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Na AssembNittelislativa
Comissão�;�ermanente .:

40a sessão distinta consideração. Nicolau
Presidente: Sr. Lopes Vieira. Bado, presidente .

.

Secretário: Gama Sallés. CONSELHO 'SU�ERIOR DASMembros: Srs. Pinto de Ar-
CAIXAS ECONOMICASruda, Alfredo campos, Antenor FEDERAISTavares e Calil Bulas - P .. S.

N. 97 .

D.; João José, Bulcão Viana e
Rio de Janeiro, 17 de marcoPaulo Fontes -- U. D. N. e Sau- -
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mero regimental .

xce en ISS Imo e� ar �e-
.

aven o nu
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. sídente da Assembléia Legís-fOI aberta a sessao sendo Iída e
lati d E t d d S t Caprovada a ata da anterior. O
t

I.va o s a o e an a a-

I I Q E P
-

d I I t expediente' constou da leitura tarma.
-Iasta ação da UI·8ta xpesíçâe res�ao' a D,,� a,er- d t legramas oficios cabo, 1. Em atençao ao �eleg.r�-

�
.

e e

etc'
,

ma de Vossa Excelencía dírí-

Pld L ra sobre os 11 � .T11 gramas, .

gido a est C Ih S
.

Ag a' I·a e' III nD U U De entre os telegramas e ofi- ..

e ons� :! upenor,ro- 'ecu r a es AMMAN, TRANSJORDA�IA, :!:�_ cios lidos no expediente, desta- IS?lIclt�ndo a c:-Iaçao deA ul?a
(U. P,) - Un informante digno de cámos os que seguem: Agencia da CaIX� ,�conomlCaEmpolgante discurso do sr. dr. Leoberto Leal, ilustre Secretário crédito disse que a Grã-Bretanha, _ Presidente da Comissão Fe�eral, no mumcipio de Ca-

da Viação, Obras públicas e Ag1·icultura.
com o objetivo de formar uma Permanente da Assembléia Es- noinhas, desse Es�a:<l0' tenho a

Foi o seguinte 0 discurso pro- sf:nvolver,-lhe a obra.' frente do Oriente Médio unida con- tadual _ Fpolis. (De Araqua- ho;nra de transmitir-lhe o se-

I N 'rI') . gum�e. parecer. do Relator. daferido na 'cidade de Lajes pelo sr, I esta mesma cidade, co,
1110 Secre- tra o comunisno, começou a f:uer

té Ddr. Leoberto Leal, ilustre Secreta- tár'io da Agricultura do Govêrno pressão sôbre os Estados árahe s Tenho prazer levar ao seu ma na, sr. íretor Henrique
rio da Viação, Obras Públicas e de Udo Deeke, eu vim trazer, aos para que êles resolvam solucionar 'conhecimento, que por propos- �odsworth, aprovad? em ses-

Agricultura, por ocasião de insta- rural+stas iajeanos, por ocasião da suas diferenças politicas. ta minha foi con�ignado em (�a- sa?, de 7 do corrente.
lar-se ali a 5a Exposição Agru-Pe- Quarta Exposição Agro-Pecuár.u. Acrescentou que .o prIrneiro pas- ta de hoje um voto de protesto ,

Instrue o presente processo
.

contra infeliz atitude vereado- a. fls. 113, telegran�a do sr. Pre-cuária e saudando a presença tio em 1946,. o apôio e o aplauso dêsse so importante naquele sentido será
síd te .

d Ares udenistas de Araranguá ao _e.n em. exe,rclclo, a ssem-preclaro Vice-Presidente da Itepú- continuador de Nerêu Ramos àque- incentivar a Transjordância e resol- blé Le 1 t d Est dblica, sr. dr. Nerêu Ramos: la brilhante. empreitada da Associa- ver longa disputa 'com a Sir ia, tentar' anexar aquele munící- ela gIS a.lva o. a o de

pI'O ao E. do, Rio Grande do Sul. S�nta Catar.ma, cujos termos"Senhores i ção Rural de Lajes. O rei Abdullah, da Tranjordâuia tO Govêrno de Santa Catarina, É os fazendeiros de Lajes, sem- disya reunir os Estados árabe'; Atenciosas saudações. Itamar s�, os .segu�t;l es:. .
.

Cordeiro presidente da .Cã- �ssemb�a 'Leg�s,latn�a dona oportunidade em que se inau- prc empolgados pelo ideal de mais do Oriente Médio que êle chama mara." Estado, legitima expressao al-gura a 5a Exposição-Feira Azro- avançar e progredir, justamente de uma Siria Maior. t
.

t t
.�

Nova Trento, em 16 de mar- os in eresses povo ca armen-Pecuária e Produtos Derivados, ufanos do que já hão conseguiIo, A Siria e o Líbano vêem nidéia t d d tí
.

ço de 1949. . se, a en en o an iga . aspira-afortunada iniciativa da Associacâo lançaram-se à jornada desta magni- com desconfiança e certa -repug- ção ri'co e próspero mu I'C'
.,. ,�

Ilmo. sr. Presidente da Co- ' ' n iplORural de Lajes, não poderia sílcn- ca Quinta Exposição Azro-Pecuári., nação. f C 'h t" 1 t\
�

missão Pemanente da Assem- anoin as, no ave cen ro ex-ciar a manifestação em que produ- Procur-aram em comissão o seu Há alguns dias, o rei Abdullah portador mad 'r ..

1bléia Legislativa do Estado. er as e prmcipatores e dirigentes, de mãos dadas, grande amigo, o ilustre Governa- convidou o presidente AI Saveue produtor de e" m te d t
�

J

Cumpre-me comunicar a v.
' rva a es a-se empreitam no demonstrar a for- (;.or Aderbal Rarnos d.a .Silv-i, a Shukri AI Kuwatly, da Siria nar-a di Unl'dade Feder

-

B '1'-

exa. que na reunião extraor 1- açao rasi eiraça da nossa economia, exlhi.ido quem solicitaram apóio nara G IlO- uma reunião pessoal destinada a
nária de ontem, desta Câmara, que, pela palavra seu repre-opimos frutos' do seu primeiro fun- vo empreendimento,

"

discutir .a questão da Siria Maior. sentant t CD' tconvocada para o fim de pro- e nes a asa, epu a-damento e sustentáculo - a produ- Na minha presença" lhes foi pro- que é a causa primordial das de-
testar contra os vereadores do Orty de Magalhães Macha-ção agro-pecuária., metido o amparo do Govêrno co- savenças entre os dois países. udenistas do município de Ara- do, vem de lembrar necessída-E esta florescente cidade de La- 1110 na presença deles me foi deter- Os dois paises não mantem en- ranguá, foi- apreserrtada pelo de ser instalada dentro dejes, a emergir .graciosa do mal' de minado por aquele grande càtari'l tre

ê

les representação diplornatica. vereador Egídio José Valtolini, maior brevidade possível naesmeralda das onduladas campi _ nense que emprestasse ao certame nunciou-se aqui que a Grã-Brc- do P. S, D" a seguinte moção, quela importante cidade umanas circundantes, salpicadas de ca- tôda a assistência da. Secretaria tanha teme a possibilidade de uma
a qual foi por unanimidade, Agência Caixa Econômica Fepões ê debruadas de restingas ver- que dirijo. difusão do comunismo, se os 'ára- aceita e aprovada sem. distín- deral, satisfazendo assim jusde-escuras, como se fossem' a arre- Dentro do possível,' pcssoalmcn- bes continuarem divididos. ção de partidos, Moção de pr_o- tos reclamos sua populaçãohentação' das vagas deste mar de' lo:' e pelos meus leais :auxili.1res, tu- Há outras divergencias entn; a testo. Em nome da populaçao toma liberdade encarecer V. S.pastagens - é a sede ideal para um do pl'ocnrei fazer em prol da ini'�Ia- Transjordânia e o Egito, mas do município de Nova Trento, conveniência ,ser criada aTicertame dessa natureza, tiva, prestigiado e amparar!o se111- atualmente está sendo estudado o protestamos contra o ato im�a- uma Filial deste notável esta-Sim, meus Senhol'es,' Santa Cata- pre _pelo benemérito Goverm.dl'l' em me.io pal:-a lima solução salis.fah- triõtico de vereadores udenlS- belecimento estimulad'or darina, não poderia eleger out!',) Jo- exercicio. ria de seus problemas. tas do município_ de A:"ar�n- ,economia popular que tantoscal em que fazer demonstrados o Do lIustre .Ministro D'1ili21 de Entrcmentes, soube-se aqui que guá, que pediram a anexação e tão gtandes serviços h�pres-adianto e a pujança da sua pecuHria Carvalho, que me concedeu :.t hOll- o Iraq declinou de r·etirar-s.: c!o daquele mun:i.cípio ao vizinho tado ao Brasil e especialmensenão o centro, qáe sempre vem ra de f;lzer-me ser repn.sentante triangulo Tulkaram-Genin-N3blm, Estado do Rio Grande do Sul, te ao nosso Estado. a) Rui CeJiderando nesse precipuo setor do nesta brilhante parada de produç,iO no centro' norte da Palestina, por e pedimos mais a esta Câ:nara sal' FeuseI1Schuette, Presiden

seu tralJalho. agl'opecu�ria, solicitei e obtive pu- julgar que a a Transjordâl�ia núu um voto de solidariedade a Co- te em exercício." A matéria de-
Lajes vem sendo, por uma p1'e- l'a a Exposição, todo o apiJiú, que, está preparada para acelta i- a l(.'- missão Permanente da Assem- ve ser preliminarmente apredestinação ecológica, que se im- aliás, aquele grande amig,J de San- l)OnsabiJ'iclade de substituir n� bléia Legislativa do Estado, pe- ciada pelo Conselho Adminis

pôs aos que a vem habitando, des- ta Catarina sempre vem dispensan- iraqis. la bela e alterosa' atitude de trativo da Caixa Econômica
de os pioneiros paulistas ql!� do ás atividades que, em nflSSO Es- Isto significa que os iraqis 1)0S- manifestar seu parecer con- Federal de Santa C.at.arina. 0-
aqui primeiramente se aposeuta- tq,do, se compreendem dentro rJo sam vir a ser obrigados a !11.!�ü. trário ao nefando· pedido de pino, em conclusão, que para
ram, uma terra de pastores um circulo de competência dü Minis- ciar diretamente com os israeJi- anexação de uJ;ll pedaço de nos- êsse efeito se ofide à lnencio
rincão de criadores de gado __ V('r- tério que tão proficuamel1t� orien- tas ou a enfrentar uma posslvel SO querido Estado, a outro Es- nada Caixa, dando-se-lh8 co-dadelra capItal da atividade pecua- ta.

.

•

ação dos judeus. tado, mostrando assim, o

seu! nhecimento dos termos do t{'-'
ria em nosso Estado. E o pavílhiio-de bovinos, ec'a con- O prestigio da Grã-Bretanha e��tá amor à terra catarinense. S. S. l�grama, e comunicando-se ao
E seus rebanhos, sôbre creSCeI eni? cluido, constituiu a primeira f'tapa em jôgo no Oriente Médio, por da Câmara Municipal de Nova

I
Presidente da Assembléia L€

nlllneric�men�e, dia a dia se apri- do erguimento em Lajes ie mn re- causa do controle do Canal de Trento 16 de março de 1949. gislatlva a providencia adota
moram, num progresso qualitativo, cinto definitivo para exposições c Suez, e, assim, os britanicos ac·)Jro- Egídio' Voltolini. Aproveito (> I da".que muito nos anima e sQj:Jrema- feiras agropecuárias, devido, so- panham de perto todos os negv ensejo para apresentar os meus 2.' Assim, pois, ,este órgã-o
nel'ra f 1 t d f

. .' .

b protestos de elevada estima e Continua-na 3a. 'Y>aginanos u ana. )1'e u o, ao per elto' entrosamento CIOS ara es. c-E é pela compreensão das Cfmdi- de recursos e atividades propicia- A Grã-Bretanha está tambem li
ções favoráveis aqui existentes p'" do pelo acôrdo ún'lco para romen- gada à Transjordânia por um tm-
'ra a preservação, melhoria e an- to e defesa animal e vegetal. entre tado.
mento dos seus ricos rebar;hos, o Ministério da Agricpltura e o ---------------

(JlIe o sábio Governante que, pú" Govêrno do Estado. Mãp, de 38 filbosdois lustros, deu a Santa Catai'ina Esse regime de colaboração per: ATWOOD, 23 (U. P.) - Okl::..hütodo o seu tino de guião pr.erlesti- feita e mútua assistência, iniciado Florianópolis hospeda, desde Puericultura, prosseguindo, anado, tôda a sua atividade de "er- em 1937 pelo Interventor Ncrêu ma, E. U. A., - Uma ealI)pOnesa lil, 8.nte-ontem, o eminente higie- seguir, viagem para a cidade dedadeiro dinamo humano, todo (I co- Ramo's, com b primeiro aconlo de 65 anos, sra. G. E. Berry, ale�a se]' ni&ta dr. Heitor praguer Froes, Blumenau, onde fez demoradanhecimento e capacidade da sua Fomento Vegetal, vem lensejánclo H: recordista de maternidade: diz que que se fez acompanhar de seu visita aO Centro de Saüde locaLpersonalidade de escol, lançou () ampliem e intensifiquem' os di ver- ·teve 38 filhos, 10 menin�s p. 28 me- Secret.ário dr. Osvaldo Costa, do Ontem 'mesmo, após a visita..exemplo, que vem sendo seguÍ(](, sos ramos da nossa economia agn- ninos. Vivem ainda 11 dos 38 na5- dr. Ernani Agricola, diretor do ac Departamento de. Saúde Púpelos seus continuadores, de an'.pa- pEcuária.
.

Departamento Nacional de Le- blica· rumaram até as Caldas
rar e fortalecer a nossa economia Assim, é que, sob uma exe'.'uç:lo e

cidos. O pai da turmã, com quem
prp', e do dr. Augustb Bastos da Imperatriz, onde, pelo depastoril. Assim é que Nerêu RaalC'i, uma fiscalização simplific3das, re-

ela casou em 1900, faleceu há al- Filho. Delegado Federal de Saú- Benonic Ribas, diretor do Deparplantando neste local um centre de cursos niaiores e atividades soma- guns anos. A sra. Ber:ry dissf' que de da 7a, Região, sediada em tamento de Saúde, lhes foi ofeeducaçiio agricola
.

e de fom�n�(), ,das puderam fazer frente à C:.I\O- teve cinco vezes gemeos,_ três vezes Pôrto Alegre. recido um alm'oço, ao qual comc:!istrihuindo reprodutores das m"j,: panha do trigo, em nosso Estado, A ilustre com'itiva foi recep- pareceram aÍém do dr. Máriotri-gremios, mpa vez qWldrJlIl!O:; ('finas raças e das mais nobres e�- desde já a caminho da vilóri<l, cionada em Joinville pelo dr. de Oliveira ·Ferreira e seus au-tírpes, interveio, pela vez prilllcl- com uma colheita de cem ltlii tone-
uma vez quintuplos. Os quintuplm: Benoni Ribas, diretor do Depar- xiliares, diversos médicos do De

la, entre os governantes de�te F�. ladas; à intensificação do fomen- morreram pouco depois de na�:cíd'-). tamEmto de Saúde Pública do partamento sob a direção do dr.tado, na tarefa, até então prb.tiea- to � melhoria de outros pJ'0dutJres Estado e sr. dr, Màrio Ferreira, Benoni Ribas.
mente entregue ao. Govêrno Ccn- tia nossa lavoura; à defesa de llOS- carne e para leite; a crhção de chefe do Serviço Nacional de A tarde, estiveram no HospitraI e à iniciativa privada, do f'l' .sos rebanhos e de nossas cultnras. uma granja leiteira que foi um dos Malária que, últimamente, vem tal "Nerê.u Ramos" e no Posta
mento' e da melhoria da nossa pc· Pode o Govêrno do Estado apre- fundamentos da definitiva �olução, pondo em pràtica, vasto plano Experimental de Compate áclIária mista e de córte. sentar como já obtidos, no campo alcançada em quinze meseç, para o de dedetização da àrea malari- Ancilostomose, instalado noOs governantes CJue llle �ucedl'- oe fomento <'la nossa pecuárId, :::pe- angustioso problema do ab.lsteci- gena de Santa Catarina. Naque- sub-distrito de Trindade. '

r2lTI, formados na sua escola ori-lllaS para exemplificar, ULI dl..(·rvo 111ento de leite à Capital du l�sta- la cidade, a luzida co'mitiva

fi-I
O dr. Heitor praguer Froes,entados :Relo seu exemplo,

anillla-,
de cento e cinquenta estaçõr; de (;0; o registro geneológico ê, a rl'- cOu muito bem impressionada professor de doenças tropicaisnos pelas suas realizaçõ.es, tude monta,. com reprodutores d. a" }.ll�is "Jlloclelação e ampliaçáo de vários

Icom
O que viu na Maternidade da Faculdade da Baía, retorna-têm feito para continuar-lhe 'J dc- aconselbaveis raças bOVÍl��ls para I Continua na 3a. pagina "Darci Vargas" e no Centro de rà, hoje, ao Rio.

,

Ano Floriano polis tt.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
D. Gerente: SIDNEI NOeETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Diretor de Redação GUSTA�O N�VES
>Proprietário e

o sr. dr. Heitor Praguer Froes Diretor
"Oeral do Departamento de Saúde,

visita o nosso E�fado

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Graças ao Resfriamento i

:Ap e r fe i ç o a do, 05 novos

caminhões e c e m io n e t e s ,

Chevrolet sobem as ladeiras
mais íngremes sem aqueci-.
menta excessivo do motor.

·lU,CRO

o motor de válvulas na tampa, de que
vêm equipados os novos caminhões e

camionetes Chevrolet, apresenta nume

rosas características de real vantagem.
O novo Resfriamen{o Apeifeiçoado
Chevrolet permite que a água circule li

vremente em torno das peças vitais, man
tendo-as em temperatura uniformemente

eficiente. A combustão de chama azul

Chevrolet assegura máxima economia.

Esses e numerosos outros fatores de

lucros Chevrolet asseguram a perfor
mance inigualável dos caminhões

Chevrolet -- mantêm-nos "mais tempo
na estrada ... menos tempo na oficina!"

• As novas" cabines Che
vrolet são u Itre- con ior t é-:

veis. de amplé! ventilação e

visibilidade. Suportes de

borracha isolam a cabine
dos choques e das vibrações.

• C.' novos caminhões
Chevro/et têm chassis mais
forte e r ijo , com travessões

reforçados, vigas I a r g a se'
profundas, para maior ca

pecidade e mais resistência.

,

'

!"

Re.�'oiqariia Progre'iSO
I
.' de ]UGEND.8i' FILHO, r I_, \

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

'

Faça .eu pedido por carta ou telegroma e pague
sómepte quando receber.

() "'''"'T�' )\'- Gulnta fetr. 24 Oe M_arco d. " ••
--------------�--------------------

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

S.OUI
Produto da

'e PARA VENDAS E SE�V!ÇO PROCURE OS CONCESSIONÁRIOS' AUTORIZADOS.

•
.

E. como p�ra os demais
• equipamentos da Gen.eral,
Motors.hé grande facilidade
na aquisição de peças e aces
sórios genuinos nos corrces

sió'nários em todo o país.

«IDdio»� e �(lndiaDO»
Em carta dirig:ida ao "New York

Times", Sardar J. J. Singh, presi
dente da Liga. da India na Améri-'

ca, declara que a designação "In
dian" em inglês, tanto para o pri
mitivo habitante da América co

mo para o filho da lendária In-'

dia, eslá começando ,a causar al

guma contusão aos habitantes da
Índia que .em número sempre cres

cente estão visitando a América.
Talvez Cristovão Colombo, em

'seu entusiasmo ao descobrir o que
ele julgava a índia das especíauías
e pedras preciosas, seja em parte
responsável pela situação que ag-o
ra surge.
'I'odavía no Brasfl. este ponto já.

foi há muito resolvido, pois a de

sig�ação de "Índio" para' os habi
tantes das suas matas é inteira
mente distinta da de "Indiano"

[lara os filhos' da índia. Como irá o

norte-americano determinar essa"

diferença? Sardar Singh sugere
que o Governo dos Estados Uni

dos, os Governos os Estados, 01'

ganizações públicas, jornais, revis
tas e o rádio se refiram sempre ao:

aborigen.e da América como "Ame
can Ind ian ", E porque não "Ame'

dian", conforme' o ,s�gerido elO'I
Dr. Charles Scott, ao geólogo i'J."

etnólogo John Powell? Expressão
essa já utilizada :por vários soció
logos brasileiros, entr.e os quais o"

pr. Gilberte Freire.

Centro dos Cronistas Ca.rnavalescos N. 9 cr$ 260.00N. 31 cr$ 100,00

Dupertador de bôllo
ilumina, a noite

Sui••o de qualidade

•

Com o advento de novas so- Cristóvão", antigo "Java", prociedades carnavalescas e o reer- movia' com grande estrondo e

guimento da antiga sociedade com muita antecedência aos
Tenentes do Diabo, que tantos dias carnavalescos, a retum- No••o. relogio. .lio acompanhado. dOIÍ re.peetivo. certificado.

1
.

A de garantia.
.

sucessos a cançou em carna- bante chegada do rei Momo e
fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATISvais passados, cuja última exí- seu luzido séquito, fato que JUCEND & FILHO

bição se verificou 'em 1936, cor- atraía ao trapiche da Praça 15 Curitiba':" Praça T�raC1eAt••• 260 - Paraná
re na roda de vários profissio- e adjacências uma incalculável

__. ... �-�--------
'

nais da imprensa, notadamen- multidão de súditos de Sua Ma
te dos antigos componentes do jestade. Depois, nos três dias
Centro dos Cronistas Carnava- próprios, a C. 'C. C., promovia
lescos (C. C. C.) a idéia de se lo concurso e desfile de blocos e.

reerguer essa sociedade, que re- cordões, instituindo valioso /

levantes serviços prestou á nos- prêmios. Bons tempos, aqueles, Isa terra, durante os carnavais suspirou o antigo Presidente
do passado, por volta de 1934 a da entidade que era uma verda-
1938. deira mentora do carnaval pelo'
Com a insistência dêsses boa- acatamento e prestígio que

lheftos a nossa reportagem procu- eram prestados. Mas ainda se
rou no Banco "Inco", à Praça póde fazer alguma coisa, ade- .

;
..

15, o vel?o lutador carnavales- antou, e proximamente, irei, ORIENTE racionalmente sua P�?lICldade, tornando-a. intensa er
co e antígo Presidente do C. C. convocar os antigos compa- . .

pro icua

C. sr. Sebastião Bousfield Viei- nheiros e solicitar o concurse Um veiculo de grande utí lidade e ao seu alcanse lhe é' oferecido .Qela
ra, para, ouvir sua opinião a dos novos para reerguer na ho- .

onda da ZYH -- "6
respeito: ra pre�isa, o tão conh�cido e

RADIO'�lF_USORA DE LAGUNA

Com o cavalheirismo que lhe vitorioso e, C. C.
.
-- 970 �lloCIClos -_ 309"metros --

.. ,é peculiar, o antigo folião re- Com isto, despedimo-nos do e pelas páginas do Jornal Sul do Estado
,..;" _cebeu cordialmente o nosso re- bravo e antigo folião.

porter, relembrando-lhe os su- ,.' ., , .

cessos do Centro Carnavalesco
que então modestamente presí
día, o qual, com sua séde loca
lizada no alto do Café "'São

.........../. . . . . . . . . . . .. ., .....
"'

PASTA DENTAL
ROBINSON

Uma maquina fotografica
americana de foeil -

manejo

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

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
.

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELÉTRO. TÉCNICA

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

BOM NEGOCIO

...... 'O
.

Os motores JOHNSON Sea Horse

mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. Os

são .construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

'QS 'soP-ezH-eFl<Jds<J SO!-l�.Iàdo .
.10<1'

engenheiros da Jobnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. DiS
tribuidores: Comércio & Transporl
tes C. Ramos S. A. _ João Pinto-

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com (ecebimento de [uros mensais.

Informações nesta redaç'ão I

!
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Instalação da ..... I' Na Assembléia gr���s'h�v��g;:m::���� pro-
cesso a ser relatado, o sr. Pre-

conclusão da la. pagina [Conciúsiio}
b I· t

. . sidente concedeu fi palavra ados esta e ecnnen os ue assrsten- aguarda a manifestação do
tia à pecuária. Conselho Admintstratívo da- quem dela quisesse fazer uso.
No d Defesa Sanitária 1 C' E

�. O sr. Pinto de Arruda, usan-campo e
I que a aI�a. ,conomlCa, a f,im do da palavra, disse da urgên-Anuual, o a��l'do únic�, 'Ql'C enfe.i- d� transmitir �yos�a Exce�en-. necessidade de certos ser

xura e ampliára o antigo con V'.'mo eIa a sua decisão sôbre o as- c�a e
.

bli
.

'piofi.nnado por Nerêu Ramos 'Jara a;
I sunto

.

.

I

dVIÇOSS _ PJu ICO?, nNo mtunlrColpo'.

. . e ao oaqUlm. es e p •

execução daquele serviço lutou vi- 3. Valho-me do ensejo�pa�a sito, o nobre deputado se refe ...

tt.riosamente contra a terri ';,:' pese apresentar_a Vossa �xcelencl� riu à inadiável necessidade de
te suina que ameaçava aniquilar o as ex�re?soes da.mmh� esti- maior movimento na constru
nosso rebanho, grande, de quasi ma e distinta co.nsH:leraçao. �a) ção de uma ponte, já em cons
dois milhões de cabeças, c, só em Ed�undo de Miranda Jordao, trução. Assim, tendo em vista
1948, inaugurou dois novos Iat-cra- presidente.

a _ tal urgência, pede à Comissão
tórios regiopais, os de Aral anguá l'

.

41 sessao
., Permanente sua intervenção

Mafra, que, com o de Lajes, V(:I)l 'Presldente: �r: Lopes Vlel�a. junto a quem de direito parasendo os magnificas satélites do es- Na Se�re�a:Ia. Gama Sa��es ser dada maior rapidez à iita.tabelecimento central de São José, - FunClOn�Tlo. da Assembléia.
da. ponte. A Comissão Perma

na produção de vacinas e distri- Membros. Pmto de Arruda, nente aceitou, por uanimida ...

buíção de medicamentos contra as Alfredo CaJ?pos, .Antenor Ta- de a solicitacão do nobre par-
zoonoses que afetam os nossos ga- va�es e Ca}ll Bulos_ - P'. S. D.: la�entar.

'

dos. E, ainda nesse setor, foi inau- Joao Jose, Bulcao VIana e
I Presidente .Lopes Vieira '

gurado e está em plena orodução Paulo Fontes - U. D. N. e Sau- Assembléia Lecísíattva -'- Fpo-
o laboratório contra o .hog-colra, lo Ramos - P. T. B.

li
l:>

H do nú
.

t 1
IS. •

tm São José, já alcançando a fase .

aven O num.ero regímen a , Comunico v. excia. foi enca-
frnal os trabalhos para a f�briw- fOI �elo sr. Pres.ldente aberta a minhado astenção Departa
ção de vacinas contra a aftosa, co- sessao, sendo �lda e aprov�da mento Portos assunto seu te
mo foram também constr-uidos 16 a ata da antenor: O expedle:r;- legrama sôbre prosseguimento
banheiros carrapaticidas, t� constou

.

da !eItura de ofí-
aterro da Prainha. Aten'ciosaS

Lidadas foram três campanhas CIOS, comumcaçoes, cartas, tele- saudações. Clovis Pestana, mi
contra os gafanhotos, com resulta- País à fome, à sub-uli .neutaçáo, a') nistro da Viação.
uos bastante auspiciosos, se»- que, sub-consumo, se estará levandu.) Coronel Pedro Lopes Vieira
para tanto, o Serviço de Defesa Sa- Brasil ao caminho da fartura c da - Comissão Permanente
nitária Vegetal relegasse o.; SC;!lS prosperidade. Assembléia Legislativa - Fpo-
trabalhos de rotina- Mas, meus senhores : lís.
Ainda no regimern de acórdo com Nesta grande terra, respirando Associacão Rural de Lajes,

" Ministério da Agricnltura, estão este ar sadio .do aWplano, e0n\"Í- agradece múi sensibilizada co

sendo ass'Ístido o cooperativIsmo e vendo com esta gente fidal�a e hos- municação da .aprovação unâ
padrozinados os produtos Ue <,ri- pitaleira, l'entindo o a\:0Ilc:h0go nime parte essa augusta. �s.
gem veg@tal e animal; foi criado dêste meio tão confroatdorame[1ll' sembléia, votO. congratulaçoeS
e funciona o se ('viço de floresta- Lrasile'iro, eu alcanço () CIlH'. estou êxito nossa 5a Exposição Agro�
n·.ento e r�fJorestamento .� entaho' cel'to, todos' vós alcanç�\Ís.

/

neste Pecuária. Cordiais saudações.
iados entendimentos pan! os ira- E,omento - o alto �w�llificado 10 Tito Bianchini, presidente.

'

"alhos relativos à imigruc_:ão. colo- ('e['tamem que se vai inaugurar, Deputado Lopes Vieira
njzação, instalaçã'O de núclE:0s de que permanecerá na histól'Ía da Comissão Permanente - Fpo-
ll'iticultroes e construção cip arma- economia catarinense ,�(lmo um liSo

Atendendo honrosa solicita·zens e câmaras de expurgt'. marco inde!itrutivel a salientar nllW

E O atual Gove'rllo de S,�nta Ca-
.'

d' t'
... ção v. excia. estive' Lajes ,po.rn epoca, uma lre fiZ c uma .la alll-

tal'ina, meus senhores, muito cons- n!adora real'idade. ocasião certame agro-pecuarlo
ali realizado. Saudações. Wal..cientemente sabe que emp:'�ga üem Sr. Vice-Presidente .da Repúblí-

o seu desvêlo no fomento, de fesn e ,ca. demar Rupp.
pessoa. . ___

'�
-

.�' ..... '

.:-.�''''''''I!I)'''t� aprimoramento da prÓdução. como No dia treze de Março de 1!}20.
JOÃO GOMES DA NóBREGA na ,melhoria dos transpOl'íts, por- via Laj�s instalar-se a' sua, pl'in:cl-
TratandQ, de interesses do Muni- que s�nte que, só fortalecendo .1 ra exposição-feira Ilgropecuária .

cípio de Blumenau, acha-se nesta sua economia, encontrar<Í capaci- Repeiirám-se periodicamente ('s

capiLal, o nosso distinto coestadua- dade tributária em nosso povo, que ses certames, verdadeiras f('st,l� do
no 'sr. João Gomes da Nóbreg:l. Jhe peflufté suprir o eráric. ,dos trabalho �e_ do espirito prog�'ess'ista
prestigioso procer pessedista na- meios que facultem manter e eleseu- e empreendedor da gente lafeana.
quele Município, onde é presiden- volvei' a opulenta obra de educa- Cada uma delas vinha demonstrar
te do Direlório. do Partido. ção e de assistência social ql;e nos o indescontinuado proceSS0 de me-

Ontem mesmo, S: S. ,esleve em legou o Govêrno do gral Ide Ncrêu lhoria ,que a vizão larga rlo" pecua-
Palácio, demorando-se em animada Ramos. ristas desta terra vinha alc'lnçando
palestra com o sr. Governador do As nossas r'iquezas pastoril e rgri- para a maior das suas riq'!ezas.
Estado a respeito de assuntos rle cola, são os dois mais sótidos esieros Chega-se finalmente a esta Quin.
relevância para aquela próspera da nossa estrutura ec:mómica, ta Exposição-Feira que, Se!11 ;]('s·
região catarinense. porque, como bem o diss � <llguém, douro para as precedentes, v:.m

'Desejamos-rne feliz esLada enLl'e "na terra é que tem inicio (l pro- rodeada de caracterist'icas que a

nós. cesso da vida e da tena têm parti- diferenciam, quer pela feição !lia-

do o cic',o econômico do Brasil". terial do seu recinto, mais va6t, e

Resta mu'ito a realizar para que _já, em parte, de carater ·defini,ivll,
se obtenham resultados à altura quer· peja procedência dos cspcci
('OS que vêm usufruindo a� i1a�:ôes mes expostos que a situam, sem b

que racionalizaram a sua atividade vaI', entre as exposições 'inter-�st�-,
produtora, lavorista ou peeuá:·ia. duais, quer pela alta qual'idad;� 11:1
·Mister se faz que se abl\.lldonclI1 produção apresentada, quer. pela

processos extensivos e qu� se pas- mais profunda e estreita colabora-

VidaBocial
ANIVERSÁRIOS: ZENO;'\l VITOR BONNASSTS FILHO

D. MALVINA VIEIRA VAZ Esche-se de alegria e felicita-
Comemora seu aniversário nata- de, hoje, o lar do nosso prezado

� 1icio, hoje, a exma. sra. d. Malvina .arrrigo Zenon Vi ãor Bonnassis e
Vieira Vaz, espósa do .sr. Joaquim sua exma. espósa d. Maria de Lour
Vaz, prestigioso procer pessedist-i des Beirão Bonnassis com o re

, no Estreito, e dama de nobres sen-I gisto do primeiro aniversário do
tímení.os cristãos. I interessante garoto Zenon Vitor,
A ilusLre senhora que é muito estremosn filhinho do ilustre ca

,>estimada e relacionada na nossa: sal.
sociedade, será, por certo, muito; A residência de seus pais, aflui
felicitada pelo decorrer de tão aus- rão, hoje, seus numerosos amigui ..

) -piciosa dala. nhos, que irão lhe tributar, com

,,; i a graciosidade infantil, homena-
MENINO SÉRGIO MÁRCIO gens,

Faz anos, hoje, o garoto -sergio . SR. NILO LAUS
Márcio, dileto filhinho do nosso I Completa, hoje, mais um aniver-

.. distinto conterrâneo sr, Dermeval sário natalício o sr. Nilo Laus, tar-
Rosa, estimado comerciário. I macêutico propr-ietár-io da acata-
Sérgio-Márcio oferecerá a seus ela Farmácia Esperança.

·,-amiguinhos, na residência de seus #

''Pais, uma farta me�a de doces e FAZEM ANOS HOJE:
.refrescos.

I
- o sr. Alberto Schmidt.
'- a sra. Blandina Pires.

SR. ALBETtTO MORITZ - a srta, Jandlra Sousa.
Aniversaria, hoje, O nosso preza-' - o jovem Érico Vieira.

«do conterrâneo sr. Alberto Moritz,
I

- a sra, Almira Goeldner, dig
-elemento de projeção nos meios es- na espôsa do sr. Orlando Goeld-
1,portivos, e funcionário feder-al ner, engenheiro.
: .aposentado.

I
- a sra. Pauht Barbato.
- a srta. Nimar da Costa Bit-

AYRTON JOAO DE SOUSA lencourL
Completa, hoje, mais uma data - o sr. João Silveira, funcioná-

·

. .aniversária, o eslimado jovem con- rio elos Correios e Telegrafas.
:terrâneo Ayrton João de Sousa, di- ,

·

ieto filho do sr. Mauricio Spalding.
',de Sousa, oficial da Policia Mili-
tar. I NóBREGA

'.SRTA. MARIA MIRIAM MAYVORNE Vindo de Pôrto Alegre, enconlNt-
Faz anos, hoje, a distinta senho- se entre nós, o n'osso 'eslimado {'

'.rHa Maria Miriam Mayvorne, pren- : ilustre conLerrâneo elr. Antônio

,dada filha do ilustre casal 'Pedro José Nóbrega, tenenLe, médico d�1

• e Lúcia Mayvorne. I �eronáulic.a.
.

..

De sua colegas da Escola Normal' O benqulslo ofICial, que acaba de
• de Lajes, onde estuda, receberá ser designado para a Base Aél'ea

-:as manifestações de simpatia a que desta capHa'l, tem sido muito cum-
.

faz jus.
.

I' primentado pelos seus numerosos

:f:NIO CESAR PEREIRA amigos saudosos de sua ,simpática
O jovem' estudante Ênio Cesar

Pereira faz anos hoje. e I
Ás inequívocas demonstrações

.. .de amizade e simpatia que lhe

'prestarão, nós nos associamos, aus-
-j-picíosamente.

'

SRTA. DIRQE NOEMY SOUSA

Transcorr,e, nesta data, o ani
-versário natalício da g-entil e gra
<ciosa se'nhorila 'Dirce Noemy Sou

:sa, destacada figura do nosso mun

oCló social, e dileta filha do nosso

.conterrâneo sr., Tte. Maurício
.' :Spalding Sousa, oficial da Policia

'Militar,. e de sua exmá. sra. d. 10-
'Janda ele Sousa.

Dirce Noemy, áinda recentemen

te, venceu renhido' concurso, sa

.gÍ'ando-se rainha dos esportes .de

'Santa Catarina, por votação con

siderável e, como prêmio, viajou
:a' Sãó Paulo, integrando a repre

sentação dá FAC nas provas de

:atletismo.
.

Mluilo festejada na Associa:ção
Atll\tica Barriga Verde, a que per

tencI', Dirce ainda é praticante de

vádos esportes, destacanelo-se no

quinleto ele Voleibol daquela 80-

'ciedacle.
Ás inequívocas demonstrações de

;apreço que receberá pelo transel1l'so,
-da el'rllléricle natalícia, juntamos,
com ,Jimpatia, as nossas.

�e a produzÍl' intensivament.; ção entre os organizadores da cm-Estado em prol dos interesses da ...

'Que as grandes extenç6es rala- preitada e os poderes público" d!lcomunidade blumenauense que ad- ,.

mente semeadas de bovinos rml.Í- União, do Estado e da COITIUIl'l.ministra com critério e proficiên-
cia. Ilando apenas palha nat:iv'l, J,'SS(:ffi Vem el<l operar como demonstra- f
Ao ilustre edil de Blumenau,

a alimentar rebanhos multiplicados ,çâo patente das conquistas feita� e

apresentamos votos de feliz perma-
no número e melhorados '10 pe:;o (' como caloroso cstimnlo a novas e

nência entre nós. tipo, graças a pastagens artificial- vitoriosas lutas.
iT'cnte cultivadas. Vem ser fautora de uma melhor

VIAJANTES:
Tte. DR. ANTÓNIO JOSÉ

PREF. GUILHERME JENSEN
Florianópolis hospeda, desde on

tem, o proeer pessedista sr. Gui·
lherme Jensen,. acatado industrial

,

em Blumenau e Prefeito Municipal
I

rlaquele Município.
.

S" S. veio à nossa capital confe
renciar com o sr. Governador do

REUNIÕES:
Repercutiu, agradàvelmente, nos

meios sociais, e' mais particular-,
mente, entre os associados da As
sociação Atlética Barrig'a Verde, a

delil:feração de sua dinâmica e ati
lada diretoria, promovendo �m sua

sede, à Avenida Hêrcílio LUZ_TI: 211.
tOdas as quartas-feiras, às 19 ho
ras, reuniões lítero-sociais, onde
se travar'ão, amiúdes' torneios de

inteligência.
.

Aplaudimos a incansável direto
l'ia daquela Associação que, em

meio do malerialismo absol'\'ent�

E os equipas para tan!:o, sc�rão aproximação entre governantns 'c'

talvez os mesmos que, emp -�'!!�dc� governadores, de um maior inter·
em parte dessas terras., si.nam pa- cambio entre rural1s1as dos muni
ra lav�ar, semear e colb.er 101.;ras cipios de Santa Catarina e enir(, e�,

messes do cereal rei (IlHY, indicam as ta e os Rstados irmãos e conEuan
experiências que vimos levando ates.

cabo, pode medrar e frutiiicn. nc.s Por todos estes motivos, Senhor
campos notivos do nosso planalto, Vice-Presidente da' República, ve

cuja. configuração permite '1 cul· nho, oficialmente, em nome nos ru
tura motomecanizada - ú:li.'o pro- ralistas lajcanos, pelo seu Orgão de
ceSSO que nos poré em igualdade de classe, a Associa,ção' Rural de La

condições com as modern;l� nações jes, no da Comissão Executiva do
l.T'itiCllltoras. Certame, no do esclàreddo Govêr-
Resta que se obtenham arm)Z('llS 110 desta Grande Comuna que se

f' silos, que seja posto e�p voga, p('!' envaidece dê lhe ter sido berç'l c

cios nossos dias, Jaz, com o espi,' forma prática � accs'fivf'l, o créoito

.ito, a reação utilíssima. Para v rural, que se caruntnlll bons llIer

\'eunião de ontem, que eomental'e- cados para a carne e !TIl!)!' e 'lJais
mos oportunamenLe, recebemo�' seguro consumo par!l os pr(lfluí.os
gen I iI convite, ao qual' agradece- de lavoura, porque. se as�im �ôr
mos. feito, ao invez lie s� \'otnr o no:;so

•

no do seu Estado natal, que -tanl:J

se orgulha de um tão grande filh(}.
e no Ministério da Agricultl).ra pe-.

dir-Ihe que faça inaugurada a nos ..

sa 51 Exposição-Feira Agropecl'á
ria e Produtos Derivados .

. '

•

��
I

S€ANIJINAIIIAN
IIIR&IN6S S'YSTEM
- linhas Aéreas Escandinavos-

lnrormat;ões e reseroas :

RIO: Av. Rio Branco, 277·1oja
1BD·Tel. 42·1704. ..,

"'"
SÃo PAULO :Ladeira Dr. Falcão

". Filho, 56 S. 1075 - Te!. 6-4965.
RECIFE:Avenida Rio BraDco,

155 - Telefone: 9773.
E em tddas as Agências de Turismo

:r,���es�f����a�Bá���r.
................ " . . . . .. ....

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
�ularidade na entrega
.de seus ;ornaes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

I
�

..

.._�--. -

RAD'IOTERAPIA
'RAIOS'X

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

:��it".
�.-

-

...
,

Dr. Alvaro de ("rvalho
Doenças de Crianças

Oonsultorío: RUa Tenente
Silveira,: 29
HoráriO de, consultas: 9 ás 11

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. O'uerreiro da
Fonseca
Espeeialísta

Médico _ Efetivo do Hesp'ltal de
Caridade '

OUVIDOS _ NARIZ e GAR-
GANTA '

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
'

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

, Horário: D::s 14 ás 17 horas.

DR. NEWT,QN d'AVILA

, ·Dr. Milton Simone
Pereíra

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA� GERAL
pos Serviços dGS Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

Carros ·para o interior do. -E�tado I
I

o horário dos carros de que é, agente, nesta capital, a conceituada
. firma' Fiuza Línía & Irmãos, é • seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque '_ 16 horas

cf excessão' de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2Il., 4a. e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ sa. e 6a. feiras

14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

QUER VESTIR-SE COM .CONFORTO E ElEGAMCIA I
A

Mello
PROCURE

ftlfaiaiaria
Rua F'elippe Schmidt 48

P�odutos
.1

Veterin.ario·s
O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está iniciando o Iançamento de uma grande série
dêsses produtos;

,

Os primeiros já à venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de III e vidros de 100 comprimidos de

0,60 g.
'

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmS e frascos de
10ú cm3.

SóRO ANTI-TF.TANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas. de 20 cmS e frascos

ras - Proéto.Iogia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 _ Telefone 1.307

Cirurgia geral - Doenças de Senho
de 100 cm3.

VACINA ANTI-RABtCA: Ampolas de 5 cmS e de 10 cm3 e

n.
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
te curtos, o Instituto Pinheiros não. manterá grandes estoques, atendeu- Visão maior e mais perfeitado, entretanto, a qualquer pedido dentro da prazo mínimo necessário que a de um bom binóculo
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- alcança quem tem .ólid.
luta garantia de atividade máxima. instrução,Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- Bona Iívros, sobre todo! 0111

Clínica Médiea e Cirúrgica do, tertnár-ios de grande .eficácía, como: Ternerina (Buco-Vacina contra assuntos:
DR. AUJOR LUZ diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a i.IVRARIA ROSA

Médico-OperadorrParteiro, Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc•................•.. Rua Deodoro, 33 _ Flarian,ópolio
Doenças internas de Adultos e Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doençaJ

Crianças dos animais domésticos, serão prontamente respondídas pelo Departa-
•

·M�i� f;Ú�i;bdt!ll' ���. ���l;';.-;'
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -:- ncnto de Veterinária.

.

to de sea filtiinho I
Doenças de Senhoras - Partos - Pelo sistema .de reembôlso postal, o INSTITtrrO PINHEIROS atea, Mas, nio esquec;a. que o mel".,
Vias Urinárias _ Rins - Coração derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, qu'"indo não en presente para o sea "PIMPOLHO"
- 'Pulmões _ Estomago - Fígado centrados na localidade de residência do solicitante. é àma caderneta do CRJi:UITO

'Tratamento . da Tuberculose MUTUO PREDIAL.
Raios X '_ EI!trocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
CoDJIultas das 9 ás 12 e das 3 is &

.:._ Fone 841. PLORlAN6POUS

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

DiretQr da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade \
Residência: Rua Vidal Ramo�, n.

CLINICA DE SENHORAS _ CI-' 65 _ Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

Diagnóstico' controle-e tratamento
, "

.

especializado da gravidês. Dístur-
bioe I da adolescência e da -menopau
... -Pertubações menstruais, �:t�1,\.
mações e tumores do aparelho geuí-
tal feminino.

-

Operações do utero, ovários, trem
pu, apendíce, hérnias, varizes, etc:
,Cirurgia plástica do períneo (ru
toras)
I&SSISTENCIA AO PARTO E O.iE-

.

RAÇõES OBSTÉTRICAS
poenças glandulares,·. tiroide, ová
rios, hipopíáe, ete.) ...

I>blturbios lIlervosos - Esterilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro _.Edit.

Cruz e Souza - Tel. 846.
,

Dr. Roldão Co...... '

CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
lIURGA - MO:r.,t.STIAS DlC sz.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eina da Univeroidade de SIo Paulo,
onde foi assistente por yárioa aDOll do
SerYiço Cirúrgico do .Prof.. AlIpio

Correia N_
Cirurgia do estômago e yia. ei�la·
rei. intestinos delgado e grouo" tirai·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

I oyáriot e 'trompas. Varieocele, bldro
cele, varizes e herD•••

Consultai: Da. 3 �. 5 hora., , MIa

'elipe Schmidt, 21 (alto. da Ca.
Paraíso); Telef. 1.598

Relidência: Rua F;steve. JnDior, 110;
, Telef. M. 764

DR. POLYDORe ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteÍlfe
Hospital de Caridade de Flo-.
ríanópolís. Assistente da

Maternidade

00

'poenças dos órgãos ínternos, es�.)e·
cialmente do coração e vasos' I

Doeaças .da tiroide e demais gían
duIas internas

Clfotea e cirurgia de senhora'! -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-l.DIOGRAFIA - METABOLISMO :

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela' manhã das 10,30 .. 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
�"CONStJLTóRIO :

Dr. r.alo .....
,

Clinicó e. operador •

Couultório: Rua Vitor Meirelee, ...
TelefQlle: 1,405

eotl8ulta. da. lO áI 12 e da. 14 A.

n hu, Re.idência: ,Rua Blwa_,
22. - T,lefODe: 1.630,

Dr. M. S. Cualcull
Cliaica exc1u�ivamente de eriaD�

Rua Saldanha lbriDllo, 10
Telefone M, 13a

DR. A. SANTAELA
(J'I'ormado pela Faculdade Nacto'
nal de Medicina da Uniyersldade

do Brasil)
MédIco por concurso da ASBIst&n·
cla a Psicopatas do Distrito

. Federal
Ex·lnterno dr f[ospltal P!;lqulf..
trlco e Manicômio 'Judlciarlo

da Capital Federal
h-Interno da Santa Casa -de MI
sericórdIa do Rio de Janeiro
OLtNICA M1:DICA - DOENÇAS

,NERVOSAS
Oonsultl5rlo:' Edificl0 Amélta

!feto - Sala 3. (
Residência: Rua Alvaro de oar·

nlho, 70.
Das 15 as 18 boras

Telefone:
Oonsultório - 1.208.

,ResidêncIa - 1.305.

I� Rua Vitor Meireles' n, 18
r- Fone manual 1.702

L. RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone 'manual 766

Dr. Mário Welldltaúell
DlDica médica de adultAio· e eri�.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16,

Telef. M. 769
Conslllta das 4 ás 6 hor..

Ileaidência: Felipe Schmidt llL ".
Telef. 812

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

.
"

i Datilógrafa

II di,plomada
Oferece seus seroiços;

• Cartas a Maria Inês

"C A P, I 'T ·A 'L A R "I � .:»: 55.'

.

Sociedade de sorteios e s-eguros contra acidentes pessoais, conce- L ..
dendo mais outros beneficios .de carater assistencial. iI

Representante' em Florianópolis: -,
PEDRO NUNES

frascos

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas' ornamenf.llis nu
Imelhores qualidades oferece o grande Estabelecímente de

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado ·de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Repres�ntações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM .sÃO PAULO (CAPITAL),

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPOE DE DEPOSITO, ACEITA
.

NOVAS REPRESENTAÇOES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAúLO.

,

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' �O,oo além da Jóia

Inicial de Cr$ lu,oo apenas.

.Participação -.808, IwcI'O.
",._ _._ _ _._ --_ - - .-_ - - .._ .

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

coupon abaixo
I
e remetê-lo à nossa Redação, afim de ,-completarmo�

quanto antes, o 'nosso CadastrO' Social.
Nome ..........................•.•...................

Rua Est. Civil ......•....... D. Nasc. . .

,Mãe .. .. .. .. .. � .... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ..

Pai . , .

Emprego ou Cargo •.•.........•...... . .

Cargo do Pai (mãe) . ..

,......
. .

Observo .......•.........••...•.....•••....•....... : ..

. .

I

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira-

Advo�do-ContabiUsta.
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de .ociedad••
e .ervico. corel::ato., em geral.
�Orgànizàçõe. contabeill.

Registro., e mal'ca., di.pondo.
no .Ri o, de corl'..pondente.
üerit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Do. 8 ã. 12 horaa.

Tel.fon. 1494

.......... t(
;

" :." oe ..

Bom binóculo
Brande visã.

SEU RELOGlO·. PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA t ESPECIALIZADA·
Nossos concertos são

garantidos 100%
ÓTICA Mon11;LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)
. .,:-..

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

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS .GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a'mofla.

Fabrlcant. _ dt.tribuidore. da. afamado .. oon

f.cgõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue u� gron.
eI••ol'tlm.nto d. oa.emiral, J'lecodoD, brhu

fI:I.U'Ior.. fdbrlca.. í\ COlO -A CA'PITAL· ohomo o _atClDgl!o cloe �nre. Comercle.t.e de Int.riol' no ..ntida d. lh(l\ fonl'.m �1mo

'I1hdto �nt".. d••fotuoll'.m .ue. oompl'cu� MATRIZ em Fl�l'tcIl>6polt•• ....l FILIAIS .na 131umenau • La:lC!!ft1
__lII__·JIl31IIIIlIlll,1IIIIII1I!IIII_IIIGI'II·rmlllllll

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Viação Aérea
Horário
S8{/fLnda-feira

'''''TAL'� - 13,00 - Lajt!8
PANAm - 1.0,40 - Norte
VARIG - 1.0,.0 � Norte
PANAIR - 13,60 - Sul

01\UZEIRO DO SUL - 13,5i
"'orte

7'erça-feir.
.44TAL" - 8,00 - Joinvillt:

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.'

I '. "I; , IR 10,40 -:- Norle
CRUZEIRO 00 SUL - ti,. -

CIorte
VARIO - t2,30 -:- Sul
PANAIR - ta,50 - 81;l1

Quarta-feira
··'TAL" -' 13,00 - Lajes
PANAIR -- tO,40 - Norte

ORUZEIRO DO SUl. - H,OO
aorte

VARIG - fUO - Norte
PANAIR - f3,iO - Sul

Quinta-.feira
....'TAL .. - 8,00 - JoinTiUe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIl.\ - tO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

"orte
ORUZEIRO DO SUL - 15,30

.ul

Sezta-relta
'''TAL'' - 13,00 - Loje!l.
ORUZEIRO DO SUL -·7.20

�orte
PANAIR - 10,40 - Norte

VARlG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
""TAL" ..,.... 8,00 -: loinvIlle

- Santos e Rio.
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

tlorte

. O ISTADO-Oulftt.·felr·. 2.. Oe Marco •• "49 5

,I
..

VOCE I

.1

Iii
tambem Ubará 1\···.KOLYN05

diz
WirqinJa
_Mavo
----

famoso estrela de
Samuel GoJdwyn
que aparece em

"Um Tigftt Domes"
fIcado"

MeC

RIO, 22 (A G) - Duzentos e 70 16a. Deleqacia Regwnal

4VISO

QUINTA·FEIlU
Auto-ViaçAo Catarm.eIl8l·

.o\legre - 6 hora!!.
Auto-ViaçAo CatartneILH _ Curitiba

- IS horas.
Auto-VlaçAo Catarin_. - JotnTu.

- • horas.

Auto-Viaçl.o Catarin__ - �barlo
- 6 horal.
Auto·Vlação C'at&r1nena - LqrunI

- 6,80 horal. .

EXl!.resllO SAo CrlsCo"'ao - Lacuna' -
7 horas."
Emprfllll Glórla � Lquaa � • 1/2

• 7 1/2 haru.
.

Expresso Bruequeue - Brulqu. -
18 horas.
Auto-Vlaç,lo ltaJa! - naja! - 1. bo-

,..,.
,

RápIdo Sul·Braslleira - Jo.Invile-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira _. Curitiba -

6 horas.
-

....1o<1t:8a Sul OetIte Ltda - Xapec6 - ..
.";'-!!j -. hora•.

PGrto

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON ,Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

AO V'O G A P O
Crime e ci..e1

Co1:latitu!ção de Socl�acl••
NATURALIZAÇÕES

_
TttulOll Dealarat6l'ioe

InfurmaeõeS IIte' I· �'27� mUbõ�s de cru- Ministério do
. ,J � zelros retlréldos . Trabalho

Horario das empre�
S8S rodoviariàs ..

IlEGUNDA.:J.I'EIRA

milhões de crus ... iros já foram re

tirados da círcoração este ano pe
lo Banco do B"'OIsil, em obediencia A Delegacia Regional dá Minis
à politica. ct"'llacionaria adotada

(
tér io do Trabalho, -Indústriu e Co

pelo governo. mércio, avisa aos srs. empregado
Exprellllo 810 O1Btóvlo - IActma

7 horas. Segundo iorormou hoje à im- res que a 30 de abril vindouro ex-
Auto-Vlaçlo Itaja! - JtaJaf. - l' .')10. prensa o sr. :'oão Antero de Matos, pira o prazo para o recolhimento

ru. - ;
ExWe8lJO BruIIQUenM - aru.Qd...., diretor da '.aixa de Amortização, ao Banco do Brasil, ou ao estabe-

16 horD.
Ih Â> d B '1' C· I' t b

..

t' I'Expresso BrullQueIlH - Non 'IftD.tO reco eu o ""anco o, rasi a : ai- ecrrnen o ancarro au (E'IZa( o
- A,���1!';:" Ca�en.. _ JotnvUe ( xa para al ' serem_ incinerados du- BANCO INDÚSTRIA E CO;\UmCIO
- • horas. r-ante o IP>!Js passâüo, 120 milhões DE .SANTA CATARINA (INCO), do
Auto-VlaçAo CatartnenM - CUrlUba I de eruzearos como resgate da tMPóSTO SINDICAL que deve sér

- II horas.' .

. ,
.

Rodovlé.r1a SuI·BruU. - � 41etrN I[ 'emissão para a Carteira de Redes- descontado cios empregados no
- 3 horas. tE" .

lti lh te mê d f r, '�ápido Sul-Brasfletra _ Joinvile

-I
con o. TlI janeiro U Imo reco eu corren e mes e março, na o ma

13 horas .

B fi B'
.

T
.

I f' do que dispõem os arts. 582 e 586,Rápid� Sul-Brastleíra _ Curitiba _

o anco: O I aSI para igua im a

6 horas.

I quantia
de 150 milhões de Cl'U- § 30 da Consolidação das .Leis do

I
TERÇA.FEtR4 . ..'

rr b IhAuto-VlaçAo CatarineDH _ P6rtO 41. zerros,
.

ra a o.

gre -- 6 hora.. Avisa, outrossim, que a partrr
Auto-Viaç§o C&tarlnenM - CUritiba ,

- li horas •••••••• •• • • • • •• • ••••••••••• �. de 2 de maio- prtiximo, a Delegacia
- �u����� CatartnenH Jomn1a

f�JEMOaDIOIDIS
Regional exercerá rigorosa fiscalí-

Aut"o.VlaçAo C&tarillenIIe - T>JbarAo 1 I\I\! zação, inclusive no interior do E'�-

-:-E���:;'�' SAo CrlF.ó",Io _ � -,
� • tado, e os infratores serão punidos

7 tIo,ras.
. "Jte ,j.p,c,(1ttl com a multa de dez até. dez mil

� ASSINATURAS e �i;'��:aI. GlórIa -

\
LquII& - '1'"

I alivie; td dÔ'td (Cr$ tO.OOO,oo) cruzeiros. (Oltaría
Na Capital Expresso BrullQu_ - BruIIqu.

-I Consolidação, art. 598).
Ano Cr$ 90,00

16A�''::��çIo. ltaj&l - Itajal - 18 ho- ',. ,,,it4 AS Florianópolis, março de 1949.
Semestre •• Cr$ 45,00 f ra�áOido Sul-Bt-aslleira Joinvile -" iHfeCfiltS Raul Pereira Caldas - Delegado

> Trimestre Cr$ 25,00 ',13 horas.
.

Regional do Trabalho.
Rápido Sul-Brasileira Curitiba-

Mês ..•.......... Cr$ 9,00 6 horas.

N· I C"' O Pi I QUARTA·lI'ER4umero avu so .. r", " o
Auto-Vlaçêo Catartnen" L CU1'Wba

No Interior

1-
II horas, ,

.

C 00
. Auto·ViaçAo Catarinen.e - JOinTUeAno ...........• r$ 1 ,00 __ II horas. I

.

•

Seméstre' Cr$ 80,00 ,Auto-V!aç,lo Cata!'men.M f...A«unII
Trimestre Cr"' 3500 ,..:... 6.30 horas.

. . . . . . . . '" • ( Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

Número avulso .. Cr$ 0,60 � 6 horas.
.

.

�
Rápido Sul-Brastleíra - Joinvile-

13 horas.
A núncios l'Ucl'diante contrato. "j'

Expresso Silo Cri.stoTto
- Lacuna -

.� 7 horas. . ' .

. } ExpreSliO BrusqueDJIII - BruIIqu. -

O .... - 16 horas.11 on&"Da1t1, mesmo nao I Aut�ViaçAo ltaJal _ [taja! __ 1. ho-
Ipublicados, não serão ras. .

.

devolvidos, Expresso arullQUenN - No",. Trento
- 16,80 horas. .

.

.

Rodovíãrta Sul Bratlll - P4lrto oU'_"
- :. horas •

ILlBAlX'
Auto·Vl•.çto C&tarinen. - CUritJbll

- !) horBs.
Rápido ·Sul·Bra�leira

13 horas.
Rãpido Sul·Brasileira ....,. Curitiba _

6 horas.
- • noral.

. Auto-VIacAo C8tarin��. - JotnYU�
- 45 hora..
Auto:VlaçAo Catann_ - Tubarlo

- 6 horas.
Ex;or"!sBO SAo CrlStoTI.O _ � _

7 horas. .

'ExpreillO BrullQuen" .,... &ru.que _

14 horas.
Autç VlaçAo ltajlU ..:.. naja! - 1. 110-

raso

ExpreS>80 Bruaqu_ - Non '!'Nato
- 9,30 huras. �)"'()"'()"'()._,()_f)...-<)""()",(),,,o.-.()...()__(O
Expreaso Glória - Lacuna - • 111 � I.7112horu

.

:;::
.

DOMINGO t 'tA
.

%.
Rápido Sul·Brasileira - CurItiba _

�

, ho,",.

!. . ,. , I,cEscritório Técnic.o , c

Cid Roch. A;;'.r.1 i Transportes aéreos Limitada I
ENGENHEIRO, CIVIL 'c

-

..

'

2as. t4as. e 6as: Rio _ San.tos _ Para�aguá _ Cu-rWba IAviso aos srs. interessados que. ,tendo 'regressado de sua via.iem aO!

-

-·Joinvile _ Florianópolis e Lajes. c,Curitiba - Paranaguá El;tados Unidos ,da América do Nor. c 3as. 5as.' e 'sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro. , Curitiba -- Paranagu,á -- Santos e Rio.

0,cha Amaral reabrirá seu e!'.critório i Opera com .4. viões D_ouglas DC3 de 21 logares.
c(Rua PresideQte Coutinhe. n. 22), � IDOS primeiros dias de agôsto, espe· - Agentes· P:uza Lima & Irma-osDomingo rando continuar a merecer as esp(i. , • I ...

.

�.

. 'PANAIR - 10,40 - Norte ciais atençnes de seus amigos f �

5 �,eRP"PoIRO DO SUL _ H,OO _I cliente�. II.
.

Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 156
Q�ANAIR - �3,�O SuL

, _,_;. Jd..: I Pedro Medeiros, Auxiliar , �t.�_�Q_--=-(L-':'Q_--=-�()�()�()�)_��()�(.)_""'()"

SEXTA·FEIRA
RodoY1Úla Sul Bl'HU - P6rto oU._n

- 3 horas.
Auto-V!aQllo CatlU'tnenH

- 6"horas.
Auto-VlaçAo catarm..u.

- • hora•.
Auto·ViaoAo .Caurtn_ - tAcIIDa

- S,30 horu.
Expresso SAo CrtIltO",1o - t.acuDe -

7 horas.
Auto·Vlaçlo ltajal - [talai - II bo

ra •.
E�1I11O Bnaqu&n"

18 hora8. _

RápIdo Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul·Brasllei,ra

6 horas..

A açlo Itenlflca .ta ....
mada Ma a Zen, prepara
da especialmente para to
dos· o. ca.oe de Hemol'

.....,....." J rotdes, t Imediata, all..-Ia
_."''''''.". a� d"rea e o. pnarldoa.

acalma i evita •• compli
cações Infecciosa. das III·
cerações e ....rlze. hemol'
roldais. A venda em ted••
as Parmacia. em blsaac_
com canúla eçecial pua
facilitar a apllcaçlo.

Eserit6rio e R..ide"c!ca
Rua Th·ac.Dt.. tl.

I�NE ••

'

1408

---

..

CUrItiba

MANlZAN
PARA HEMORROIDC$
Um prod'uto D. Wtu

1-8deração do'V. de:
Santa' Catarina

Os Presidentes dos Sindica
tos, do Comércio Atacadista,
Varejista e representantes Co
merciais de Florianópolis, pelo
presente edital, e á vista da au
torização do sr. dr. Delegado
do Ministério do. Trabalho, In-

.

dústria e Comércio, convocam a
Assembléia Geral Extraordiná
rik dos Sindicatos acima refe
ridos, para a sessão extraordi
nária a realizar-se dia 25, ás
19,30 horas, na séde da Associa
ção Comercial de Florianópolis,
á rua Trajano, 13, sobrado.
OBJETO: Deliberar sôbre o

aumento' de' Salário pleiteado
pelo Sindica.to dos Empregados
no Comércio de Florianópolis.
Florianópoli:;;, 21 de março de.

1949.
Charles Edgar Moritz, Presi".

dente do Sindicato do Comér
cio Atacadista de Florianópolis.
Manoel Donato da Luz, Pre- .

sidente do Sindicato do Comér- I
cio Varejista de Florianópolis:

ISevero Simões, Presidente do
Sindicato dos Representantes
Comerçiais de Florianópolis.

\.'�'.���.��;,,, �- ....

�
ei2eeeeºeeeeQQOeeoeegeee�
Poro a cútis.

Paro o banho.
Para as crianças.

O Sabonete de Reuter - é prep"'·
rado com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à custa'
de minuciosas pE'squisas e con,·

provado pela experiência de cinco
.

gerilçôes_

aru.qu. -

Joinvile -

Curitiba ..
'
-

.Joinvile

A
•

'1ENO"A NAS' MELHORES fARMÁCIAS
InteT·ContinentaL

Coisas que' i' conte
cem todos os dias
Berkeley, California, 22 (U.

P.) _ O dr. Andrew Lawson,
que, aos 87 anos de idade, anun
cióu o nascimento de um filho
seu, estranhou o assombro pro
vocado pela noticia de sua pa
ternidade: O famoso geólogo e

professor emerito da Universi
dade da California declarou que
estas coisas acontecem todos os

dias; e que não há "nada de
anormal nisso". Disse tambem
que não via porque homens da
sua idade não pudessem ter
descendenteso

PASTA DENTAL,
ROBINSON

o VA liE ne·-IT.lJAJ
proéuem' •• l�••fl"

Pro�1I1O,
LIVRARIA 41. LIVR.4'à....

�(lf.J,..
.

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

vender?
Não encontra compr�dor?
Entregue ao EscritÓcl'io ImobUlir:le

1>. L. Alves.,
Rua Deodoro 35.

.••• '. � • • • • .... � •••••• ,e •• • •••••••

A gripe na

Inglaferra
LONDRES, 22 (U P) - A epi

demia de gripe, que assola o conti
mente europeu ra mais de dois
meses, tem f'eito ,s-entir seus efei
tos na Ing'laterra. O ministrn da.
Sande Publica. infôrmou que ()

numero de mortos causado por
esta ltoença em Londres e nas

principais cidades do país, na ul
Uma semana, totalizou 32t, ou

seja 308% mais .do que durante

qualquer semana do 1ino passado •

Nmnf'..J:osas faihrícas ·em W·lll'W
ckshire tiveram que fechar óiuaS

portas, uma vez que a maioria do

o,perariado estava doente. Milha
res de· crianças deixaram de fre

qüentar as escolas em Conventy
e em Bir,mínghan está Isuspenso
o serviço de auto-onibus .porque

quinhentos 'e trinta condutores

.e.s.tão com gripe.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. FloriAnópo'lis

CATAL0GO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze .

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.'
Pelo correio Cr$ 25,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



jodar a campanha do Promin, da Estreptomicina e da
Estudante é contribuir· para o progresso de nossa

j"'"-""--"-" '�-'�""-"'_'-"--.
-=�.

li f I

/

Casa do
terra.

ODEON e RITZ, ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

'

Uma saga de gargalhadas e tiro-
teios no turbulento Oeste, A data de hoje recorda-nos que:

A gargalhada kilometrica dó ano
- em 1.685, por ter sido no-

" ruvA GA1TEIRA meado Governador do Mara-

nhão, partiu de Lisboa afim de

assumir seu posto, Gomes Frei

re de Andrade, que tanta famâ
grangeou como Oficial Coloni

sador no Brasil. Trouxe instru

ções para sufocar a rebelião di

rigida por Manuel Backmann;
_ em 1.688, uma ordem régia

impediu a alteração da reparti
cão das aldeias do Cabo do Nor

te. feita por Gomes Freire de
Segundo uma noticia divulgada """""" '.', .... , .. ,.'.,'... Andrade 'aos padres da Coro-

no Rio, serão disputados os segurn- IMPERIAL, hoáe ás 7,30 horas panhía, de Jesus ;
tes .trof'éus no Campeonato de CO:UASE �MA TRAI�ÃO _ em 1.780, em Elvas, Portu-
Atletismo, a realizar-se em abrii

' : Alan add

_'_�Gall
Russell

gal nasceu João Crisostomo
A -, M' tA, .

próximo, em Lima (Perú): çao. ovirnen � ,., . Caldas, que veiu para o Brasil,
"Copa América" e "Copa Riva-

No programa: 1 No eras da S,,-
na Divisão do General Carlos

daria Corrêa", para o país campeão
mana - Nacional. 2° A

\'ênCia
P'j- Frederico Lecor, prestando

como forma de alentar-se o [I!O\"j. 'masculino. pular - Short Colorid
grandes serviços na paz e na

mento popular em ambiente de hem Preço' Cl'$; 300 único' t d"Copa Guilherrno Garcia Huido- ,",

guerra, Faleceu no pos o e
Censura até 14 anos .

-

R'
R'ESOLVE".

bro" e "Copa Silvia Tavares (:01'-
.......•....\, .••••... Marechal do Exército, no 10

entretanto, que o atleta 'profissional reia Meyer", para o país campeão
.','." ... " de Janeiro. em 1 de Abril de'

Dorival Fernandes Gonzaga, embo- I - ANULAR à competição rca- 'ROXY, hoje ás 7,30 horas 1 5feminino. �8 7;
ra inscrito de fato ao c,arnpeonato lizada a 30 de Janeiro último, entre Ultima Exibição 1823 d S ld• "Copa Argentina", ,para o país' '. _ em, . ,o gran e o a-
estadual, sendo nota \HI21:11 ..., o América F. C. e Paula Ramos L" -

Ii ANNA, E O REI DO SIÃO do LUl'S Alves de Lima e süva,vice-campeao mascu 1110.
2/49, da F. C. D., não podia obter , C., com !'!,ll1damento no art. !M, do "Copa Iolanda Heuf'eruannv.vp.r- COM:, Hex Harrison - Irene Duque de Caxias, foi agraciado
condição de logo para disputar nar- Regulamento ..10 Campeonato 1< sta- ..

f Dunne - Linda Darnell
com a Ordem da Rosa ;• � ra o paIS vice-campeão eminiuo. .,

tidas oficiais, .após ter iniciaria c dual de Futebol - ,948, da F. C. D.,
_ "_"_ . �

No programa: Cinelandia Jorna!
_ em 1.843, no Rio de .Janei-

último turno do campeonato da devendo a F. C. D. proceder na Encontram-se atualmente em uso, - Nacional
ro, foi assinado um tratado de

cidade de Joínvíle, de vez que o forma do § 1° do art. 25, do mesmo. em todos os recantos do mundo, Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 alian-ça, ofensiva -e defensiva,_
seu contrato de atleta profissional Regulamento; centenas de milhares de Motores Censura até 14 anos. entre o Brasil e a Confederação.
só foi registrado pelo C, R. D. á :!8 Ir - ADVERTIR, por escrito fi de popa JOHNSON, proporcionando , .. ',., .. , •.... ,., ,.. Argentina, não sendo ratifica-
de Setembro, contrariando, assim, Liga Joinvilense de Desportos, C,·lIlo 'aos seus possuidores ano após !lPO, FILMES DA SEMANA do pelo ditador Juan Manuel da
dispositivo oito da deliberação incursa no art. 230, do C. B. F, um SERVIÇO, SEGURO. Distribui- Sábado RITZ Rosas;
27/44, do C. N. D.; CONSIDERAN- III - CANCELAR, 'imeditameri- dores: Comércio & Transportes C. NA SOLIDÃO DA NOITE

_ em 1.852, chegou ao porto
DO que a Liga Joínvilense de D,éS- te, a inscrição (condição de jôg;.) Ramos S. A - João Pinto, 9. . , " ." do Rio de Janeiro a esquadra.
portos, desconhecendo por comple- do atleta profissional DORlí. \L Domingo OJJEON e RITZ espanhola de Díogo Flores Val-VENDE-SE OU' ALUGA·SEto essa deliberação do C. N. JJ .. FERN:ANDES GONZAGA, ao C-lIU- SUBLIME DEYOÇÁO dez, que se destinava ao Estrei-

,

f b 1 de Uma magnifica casa residencialconforme declara em seu telegra- peonato estadual de ute o, NEWTON D'ÁVILA E SENHORA to de Magalhães, trazendo a
ma n. 23-191, de 6 do corrente, � a 1948, por isso que contraria o item com grande porão habitável, sita parttotpam <aos parentes e pessoas seu bordo personalidades como
única culpada de vir o atleta Do- 8, da Deliberação n. 27/44, do C �j. no centro da cidade, com jardim e de suas relações o nascimento de

Pedro Sarmiento, Diogo de La
q

.

t l
.,

f T d sua filha REGINA ocorrido na Casa
rival Fernandes Gonzaga disputun- D, um a" propna para atrn la e

de Saúde e Maternidale' São Sebas- Ribera e Alonso de Sotomayor.
do partidas oficiais; CONSIDERAN- Sala das sessões do T. J. D., Flo- tratamento. - Informações ,com tião. no dia 22 do corrente", '_ em 1.858, pela Lei Provin-
DO qUI;) a L. J. D., por sua ígnorân- rianópolis, 9 de Março de 194.9. Vitor à Rua Trajano, 19 -- sob. Fpolis,. 22-III-1949, cial nr. 444, foi criada a comar--

:::u':i:!��i::=:���:;�, :��:�������� r�����i:�FI��n��:::side��1\()r
I
AssociaçãolUl étiCa Darriga Verde :���i�eg:pi�e�T���E.:�

'to para o América F. C., até o pra- Osvaldo Silveira
\ 'T I L" " do a São José;

sente, situação essa que lhe assegu- Milton Liberato
" � ti ) _ 1.880, em Píndamonhanga-

r'ou, ern definitívoy.por; ter passado Antônio Me,neguzzo vencido

I
A Diretoria da Associação Atlética "BARRIGA VERDE", 'comunicai ba, S'.Paulo fal;�eu o, engeneíro

em julgado, pontosemtodas as par- negando provimento ao recurso,
q,ue a sua sede social, à Avenida Hercilio Luz, n. 211. estará a_berta dià-I franc�s Jean F 11::, Vldal, au.tor.

tidas de campeonato disputadas (.
JORNALISTA HÉLIO MILTON I'E- l'�amente �as 16 horas em diante, e à disposição dos seus distintos só- da CIdade do. Rl� de J�ne.Ir6:nas quais logrou vitória ou en.pa- CIOS contribu intes e Exmas Famílias. Tornara-se cidadão brasüeíro;

te, exceto na partida, ora impugna-
REIRA

I Outrossim, esclarece que às quartas-feiras às 19 hs. fará realizar
_ em 1.822. o Imperial Oh-

da; CONSIDERANDO que não i",;' A secção esportiva desta folh�!,
uma reunião1lítero-social, para a qual solicita a presença dos senhores srevatório ,Astronomico do Ria

durante o impedimento do COi!lpa- d J
.

d bpossivel provar que ho'uve má CC, sócio's e Exmas. Famílias. e anelro, esco rru um pe-
nheiro Pedro, Paulo Machado quI" t 't I

r. ,.�dolo ou simulação por parte da L FloJ'ianópolis, em 22 de março de 1949. queno, come a e escoplCo, uÇ'

J. D, e ml,Iito menos por p�rte do acompanhou' a delegação catarinen-
',A DIRETORIA luz brilhante;

se de atletismo, foi dirigida com '1888 f l'b t dAmérica F. C., que se incluiu, cu
- em . , oram 1 er a os.

sua equipe o atleta Dorival Ferrllll1. grande brilho e imparcial'idade pelJ F-"a'brl·ca ,de -Re'ndas
I

e Bordados os últimos escravos em Santa.
des Gonzaga foi porque estáva para

nosso jovem colega jornalista !lê,
U Catarina;

isso autorizado 'em nota oficial;
lio Milton Pereira, a quem agrade· •

,

_ em 1.905, foi creado, na

CONSIDERANDO que havendo a L. cemos a cooperação inestimável ao Hoepcke S. ·-1.· ImuniCiPio de Lajes, um campo
J, D. alegado 'ignorância à lei, não mesmo tempo que lbe endereplllOS H de demonstra<{;ão, transfor-

cumprilnentos pela sua data naLl'

A bl G I O _I mado mal'c' tarde em Post'"se exime ela de pena; CONSIDE-
d"

U

RANDO que 'o Paula Ramos E. C., licia, ontem transcorrida.
'

"em éla erô r inária Zootécnico, graças a interven-

apresentando justo protesto por REGRESSOU A DELEGAÇÃO CA. C()nvocacão ção do Coronel Vidal Ramos

ter sido transgri'dida a lei de trans- TARINENSE , Jurüor.
Sã,o con,vidados os senhol;es acionistas da Fábrica de Rendas eferência e deliberação 27/44, não Pelo avião da TABA regressou [<'1_

pode e nem deve ser prejudicad,) Bordados Hoepcke S. A. a comparecer à assembléia gerál ordinária André Nilo Tadasco
te-ôntem a d�legação da Bederaçiío no d'a 30 d t· .' 16 h éd' I

-

F I' .

�m sellS dl'r-el'to's,' qllal seJ'a a pc',r','l"
./ '. I ,o corr,en e mes, as oras, na s e sqCla, a rua • e Ipe� , '" Atlética Gatarinense que em S;ío

de pontos nor ter perdido ern cmn-
::chmidt sln nesla cidade, para 'deUberarem sobre a seg'uinte.

.... Paulo disputou o Campeonato 5"a- ORDEM DO DIA
po a partipa ora impugnada; CON- sileiro de Atletismo. Fez parte ri;: 10 Exame, dücussão e apl'ovação cio balanco e das coutasSIDERANDO que compete ao Tri- embaixada barriga-verde o nosso

.

('�elativas ao ano de 191.9, parecer do conselho fi.scal e relatorio da Ibunal de Justiça Desportiva. na diretor esportivo jo�nalista Pldr.) diretoria

l
forma do art. 32, letra g, "praticar PaIllo 1\,r I d d'

-

I� mac la o, que na e Iça0, i e 20 _ Eleição da diretoria.
,os dema'is atos atribuidos ao �. T. m I

-

t
.

t f II I DE S O C UPA D Aa an la, a raves es a o la, (ar' 3° - EI,eição dos membros do cons'clho fi-scal e seus suplenLes RUA FELIPE lvEVESJ. D" no art. 31, alíneas D, E. F, Ci, alnplos detalhes sobre o maglllricl' para o ex,ercício de 194.9,H e K"', CONSIDERANDO ql'P ii certaru .

�
6xl0 metro's, toda de

, e em que .maIS uma vez se Florianópoli,s, 18 de março -de 1949. \arL 31. a!inea K, dá plenos poderes laurcara'm b d' t �' material.c < os an elrall es. Rudolfo Sheidemalltel, dil'etor-presidente.
�.'

i TRATAR NESTA REDAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DES,

PORTUS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOR

TIVA

VISTOS, RELATADOS E DI�·,CU ..

TIIDOS êstes autos, sob n. 8/49, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOH-

para "deliberar sôbre os casos

omissos" no Código; CONSIDE

RANDO que, pelo art. 24, do Regu
lamento do Campeonato Estadua 1

de Futebol - 194.8, "somente erro

de direito que ocasioae pretu.zc

real ao quadro vencido, no tocan

te à alteração de escore, tempo uti!

de jôgo e constituição efetiva de

quadro de jogadores, dará motivo

à anulação da partida": CONSIDE
BANDO que houve êrro de direito

AMÉRICA X PAULA RAMOS

Com o famoso árbitro, carioca
Mário Viana na direção, domingo
próximo será decidido o titule. de

campeão catar'inense de futebol de

1948.
'

C"INEMAS Hoje no passadO
24 DE MARÇO

TIVA, por maioria de votos, qua

iro contra um, CONSIDERAl\'Du

que o América F. C., na partida de

campeonato estadual de 30 de .Ja
neiro último, não infringiu o art.

281, do Código Brasileiro de FIlLc

boI, como fundamenta o Paula R[I,"
mos E. C. em seu protesto, visto

que o atleta Doríval Fernandes

Gonzaga estava habilitado de f�t0

perante a F. C. D" segundo nota

oficial n. 2/4.9; CONSIDERA1'W()

As poderosas equipes do Paula
Ramos e do América bater-se-ão
numa luta sem precedentes IHI his
tória do pebol estadual pela con-

que o América F. C, estava, na par
tida do dia 30 de Janeiro p. passado,
em situação legal de fato e -nã« in-

belecem penas ás pessoas fisicas ou

jurídicas direta ou Indir-etarr-cnt e

subordinàdas ao C. N, D" que deixa

rem de cumprir qualquer disposiçâo
de lei; CONSIDERANDO, finalmen
te, que o futebol é "ainda, o despor,
to que mais anima os sentimentos

das populações nacionais, e que

êsse sentimento deve ser cultivadb

O SUL-AMERICANO E OS TRO
FÉUS EM DISPUTA

COM: Bud Abbott - Luo Costel
lo - Marjorie Main

Uma história colossal, estnpcn
da, terrivel e 100% divertida

l�o programá: 1° A Marcha da
Vida - Nacional 2° Atualida-Ics
Warner Pathé - Jornal

Preços Cr$ 4,80 e 3,00
Censura livre. Creanças maior-e-,

de 5 anos poderão entrar na sos sâc
de 5 horas.

no tocante à constituição efetiva

do quadro de jogadores do Arnérr

ca F. C. na partida de 30 de Janei
ro findo; CONSIDERANDO que;
os arts. 229 e 230, do C. B. F., esta-

quista do precioso cetro, pelo que
se prevê um público numerosisvímo
na praça de desportos da F. C, D."
nesta Capital,
Não deixem de assistir ao gi.gan ..

tesco embate entre os campeões fia

Capital e de Joinvile,

cluiu, por conseguinte, nessa par
tida, atleta não habilitado; CON-'
SIDERANDO que, por essa razão,
não pode estar enquadrado na pena
prevista pelo art. 281, do C, B. F.,
qual seja multa até' Cr$ 500,u(; e

perda de pontos; CONSIDERANDO, estar social";

. . . . . . . . . . . . . '" ..

Casa Recem
consfruida

."
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Da Fábrica 'co consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma' distrib,uidor@

,

«Fiuza I Lima & Irmãos» - Rua Cons'e,lheiro Mafra, 35 - FODe, 1565 - Fpelis ..

}, �A8A-",

Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas para LO'Jft DOS CnSEMIRDS
Caixa Postal 139 - Fl'orianóp'olis

V S
. -=--1 li "ma I t

· U TESOURO Especializada .em artigos paraViaja lIeSlue no n erlor Da instrução está ao alC4DC4 '

homens•

v. s. :iaja ? Reside :0 Interior? Adquira um Catálogo de Moedas I ��i��o:�a?f�b���� ::���â�_�O a �
Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

i
curso da alfabetização)1o Grupo RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE ÇASEMIRAS NA-

\- .Paça em _qua!qmI;:�lprI,ª{ja__ c!e_porian�p-º_lis. Cu�t9. ç�� 2º!O? Pelo Escolar São �osé, na. Esoola Indu.. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
Correio Cr$ 25,00; pedidos a Jose Claudino da Nobrega,. Rua "Géhernl 'tr1ru. 'de -Fiol'lanÓpoha (JIPDa cate- MANTEM PERMANEN'I'Jif:' eSTOQUE D:g,�RG1JPAS FEITAS
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. ,h'al Metrr�Dolitanll.

I PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

TAS, F:IJAMAS, CH.I\PEUS, ETC. .

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Caga, e- verifique

DQS80S preços e artigos

-'

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda.

t

',. A maior e mais aper'el coada' Fabrica de

Maquinas ftgricolas.. Tornos, Teares e
Artigos d·e Cutelarias

Fabrica ,em Americana - Estado de São Paulo

RQPpgsgqtan tQS Q.){.(�dlJsi\(os' papa o 65tado
<1� Santa (9atapina

Induslria Comercio e Seguros Knol S. ,D.
1

,

Praça 15 de Novembro, 20 - 2,0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324 I

" '

,
,

'

End. Tel: ,KNOT'"

Flopianópn is - ��anta @atapina

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
e]A ��Z�L\ INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco

.
•

TeRNA A .I\OUPA BRANQUISSIMA

, �,

o Sahio

,

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. -:- 10 andar. 'I'elef'one 42-4;989 - Rio de

Janeiro
.

Viagens aéreas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - GARGAS-- ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

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

ras, com escalas em:Itajaí � São Francisco do S'1}1 --Para
naguá - Santos - Paratí e Rio (as éscalas de Cananeia e

Iguape são facultativas). '

Agentes em Florianópolis: Z.'L Sleiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End, 'I'el.: "Steiner".

�_""""._-__.._._._"".:'-""""J"_._";_-_- .J"_.......'�- -_-_W'.-.-....-_ .-_-_-_-_- -_-.........·_w

!. . COm;�:;.t�����;;AJDA"
� Cifras do Balanço de 1944

!
'

CAPITAL E RESERVAS Cr$
-

80.900.606,30

,

Responsabildades. .. . .. Cr$ 5.978.401.755,97
Receita _. Cr$ 67.(\53,245,30
Ativo ..:...... Cr$ 142.176.603,80
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30
Responsabilidades .,,:.. :... . .... _ . .. Cr$ 76.736.401.306,20

\
'

-

DiretQres:"
Dr. Pampb ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísi(;"l\tassorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo'e José Abreu .

."._-�..._....,.------....._-."..._..-.-_..-.-_..-.-_._-.---.-_,.----.-. ..,.-.-_-_-_-.-.-_-_-_-.-.-.-.-.-_ -�

C H" E-R·I:.. M

•

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna rapidez e garantia para transpor'te-ce auas mercado i3 •

AgentuCem Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

I
'

regIa:

, \

, I

I

� !

I

,
'\
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'Depoimento valioso." Regressou. ontem.,
Esteve eu{ visita a nosso ,Estado, I tado. Votos melhor exito reu- aos Ef,. un,.

CONforme ilOticiamos ,o Dr. Blanc nião Eoonom ico-Agr icnla e agr-a- Rio, 23 (A N,) � Depois dc uma

. de Freitas, Diretor Geral do De- deoirnentos facilidades concedi- breve permanência em nosso pai",
parlamento Nacional de Produção das viagem inspeção estou reali- com destino aos Estados Unidos,

Animal, funcionário dos mais des- zando. Ahrs. Blanc de Freitas embarcará hoje, ás 11,30 horas. do

tacadas do Ministério da Agricul- Diretor Geral D. N. P. A.". Cáis do Touring Club, o general;
tura, Mark Clark, antigo comandante do

S.S., após comparecer 'à Ex-

A I" - V Exército na Segunda Grande

posição-Feira e Reunião Econômí- ,,,omissão Guerra Mundial. O seu embarque
co-Agr icola de Lajes, percorreu to-

d
contará com a presença das altas.

do o interior do Estado, em visita êgra ece autoridades civis e militares, bem

de observação. De Mafra, aquela :; _
� ... -"". ,,�..,.

como de comissões de oficiais que
autor idad d D L O Dr. Leobertu .Leal acaba de re-

e en ereçou ao r. eo· fizeram parte da FEB, na carnpa-
berto Leal, digno Secretário da ceber dos senhores Raymond Radie, nha da Itália hoje, em serviços uos

Viação, Obras Públicas e Agricul- delegado Secretário Geral e Miguel corpos da la R. M, A. S. G. M, G ..

tura, � seguinte radiograma: do Rio. :.�.ranco
_

Chefe d?, Serviço convida os generais desta gur.rni--
"De, Mafra desejo ainda uma de Documentação e Publicidade da -

t d did
, '

,_,,' _ çao para apresen arem espe ... ! a�

vez coneratular-me vossencia ex- t Comls.sao
MIsta Brasil-Organização do Exércít 'I t b

.

O.
,

o xerci o ao I US re e ravo VIU-

plendido surto prog-resso que se Internacional dos refugiados o se-.
t D t b t f

, '. jan e. uran e o o a ora tocarüc.
verifica todo interior Estado guinte telegrama; I ," b d d

"

"E '
.

I
.

varras an as e musica.

graças ação dinamica vossencía 'nVlamOS:li vossa exce encha

apoiado benemerito governo es- os nossos mais sinceros agrade
cimentos pela valiosa coopera
ção com que nos honrou. Cor
diais cumprimentos".

Dentro de mais alguns dias
estará de volta ao exercício do
cargo ,para o qual o elegeu a

expressiva maioria dos seus
coestaduanos, o sr, governador
Aderbal R. da Silva. Ainda há
pouco, na cidade de Lajes, on
de esteve assistindo à ínaugu
ração do edifício do Forum e

à instalação da 5a. Exposição menos de 25 anos e ser natural de
Agro;Pecuária, o eminente ho
mem público manifestou 'o seu

Antibes ou, pelo menos seus pais

júbilo íntimo, por haver Deus deveriam ter residido durante �.'i

permitido que, cessados os mo- anos consecutivos naquela cidade,
tivos do seu afastamento do
pôsto em que o colocaram os

seus, coestaduanos, possa a êle
regressar dentro de breve �m- prêmio foi conquistado peja últi-

po. ma vez em 1934, Este ano. uma 1-<<1

A'UJSpIi!c�C'lSwnenlte saudado rota se candidatou, Ela Il1'eell�!\,;1
pela imprensa, no que esta todàs as formalidades menos ,uma,
possue de mais vinculado aos
sentimentos da gente catarí
nense, a notícia do próximo re

gresso do governador Aderbal
R. da Silva será um motivo a ço, sendo que alguns em campanha,
mais de regosijo público, dían- SERVIÇO DE METE0- durante as revoluções internas
te de um, panorama político a Militar brioso e compenetrado de

que nunca, aliás, faltou a mais ROLOGIA suas elevadas responsabil'idades,' o

grata perspectiva de progressos Previsão do Tempo, ate' 14 hor �s Tenente Rosa, foi instrutor do Ti ,'0

para a gleba de Santa Catari.. do dia 24: �

.\
de Guerra 40 e das Escolas de 'Ins-

na. É que, porêm, o governador Tempo: Em geral instável sujei- tri -

M'l't d G'" C
'

� "". ruçao , 1 1 ar o masio utari-
Aderbal R. da Silva; pouco to a chuvas e trovoadas'

mais de um ano após haver Temperatura: Estável;'
iniciado a sua, gestão, e precí-

Ventos: Do Quadrante
frescos;

samente quando teria de em- Temperaturas extremas de hoic:
preender a concretização de Máxima 28,2 Miníma 22,8.

I

importante plano administra- (.1JIijflf·���I��']íN

tivo, teve de obedecer a motí- Legislativo, a existência 'atri
vos' de saúde, licenciando-se bulada e provendo as necessí
pelo tempo indispensável ao �d�s do E}sta�o s-em desequí
seu tratamento. Iíbrío para a VIda coletiva. A
Já então, entretanto, não sua gestão administrativa não

eram poucos os serviços que se poderia, pois, deixar de ser' a
lhe creditavam ao esfôrço, à concretização dos nobres peno
clarividência política e. à cons- dores espirituais que o faziam
ciência aberta a tôdas as licitas accessível a ricos e a pobres
reivindicações sociais, recebendo a uns e a outrós com.

�, Tendo-lhe cumprido presidir a, mesma e igual solicitude PI-O'OI·8ta braSI·lel·ro 24 m I-I aVI- 0-esà reestruturação jurídica do digna. ,., ._ .. ,' --'-i -, _I",

E t d d d 1<1' "O' Estado", que reconhece a
S a o, an 0- ne a Carta Quando, portanto, se anun- BBC d L" dC tít

'

1
soma de ser:"iços prestados pelo no- na e 00 res.on� 1 uciona que melhor cia, para dentro oe pouco mais, EE OU"1' 'b
bre conterrâneo ao- Exército €- ao pa ra OSI concI lasse, com as 11' erdades o seu retôrno ao exercício do Rio, 23 (A. N.) - Acaba de s(;r

• ..
d m 't·

.

t·'
Bras'il sente-se prazeroso em felin-

� ocra. I�as, as JUs as aspIra- c�rgo, Justificadas são, inques� . anunciado que o conhecido pin-
çoes SOCIaIS, natural \Se torna tlOnavel:mente as manifesta-

ta-lo com votos de muita saúde VI- hista brasileiro Arnal\io Estrela fa- WASHINGTON, 23 (UP) -

atribuir-se "'o mérito do Gover- ço-es de i'on'tentam.a.nto da
ra aur,ir O descanço merecido e q'.lC A Câmara aprovou hoje um pro-

..,. "'-' �. rá duas irradiações através do Ser-
nador parcela préponderante quantos aqui ficaram, almas �he ,fOI dado por ato verdadeif;) de

viço BrasileIro da BBC. Á primeira jeto de lei autorizando a cria-·

das conquistas populares in-I elevadas a Deu.s, pe..:lm'dp pu-
JustIça, M ção de unta Fôrça Aérea de 701

v será na série tle programas de r lÚ-

corporadas aos direitos que' a I
sesse têrmo a's razo-e, do at'as

l G
A

grupos e de um ExércitO de'
-

d
sica da América Latina, no domin-

.ConstitulÇãO �sse-gur_a e

<;lU.el
tamen-to �mporário clo Gover- over!10 a .

go 27 do corrente, das 20,45 ás
837,000 homens. O projeto pas-

traduzem a onentaçao socIal- nadar amIgo e compreensivCi. 21,00 horas;' e a segunda serã [Cila
sa agora pelo senado, A Câma-

d,emo.cra.'ti�a que.se haveria de Ainda bem, ,todavl'a) qu.e" Ct·dade ra aprqvou o projeto de lei pa-·
,

em conjunto com Frederick Müller,
lmprImIr a gestão do. pn.'mei.. s.ubstituido no '''eu I'm,p'edI'�

trocinado pelo representante·
'" o

. C'onhecido baritono inglês, na

ro governante constitucIonal mênto por um homem tambe'm A Prefeitura Municipal esta' Carl V,inson (democrata, da
quinta-feira, 31 do corrente, das

da nova fase republicana. de co
..nvicções democrátl',cas I'n- resgatando tôdas as apolices da Georgia), presidente do Comi-

21,30 às 22,00 horas. As frequênci�s
Homem de profundas con- contestáveis e animado so'bre- Dívida Consolidada a J'uros de

tê de Serviços Armados, A le-
, , a serem usadas são:

vicções cristãs, em cuja vidp. tudo, do desej�e não descon- 8% ao ano, bem como tôtlas de gisiação autoriza uma Fôrça ..

pu'bII'ca h' t·· � d t· t d b
15,070 kcs, 19,91 met-ros. Ae'r'ea de 502.000 'hoII1enR, "om;

.
aVia ,a con mmaa e. muar o raça o a erto pelo valor de Cr$ 500,00 a juros de;

- - v u�

d t d h d I rtad
11,860 kcs. 25,30 metros, 70 grupos' 1'ntegrados p·or u'ns'

O mesmo sen 1 o umano 3.1 po ar do mandato, eventu� 6%.' Igualmente estão - sendo
conduta privada, o governador almente afastado, Santa Cata- resgatadas as demais de .... ,,: DR. FRANCISCO CAMARA 24,000 aviões, Atualmente a

Aderbal.R. da Silva norteára o rina continuou vivendo a cer� Cr$ 100,00 aos juros de 5% ao NETO ' Fôrça Aérea consta de 29 gru-

seu �o�erno pela� mais eleva. teza de seus gloriosos delSti- ano, As aPolices em foco perfa-: Advogado pos e tcidos éles ainda estão em

das IdeIas de efetlva 'e perma- nos, ,conduzida por princípios zem o total de 247 num valor de: Escritório: Rua Felipe Schimidt operação, O programa de seten-

nente assistência aos i.nterês- I inalterados e majoritàriamen- Cr$ 80,000,00, : 21 (sobrado) (Alto da casa "O ta g-rupos não poderia ser coro·'

�es das massas, �inol�ndo- te coesa 'em tôrno do progra- PAGAMENTOS DE JUROS Paraiso") pl,etadO' até 1954, O projeto Vin-

l�es por todos os melOs,�le que n:_a �artidário, de cu,.llt execu- Foi iniciado, ontem, o paga-; Residencia: Rua Alvaro de Car- son daria ao Exército uma fôr-'

dlSpussesse com o apOlO da çao e uma garantia o nome mento de juros da Divida COll-' valho, 36 ça au4>rizada de 12 divisões

maioria da slla bancada no do sr. Aderbal Ramos da Silva. solidada. Florianópolis regulares, apoiadas por 27 di-
visões da Guarda Nacional e

"cabou se a sabota 25 divisõts do Corpo da Reser--
fi - III

va Organiz'ida. Uma legislação'

gem do tr,·go semelhante para a armada foi

I aprovada em 1946, autorizando
Começou a vigorar, ontem, em

se- para ela m t t 1 d 667882
'"

'I
u oa e '

t�do o, terntono naclO�a , �. iJ',rta- homens, incll,lsive o Corpo de
na assmada pelo sr. LUIZ Dias Rol- Infantaria da Marinha Ne

lembe�g, �ic�-l?resid�nte d� C. C- P.. nhum dos serviços a�madoS
c que mstltmu a obngatonedade da alcançou o taLaI de fôrças auto-'
mistura de 30';10 do trigo bra.,Ueiro rizadas, devido ao CongressO'
no produto de origem estraner;il';?, não ter averbado os fundoS'
Ao que ,se informa, os 1l10inho� suficientes.

não· maIs sabotarão a decisão da- -------

O Exmo .. Sr. Presidente da Rc ..

FIorlan6polla, 24 Cle Marco de '949

o MOMENTO Uma noiva
para Junbo .•.
NICE - Antíbes ainda I1'lO con-

seguiu encontrar uma garota que

preencha as condições est9bclcci
das em 1688 por uma te<;t<t�ora. De
acôrdo com êsse testamento, r�;-ia

que ser realizado um casamento

anualmente, em cada 14 de .iU;I�I',
sendo que a noiva deveria ter

tte. João M. Rosar
A noiva receberia 'um prêmio de

11.439 francos (Cr$ 762,30). Es:>e

pública assinou, na pasta d� Guer

ra, decreto promovendo ao posto
de 2° Tenente do Exército e trans
ferindo para a Reserva, o nosso

conterrâneo sr. João Marcos Ilo-

a principal - não se sentia com

forças para esperar até 14 .de [u
nho l

,
..

sa, que ha muitos anos vinha ser

vindo como Sub-tenente no 14' B, C.
aqui sediado.
Está, pois, de parabens, pela jus

ta e merecida recompensa' aos seur.

quasi trinta anos de efetivo servi-

nense e do Instituto Politécnico,
I formando muitas turmas de Reser-.cste,

vistas,
Pelos seus relevantes serviçal': fOI

agradado com a medalha de prata
por contar mais de 20 anos de de ..

tivo serviço sem nota desabonadoru.
e com a medalha de Guerra por ter

cooperado na preparação de con

tingentes para a F, E, B., na segun
da grande guerra e ter tomado par
te na defesa do litoral.
Muito estimado, não só entre os

de seu circulo como por seus su

periores, e, elementos civis, o Te
nente Rosa tem sido muito felicita
do,

i ,

LINDOS. CHAPÉUS DE PALHA
NORTE-AMERICANO

RECEBEU A . "MODELAR'"

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
,f R I E I R A S ,

ESPINHAS, ETC,

"

L ASA MISCELANEA diltri
buidcra dOI !Rádiol R.:C. A
Victor. Válvulu e Discc ••
'Qn9 C"n ... I,"pi,o Mpt".

Na Comissão Estadual de Preços:
F,lados os prpcos dn� prodotnN Ne�tlé
o Presidente da Comissão jista (%) - Prêço dâ lata no

Estadual' de Preços de Santa, varejo,
Catarina, no uso de suas atri- Lactogeno - 24 - 500

buições, e 388,00 - 21 - 19,60.
Considerando a alteração Nestogeno - 24 - 500

havida no pêso unitário das 324,00 - 20 - 16,20.
latas de alguns produtos Nes- Eledon - 24 - 500 - ... -

tlé; 348,00 - 18 - 18,60.
Considerando o que estabe- Pelargon - 24 - 500 - .,

Ieee a portaria n. 19, de 24 de 382,00 - 18 - 18,80.
outubro de 1948, desta Comís- Farinha Láctea - 48 - 250

são; - 254,00 - 22 - 6,50.
Considerando o que foi re- Nessucar - 48 - 140 -

.,

solvido em reunião de 21 de 255,00 - 23 - 6,50.
março de 194!}, Art. 2° ._ Os preços dêstes

� produtos em sua antiga erriba-·
, RESOLVE: lagem (Lactogeno, Nestogeno,

Art. 1° - São fixados os se-I Eledon e Pelargon - latas. de

guintes preços para venda, no, 454 gramas; e Farinha Láctea

varejo, em todos os municípios - latas de 270 gramas) contí
de distribuição da filial de Flo- nuam a ser, entretanto, os es-·

rianópolis, dos produtos Nes- tabelecidos na Portaria n. 19,
Ué que tiveram seu pêso uni- 2-X-48, desta CEPo

.

tário alterado, à exceção do Art. 3° - Esta portaria en

produto "Nessucar" que teve tra em vigor na data da sua

seu prêço diminuido: .publícaçâo, ficando revogadas
Produtos - N.· de latas pi as disposições em contrário.

caixa - Pêso unitário (gra- Florianópolis, 23 de marçajíe-
l;ll:a) - Prêço da caixa no de- 1949. .

pósito (Cr$)' - Luc o do vare- Leoberto Leal, presidente.

quele órgã:o, uma vez que serão fis

calizados de forma severa, a rim

de que cumpram a dete�minnç5(l
superior.

Cambal, Gravat"j PitalIlC'
MeiBl da. melhore.; pelol [De

Dorel preçol 16 D. CASAdMf�, .�
CELANEA - RuaO. Mafral..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


