinada por essa enli- be vencedor.
. .dade. À tarde, teve lugar a regata ü:d(lo, depois, graças à perspicácia de ,

Ondino Vieira, no Botafogo. Sabe- ,.\s 10,15 horas, a/pós o bastea- vidual para barcos "sharpi'es" e

t d P 'lh- N' I "1' I tni "t d d co-musical, com todas as côres do
mo-I�, lá, vítima dos achaques de men o o aVI ao' acionai, pre- 191 mng en o como vence 01 es

Arco-Ir-issentes os homenageados das duas respectivos os valorosos argo Ui'-Heleno. Tanto .assim que, expirado .

� MOCIDADE :É AS.SIM MESl\'W
seu breve' contrato _ por sinal, ca- regatas: Comandantes Plínio Fon tas Carlos Chiriguini e Roberto f0S-

. .

lt t": seca Cabral e Coronel Paulo Vieí- ta Souza. (Technicolor)
rISSlmO - vo ou sem pes anejar a

CO" ... M" k R EI' beth
. . i ra da Rosa be.m como outras auto- ln: rc tey ooney - IzaL •

lI)rOV1.n.Cla para defender as. co.re.s
' ,

Taylor�erd� e branca .de novo. 'I'eixeír i- ridades e grande número de des-

pertistas, teve inicio a prova inter- RUBENS LANGE SoMENTE NAS SESSõES NO_
nha sempre arrastou um "beguin" TURNASclubes com o concurso de equipes Defluiu, ontem, a .data natalicia .

por Blumenau, e, mais ainda, pelo do [ovem desportista Rubens Lan- Uma estupenda novidade
t di I PI' de três barcos "sharpies" do: rate

raE ICI�n;
a merras.

r le CI�lbe Florianópolis, Coqueiros ge, denodado Presidente. do Ub.ira- BRASILIAN RASCALS

_ scatado'IPor vezes, p� a

at s:n- I Praia Clube e Veleiros da Ilha de tan E. C. - Campeão Estadual de A melhor orquestra de gaitas de
çao es a ua, o consagra o a ac -

.' Basquetebol e ativo funcionário da boca da América do Sul, no e-tilo PROGRAMA PARA HOJEte chegou até a integrá-la TI'! ponta Santa' Catarina,
.

d A classificação foi esta: 1° lugnr Caixa Econômica Federal de Santa do BORRA MINEVITCH.
ldireíta, , por 'impll'evidência o

.

Catarina. BRASILIAN RASCALS. arti stus 9,00 _ ABERTURA _ Bom dia
"coach" Leleco. É exato que, ànue- / 'ATLANTIDA

'

Muito estimado por suas boas exclusivas da I ,tlue ! para voce ...
le ano, não tínhamos um outro ca-

A TEMPORADA DO SÁO CRISTó- qualidades e sendo um dos mais atuaram nos filmes :SEGURA TI:: rA 19'30
- Arco-Ir-is musical

paz de ,fazê-l�, .,porém a descoloca-:
VÁO F. R. NESTA .cAPITAL ,�htllsiastas batalhadores da gran- MULHER e SOB A LUZ DO MEU 9,45 - Um programa por semana

ção de Teixeir inha desassossegou
Iniciando sua breve temperada deza. 'esportiva de Elcrianópol-s- e !,BAIRRO. Humorismo. � MÚSIC:l. .10,00 - Músicas.brasileiras em gra;

os afeiçoados do popular es,po:rte. A
-

1-
nesta Capital, a convite do Ipiran- do Estado� Rubinho, - como é co- - tração. i vaçoes

Tirá-10 da meia, pra que? Buris-
Ab A M I d 1030 MUZAI{ga F. C. de Saco, dos Limões, o po- nhecido nos menos desporti vos re o programa: arç la a .

,
.

- �

sem com todo o time ,com 'I'eixei-
deroso quadro do São Cristóvao foi cumulado q,e numerosas f�lid- Vida - Nacio?al 11,00 - Informativo Guarujá

:r1nha, não.' Demos, no Paraná. ra- P 11 05 O I d S'IF. R. do Hio, enfrentou na tarc!c de (aÇ,Õelli, ás quais prazerosam-:nte reços: ,
- r an alva

zão àqueles conscientes indi"dpl,i- sábado último o '�onze" represen- Justamos as nossas. Sra& e Srtas Cr$ 2,.10 11,15 - Jimy Dorsey e sua orq_
nados. . .

r
Estlldantes Cl'S 3 .. �·,o ! 11,30 - VarI'edades em 'gravac-.;:;.,,:s, . lali,vo do clube promotor. venceu- . . . . . . . . . . , '

�

.. Seu nome, hoje, vale por ump t�- do-o por 3 x 2, tentos de Pauli'lho CAMPEONATO BRASILEIRO DF, Cavalheiros Cr$ t,t;o 12,00 - Oferecimentos musicais
me. É o que acontece com

�
a -'

(2), Wilton Bentevi e Mandico.
• ATLETISMO Censura livre. Creanças maicH'cs; 14,00 - INTERVALO;

meil'as. 'Tire-se Teixeirinha o es-
Os 'locai;, todavia, .

desenvul've- Devido motivo de fôrça !TIni".; de 5 anos poderão entrar ná .se ,,;0.0 ;16,00 - Em tempo de vals�
quadrão e hí se vai a saúde dei�.

ram uma atra,ção que, pelo menos, ,C(u-anto à francluia postal-telegr-á- de 4,45 horas, no RITZ

'116'30
_ Música deliciosa

Fica ruim, triste ,amolece, e adoe-
mel'ecia um empate, sem conbi' a fica, foi impossivel ao dir<:tor de

.,.............. 17,00 - Informativo Guarujá
ce. Meta-se' Teixeirin'ha nele e tudo

f
'

'd 1 d 'b't
.

"I' "O Estadia E�portivo"', jornalisia IMPERIAL., hoje ás 7,30 honls 17,05 - Boléros Mexicanos
T' • aCClOSl ae e o ar 1 ro carIOca .e)-

muda. Cria alma e corpo novos. .,aI '

. 1 . ·t· Pedro Paulo Machado, remeter em últimas Exibições 1)17,30 _ Um programa para vo-. 'queira' que anulou um tento ef..l I"
pra cabeça. I dI' l'd t t dia'o noticiário da participação c.:<- NA PON,TA DA ESPADA I' .' cê.,..

.

'. .. mo os ocaIS e va 1 ou um .en o
Ante-ontem, o vimos no Flg'\IeI- tarinense no Campeonato Bra�iiiel' COM: William Eytre - Hagd 118,00 _ Ave Mariailegal dos visitant�s. '

rense. Fez, com S�ulzinh/}. ')utro 1'0 de Atletismo que teve lugar cm C'ourt 118,05 _ Carta Sonór.aNa peleja de domingo, porénJ, o
",az", excelente partida. Um frene-

clube visitante conheceu o l'eVl;L, São Paulo, de sexta-feira a domingo I O·HOSPEDE lIITSTERIOSO ,�18,30 - .Juventude Espirita de
Sí passava pela assistênc.ia (Juando

d u'ltimo.' COM' Vl'CtOl' Ter" I
.

Florianópolisde 4 x 2 frente ,ao fo'r-1e pelotão o . '.'

a bola lhe ia aos pés. Daí a golo é
C d Todavia, retornando da' Paulicéa, � No, programa: Cinelandia .Jornal 118,45 _ Roberto. PaivaFigueirénse F. ., chegan o a re- �

cousa facílima. Seus chutes n�udam
tirar-se do gramado após a ";0n. brevemente pedro Paulo, Mac1�"do - Nacional

119,00
- Momento E�portivo

4'placards" . .• Dão vitórias. . fa'ra' circunstánciada reportal!enl üo Preços' Cr'" 4 00 e 300 19,30' - N.oticiár.io da Agência Na-quista do 4° ponto dos locaIS e pou- , ,'_ . '1', , �

Em Blumenau, nos ·treinos, mui-
a ('fue foi'a presença rla represt'l1ta- Censura até 14 anos. c'lOnalcos minutos antes de term'inal �

'1 \'.

ta vez sem comp.anheiros de cinte,
l'

-

f ção da F. A. C.' naquele certame na-
I . . . . . . . .. 20 00 - A Música dos Esta'h\$pc e.Joa, po rnao se con armar com

chutava bola com os molequ!,!s 'I"", cionaI. ROXY,' hoje ás 7,30 horas Unidosa validação d0 po�to alegando .im-
,à falta de gente melhor, o treina- O LADRÃO, DE BAGDAD 20,30 _ Músicas variadas'

·vam'. Teixeirinha é o que é: um sê- pedimento. NÃO HAVERA 2a PARTIDA (1'
.

1 ) 2100 JESSE CRAWFORD emJ"'oram marCaldorfes: Teixeirinha
.

. eflllco ar : ,
� '..

co por bola. t:le a quer, e ela o eH- Devido a um desentendimen- COM S b
,.

J 1 Dupre� so'lo de o'TO'a-o(), Hélio e Braulio para os locais J : au - 1 ne � "

tende a's maravilhas. to , não será realizada a 2a pe- C d V 'dt 2115 'Franc'l'sco Alves\Vilton e Paulínho para os visitan- onra eI ,- .

leja, amistosa ent�e Paula Ra- No programa: 10 O Esporte em 21,30 - Orquestra Sinfônica
mos e Palmeiras de .Blumenau, Marcha _ Nac'ional. 20 Metro JOi- 22'JOO":'_ Informativo Gu�rujáisto porque o clube blumenau- nal _ Atualidades 22,05 _ Melodias das América�
ense não aceitou'uma sugestão Preços: Cr$ 4,80 e .3,00 22,30 _ 'últimas melodias
pm:,terior do grêmio floriílnopo- Censura até 14 anos. \13,00 � iBôa noite - ENCEDRA-
litano.

. . últimas Exibições I' MENTO.

. melhores propósitos para apresen

tar em 1950, um carnaval de rua

digno das nossas tradições carna

I valescas.

A seguir, foi realizada a eleição
para os principais cargos da Comis
são de Trabalhos, ficando a mesma,
assim constítaida :

Presidente � Silvino Russi.

,CINEMAS
, ODEON, .ho]e ás 7,45 horas

RITZ, hoje ás 4,45 ,e 7,30 horas
Sessão das Moças

,

Uma deliciosa comédia rornanti- Vice-presidente - Mário Jacques
Dias.
Fiscal de galpão - Arê Maneba

ck.

Rádió Guarujá

Os garotos rodeam-no, interro-
I

teso
gam-no, disputam sJ!.as!la avras

'x x x
para' saboreá-las, como se elas dl'-

S b f
.

d � .

• •

r
' ou eulOS que, em ace e _e, o

cIdIssem suas esperanças, ou, m -

S
-

C· t'
-

b
-

d d o Cf nlna.

, ., ',ao rIS ovao a an ona o ",r" -

Ihormente, seu futuro futeooh'1hcc,.
... 'lt' '1' FI'

.

.. . "o nesse u Imo pre 10, o sr. a\:J.o
JaIl).aIS se �nvaldeceu pelos feItos

F .
.. P 'd t d F C D r

, ,,' . erI ar1', reSi en e a . " 'o � e-
de um Jogo. Quem o conSIdera m,al, -_

d'
-

d 1.. , _ solveu-snspen er a �cursao o e u-
neste ponto, ev ..dentemente naQ o

b
".

E t d t'd "

.

, -

�

� ,e carIOca no s a o, en o eten-
CA:TALOGO DE MOEDAS 00!Conhece. Masca-ra, nao a usa,

t' f' d' C B D
D••

.

I' P I
1 lca o a . . . BRASILa gl)sto OUVlr �.i' . a avras mo-

, -. ..
.

ít J. d d' , 10davIa" reconSIderando sua de- Ja' se encontra a venda com,estas. oga or cem porcento lS- ._.' .

,

, 'I' d Ih "'1' . , CIsao, a pedido dos nossos

deSP'jr-, todos os precos de moedàs de�Ip Ina o, ano, lOVIa e sornD.�n-. . .

S- c· t'
_ -

N
"

d I Ílstas, VIStO ter o ao ,l'lS ovao Ouro Prata NiqueI e 'Bronzé-te. o logo e ante-ontem, contra . ,. '
"

" .

S- C'
-

.

'r'
seus compromJSSOS no, lunterbn Preço 2000 em todas as livra-o ao rlstovao, por vezes" paCl :1.. .' , . ,

I
'

.

A • . catannense, O mandatarIa - mar rias da cidade .

íeou os ammos exaltados. -

..' '. ..
.

E
-

d' 1 d I
da . F. C. D., Ira perm1Ílr a conh- Pelo correio Cr$ 2500nao se Isse ma e. e� nem
nuação da excursão do "clube dos . . .. _ :

.

1I1ma queixa. Nem seus companhei-
, cadetes" em nosso Estado, f.oi o

!ros, nem o adversário visitante. In-
que apuramos., mente são utilizadas máquinas mo·ôiscutive'lmente, com Saulzinho, for- ,

dernas em precisão e rapidez. O�
!lna a melhor ala esquerda de Santa , ,

, são construidos em fábrica moder-Catarina. Ansiosa e impascientc, a sempre, saiu de ,camp@ sem alardes na SOD. todos os pontos de vista etorcida de ante-Ol�tem, lá pelas t:'l1- e jactâncias, preocupado; de cer.to,
tas, na fase final, voltou SUas "is- e muito, com o jôgo do próximo do
tas para os dois, nervosameitte, :.e

quiosa de uma decisão de partida .E
ela veio com Teixeirinha.' Seu golo,
o 3°, pôs o São Cristovão fora de

;--.----------------------------�----�--------------.----------

como vitórias.
PASTA DENTAL

RQBIN�ON '_, '.

.(; O'N V I rr
Acaba de ser fundada no Rio de à rua Tenente Silveira, n. 69, e na

Janeiro, com" âmbito nacional, a qual se resolverá, em definiiiv(JI,.
ORGANIZAÇ�:\.O BRASILEIl}A. DE . a fundação do aludido Conselho,

DEFESA DA PAZ E DA CULTURA, 'Florianópolis, 19 de março �e.
que'tem por iim congregar, no Bra- 1949.

sil, todos aqlleles que estão conven- Abelardo Arantes Presidente
cidos da necessidade de se lular do Dir. Acad. de Direito, Adi Garo
pela preservação da Paz Mu,ndial. fallis Ribeiro - Preso Com. Fem_

E, estando em organização, nesla Cenlro· Defesa Petróleo, Afonso

CapiLal, o' CONSELHO CATARI� Wanderley' Jor. - Advog'ado �

NF,iN�E DE DEFESA DA PAZ.E DA Professor, ArtUr Pereira e Olivei

CULTURA, entidade que se filiará. ra - Médico e PTofe;"sor, HercílíCJ.

à referiria Organizaç'ão, os abaixo Medeiros - Magistrado, José do
assinados convidam todas as pes�, Pat rocínio GalThtti - Magi,slrado e

soas e agremiaçõés' que qu�iram i Preso Centro EsL Defesa Petróleo.
participar dessa cruzada em prol! Manoel Pedro da Silveira - Advo
da humanidade, para uma reunião gado, Saulo Ramos - Médico e.

a reaIi7.ar�se dia 23 do correI1Le; Deputado. ,

mês (quarta-feira), às 20 horas, na, "A PA71 ]';ÃO lt UM BEM QUE
sede da Cruz Vermelha Brasileira, ACONTEÇA pon SI MESMO",

Os motores JOHNSON Sea Hor:;;(>

'1>" 'SOpez1TEpadsél 'sopl.uéldo .IOd
engenheiros da .Tohnson são reputa

ming-o: em Blumenau, contra o Pai- dos como os melhores d,o ramo. Dis-

)combate. Derrotou-o, sim.

Teixeirinha, no entanto,.
I.

tribuidores: Comércio & Transpor
É um compromisso e taJ).to. Lá, tes C. Ramos �. A. _ João Pinte.

llW.iS do que aqui, êle é a !l'.i�l;C;l.
. ••.••.•..••.•••••.•••••• ,., _,.

A mística Q,ue tem dado, f;'!oriosas

meiras.

i
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Departamento de Saúde!'
Mês de marcec-=Plantêes

,

26 � Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
27 - Dom ago - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias .Santo

'Antônio 'e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá. ser alterada sem prévia

au-,torização dêste Departamento. I

Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de
1949.

Luiz Oswaldo d'Aeâmpora, farmacêutico-fiscal.

rL;ia, Divulg-;;' e-ÃSSin;-l
"Jornal 'de Jeínvíle"

o mais completo' Orgam de
Santa Catarina

ORIENTE racionalmente sua publicidade, lornando-a intensa e

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

. � onda da ZYH - 6
, RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
_: 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"
,r' ,,*1it "r1i� I��l

.

'Wú�$J;Au��� e �O§, CO�lrRA"
�,._ ACCIDENTES DO TRABALH�
=-_'_---

porao t�,U�G�E
=:;....=;_;.:-.,;-;;;_;,..;_-���

I
RUA vO'_UêHÁRIOS DA pATRiA ..

rl.Q (jg . 1.0 ANDAR

Agencia Geral para 8to. Catarina
.

�ua Felipe Schmidt, 22 -Sob.
Caixa Postal, 69 - 'Tel. "Protectora" - FLQRIANOPOLIS

o.u,çám diariamente, das 9 àsvU e das 17 às 22 horas
1

RA,DIO 'TUBft' ZVO 9

A

VOCE
tambem usarei

KOLYN05

famosa estrela de Samuel
Goldwyn, Que aparece
em nUm Tigre Domesti
cado"

MeC

,Consultório:
.

Rua Tiradentes. 9

4

SRS. ASSINANTES
Reclamem imeâtete

mente qualquer. irre
gularidade na en treAa

.

I.
de seus iorrieee.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
I Serviços de energia

.

elétrica
I 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 téení
co especialisado.
Loja e critório á rua 15· de

Novembro, n. 449 Caixa Postal j

n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile"- Sta. Catarina
- Brasil.
........ ;

••• 0·0 , .

� • • • •• • ;.
'

.. oJ
'

.•

ItUA V01.UNTARIOS DA PÁTRIA N.O 68 • I," AND ....R

C""Jt� POSl"'l.�H3 . lfkltfl'Ot#E 6S.1l . lEltGR"*,.S, .pR01'ECrOR...

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob.
C. Postal, 69· TeI. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

PAR'['ICIPAÇÃO
LAURO LUIZ LI�HARES E

SENHORA, têm o prazer de

participar às pessôas de suas

relações o nascimento de seu

filho JAJ:\.1E, ocorrr-ido dia 12
do correnle na Casa de Saude

São Sebastião.

Camilal, Gravata.; Pilame.
Meial da. melhorei; pelai me

nores pre,"'1 16 na CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Marraj

ESCRITóRIO IJIoIORILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, de

compra e venda de imóveis..
Rua Deodoro 35.

PASTA DENTAL
ROBTNSON

Cirurgia ..Clínica ..Obstetrícia
Dr. Antônio Dib Mussi
Méáico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Residência:

Consultas. diariamente, das 13 ,às 16 hore«

Hotel La Porta

PRECISA-SE
Importante estabelecimento co

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

Informações na filial Varig á

IPraça 15 de Novembro edf. do 'I'o

tel La Porta.
.

CANE'l'A PERDIDA--Foi perdida,
ontem, sem a tampa, uma caneta, "Par ..

ker", Júnior, f:le côr marrou, que, sendo
1530 kilocieloe ondas

..
médias de 196 metros

I
objeto de valor estimativo, pede.se, a

-
. quem a acou a gentileza de restttuí-Ia

TUBARAO -- S. CATARINA I nesta redação, OU ao sr, Artur Beck, no

_------------_---"'--______ "Salão Progresso". GI'atifica-se.

..

Tl'onsp"rtes re"guIOI''''8

VENDE-SE por motivo' de mudança
Grande urea de terreno ià 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 l. de A L. Alves.
Barreiros - com o . proprietário Mathías Iha.
Blurnenau - com o sr. Christiano Knoll, ne Hotel Cruzeiro.

_ ....__._.__..

_-,
�- COl\fPRAD6RES PARA CASAS E I.

Perdeu-se o EscritórioT�:!���� A. L. Alves,

Perdeu-se uma chatelaine de' sempre tem eompradores para casas e
"

1
.

1 1'" h
. terren os. ,

nique com, uma meaaimn ... a
Rua Deo.íoro 35.

da Sagrada Família. É obséquio , .. ,......... . . .

entregá-la à rua AnitaG.aribal- CASA
de, 35 - Gratifica-se. Compra-se uma de preferên-
..........................................

cia com fundo para o mar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • ••

Informações nesta redaçãoFERIDAS. REUMATISMO 'f:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

"da .iflli.
. -._-�

sIo FRANCISVO DO SUL para NOV4 rUBR
Informaçõe. com os' Agente.

Florisn6poJi!oD - Carlos .HoepckeSjA - OI ...... T!!letone 10212 ( En 1. t eteg, .

São Francieco do Sul""; Cal\lps Hoepcke S/A -CI - T�leloQe 5 MO) � <; MACK

"

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elega]
Fazei hoje uma

. inscrição
o Credito Mutuo Predia
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Imigrantes para Sanla Catarina
Regressaram à Capital (li!! Recú- hospedaria de imigrantes, em 1"10--

22 DE MARÇO blica, os Srs. Raymund Rodié, .Mi- rianópolis, com uma capacidade pa-
-

A data de hoje recorda-nos que,' guel do Rio Branco e M�rques He- ra 50 deslocados de guerra; e rapi

- em 1.619, havendo falecido belo, respectivamente Delegado Se- dos 'inquéritos para o perfeito es__ ,.

em São Paulo o donatário da Capi- cretário Geral e Chefe do SC1,'\'i- coamento dos mesmos.

tania de São Tomé, Pero de Góis ço de 'Documentação e Publicida- Antes de regressar, os Srs. Dele- _

da Silveira, seu filho e herdeiro, de de de Comissão Mista Brasil - gados percorreram algumas Io-aii

nome Gil, cedeu á corôa portugue, Organisação Internacional' dos Re- dadas do Estado onde puderàrn

I
. sa, pela quantia de 100$000 os di- fugiados, que vieram a Florianó- constatar as grandes. possibilidades

Em avão,. 08 Itá ia rei tos que linha sobre a capitania; polis estabelecer entendimentos cLn"de trabalhos que oferecem ao bt aço

(U P ) A d
- em 1.647, por carta patente o Govêrno estadual sôbre a pi»si-

I
imigrante europeu.

ROMA, 19 .. _ s e-

monstrações de protesto contra dos Estados Gerais da Holanda foi bilidade de fixação ? terra catarr-T Aos ilustres visitantes o Sr. 130-

Convocada pela Comissão
o Pacto Cio Atlântico Norte, or- prorrogado por mais 25 anos o pe-' nense de grande quantidade de dcs, vernador Merecem um alrnôçr. ao,

(Executiva Estadual, deverá ganizadas pelos comunistas, ti-
riodo de existência da Companhia locados. de guerra. qual compareceram todos os .nem-:

reunir-se, nos dias 8 e 9 do mês
veram corpo consequencia se-

das Ind ias Ocidentais; Dada a perfeita compreensão do bros do secretariado.

p. vindouro, nesta 'capital, a rios incidentes com a policia.
- em 1.761, segundo Rio Bran- Govêrno de Santa Catarina dos 1)1'0-

Convenção do Partido Social- Alvino Trastulli, de 21 anos, foi co, nasceu na, então Vila do Des

Demoerátíco. Vai assim a pu- morto e nove outros manifes- têrro, hoje Florianópolis, Sanla

jante organização da maioria tantes e dez polícíaís ,feridos na Catarina, Joaquim Francisco da

1 íto aI de Santa Catarina Costa Livramento, que se tornou
e ei r ", localidade de' Terni, centro si-

realizar mais uma demonstra- derúrgíco a setenta milhas ao
célebre sob o nome de Irmão Joa- providências no sentido de que i-e

ção de sua atividade e de sua norte de Romo. A agência .no-
quim; ja encaminhado para êste Estado

coesão, a serviço da nossa ter- tícíosa Astra informou que a
- em 1.765, uma carta-régia de- uma apreciavel contingente de '-"0'_

. 'terminava aos o Governadôres e Ca- Iid .-l

ra. polícia empregou metralhado- �,icos em diversa". especia I alies.

Vitorioso já em tres prélíos, ras e gás lacrimogêneo' para
piães-generais o levantamento de Entre elas, destacam-se a designa-

por expressivas diferenças de
desimpedir as ruas. Greve corpos de auxiliares e ordenanças ção de um sub-delegado da Cernis

sufrágios, O P. S. D., catarinen- acham-se em curso em Roma,
necessarros a segurança ,e defeza são Mista no Estado, escolha do Sr.

Ire mantém as suas fileiras em
Milão, Genovà e outros cidades

das Capitanias; ,�ecretário Leoberto Leal fez re-.

perfeita fórma atentas a fu-
- em 1.766, foi mandado crear

. r
N' 1

' italianas. Cerca de dois mil po-
cair nD nome do Sr. José rcoau

turos chamados às urnas. Ten- dI' �
o Corpo de Terços Auxiliares na

Bom, cujo trabalho na repartiçuo

do em seus quadros valores dos ���:�s, g����:�ci� esO:mediJf��fo� Capitania de Santa Catarina, com
que dirige foi muito apreciado peia

que mais significativamente execução-em Janeiro do ano seguiu-
'

publicos dê Roma. .Comissão; a instalação de unia

íntegram os vários setores da te, conforme determi-nação do Vice-

Na praça de São Silvestro,
vida popular, o glorioso par- proximidades do Parlamento,

rei Conde da Cunha; EDl tempO'
tido 'd��é, �o !::;i�!�t�e�e:e�l, surgiu uma nova desordem, 10- rú_tni��,1!���:::��l.� ��'nI;��:�U;
presI pe o . ,

-

go abafada pela policia. Na Ca- Por um lamentável equivoco

taduano iSr. dr. Nerêu Ramos, .
historiador João Francisco Lisbàa, riosso; o rodapé de domingo, sob o

insígne VI'ce-PresI'dente da Re-
mara dos Deputados, contínua

falecendo em 26 de Abril de 1.863,
. -

d
.

t
til:ülo Arte Moderna; saiu sem as

pública, 'representa em San- a oposiçao os comums as e es-
em Lisbôa ;

di t do
'

Pi t N nni iniciais "L A., de seu autor. Apre-

ta Catarina a mais ponde- quer IS as, o sr. ie ro e., _ em 1._833, em Ouro Prelo, Mi- A

<AI t Pt· d AtI t
.. sentamos nossas excusas a M. ".... ,

rável e vigilante fôrça eleito- con ra o. ac o. o. an ICO
nas Gerais, estalou uma sedição

.

I

N t n
e fazemos, nestes instante, a dIVU -

ral, traduzindo as aspirações
or e m�Is o prImeIro. mi ,IS- militar, depondo o Presidente da _ , . I

'e propugnando os interêsses I tro, Alcíde De G�sperI t�n: o Provincia, Manuel Ignáç io de Melog
__
a_ça_o_n_e_c_es_s_a_r_la_. _

da coletividade barriga-verde. I numero de vo�os necessar!�s Sousa, que ficou preso juntamente O te-stamento de-
Não é um aglomerado de' po- para?, aprovaçao. da a�esa o

com o vice-presidenf.e Bernardo Pe-

lítícos cuja finalidade, emer- d.o pais a esta aliança. E_ po�- reira de Vasconselos, tendo este P d ky
gente de ambições subalter- sível, _porem, que a votaçao, f1- último sido posto em liberdade pe- a erews

.

-,

nas consista na escalada do nal nao
.

tenha lugar antes de lo povo de Queluz, instalando a ca- PARIS, 19 (V. A. ;- O enigma

pod�r, acusto de engôdo-às eS-1 sexta-feira..
Cada ?ra�or•.dís- pital em São João dei Rei; do testamento do píanísta e es-

peranças do povo. O Partido cursa de vmte a vmte e cinco -

_ em 1.843, nasceu no Rio de Ja- tadista polonês Ignacio Pade

Social-Democrático muito ao
minutos. A certa altura dos de- neiro o Visconde de Taunay que revtski será desvendado na pro

contrário, é no E;tado uma
talhes de hoje, oS' comunistas veíu a ser Pf'esidents da Provincia xima semana nesta capital.

continuidade de programa em chamara� os cristão-demo- ,de. Santa Catarina em, 1.876; Paderewski morreu no dia 30

.que se enquadram, nas linhas cratas, correligionarios de De
- em 1.868 as linhas de Rojas, de junho de 1941, nos Estados

gerais das reivindicações popu- Gasperi, de assas.sinos e �rirrli- durante a gu:rra do Paraguai fo- Unidos. Sua fortuna, composta

lares do Brasil, as peculiarida- no.sos: ?s vermelhos c�ntI�uam ram tomadas pelas forças do Gene- em grande parte de proprieda-
cessárias.

des regiohailS ligadas ao pro- .a InSIstIr em que a fmalIdade Irai Argolo, ten?o os paraguaios se des ímoveís na Suíça, Estados

gresso e ao bem-estar das po- desta. aliança é de carater retirado para Humaitá; Unidos e Brasil foi avaliada na

pulações. ofe�slV.o,
o
co�o a�severam. as

- eml 1.869, o Conde d'Eu foi epoca, em cerca de um bilião Me-Iborou na Grec.'8
Bate.,.se por princípios, defen- potencI�s. oCIdenta,Is. , nomeado Comandante em Chef,e das de francos. Foi sua irmão quem , "

,dendo as instituições democrá- .A pOlICIa de Roma bloq�eoua forças Brasileiras em operações no 11 herdou. Com a �orte desta,
-para n� QRVprnl.stas

ticas, dentro da ordem cristã PIaZZ� COlona, cena de grandes Paraguai; pouco tempo depOIS, o consul U� l

que define as civilizações oci- COnf�Itos il? passado. A con?�n- - em' '1.881, faleceu Gustavo Nu- da Polonia nos Estados Unidos, WASHINGTON, 19 (U. P.) _

dentails. Mas, sobretudo, con- traça0 polICIal, que se venflca nes Pires, nascido eql 19 ,de Feve- sr. Strákacz que foi durante O presidente,Truman declaro:r

ISulta o sentido da existência em Roma, é a melhor já vista reiro de 1.848 no Rio ãe Janeiro. muito temp� secretario parti- ao Congresso que há sinais eVI-'

do homem ,brasileiro no seu deSde a tentativa de assassina- Andl'é Nilo Tadasco cular de Paderewski, recolheu denteS' de que a batalha na

habitat, para prover-lhe as ne- to do lider comunista Palmiro os bens de sucessão, na quali _ Grécia' se voltou contra 05-

cessidades imediatas e assegu-. Togliat�i. Em Genova, marin- Assist_ência dade de executor testamenta- guerrilheiros comunistas. As

rar-1he, no gôzo das liberda-I heiros, oper�rios especializados rio. Durante oito anos admis-I
declarações 'do presidente a-

des efetivas, a mais elevada eX-I
e empregados em geral estão Municípal trou a imensa. fortuna até -que compart,haram o relatorio so-

pressão de vontade. completamente paradoS' e se. A parehtes diretos de Paderewski bre o �uxilio n�rte ?,mericano
Em Santa Catarina, -há tres i reun�m em praça pUbli,ca para I

b �emos s�bret'no�a ;es: �e. tt;- seu irmão Joseph, professor de a GreCla e TurqUIa. Dlsse.a cer

anos, vem o Partido SociaI-De- I ouvir os discursos dos repre- .�. os,. o o 1.s1� t
A

e
. eV;rI eJ.�O: � 'matematica na Poloriia e ou- ta altura o presidente: Desd�

mocrático pr,esidind!>, aJr�v�s s�ntantes c�munistas. �m .Mi- D��:to;�a n�: d:I:reo�I:lev���CI��� tros apresentaram uma quei�a o começo do ano em curso ha

de sua representaçao maJofI- lao, o mOVImento greVIsta es-
o p. à justiça americana contra sinais de que o balanço daS'

t'
. A I palha se rapidamente tendo a

mero de doentes atendIdos naquela
F:.trakacz, a'cuc:a'ndo-o de 'os ha- operações está se voltando con-

_

afIa no 'governo, ao evo ver
I

-

'Diretoria.
�.,

'político e administrativo do' Camara de Trabalho afirmado
Do Movimento Geral constam ver lesado e, principalme'nte, tra os guerrilheiros. Disse e:e

Estado. O pO'vo desfruta de tô- que as mesmas são esponta-
287 doentes matriculado's, 1.672 ter abusado de Paderewski que havia dissenções e de�am

das as amplas prerrogativas da neas. Nessa cidade a policia
consultas, 22 interv,enções cirúr- quando ao estado de sua fortu- mo entre OS', lideres comumst�s:

cidadania livre nas sua's mani- atirou para o ar, a fim de dis- D f t queI'xosoc' s-oube helenicos enquanto o "moVI-

I gicas, 711 tralamentos dentários, rla. e a o, os .,
- ,

, ... ""

festações de pensamento e de-I persa_r -um grupo de manisfes- rente redI'gI'U mento do� 'guerrIlheIrOs s"

I
inclusive 644 extl'ações, 108 apli- ram que o seu P$L '.

�

.

sembaraçado nas suas atitudes tantes. O jo!nal comunista "La em 1929, na. Suiça ant�s de so- aprOXIma da banca�ota. aoS'

pOII'tI·cas. Um l)ro'grama de. ad- República", editado em Roma, cações de infra-vermelho, 189 exa- Ih d r go Fmahzan-

mes de lab<A'atórir1, 2.279 fórmulas frer uma operação cirurgica, o os o povo g e.
.'

__

ministração que 1nclue,
.

em "informou que demonst'rações um' documento, que, a seu ver, do, disse que a situação mIlItar

de farmácía, 934 injeções infra- t d ra.

Primeiro plano, as obras assis- de protesto tem se verificado, era o unI'co testamento do pia- na Grécia é mais prome e o
_

musculares e 32 ·endo-venosa,s. 1

tendais, destinadas a minorar também, na zona sul do pais,. nI·cta. É precisamente esse do- nesta ocasião do que em qua
_

\ Agrademos a rémessa do presen- ., d er

a existência das -camadas me- especialmente em Salenp.o, te boletim e nos prontificamos a, cumento, descoberto depois de quer outro tempo,' mas : �ti:
nos afortunadas, constitue pre- Moderna, C'remona; Napoles e

mensalmente, comentar todo movi,. doze anos nos cofres do Banco tiu contra um excesso e
_

ocupa,ção absorvent� dos pode- na Sicilia. mento da Diretoria de Assistência Morgan, em Paris, que será n�smo .e�. torno de. um� ��:.-
res públi-cos. \

CASA MISCELANEA diltr!·. que nos chegu;e às mãos, .1 �berto proximamente. , dlata vItorIa das forças ega

E, não por outro motivo, a

confiança das populações, por
buidor. dOI :Rádiol R.:C. A

mias distantes vivam dos cen- Victor. Válvulal e Di.coI.

tros urbanos, cada vez mais se' RUa CO�lfIeJheiro Mafra

afirma no prestigio que, junto I •

del�s, o P. iS. D. vai mantendo, e dO's problemas em cuja solu

auscultando-lhes as

realida-j
ção colabora patriàti!cament�

des par::j, traduzí-Ias conveni- com os poderes públicos.
entemente em lSugE;Stões e pro- A Convenção do P. S. D. es

jetos, pela voz dos seus repre-' tadual, agora convocada, virá
sentantes. \ pôr' do manifesto, ainda uma

Dessa fórma, o P. S. D., atu- vez mais, os resultados da in

ando construtivamente corno_ fatigavel atividade par�idária
óTgã-o poliJtko JJeg�t,imamente de quanltos, lem coo:r<tenação
investido de autoridade, pelo com os órgãos centrai!S, se de

apôio das grandes maiorias po- dicam a canal,izar até à solu

pulares, já se fez, de há muito, ção desejada as questões de

o intérprete dos anseios gerais economia do partido.

Florlan6polls, 22 ele Marco de '94'9

o MOMENTO
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Hoje no passadO

hlemas de imigração, as conversa

ções entre os I�embros' da Comis

são e o Sr. Governador Dr. .rosé

Boabaid resultaram em imediatas
Concurse interna
cional de musica

Rio, 21 (A. N.) - o Concurso.

Internacional Marguerite Longe

Jacques Thibaud terá lugar em Pa

ris, de 20 a 27 de junho de 1949.
patrocinado ,petos ministros dos Ns;..

gócios Estrangeiros e da Edu-cação
Nacional e pelo presidente Edouard'

Herríot.

'0 embaixador do Brasil em Paris

faz parte do Comitê de Honra.

O concurso destina-se aos jovens,

virtuoses planistas e violinistas. O

seu fim é permitir que se manifes

lem dons excepcionais. Assegurarã.

aos premiados, além de recompen

sas em dinheiro, contratos com as

sociedades sinfônicas mais impor,

tantes de França e da estrangeiro,
dando assim aos virtuosos de tôda

classe as m-elhores oportunidades

de fazer uma 'carreira internacio

nal.

O júri será presidido pelo sr.

Jacques Ibert, diretor da Acad-emia

de França �m Roma.
\

Os candidatos deverão inscrever-

se antes de 20 de maio de 1949,

numa fórmula de inscrição que se

encontra à sua disposição, na sede'

do Serviço Cultural da Embaixada

ela França, à rua Alvaro Alvim, 21,

17° andar, onde Ih es serão dadas,

também, lôdas as informações ne-

LINDOS CHAPÉUS' DE PALHÁ
NORTE·AMERICANO

RECEBEU A. "MOD,ELAR"

PARA fERIDAS,

E C Z E M_ AS,
INFlAMAÇOES,

COCEIRAS,

F R I E I R A,S,

ESPINHAS, ETC.
NU:NCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


