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3.e Congresso Penitenciáril \
Comunicação ao sr. Governador' :\

José Boabaid 'l
o sr, dr. José Boabaíd, Presidente da, Assembléia Legislativa

nlllllexercici? do .cargo ode Governador, recebeu o telegrama seguinte, da

\tado de 22 do corrente e procedente 'do Rio: I

"T h d
.

V E 1" ç • •

t
\ I

emas a onra e comurncar a assa xce encia que' "o', ins ai I
I'

lada ontem solenemente a terceira Conferência Penitenciária, ,0:) a',
. \

presidência do sr, Mísnistro .da Justiça, presentes as representaçôes
"

\

OW de tod�s os Estados. O sr. Ministro Aldroaldo Mequista, citando as li,I K. 1 .,�4 penitenciárias já o ganizadas no Brasil, aludiu ás de Minas, São I'aulo

O J G Nb P
li-

'd' g t··g"
·

d t e Santa Catarina. Atenciosas saudações. (as) Rubens de Arruda Ramos 1,sr, oao emes a o re a, pres J .1,080 resr eu e e Henrique Stodieck", i

do PSD de Blumenau, cencede ao jornal "A Nação",
daquela cidade, momentosa .enírevista

.

"O sr. Buscb nunca fel segredo de que' não é udenista".,
I I

. Uma brilhante indicação dos representantes de Santa Catarina
dec ara' o va or080

. correligionário
'

InsLalado na Capital da Repúbli- cíe, a situação, dependendo de um \

ca a 21 do corrente, o Terceiro ato puramenle administrativo seuO regresso do' sr. Frederico

I
bidbs no ano passado, CR$ . . . .

- "É' o que deixam entrever
Congresso de Dineito Penitenciá- a concessão ou não do livramentoGuilherme Busch Jor. voltou a 5.000.000,00 para as obras do as verbas ja votadas, aliadas a. .,.. .

condicional.
•

agitar os meios politicos blurne Departamento de Portos, Rios bôa vontade com que podemos
rIO conLll1u� ali reu�Id? para de-

nauenses, que se encontram an- e Canais, inclusive o' muro de contar dá parte do sr.

vice-pre-, baLe. d
de H��ortantlsSlml!.�.;eses,siosos por saber (sua reação defesa. da cidade de Blumenau.' sídente da República e da par- �lln� a�s quais se aCh,a .con.I a na

frente aos sucessos que se verí- Para equipamento da Estrada te do ilustre governador Ader- ll1d�C�cao qJue a� PI.enarlO ft, aPld'e-'ficaram nesta cidade durante ãe Ferro Santa Catarina foram bal Ramos da Silva".
sen a

aE PLelos lePle:lsentRanbe" o

id C $ 5000000000 A h tã
nosso !.s ac o, srs: (1'S. U ens de

sua ausência. consegui os .r. . .' c a, en ao, que os blume-
Arruda Ramos. ilustre Diret.or daSendo assim, procuramos en-, em parcelas ar-vais de 5.000... nauenses devem estar satíreí- ,

. Penitenciária,· e prof'essor Henri-trevistá-Io logo após sua chega- 000,00. A Ver'hl. de construção tos?
que Stodieck, ilustre Presidente doda. S. S. não se furtou à pales- �essa rerrov a, incluída no Pla- - "Tudo está sendo feito no
Conselho Penitenciário de Santa

tra, prometendo-ra para hoje, no Salte é ae CR$ 110.00.0..0.0.0.,0.0 sentido de serem atendidas as
. Catarina.

depois de auscultar, com cuida- Estamos cogitando de obter justas aspirações do'municipio.
do a situação. verbas' federais para ' constru- Os fatos aí estão evidenciando
Nesse ínterim, encontramo- ção de um edifícid próprio pa- o patriotismo do trabalho que

nos no café, com o sr. João Go- ra a agência local <ias Correios se vem desenvolvendo., Blume
mes da Nóbrega, presidente do e Telégrafos; além de verba es- nau, como grande contribuinte
PSD local, que sempre se acha tadual para construção de um que é do erário federal e esta
ao par do que ocorre por tras prédio

I
moderno para Instala- dual, merece tudo o que está

dos bastidorés políticos. Na es- ção da Delegacía de Polícia e sendo feito e mais ainda. Toda
perançn de alguma informação cadeia. Os distritos também se- via, forçoso é reconhecer, que
valiosa sobre a atitude do edil rão beneficiados com maior as- se não pudermos contar com e

local, no caso que vem preocu- sistencia por parte dos governos lementos que trabal;hem decisi
pando os blumenauenses, inda- estadual e federal. Em Rio do varnente no Senado, na Camara
gamos do chefe pessedístas se Testo será construida uma pon- Federal e na Assembléia Legís
eram verdadeiras" as notícias te que dará mais fácil ligação lativa do Estado, 'ficaremos es-

, circulantes de uma adesão do com Jaraguá. Estamos envi- quecidos e prejudicados. Nossos
sr .. Frederico G. Busch ao PSD. dando esforços para conseguir direitos, porém, estão sendo ga
Nosso interlocutor não escon- uma agência telegráfica e uma Ihardamente defendidos pelas

deu sua surpresa ante a inda- coletori� federal para o prós- bancadas que constituem a de Processo Penal, relativo à com-
gação, respondendo: pero dstríto de Rio do Testo. maioria nos Iegtslatívps federal petência para conceder o livramen-
- "Estranha, tal pergunta. Outros melhoramentos esta-o e estadual ". te condicional e no que soncerne ao

Todos sabem que o sr.. Busch sendo também estudados em Sabe quando o sr. Busch dispositivo que estatúe o cabímen-
não é, nem nunca foi político. relação ao distrito de Itoupa- reassumirá a Prefeitura? to do livramento condicional 50 ..

E que não é udenista, disso ele. va". - "Disse-me ele. que, no fim t I d
.

dmen e, aos cone ena QS a mais . J
nunca fez segredo. Foi eleito Podemos,' assim. prever um desta semana, pretende reassu- l' (3) O < •

d tõr� anos, teor as suges oes
peia UDN como poderia ter si- surto de grandes iniciativas pa- mír as funções do cargo para 'o e os argumentos são os que se se-
do pelo PTB, PRP, ou PSD. Não ra o nosso município? 'qual foi legistimamente eleito". guern :
está preso a nenhum partido,
mas unicamente ao compromis,
so de bem governar o mUl1lCI

pio. É o que êle tem sempre a

firmado".
E como acha que o sr. Busch

recebeu a notícia da modifica
ção ocorrida na eleição da. Ca
mara v

"Como apolítico que é, a no

tícia em nada lhe surpreendeu,
disse-me êle ainda há. pouco.
O movimento que culminou com

a vitória do blt>co "pro Blume
nau" tem em vista aceitar a a

'proximação politica com o par
tido majoritárió: Só êste; dada
a sua pujança e a sua fôrça,
quer no âmbito· estadual como

no federal. poderá, de fato in
flu.ir no sentido. de dar

,

a Blu
menau os meios de que precisa
para desenvolver a sua· riquesa,
progredindo sempre e cada vez

mais. Assim sendo, o Prefeito;
como defensor número um da
nossa comuna, é o maior inte
ressado nos movimentos que te:
nham por fim a defesa e salva

guarda dos nossos anseios". E
deve-se ter como certo esse au

xílio dos govêrnos?
Temos aí já, uma série de me

lhoramentos que representa o

fruto do trabalho da bancada
que segue a orientação do ilus
tre catarinese, senador Nereu
Ramos. No orçamento da União,
para o corrente exercício, ve
mos consignados CR$ 350..00.0.,0.0
para o nosso hospital mUnICI

pal; CR$ 150..0.0.0,00. para auxí
lio à· construção do colégio das.
irmã as, fora os 30.0.0.0.0.00 rece-
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menos . ..Êstes, que se enconlram em

terra de ninçuem; porque sem di

reíto ao livramento condicional, e,
se condenados a mais de dois anos,
tamhem sem direito à suspensão
condicional da pena, obrigatoria
mente cumprem a pena integral.
Para remediar a, essa injustiça

houve 'solução provisória, através
do decreto 24253 de 23-12-47, con
cedendo-lhes perdão. Foi, porém,
como se acentuou .solução provi
sória. Urge, assim, solucionar o

problema de forma definitiva, co

mo estender o direito aos que d,ele

privados, não estejam beneficiados
por outro instituto. Sugere-se, por
isso, ao Poder Legislativo alterar o

fase de' pena e não substancial mo-
.citado dispositivo legal, estenden-.

dificação desta. Ao julgar, o Juiz,
do a concessão de livramento con-

implicitamente, já admite" como
dicionatlambém aos condenados a

última fase da pena, o livramento
três ou menos anos, desde que ha-

condicional, desde que o condena-
. .

I h t· .. d'
- Jam cumpndo, pelo menos, um ano

e o ven a: a sa ISlazer as con Içoes .

d.

'd I' D"
- e me·1O a pena.valho as referências que, a seu res- eXIgI as 'em el. aI, a conce�s_ao. M d 1949

peito, havia feito, exprimiu o pra· dêsse direito não c1Jnstituir l',llte-' '(aa;;ÇoHe�'I'iqUe' Stodieck, Rubens
zer com que encerrava sua excur- ração da pena aplicada pelo .iudi-

de A1'1'uda Ramo's.
.são ao Estado d·e Santa Catarina, ciário. Nisto o livramento condicio-

conlpletando os seus conhecimen- nal difere da suspensão condicio-
tos acêrca do nosso Pais, cujos .de- nal da pena e da liberdade vigiada,
mais Estados já tivera ocasião de que constitúem, essencialmente,
visitar. Passou a discorrer, da for· atos judiciários e,. em parte, modifi
ma elogiosa, sôbre tudo o que viu cam a própria aplicação da pena
e sentiu no sector de Saúde e assis- principal.
tência; não só em Florianópolis, O livramento condicional, ao

como 'em Ttajai, Blumenau e Brus- contrário, é a última etapa da pena,

que, Joinvile e outras cidades do dependendo, prinCipalmente, da

interior do Estado; dizendo ainda forma -como o presidiário cumpr,e
não poder sile·nciar o nome do se- as primeiras fases. Determinar a

nador Ner�u Ramos que levou a passagem da primeira fase para

efeito tão grande obra, parte de a segunda, bem como da segunda IAviso ao
um programa que deve ser conti· para a terceira; ninguem o contes-

nuaclo como foi traçado, pois nada .ta, é aLribuição' exclusiva da dire- Comércio
deixa a desejar enlrp" os melhores ção da Penitenciária. A passagem

' .

-, O Gabinete do Sr. Prefeito co-
do paiz. da terceira para a qual'ta, para a

•
liberdade condicional, é, sem dúvi-

.

Aludiu tambem o Dr. Praguer da, de maiores efeitos sociais, ra
Fróes a eficiencia com que. v'em zão pela qual se justifica que não

send9 executadó neste sector o ser- seja de competência exc lusjva éla

vIÇO de combate á malária, tecen- direção da penitenci�ria. :'lIas, daí,
do elogios ao Dr. Mário Ferreirâ, não decon'c que d,eva ser atribui-

cl1e fc elo referido sel'viVo em.. ção do juiz. Basta, ao nosso ver,

nosso Estado. que o COl1"elho Penitenciúl'io apre- pcrm�pccer

ALMOÇO NO ROTARY
Presente o Dr. H. Fróes e sua comitiva

O Rotary Clube de Florianópo
lis realizou, ontem, nos salões do
Clube Doze de Agôsto, sua habi
tua reunião. Tivemos o gr-ato pra
zer de observar que, com a pre
sença de ilustres visitantes ·a ses
são tomou cunho especial e houve
momentos de indescl'itivel entu"
siastno, pi'inqipalmente quando foi
ouvida a eloquente palavra do Dr.
Heitor PraguE)r Fróes, Diretor do
De.p. Nacional de, SaJúde' Púb]i.ca
e Catedrático da Faculdade de Me-

nal ele Saúde. Presente ,esteve, tam
bém, o rotariano Leonardo Petre
li, do Rol�ry Cltroe de Laguna.

'

O Dr. Praguer Fróes, em seu dis
curso, após dizer da satisfação que
lhe causava o ser recebido pelos
seus companheiros do Rotary Clu·
be ãe Florianópolis com uma de
monstração de tal cordialidade e

agradecer ao Dr. Tolentino de Car-

-,

dicina da Bahia, que, em magní
fico improviso, prendeu a atenção'
dos .presentes por vários minutos,
sendo vivamente aplaud,ido. Ao
iniciar os trabalhos,· o Dr. Adal
berto Tolentino de Carvalho, Pre
sidente do Clube, saudou os visi
tantes com palavras que expri
miam a satisfação de seus compa·
nheiros por 'ContareIl), ali presen
tes, tão nobres figuras r.epresen
tativas da medicina nacional, en

tre os quais, além do Dr. Praguer
Fróes, rotariano de Salvador, -o

Dr. Ernani AgTícola; Diretor do
Dep. Na:c. de Lepra e rotariano do
Rio. de Janeiro; o Dr .. Oswaldo Cos
ta, Secretário do Departamento Na
cional

.

de Saúde, o Dr. AnLonio
SanLaela, Diretor cro Dispensário
de Higiene MenL"'al de Florianópo
lis, o Dl': Augusto Bastos Filho,
Delegado Federal de Saúde, e o Dr.
Mário Ferreira, Chef·e da Circuns
cl'ição Sul do Serviço Nacional da
:\Ialál'ia, do DeparLamenlo Nacio·

Terceiro ConQress.�.de Direito \:1.

'Penltenclarlo I,
I

melhante exigência. Mas, acontece
que o texto, como se acha redigido,
não abrange os condenados que,
sendo ciiminosos léll<im-ál'ioí; e este

jam realmente reeducados, tenham
.sofrido condenação de três anos ou

É, aliás, dessa forma que funcio

na, e funciona muito bem, o sis
tema americano da "parole".

II
•

O artign 60 do Código Pen�i per
mite a concessão do livramento
condicional ao condenado 'â pena
de reclusão ou de detenção supe
rior a 3 anos. A finalidade dêsse
dispositivo é, sem dúvida, a de exi-·

gir que o condenado passe por

processo de reeducação nunca in-

A referida indicação, com que

aqueles nossos distintos coestadua
nos e brilhantes cultores da ciência

feriar a um ano e meio, se crimi
noso primário. :Bsse escopo "de lei
se ajusta :;--erfeitamente ao conceí
to moderno de pena, entendida es

ta como processo de reeducação. É
natural que não seja possível re

educar em lapso de tempo inferior
a anove meio. Daí justificar-se �o
texto-legal, quando' estabelece se-

do Direito prestam a sua colabora

ção aos objetivos do Terceiro Con
gresso Penitenciário ,está: redigida
nos seguintes termos:

.

INDICAÇÃO:
Os abaixo-assínados, represen

tantes do Estado de Santa Catarina
ao 3b Congresso de Direito Peni

tenciário, Iorrnnlarn a 'seg;pinte in

dicação:
Sugerir ao Poder Legislativo a

alteração parcial do capítulo IV,
'elo 'Pítulo V, do Código�Pênãl, -8
consequênte alteração do Código

II
Não se justifica que seja o Juiz-

de Direito a autoridade competente
para conceder livramento condicio
naI. Sugere-se que a compeLência
passe para o Conselho Penitenciá
rio. Fundamenta-se a presenle su

gestão nos motivos seguintes: a li
berdade condicional é tão sàmenLe

«8
.

ESTADO»
"O ESTADO" não circulará

amanhã, devendo rfaparecer
.

domingo, visto haver dado fol

ga, hoje, dia santificado, ao seu

pessoal de l'edação e oficinas

munica que, tendo em vista o 1"1'(,
ximo sábado, dia 26 do· anda'nle..
ser feriado municipal, resolvcll

permitir a abertura dos estabelc

cimentos comerciais e industl'Í<lÍs
no primeiro per'iodo naquéle (lia,
salvo as .barbearias que pode1',i()

abertas os dois tnruv,.

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 'K8TADO - Sexla lei" 25 ele Marco ... '.,.

Informações ateis O ElÇ!l!�l�!!�!!i!���aJ'�939�n�,�a�!- :t�l�ue
vnlte

_p-&T...T&..,.,.........&r.a1'&.,._......,,;-&'!
..........&...&r....�..._ Horarl-o. das empre...

ma guerra) davam para o movimento cooperativo mundial, excluídas

O ESTA0.0
as cooperativas agrtcolas, em geral, o seguinte quadro:

sas roodovl·arl"as
N. de cooperativas N. de associados

Uma noite destas em que o céu'

Redação e Oficinas à rua

Cooperativas consumo ... . . . . . . .
.... . . ..

63.601
90.01l5.158

enfeitado com ímerrses diademas-

João Pinto n. 5

lIEGUND.A-nlllU

D.

Cooperativas crédito agrícola
.

íretor ; RUBENS A. RAMOS Expr_ SAo �vlo _ I..qIma C

'Propríetárío e Dir.-Gerente
7 horas.

.ooperat ivas habitações
.

SIDNEI NOCETI
ru�UW.VlaçID

ItajaJ - !Qja! _ l' ,-:O:
Cooperativas crédito urbano

.

.I!lxpres80 ar-u..Qu__
:aru.qu _

Cooperativas leite
'

'

-

.

16
hora...

C Li

Expresso
BruaqUeD.M

_ No.,.a Trento
.oope ra ivas seguros

.

_ 16,30 horu.

Cooperativas
eletricidade

.

Auw.Viação
Catarlnen.e

_ JotnvUe

_ • horlllJ.

Coopenativas pescadores ,

.

.A.uw.viaçAo
Catu'lnenM _

Cur1tiba Cooperativas
viticultura

.

_ IS horaB.
RodoviArla Sul-BnaU -

:t-6rto.Alecre
Cooperativas profissionais

.

_ R�P��ul.Brasileira Joinvile

Cooperativas produção .. I
•.••.••••••••••••

13 horas.

Rápido' Sul-Brasrleíra

6 horas.
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ASSINATURAS

Na Capital

Ano" .......•....• Cr$

Semestre .. r. • • •• Cr$

Trimestre ...•..•
Cr$

Mês. _

Cr$

Número avulso .. Cr$

90,0.0
45,0.0
25,0.0
9,0.0.
0,1'0

No Interior

Ano. ••.. _
Cr$ 100,00

Semestre Cr$ 80,00

Trimestre Cr$ 35,00.

Número avulso .. Cr$ 0,60.

Anúncioa mediante
contráto.

Os origlaé8, mesmo não.

publicados, não serão

devolvidos.

A direção. não se respon

sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos

assinados..1
-._"...".._...

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

Viação Aérea
Horário
Segunda.--feira

"TAL" _ 13,00 :...... Lajes

PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG _ 10,(0 _ Norte

PANAIR - 13,50 _ Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,615. _

I'ort.{'
l'erça-feira )�
8,00 '-- Joinville

Curitiba - Paranaguá

_ Santos e Rio.

r t' \ "',IR - 10,40 _ Norte,

.L:RUZEIRO DO SUL _ 12,08. -

Iforte
.

VARIG - 12,30 - Sul

I PANAm _ t3,50 _ Sul

� Quarta,.feira

"TAL" - 13,00 - Lajes

PANAIR -- 10,40 - Norte

� CR!1ZEIRO DO SUL -:- H.Qº

Iforle ,-1-' • '_I_,.,"':.-J-'_.�

VARIG - 1 t,40 - Norte .�f'
PANAIR _ 13,60 _ Sul

Quinta-feira

"TAL" - 8,00 -
Joinville

Curitiba - Paranaguá

r 7'
- Santos. e Rio.

PANAIR - 10,�0 _ Norte

I PANAIR - 13,50 _ Sul

VARIG - 12,36'- Sul

CRUZEIRO 00 SUL - 13,615

.orte
CRUZEIRO DO SUL

lul
Se:eta-f'eira

"TAL" _ 13,00 - Lojes.

CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.orle
PANAIR - 10,40 - Norte

yARIG - 11,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado

"TAL" _ 8,00 - JoinvH1e

Curitiba _ Paranaguá

_ Santos e Rio_

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - t3.55

Iforte

"TAL"

15,30

Dom1.n.qo

PANAIR - 10,40 - Norte

rmnZEIRO DO SUL - 11,00

l E�1iAIIl .- 13,60 SuL, I

-

�
---

- - _w_l!....__ J

Á subida das escadarias, lá 'es

tavam ainda, as mesmas figuras';

cheias de humorismo, creadas pe

la mão segura do artista conterr'ã>

neo ACARY MARGARIDA .. : E por

todos o') lados das paredes, cent.e-·

'I'ol.al
384.493 130.212,015

nas de outras f'iguras não mPlJOS

TERÇA-F'EIR.A
Para as cooperativos agrícolas, ex'cluida a Rússia, ,era o seguintc

humorislicas, não menos interes-

Auto-VlaçAo
Catar!neIlH - POrto .Ale.

gre _. 6 horas.

l'anOl'ama:
.

santes ...

Auw.V1aç§(>
Catannen.e

- ,CUritiba Cooperativas açricolas (sem a Rússia)

Permanecemos assim, a sós, .go-

- II horas'
:

Auto-VIII{'Ao
Catu-!neue

- JolDT1lI

N, de cooperatioas ,V. ele associados
sando daquêle silêncio muito tem-

- • &ru.
Aut"o.Vlação Cata.r1ll.enM

_ TlJbUlo
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.491
292.330 po .. '.

Mas fomos revivendo as noí- .

_ 6 horas.

América
'. . . . . . . . ..

21.'f91 4 181 857 tes que ali estivemos no auge dos.

7 �!:'S80
SAo Crlr.6T1o - �

-I Asia
152.002

12:347:147 grandes bailes .

e �:P�oS:u.
Glória _ x..-

- 7'lf1 Oceania "

'
, . .. .

H5 22.326.519
Sim. Foram horas de ·estonteao--

Expresso BrusqUenM Bruaw.lu. Europa

187.889
275.791

te alegria, em que todos se harrno-

16 horas.

. I' d it

A"to-ViaçAo Jtaja! _ ltajal _ 111 ho-

rusaram, 1vres e preconcei OS'

rakápidO Sul-Br-aslleira
Joinvile

Total
365.618

39.423.6'17
aborrecidos e por vezec, forçaã�s .

13 horas.

COOPER.\TIVAS
_-\:GRiCOLAS NA RúSSIA

Mãos dadas,
indistintamente, com

Rápido Sul-Brasileira
Curitiba

' t

6 horas.

.\ Rússia apresentava o seguinte panorama em 1939: 2.46.595 coope-
pessoas que nunca rocamos uma.'

rativas agrícolas com 19.-156.921
associados.

só palavra, um só cumpr-imento;

(Comunicaâo do SERVIÇO DE ECONO:\UA RURAL, do :\linistério
marchamos noites a dentro, can-

da Agricultura).

íando a Ch iquíta Bacana, q Circo,

vem aí ...

Uma alegria quejamais
'

se esquece, a alegria que reina nas

grandes bailes de carnaval: ..

O calôr abrazava, os confetis

grudavam nas
fisionomias que 'es-'

Lavam banhadas de suor, os ímcn

sos rolos de serpentinas, traçavaur

os que
marchava. Mas o entUsias-·

.
mo nunca cedeu um palmo siquer

de seu ardôr inicial e toda gente

aguentava firine a marcha da ale

gria da vida ...

Nada perturbava aquêles foliões,

nenhum cansaço se
vislumbrava

nos semblantes; apezar do'
"dia es

tar clareando, e a vida começando"

para outro dia" ...

Nada abalava' a fibra do� que

estavam ali para a conquista eh

uns momentos de prazer, para o

congraçamento da sociedade que

abria perfei lamente suas expan

sõrs de contentamento .. _

:\lIas aquelas noites passaram. Ho

je apenas o silêncio medra entr�

as paredes ainda engalanadas do>

"veterano" . . .
Engalanadas porque'

outro momento de novas expansõfj&

cheg'ará no dia 16, quando os "sa

lões do tradicional Clube se abrj�

rão para o grande baile de Sabado

de Aleluia ...

Até lá, uma saudade dos eston-·

te.antes encontros folionit'os'. an

da vadiando dentro da gente, an-'

da acompanhando os dias, nas fo

lhinhas vistosas das paredes, n"

ansia de' arranca-las
céleremente'

pa�a que chegue bem depr,essa a'

grande noite, já tão discutida e

esperada p'el�s que andam organi-

sando e arregimentando no.vos e

velhos valores para o reinado de'

Rei Mômo ..•

Curitiba

151.233
15.312.257

62.761 14.350.717

8.465 3.3Z0,181

22.034
2.736.H7

116.769
1.782.76'1

7.101 lO
475.42'1

2.258 294.40 í

780 69.884

17.093 1.611,541

2.39tl
193.235

(Crônica de Antônio Soissa)'

de estrelas cintilantes,
convidava

a divagações suaves e tranquilas,

fomos revêr os salões do veterano"

'Clube "12 de Agosto", imersos

num silêncio austero e sem fim ...

Doencas
. ,

e mentais

@

UM POTENCIAL EXTRAORDINÁRia

DE VITAMINAS.,.

num vidro de 6uo DE FíGADC>

DE BACALHAU de Lanman

e Kemp. Há mais de meio século

"em sendo usado, de preferência

a qualquer outro, pára nutrir e'

fortificar o organismo de:
- crianças em cres,

cimento
�

- crianças débeiS

-
convalescentes e

pessoaS fracas el1J'

geral.

ÓLEO

DE FíGADO

DE BACALHAu

DE LANMAN E KEM�

QUARTA-J"EiRA.

.AUw.VjaçAo
catarlnenH

- II horas.

I
Auto-Viação

Catarm.n..

-- e horas.

•
Auto-Viação

Catu'meIYle

- 1>'30 horas.

!
I Rápido

Sul-Br-asfleh-a
- Curftíba

6 horas.

Rápido
Su'l.Braeileíra

-
Joinvile

13 horas..

í Expresso São OriBto....o - .Lacuna

117
horas.

Expresso Bruequense
- BrwIqu.

16 horas.

I Aut.<).Viação Ltajal - ltajal - 11 b0-

Iras.
� Expresso Brusqueruoe

_ Nova Trento

- 16,30 horas.

Rodovtâría Sul BrIllllU - � Alqn

_ li hore.8.

JolnvU.

nervosas

POrto

Direção:
.

Prof. Otavio da Silveira

Dr. Arnaldo Gilberti

Clínica: Dr. Lacerda
Marina

Dr. Laufran
Villanueva

Dr. Severo de Almeida Netto

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA

Tratamento pelos mais modernos metódos Europeus e
Norte-Amerrca

nos. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,

Malarioterapia. Febre
artificial. Desintoxicações

-

Alcoolismo. Insufla

ção
.

ventricular na Epilepsia. Psico-terapia.
Narcoanalise. Repouso. Regi-

me alimentar

.

ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS

Amplo parque
arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão' iso

lado para do�ntes agitados e de vigilância �ontinua. Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

Transporte de doentes.

ELETRICIDADE MÉDICA

fmoterapia
tI'anscerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-·

res do cérebro.

Tratamento das Ciáticas é nev!-,algias. Raios
Ultra Violeta

e Infra Vermelho

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N:, 1247 -

BACACHERI

FONE 3055

ENDEREÇO
TELEGRÁFICO '''PSIQU�AATRA''

-
CURITIBA _ PAIlÁNA.

Á VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS.

...;__

lnter·continenta'

QUINTA-FE1R.4.

A1.1tG-Viação
Catll1'IneIIM'

Alegre - a- horas.

Auto-Viação
CatarmellN

- :; horas.

Auw.ViaçAo
Cat.u1DenH

- II horaa.

Auto-Viação
Cl.tarlnenae - Tubarlo

_ (I horas,
Auto-Viação

Cat.artnen. _ Lquna

_ 6,30 horas.

Exm-esso São CristoTlo - lAcuna -

7 harae.
Emprêsa Glória _ Laguna � • 1/2

• 7 1/2 horas.

Illqlresso BrusqueIllNl - Brusque -

18 horas.

·

.A.utO-Viaç4o ltajal - naja! _ 111 bo-

1'88,

Rápido Sul·Brasileira -
Joinvile-

13 horas.

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 hor'as.
amp! "sa Sul Oeste Ltda - XapecO _ ..

- • horaa.·
SEXTA-FEmA

RodoT14rla Sul Brasil _ Pano .Alecre

- 3 hora,s. .

Auw.Vl.açAo Catarlnen.ee -,CUritiba

- II-'horas.

Auto-Vlaçllo
Catarmen..·_ JoIn't11e

- • hona.

Auto-Viação CaOrlinen.. - t.acuaa

- 6,30 horas.

Expresso São CrtlltOvlo _ � _

7 horas.
Auw.Viação lita,l.a1 _ UaJIÚ _ 18 ho

.
ra8.

Expresao Bruaquen..

16 ·horas.

Rápido Sul·Brasileira

13 horas.

Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
.

SABAnoCa••..:...; _

-..._._
- CUrlUbe

CUritiba

Joln'Y1le

Joinvile

Curitiba

Auto-VIa.çID
- :; hora·s.

Rápido Sul·Brasileira

13 horas.

Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • horaa.

Auto-VfMclio Catarmense _ JolDnIe.

-- • ihoraa.
Auto-ViaçAo Catannenee _ Tub&rAo

- 6 horas. .

Exorp.sso 81.0 CrtstoTlo _ Lquna _

7 horlllll.

1,ExphreMO
Bruaquen.e - aru.Qu. -

... oras.

Autc-ViaçAo l'tAlJaJ _- ItaJaJ _ I' h0-

ras.

Exprea� Bruaqu_ -' NOTa TreD.to

- 9,30 boru.

Expresso Glória _ l.quÍIa _ • 1/2

• 7 1/2 hor...
DOMINGO'

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas.

Joinvile

Curitiba -

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso. lI_os srs. interessados que.

tendo regressado de sua viajem ao�

E1>tados Unidos ,da América do No.r

te e paises visinhos, o. Dr. Cid Ro.

cha Am;lral reabrirá seu e�critório

(Rua Presidente Coutinhe. n. 22),

no.s primeiros_dias' de agôsto, espe.

r��do. conti_nuar a
merecer as eS.Jle.

clals. atençfles
de seus amigos . f

cliente�.

Pedro Medeiros, Auxiliar

Doente por causa do Federação do C. de

«Sweep�take» fi Santa Catarina
FORT BENNING, Georgia,23 Os Presidentes dos Sindica-

(UP) - Eugene Berry, de vin- tos, do Comércio Atacadista,

te e três anos, soldado do exér- Varejista e representantes Co

cito aqui aquartelado,
teve que

merciais de Florianópolis, pelo

pedir Uma licença para trata- presente edital, e á
vista da au

mento de saúde porque esta I torização
do sr. dr. Delegado

habilitado a ganhar cem <j.óla- dÇ> Ministério do T:rabalho, ln

res no "Sweepstake" da Irlan-
dústria e Comércio,

convocam a

da. Bérry ficou doente de .exci-
Assembléia Geral Extraordiná

tação nervosa, assim que soube ria dos Sindicatos acima refe

que o bilhete que adqurira fô- ridos, para a sessão extraordi

ra sorteado para o cavalo "ero-
nária a realizar-se dia 25, ás

mwell", o grande favorito da- 19,30 horas, na séde da Associa

quela corrida clássica. Desde ção Comercial de
Florianópolis,

1927 que nenhum favorito ga-
á rua Trajano, �3, sobra�o .

nb,a o "Steeplechase" da Irlan-
OBJETO: DelIberar'

sobre o

da.

aumento de salário pleiteado

pelo Sindicato
dos Empregados

no Comércio. de FlorianóPolis'lFlorianópolis, 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

cio Varejista de Florianópolis.

Severo Simões, Presidente do

Sindicato dos Representantes

Comerciais de Florianópolis.

Reclamem imediata

mente qualquer. irre

Aularidade na entreAa

de seus ;ornaés.

,Elimine as
Esp.inhas

A causa

Combatida no 1.0 Dia
Logo fi primeira aplicação.

Nixoderm

começa a eliminar as espinhas como �;

fosse por mágica. Use Nboderm á noite

e V. verá Bua pele tornar-se lisa, macia e

"limpa. Nhoderm é uma nova· pescobeTta

que combate os germes e parasitas da

pele causadores das espinhas, frieiras,

manchas vermelhas. acne. impigens e

erupções. V. não poderá libertar-se de

auss afecções cutâneas a menos que

elimine os germes Que se escondem nos

minúsculos -. poros de sua pel�. Por

,tanto, peça
Níxoderm 80 seu farma·

cêutico. boje mesmo. A nossa ga-

1t.7.--oderm
ranti.. é a

� ...
Bua maior

Par. as IIfecções Cutâneas proteção.

SRS. ASSINANTES

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr('s�eguem
d� Terce'llà
PenirenCléf l'a

os trabalh�s
ConFe rênci.Conselho

da
Catariaense de Defesa Hoje' no passado
Paz e da Cultura

I

J

Com grande solenidade foi I sim constituída: Desembarga-
I instalado o Conselho catari-/ dores Henrique Fontes. HcrCÍ-

I nense de Defesa. da Paz e da lio João da Silva Medeiros, dou
Cultura, sendo aclamada -sua tores José do Patrocínio Oallot

Comissão Diretora que ficou as- ti, Artur Pereira e Oliveira,
--------""'---.-- Miguel Sales Cavalcanti, Saulo

. � i' «NeIOS Ramos, Fernando Wel!-.dh�u-
l). U.. sen, ManeI Pedro da 'Sllvelra,

do ·DI·abo( Telmo Ribeiro, Afo�so �'v-a�
derely, senhores Jose Gusmao

Em reunião da diretoria de de Andrade,' Aldo Sagaz, Paulo
galpão, reunida quarta-feira 23 Gevaerd Ferreira, Gustavo
do corrente, ficou resolvida, as Zimmer, Gustavo Arantes, se

providências para organização nhoras Maria Fragoso Gallotti,
de um "Zé Pereira", no próxí- Adi Garofalis Ribeiro, Silvia
mo-sábado de aleluia, como in- Carneiro da Silva, Ida Simone,
troito para ó carnaval de 1950. A assembléia prestou' elo-
Feita uma coléta entre os quente homenagem ao desem

presentes, apurou-se regular bargador Sálvio Gonzaga.
quantia, como auxilio as prí- Centenas de pessoas, estu
meiras despesas a serem efe- dantes, operários e senhoras já
tuadas. se solidarizaram com o Conse-
Também, pelos ;mesm?s pre- lpo Catarinense de Defe�a da

sentes foram cedidas diversas Paz e da Cultura atraves de
ferramentas para �nic'io d�s 'mensagens de congratulações.
imediatas construçoes, pOIS
reina entre os seus adeptos

I�teligênci� aprImorada. e zrande entusiasmo.
tc�rater sem Jaça; o nos�o dIS- ::>

Esperamos grandes surpre- CINEMAS-tmt� c?nterraneo dr. Joao BO�, sas, dadas à proficiência dos
rias�Is e.vsem fav�r algum, :um galponeiros, que são veteranos ODEON, hoje as 7,30 horas,

" do� elementos_maIs expressIvos dos '''Netos do Diabo". Um impressionante drama de
«da nova geraçao ca:tafl!l�nse. Imistérios. Fortíssimo. Arrebatador.

Corno �r�fessor, impos se por O SOLAR MALDITO
.sua erudição, como advogado,
.cada vez mais se destaca em o

.. meio da numerosa
. classe, por

.sua tenacidade no trabalho, in
tegridade e inteligência, como

-político, seu . prestígio e valor
no partido que milita, o PSD,
.avultam dia a dia. Moço que
·desde cedo sentinu a neces

..sidade de pugnar pelas <lousas

-de sua terra e pela sua gente,
fez-se vereador à Câmara Mu

nicipal pelo partido majoritá
. Tio, em prol dos interêsses da
coletividade catarinense.
Por todos êsse motivos, seus

<amigos que somam um gran-
1 de número, comemorando o dia
de seu

.

aniversário natalício,
.hoje, irão homenagá-lo, auspí-
ciosamente. '

O ESTADO envia-lhe um cor

tdial abraço, desejando-lhe pe-
"TeneS felicidades.

'

.\ data de hoje recorda-nos que:
- em 1.557, a assucar ficnu

ínsento de pagamentos alfan

dêgaríos, por Alvará;
- em 1.758, a antiga aldeia

dos Pauxís, no Pará, foi elevada
a categoria de Vila, com o nome

de óbidos:
- em 1.800, tomou posse, co

mo Vice-rei Ido Rio de
•

Janeiro,

exercendo-o até 7 de Março de

1.806, D. Fernnando ,"fosé de

Portugal e Castro, mais tarde

Marquês de Aguiar; .

- em 1.803, inaugurada foi

lançada a pedra fundamental
da Igreja de São Francisco, na
então, cidade' do Desterro (Flo
rianópolis) ;

- em 1.821, foi. decretada a

Independência da Grécia;
- em 1.824, foi jurada no Rio

de Janeiro, a Constituição Po

litica do Impérío do Brasil, cuja
solenidade foi .reproduzída em

bélissima téla pelo pintor fran-
ces Debret;

,

- em 1.835, em São Luiz do
Maranhão, nasceu' Gentil Ho

mem de' Almeida Braga, doutor
em direitos, jornalista e poéta,
falecido na mesma cidade em

25 de Julho de 1.876;
- em 1.838, foi inaugurado

no Rio de Janeiro, o Imperial
da

Colégio Pedro II;
qual rondavam o pavor e a morte.

_ em 1.844, em Lage do Can-
No programa: 1° Cinelandia Jor- hete, Alagôas- nasceu Francisco

na] _.:_ Nacional. 2° A Voz doMnu- da Rocha Calado vindo a.rale-
do - Atualidades cer no posto de .General, co-

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 mandando o Distrito Militar de
Câmara.

Censura até 14 anos. 1008 .Hoje, às 11 horas, será realizada
1- Alagôas, em I' ;'

uma visita à Penitenciár-ia Central.
- em 1.845, o grandesoldado

.

,

Luiz Alves de Lima foi promo- -W-.------"-b---h--I-lvido a Marechal de Campo el 10stOU \I ure I
�:r��i��i��� o titulo de Con-

chegou a �Nova fork
- em 1.855, o Governo do Pa- Nova York, 24 (U, P.) - A bor-

raguaí, então uma sombria di- do do transatlãntíco "Queen Elí

tadurn eclesiastica, com a che- zabeth", chegou a esta cidade o sr,

gada de uma Divisão da Esqua- Winston Churchill. O ex-prírnêiro
dra Brasíleíra a Assunção, de- ministro britânico foi reéebido no

clarou-se pronto a receber, o pôrto por uns 300 manifestantes

Encarregado de Negócios Phi- contrários ao Pacto do Atlântico

lippe José Pereira Leal, a quem Norte. Cêrca de 2.000 pessoas obser

havia entregue passaportes; vam os manifestantes, que levavam
, RITZ, hoje ás 7,30 horas - em 1.867, o 30 Corpo do cartazes em que se lia o seguinte:

\Sr. Guerino Claudino da Silva
Inter-Continental VIUVA GAITEIRA Exército, sob' o Comando de "Mr, Churchi11, o sr. não pode nos

.

No dia de hoje, o nosso ve- COM: Bud Abbott - Lau Costcl- Osório, atravessou o Rio Uru- convencer a ir à guerra" .

.nerando e digno coterrâneo sr. uma primavera radiante. lo, - Marjoria .Main guai para o Estado de Corrien- Agentes do serviço secreto da
<Gueríno Claudino da Silva co- A graciosa Léa receberá, na , No programa: 1° Ã. Marcha da tes; Casa Branca saíram ao encontro
'memora 99 anos de 'experiente residência' de seus queridos Vida - Nacional. 2° Noticiár-io _ em 1.871, foi inaugurada a dei navio na zona de quarentena
4� honrada existência. Caráter pais, os cumprimentos de suas Universal - Atualidades Biblioteca Pública do Pará; do pôrto,' enquanto vários desta-
'exemplar e honrado, forjado amiguinhas. .

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 _ em 1.895, 'no Rio de Janei- camentos policiais e detetives vi-
':':à ·têJ?p_era de p.r�ncípios mor.ais Censura até 14 anos, ro, faleceu o Marechal Enéas giavam o cais e ruas adjacentes.
(·e cristãos, em toda a sua VIda Sr' Iríneu : Bornhausen' '. Gustavo Galão, Barão do Rio ChurcÍlill declinou de rev-elar o

i<?i s.empre ,:ivo. exe�plo de Tra�scor�e! hoje, o aniversá-
..

ROXY: 'h�j� 'â�' ;:io ·l��;��····
.

Apa. No Governo de Floriano tema do discurso que pronunciará;
�dlgmdade e fIdelIdade a pala-I rio natalício ào sr. Irineu

Bor-I
Ultima e ,difinitiva exibição Peixoto,' durante a Revolução -em Cambridge no próximo dia 31.

-vra �mpenhada. I nhausen, acatado industrial A VOZ DA HONRA de 1893, foi Minístro da Guer- Diz-se que o ex-"premier" talvez

.

Nao obstante a: sua grande! catarinense . e. Presidente da COM: Vicetor Mature _ Cotcen ra' proponha a criação de um Pa,ct�"
"Idade, nunca qms passar um UND em Santa Catarina 'G GI L d n

. � em 1.944, foi inaugurada a de Def,esa do Pacífico, como o'fêz
i·dI·a sem que fosse ao seu cos-I Por eAsse mot1'vo seus' a""'; ray - enn aCn. a 1 d' Jornalu.u.- N an la Ponte sobre o arroio Chui, na para o Pacto do Atlântico num!
'tumeiro e honroso trabalho, gos e correII'gI'ona'1'1!OS o home- NO p.rogrlama:

me

,

d I f t d ot·vo ' - aCIOna fronteira Brasil - Uruguai li� discurso pronunciado há três anos

':so e e ,se a as an o por m 1 nagearão. P '. C " 400 300 gando estrada c;le rodagem;. em Fulton, Missour,i.
· de molestia. , reços. r", , e ,

C até 14 anos - dia de hOJ'e é consagradoAo nosso velho e digno con- Cap. Quirino Pereira Bento ensura .

a CRIANÇA;-terrâneo os noss..o abraços e pa- Faz anos, hoje, o sr. Quirino ............• �
.

b P
.

B t f" I f RITZ, amanhã.ra ens. erelra en o, O ICIa re orma- 'I .

do do Exército. NA SOPDÁO DA NO �E

�,oo - ABERTURA Bom dia par,)

você ...

9,30 - Musicas PO\Pulares do

Brasil

10,00 - Arco-lI<is' musical

10,15 � Anibal Troilo e sua orq.

10,30 - Variedades em gravaçõr.s
10,55 � Informativo Guarujá
11,00 - ENCERRAMENTO;

Menina Léa Lopes Abreu Fazem anos hoje: 13,00 - Ofereciment.os mllsk[li�

A encantadora menina Léa
_ o jovem Laelio Passos Luz, 16,00 - ENCERRAMENTO

·

Lopes Abreu, filhinha do nos- filho do sr: Artur Luz, e inteli- 17,00 - Em tempo de valsa

so estimado conterrâneo sr. gente aluno do Curso Científico 17,30 - Variedades
· Antônio Botelho de Abreu, de� do Colégio Catarinense; 17,45 _ Carta Sonóra
dicado linotipista da Imprensa - a srta. Amazonina Gas- 18,00 _ Ave Maria
Oficial do Estado e de sua tão, residente em Joinville. 18,05 _ Teatro Singer
exmn. espôsa d. Maria Lopes - a vva. d. Etelvina Luz 18.30 _ Momento Esportivo
Abre'..l, festej� nesta data, mais I Whor. 19,00 _ ENCEHRAMENTD.

. ANIVERSÁRIOS

Dr. João Bonassís

6ra, meu ami90! •• �
'Clça como eu ..• s6 uso PEITORAL DE .

ANACAHUITA COMPÓSTO DE KEMP,
pai. ,ajuda' a' espeaoroção e t_

10m sobo, ag,adóvel. PEITORAL DE
ANACAHUITA COMPOSTO DE KEMP.

PEITORAL
DE

ANACAHUITA
" COMPÔSTO DE KEMP.

em 2· tamanhos

Adquiri °
vidro maior
Que rende mais

Â VENDA NAS MElHORES fARMACIAS

Memno Cesar Edmundo

Comemora, hoje, seu 8° ani
versário, o inteligente menino

· Cesar Edmundo Teixeira Mo

:reira, estremoso filhinhQ do
nosso prezado coestaduano dr.
Edmundo Acácio Moreira, pro-

· vecto advogado nesta capital.
Cesar que possue. l.YIl nume

',TOSO grupo de amiguinhos, irá
,oferecer-lhes, logo mais, uma

festin.ha íntima, na residência
, de seus pais.

Sr. Milton Batista da Cunha

Aniversaria-�e, hoje, o sr.

Milton Batista da Cunha, esti
mado e apreciado músico do
14° B. C.

, Srta. Maria de Lourdes Brit
A efeméri<ie de hoje, regista,

o aniversário natalício da gen
til senhorita Maria de Lourdes
Brito, fino ornamento da nossa

sociedade.

25 DE MARÇO
Importantes conclusões serão sub.

metidas, hoje, ao plenário
Rio, 24 (A. N.) - Prosseguem.

nesta capital, os trabalhos da 3a
Oonreréncia Penitenciária Brasileí
ra. Numerosas comíssões têm-se

reunido em exaustivos estudos na"

'salas do Conselho Penitenciário do
Distrito Federal, já se achando

aprovadas as conclusões de vár-ias

teses,
.

algumas íntegralmente, ou

tras com restrições ou aditivos.

Hoje, às 9 horas, deverá reunir

se em plenário, a Conferência, pa
ra tomar em consideração as con..

clusões aprovadas.
-Na parte da manhã, de ontem, os

conferencistas visitaram a Peni

tenciária Central,

Na sessão de encerramento, dia

31, será criado o prêmio Astolfo

Resende, no valor de Cr$ 5.000,00,
para a melhor tese apresentada à

Comissão "EXecutiva da Conferên

cia sôbre a execução da pena e da

medida' de segurança.
.

.
Também se Iar-á ouvir, nesse dia,

em conferência sôbre a reforma do

Código Penal francês, o dr. Jac

ques Herzog, uma das grandes f'igu
ras de moderno direito penal euro-
peno

Rio, 23 (A. N.) - Realizou-se,
ontem, mais uma reunião da III
Conf.erência Penitenciária Brasilei

ra, durante a qual foram discuti

das questões de grande vulto. Usa

ram da palavra os S1'S. Jaci Ftguei
redo, Carvalho NeLo, Célio R. Cal,'
Vivaldo Lima, Henrique Stodieck,
ceI. Antônio D. de 'Carvalho e Sete

COM: Lida Baarova - Luigi Pa-
vese - Luigi Almirante
Um caso sinistra em torno

•••••••• :, _,•••••••••••••••••••
0 ....

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

A história eletrizante de mais

temivel caudilha mexicano .

VIVA VILA

COM: Wallace Berrv
No seu mais brilhante papel
No programa: 1° A Marchal da

Vida - 'Nacíonal. 2° A- Fáca Sabi

da - Desenho Colorido ,-

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

l(igorosamente, proibido ate 11!

anos.

•••••••••••••••••••• i •••••••.• : Of

André Nilo Tadasco

.

. ami...; Grav.ta'a Pit'a .ne.
Meia. da,·melhorel. PeleM me

Dote. preç.. IÓ Da CASAdMfS'
("ELANEA - RuaO. Mafra':

Rádio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE Fabrica de Rendas e' Bordados

Hoepcke S. A.
'

A 'sembli'a Gerol Ordinária.

Convocação
São convidados os senllores acionistas da Fábrica de Rendas e

B.ordados Hoepcke S: A. a comparecer à assembléia goeral ordinária

no dia 30 do corrente mês, às 16 horas, na séde social, à. rua Felipe
Echmidt s/n nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinle.

ORDEM DO DIA

1° - Exame, discussão e aprovação do baI;ll1ç'o e' das contas

:elativa,s ao ano de 19A9, parecer do conselho fiscal e t'elatório da

diretoria
2° - Eleição da diretoria.

3° - El.eição dos membro::; do conselho fiscal e seus suplentes

para o ex,el'cício de 1949.

FlorianópoJi,�, 18 de março de 19-1.9.

Rudqlfo Sheidemantel, direlor-presidente. , ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!Ca-rros' - para '0- inleriar do - --Estado I
,

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a- conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é ., seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado .

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
I Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a. feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 boras

RADIOTERAPIA
,RAIOS X

.

.

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

QUU VESTlR·SE COM COHFORIO E ELECiANCIA 1
PROCURE A'

Alfaiataria . Mello• • •

Rue Felippe Schmidt 48
Dr. Alvaro de Carvalho

, I

rDoenças de Crianças
Consultorio: RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca Produtos Veterinarios
Especialista

Médico - Etetívo do Hospital de O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).Caridade
OUVIDOS·� NARIZ e GAR-

tem o p�azer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
GANTA e Farmaceuticos,·que está iniciando � lançamento de uma grande série

Tratamento e Operações dêsses produtos. .

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

Telefone: 1.�60 '. SULFAGtrANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos deConsultas: Pela manha no Hospital n 60Á tarde: Rua Visconde de Ouro 0,;, g.
Preto n. 2. VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Horário: D�s 14 ás 17 horas. 10il cm3.

DR. NEWTON d'AVILA SÔRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,

Cirurgia 'geral-- Doenças de Senho- VACINA CONTRA BRUCELOSE: J\mpolas de 20 cmS e frascos

ras _ Proctología de 100 cm3.

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

de 100 cm3.

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

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

Residência: Rua Vidal Ramos n. ao. preparo dos mesmos que,
-

assim, serão sempre fornecidos com abso-
65 _ Telefone 1.422. luta garantia de atividade máxima.

_
Bre�emente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerjna (Buco-Yacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), 'Stilbestrol, e, ainda, Vacina Contra a

Bonba Aviária� Vacina Contra a Peste Suína. etc. _.... •. . .....•.••• _

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

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 1. '7 horas
Rüa Fernando Machado, 10

··--DR. LINS NEVES'
Diretor da Matern�dade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico. controle-e tratamento

NPecializad� da graVidês. Dístur
bios da adolescência e da menopau
... Pertubações, menstruais, .i:t� ....

mações e tumores dó aparelho geni
tal feminino.
Operações do útero, ovários, trom
pas, apendíce, hér.,niàs, varizes, etc.
Cirurgia plástica 'do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇõES OBSnTRICAS
Doenças glandulares, tiroíde, ová
riÓs, hipopise, etc.)
VfBturbios lIlervosos - Esterílídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edit.

Cruz e Souza - Tel. 846.
Santa Catarina.

Clinica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJpR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- PulmÕes _: Estomago _.:... Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletroc�rdiogr-llfia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 8

__ Fone 841. PLORIAN([)POLIS Arvores Jrulife.ras
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Florí e Pomicultura

Dr. Roldão Conseal
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
'RURGA - MOL:tSTIAS Dlt S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade 'de Silo Paulo.
'onde foi assistente por vário. &DO, �o
Serviço Cirúrgico do Prof. A1lplO

Corra. Neto
Cirurgia do estômago e vi.. circ_ula·
reI intestino! delgado e groseo, tim·
de. rins. próstata, bexiga, utero,

Gdrios e trompas. Varicocele, bidro
ceie, varizes e hernas. .

Olnsultas: Das 3 ás 5 boru, , rua

'Felipe Scbmidt, 21 (altos da Ca..
Paraiso). Telef. 1.598

lI.e.idência: Rua Esteve. Jumor, 170-;
Telef. M. 164

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

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

DR. POLYDORe> ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteu-o
Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

.

Maternidade

- Representações
FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM -'ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPOE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRlMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Do

Doenças dos órgãos internos, es se

cialmente do coração e vasos
Doenças da tíroíde e demais gían

dulas internas
CHnles e cirurgia de senhoras -

. Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-lD10GRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS;.

"PeJa manhã das 10,30· is 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
, �".., 'CÓNSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. 18
Foue manual' 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski «12

Fone manual 766

Dr. P..lo 'oate.
Clinico e operador

Om.ultório: Rua Vitor �eirelu. 16.
Tele'one: 1.405

CoDaultas das 10 ás 12 e da. 14 ,.
U bTl. Residência: Rua Blum_.

22. - Telefone: 1.620

"c A P I T A L 'A R II
pessoais, conce--Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros benefícios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

,

PEDRO NUNES
Dr. M. S. <:,nlcull

Clínica exclusivamente de crianll&i
Rua Saldanha Marinho, 10 Rua 24 de Maio 801 - (Estreito)Telefone M. 732

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crt 20,o� além d� Jóil>
DR. A. SANTAELA .

Inicial de Crf 111,00 apenas.
(Formado pela Faculdade Nacfo: Participa_çio -IlOS lac:r-oB
nal de Med�nBr��l)Universldade 'V'••_ _ "' -__- "" _.._ ._ _ _ .-.. ..

Médico por concurso da AssIstlln- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
cla a PSIC<>jeaJ::al do Distrito

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
Ex·lnterno dr Hospitaf P�lqulá· quanto antes, o nosso Cadastro Social.
trtco e Manicômio JudiciáMo , ,

da Capital Federal Nome. . . . .. •..•...• . , . .. • .

Ex·lnterno da Santa Casa de 11(1.
Rua ...............• Est. Civil ...•......••.. D•.Nase.•............sericórdla do Rio de Janeiro

- OLtNICA ���OSASDOEN,ÇAS . Mãe . . . . . . .. •

/
...•...• ••••••••••• . ..•.........

Oonsultl5rlo: . Edifíclô Amél1a Pai
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de

...alho. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
oonsuítõrro - 1.208.
Residência - 1.305. . .

Dr. Mário WenA.....
Qlmca médica de adultos· e criuça.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

.

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás- 6 bor••

aeaidêllcia: Felipe Schntidt >1. ...
Telef. 812

' ,. .

oar- Emprego ou Cargo . , .

Cargo do Pai (mãe) • •.........•

Observo ..

I,,·
I ...olll••••

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .oci.dad••
e .ervico. core1�to•• em geral.

! Org�nizaçõ.. contabei•.
Regi.troa e marca•• di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
Eu:rit6riO:

.

Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

'00. 8 àli 12 hora.,
Telefone 1494

.

• • • • • • • • •

•

• • • • •• .., •••• o. .....

Bom binóculo
Grande visão

Vi�ão maior e. mais perfeit_
que a de um bom binóculo

alcança quem tem 86lid.
instrução.

Bona
.

livros. sobre todo. o.·

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolio

.........
' ......•

·M�i·� i;ti;id�dee pelo Il&8ci_..

to de seu filhinho!
Mas. nio esqueça. que o melh••

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRJ!:DITO
MUTUO PREDIAL.

.

.... ( ....

.. .
• I

..

II Datilógrafa•
•

I diplomada
i
:
•
•

I -

Caixa Postai 55.

: ....

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

SEU . �ElOGIO . PRECISA DE
, . REVISAO? .

.

.

NOSSA PFlê'INA e: ESPECIALIZADA
Nossos. concerto$':�ã� ,

. ..

\:' garantidos 100%

ÓTICA' MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouró

• ,do Estado)

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

SENHORITA!
A ult.ima cieação em retri

�erante é o Guaraná KNOT \

EM G 4RRAFAS GRANDES
Preterindo-o está

acompanhando a moâe-:

Fabrlcant. 8 dilJtribuidores da. afQtnodUII �Oi\·

facçõe. -DISTINTA- • RIVET. POilloue um grcn.
d. cortimento d. oasemirtu. �h.caclo. brh:\8
bona e barato•• algodõe., mor·in. t;I o ... iorn.'hto�

para alfohl!.t.II. que ,eceb. dtr.tornent. doo

Snra. Com.rel••brll d� int.riol' no ••ntido d. lha f""'II'.r.m "mo

Floll'ia!rui'ipoU•• - 'FILIAIS am alUdl.naU • LO�f'1It

g_ Ail.,@Qi*MWM ......�_"'I&l.__IIlIIIIIIll!IIIIiIIIIiIl'.IIli'

I
Ifdbrloa.. A COlà -A CAPITAL- ahan,Q G aUl'Igilo dali

vhlita Qnt•• da .fatuorem .u�u aompl'olt� MATRIZ em

-'
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i' '. Transportes Tenestres
\

Transportes Maritimos' # .

. Acidentes PessoaiS
AutomoveiS . . ;

!

Incendio .
'

\
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. SUcursal' de Santa' Catarina
...

I

I
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,

I,
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Telegramas: PROSEBRAS:

I
Praça 15 ·de Novembro, 22 .�- 2° andar •.. '

. I
1

,

,

. /

.

TELEFONES 1388 -- 1324
. '

'y<.

/ .t
:

�..

"

.'

"

,i'

;

Caixa Postal 139

.

Aceita Agentes. no Inferior
/

---�-------,------

I .
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Realizando esta IrIl1andade a 2, de abril, às 19,,30 horas, a trasladação! .---',�--------.
_. __ .-

-'---.'----:- ' da' Veneranda Imagem do Senhor' Jesus dO,s Passos, da suá Canela no'

B I d A t I t·• Menino Deus, para a Catedral desta cidade e' no dia seguinte, as 16,30-
, ,Ongr 2 S5O ra S I ce I r0. ":

. e e 15mO· horas a procissão solene da mesma 'Imagem, da Catedral_ par.i a ref'c-

i magnífico estádio do ES-I Costa Ramos (carioca), 49"5/10 I tos. . ,', ,,' rida Capela, temos a honra de con�idar a V, "Excia. para tomar parte

I Je Clube Pinheiros, em São Recordista brasileiro e sul

ame-,
100 metros rasos (moças) -

.0, realizou-se nos dias 18, rícano da prova: José Bento de Benedita de Olivetra (paulista)

I ' 20 do corrente, o-Campeo- Assís Júnior; 47"6" "com 12"6. -Reeordísta brasíleí-
.1 I.) Brasileiro de 'atletismo 800 metros rasos - Agenor da ra: Benedita de pliveira, com' tos a V. Excia.

III/ culino e feminino, que con- Silva (paulista), 1'5�"9. Recor- 12"4: • DEUS GUARDE: '

II
'

com as representações de dista brasileiro da prova Agenor 200 metros. �asos (moças) - MEDEIROS LILHO.'__: Provedor
j; Paulo, Distrito Federal, Rio da Silva, com 1'53"4. Benedita de Oliveira (paulista) LUIZ SANCHES BEZERRA 'DA TRINDADE:; .nde do Sul, Paraná e San- 1.500 metros rasos - Agenor I com 26". Recordsta brastleíra e

Catarina: da Silva (paulista), 4'06"4. Re- sul americana: Elizabeth Clara
certame, que se revestiu de cordista brasíleíro da prova: Müller, com 25"8.

mde brilhantismo embora Agenor da Silva, com 4'00"3. 80 metros com barreira (mó
lha-se a lamentar a ausen- 3.000 metros rasos � João ças) - Stella Ardinghi (pau
dos nortistas, foi entusíastí- Soares Oitica (paulista), 8'56"3. lista), com 11"7 (novo recorde
e brilhantemente vencida Recordista brasileiro: Werner brasileiro)�. ,

'os paulistas pela sexta ' vez Madalena, com 8'47"2. Revesamento 4 x 100 metros
rsecutiva na parte masculin� 5,000 -metros -rasos- - João So- (moças) - turma paulista
pela quinta vez consecutiva ares e Oitica (paulista), 15':!(i":i. compostá de Stélla Ardínghí;
,parte feminina. A seguir Recordista brasileiro: Sebastião Elízabeth Clara Müller, Mela
eram as. moças e rapazes do Alvio Monteiro, com 15'15'2. nia Luz e Benedita de Oliveira,
.stríto Federal, sendo estas as 10.000 metros rasos - José Se- com 50"1/10. Recorde brasílei-
mtagens finais: nedito de Souza (paulista, 33' ra: 49"7, pertencente a turma
Campeonato masculíno - 1° 18"8. Recordista brasileiro: João paulista. Melania LUZ, Lucília

/gar r: São Paulo, 'com 328 Soares Oítíca. com 31'48"0. Pini, Elizabeth Clara Müller e

4 S
·

d d' d C'ult'Ufa Musl·cal e oontos: 2°- lugar ---'- Distrito Meia Maratona (20.000 metros) Benedita de Oliveira. oCle a e e '

ederal, -com 201 pontos; 2° lu- - Joaquim Gonçalves da ,Silva Salto em altura (moças) -

'Ó
.'

C "e'" t SI" 010'"R'I'"O
.

ar - Rio Grande do Sul, com (paulista), 1hora, 10minutos, 47 Elízabeth Clara Müller (paulís-
I pr limo . 00\1 r U

.. \I.
'

9 pontos; 4° lugar - Paraná, segundos e 1décimo. ta), com 1,50. Recordista brasí- Há em a nossa cidade um certo verde todo o apoio possível, j.ara
om 39 pontos, e Santa Catari- 110 metros com barreiras - Ieíra: Elizabeth Clara Müller, numero de sociedades filantrópicas que, nesta época .em que aparece
la, com 9 pontos. Wilson 'Gomes ,Camargo (cario- com 1,55.'/' e culturais, que honram, evidení e- 'tanta barbaridade "com nome de
Oampeonato feminino - 1° ca) , 15"3: Recordista brasíleíro: Salto em distância' (moças) mente, o nome de Santa Catarina música a sensibilidade da gente de

ugar
- São Paulo, com 162 pon- Silvio' de Magalhães 'Padilha, - Wanda dos Santos '(paulista) elevando-o mais ainda entre as de- bom gôsto encontre, ainda, onde

�os; 2° lugar - Dístríto Fede- com 14"8. com 5,14, Recordista brasileira: mais unidades da Federação. ,se deleitar.
ral, com 46 pontos; 3° lugar - 400 metros com barreiras :-- G€rtrude Ida Morg, com 5,50.' Entre as segundas das que eH"i
Rio Grande do Sul, com 36 pon- Edmau Ayres de Abreu, (paulís- Arremesso do peso (moças) está, sem dúvida, com grande dcs Adelaide, Austrália, 22 (V.' A_\c

.tos; 4° lugar - Santa Catarina, ta), 55"5. Recordista brasileiro -Elizabeth Clara Müller (pau- taque, a Sociedada de Cultura Ma- � O sr, Charles Mountford,r etnc
com 9 pontos, e 5° lugar -,Pa- e sul americano: Silvio de Ma- lista), com 11,46. Recordista sicaI. Formada de um punhado de logo de Adelaide, recebeu um pre
raná sem nenhum ponto. • galhães Padilha, com 53"3. brasileira: Elizabeth Clara Mü- entusiastas da divina .arte, vem C .a, te fora d ocomum, da parte da tri-
A equipe' catarinense estava Revesamento .de 4 x 100 me- ller, com 11,89. há quase cinco anos, com mingadas bu dos Yrkkalas, �da Terra de Ar-

assim constituida: tros - Alexandre Neto Geraldo Arremesso do disco (moças) subvenções e' número incompreen- nhern, no, Território Setentrional,I 100 metros rasos - Paulo P. de Oliveira, Edgar Santos e 1-,- Babete Zoet (carioca}, com sivelmente reduzido de sócios, rea- na Australia.
Gonzaga, Arlete,

'

N. Perfeito e van Zanoní (carioca), 42"9/1

..0'135,0.5.
Recordista' brasíleíra: lizando concertos com a sua 01" j Trata-se de um ataude de corti

Osvaldo' Silva Husadel, Recorde brasileiro de prova per- Babete Zoet, com 38,29., questra sinfônica e mantendo cur- ça, de dois pés de compr-imento e'
200.metros rasos - Husadel, tencente á, turma carioca: Ed- Arremesso do dardo (moças). sos gratuitos de teoria musical ,5 polegadas de largura" Embor-a

Arlete e Djalma H. da Silva. gar Santos, José Bento de Assis - Maria Augusta Vieira (pau- Assim; foi sempre. É mister que pareça 'incrível a um homem bran
,800 metros rasos - Djalma e Junior, Geraldo Luz e Renato lista), com 35,24. Recordista façamos justiça aos que lutam por co, tal caixão comporta folgada-

Teobaldo Simão. Bástíanon com �1"9, brasileira: Babete Zoet, com dar' alguma cousa sadia à nossa mentemente um cadáver Yrkkala Ao

11.500'
metros rasos - Teobal- Rev�samento. de � .x 400, ��-136,28. .

terra. Com intervalos maiore, Od morrer um homem dessa misteriosa
do Simão. tros. "": Be�nedIto �lbll'O' Mal'l? CRAQUES GAUCHOS PARA O ménores, conforme as suas poss'bi- tribu, o- corpo é deixado numa pla-3,000 metros rasos - Walde-. c. PIm, Joao Olveíra � Argemí-

FIGUEIRENSE lidades, eis que mais um concerto taforma até apodrecer; reduzindo-
mar 'J'iago de Sousa (7° coloca- r? �?que (turma pa�ll�ta), co� O diretor do Departamento é anunciado; sempre números DO- se assim grandemente seu tamanho,elo). 322 1. Recorde brasileiro per- de Futebol profissional do Fi- vos, selecionado e capazes de aura- Depois disto, a maioria dos OS<;OS é,

5.000 metros rasos - Walde- tencente a turma Rosalvo de , , . . dar o puhlico mais exigente. distribuido entre parentes e arní-
mar Tiago de Souza (6° coloca- C t R M" C P'

,

A guelrense, sr. HercIho' Polll, ,

lembrança. Os O';scs,os a amos. ano , InI, -

,.

t P t AI Agora,. já' se anunCIa uma n;)\'a gos, como
do) e Francisco Assis Guima- genor da Silva e José Bento de I

VIaJOU on em ��ra,. or °t te. apr�sentação da infônica. Será, em maiores são acondicionados· em
I·a�es. J

•

J' 3'16"5 gre, onde entrara. em con ac o
. - .

h
.

'fASSIS unIOr, com.
d" h pricípios de abril o vigéssimo COIJ- caIxoeZlll os e o cramo e ragmcu.:.10.000 metros rasos _:: Fran- Salto em altura - Geraldo' co� Iversos craques gauc �s, certo a ser realizado no Teatro AI. tado, a fim de 'cab�� �o at.m<lt!'

dsco Assis GUimarães.., de Oliveira (carioca), 1'85. Re- ai1l_ll de(jreforçar °m esq�::��� v::jro de Cal;valho. Co'nforme eOIl. mirim.
Revezamento 4 x 100 metros I cordista Brasileiro: éelso Pi-

a vI-neg: �

para u óa. seguimos apurar, num esforço de Mountford,' dirigindo a eX{Jcdi-
- Husadel, Arlete, Djalma e nheiro Doria, com ,1,94. :prese:r\a��oo n�e r�e�::o cer-

melhor apresentação, os dirígedc:, ção cientifica australo-norte-ameriPaulo Gonzaga (5a cOlocação). Salto em distância -'Vlamir amet Cl a l�
d d' da Sociedade de C. ,Musical ma�lda- cano à Terra de Arnhem, no ano;Revezamento 4 x 400 metros Rocha (paulista), com 6,90. Re-

En re oSt}oga Ores
.t
os

_par::- ram construir um gabinete de md- passado, ficou muito popular entre-:
- Husadel, �rlete, Djalma e cordista brasileiro e s�l ameri. 'PF�s q�e es adO ntas �Ogl açoe� o

terial compensado que farA um he- os Yrkkala, que, o julgavam deus.Paulo Gonzaga (5a colocação). cano: José Bento de Assis Jú- 19U��e��e e\ac�seLO e�:�- lissimo fund�; il�uninado a luz fL.,t(:: da chuva e do trovão, o "baixa,Io.Salto eJIl distância - Arlete nior .. com 7,55. mqa IreI a

p
co o�e de-fe��n:u �� resc-ente. das nuvens", e lhe deram o b,onro-PerfeI'to, S lt t· I - H '1' C tI'nh

ue no ano assa o. �
. .

d P' mb
.

'-f'a o np o e 10 ou ..o cores do InternaCIOnal, cam. Nesse concerto serão apreseda- 50 nome e Ja UI, que sIgm 1('arArremessq do dardo Paulo da Silva' (carioca), com 15,21. -

h Segundo noticio. das ao público florianopolitano a:.; "o Trovejador",'Straetz Júnior. RecordI'sta brasI·lel·r·o·. Geraldo peao gauc o. ...
, .

O "t t' t' t
.

O "Jornal do Dia", de Porto: aplaudidas írmãs Mansur, que ln- presente e mU'lO ar IS ICO (�Il-Arremesso dOQárdo Paulo de Oliveira, com 15�41. Alegre, o ótimo "playe'r" tem' terpretarão números belissimos 11{' do gravado dois totens: a fig!11�a:Otto Scheidemantel e Paulo Salto com vara - Raymundo
passe -livre, o que muito

faCili-jseu
seleto repertóriQ.

"

de um "Goanna" e do propl'joSamy.
I Dias Rodligues (carioca), com tará a sua transferência para Ao nosso público cabera aguar' "P,iambui:'.100 metros rasos' (tnoças) - 3,70. Recordista brasileiro e sul

esta Capital.. dar esse novo .concerto da nll%.' Co�néntando a estranha dacHva,.lris Colin, Iolanda Bonnassis e americano: Lúcio de Castro, com .... _ .•.•••.•..............•••�. •• querida O'rquestra -Sinfônica, OT�a-' Mpuntfurd declarou: "'Nãu -pl'etffi,.,Reinalda Pizani. i 4,12.
•

OS JOGOS DO SÃO CRISTO-' nização cultural que merece doi' p0- do fazer uso pratico do ataude <le200 metros rasos (moças) - Armesso do
\
disco - Nadlm VÃO NO INTERIOR deres públicos e do- povo barriga- cortiça':.,.Iolanda Bonnássis e Reinalda S�evero Marrey (carioca), com

O esquadrão db São Cristo-
'

Pizani.. ,13,82. Recordista brasileiro: Na. vão,' do Rio, que realizou dois .-Revezamento 4 x 100 metros "I'n Severo Marrey com 14'83u,
, .

jogos nesta Capital, ViajOU on- �IIIAd2' --

tmoças) - ,Iris Colin, Iolanda Anemesso do dis'co - Nadim
tem para a cidade de Brusque, 1�"'� permlSSaO'Bonnassis" Reinalda Pizani e Severo Maney (carioca) com onde enfrentará amanhã o de POr4J-nari.. .,. o GIvone Schneider (4a colocação�, 4.�'90. Recordista brasileiro: Na- Payssandú� , {II""

Salto em altura (moças) dm Severo Muney com 46,81.. I Estão assim programados osJris COlin (5a colocada) e Ivone Arremesso do dardo � Lyno jogos do clube dos cadetes noSchneider (6acolocada).· Ko Freytag (gauncho, com 54,06 interior do Estado: Dia 26 _,Salto em distância (moças) �ecordista brasileiro � sul ame- Frente ao Payssandú, em Brus-'Iris Colin, IoJanda Bonassis e rIcano.: Egon Falkemberg, com
crue. Dia 27 _ Frente ao Palmei-Reinalda Pizani. 64,59.

.

, , ras, em Blumenau; Dia 31 _OS CAMPEõES BRASrLEIROS' Arremesso do martelo - Ben- Frente ao Concordia em Rio doDE ATLETISMO DE 1949 to de Camargo Barros. (paulis- BpI; Dia 3 _ Frente �o América,100 metros rasos'- Haroldo ta), com 46,34. RecordIsta bra-
em Joinvile' Dia 7 _ Frente ao'Pereira' da Silva' (paulista)', sUe' A' N b 5193'

'
Iro: SSIS a an, com , . Caxias, em Joinvile' Dia 9 _10"5. Reoordistas braslleiro<; dá' Declato: Júlio Baumgarten Frente ao Pery, em Mafra.'Prova: Ivo Sallowicz e José Beeto (paulista), com 5..923 p(mtos •••• ."... ••• .... • .......

ile ASSIS Júnior, com '10,5. Recordi&ta. brasileiro: 'Celso PASTA DENTAL400 metros rasos - Rosalvo da Pinheiro Doria, com 6.528 pon· ROBINSON 17.
.

" .�,U"

IRMAND'ADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPJTAI"
DE CARIDADE

_(Fundada em,. 1765)

Florianópolis, 23 de Março de' 1949..

EXMO. SR. DR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
,

nestes atos .

Aproveitando a oportunidade para,' ilpresentar •. os nossos respeí-

ENG. DIOGO PAZ DE ANDRAD�
O' Departamento Nacional de -Obras de Saneamento e a família da·

7
,. •

Eng. Diogo Paz de Andrade, vêm de público, expressar os seus ruais

profundos agradecimentos às autoridades federais, estaduais e muni

cipais, em especial, a Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricul

tura, 'a' Associação 'Catarinens'e de Engenheiros e
t Diretoria de Terras,

e .dernais pessoas, pelas manifestações de solidariedade recebidas por

ocasião do fálecimento do pran'teado engenheiro.
-

'FI'orianapolis, 24 de Março de 1949.

à entrada
EF .. tJU.

RIO, 24 (AN) - Convida.l0 a canas, Portinari dirigiu ao en.bai

participar da conferencia cultural xador HerscheIl V. Johnson e,te
e cientifica pró-paz mundial, a rea- protes: "�nchignado, protesto cou-'

!'izar-se nos Estados Unidos, o co- tra a medida discriminatoria do
nhecido pintor Candido Portinari. vosso govêrno que impediu minha

degundo hoje se revela, não obtcve entrada no vosso pois a fim de'
o visto do seu ,passaporte pelas ali· participar l1a qualidade de :.ll'tis
toridades consulares norte-amerÍca- ta, do Congresso pela paz mundial
nas, De igual discriminação. ha I promovido por grandes personali
tempos, foram vitimas os jorllulis-, dades americanas. A odiosa decisão
tas Rubem Braga, Samue,l Waiu!er e reforçará o sentimento do povo bra_
Justino Martins.

.

sile'iro na 'luta pela paz' contrrr (Ii>
.

,

Não se conformando com a cieci- forjadores das gu�rras imperialista,>,
são .das au:toridades norte-ameri- (a) Ca'ndido Portinari".
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BSTAOO-Seala-'''''w ! S Cf. Marco d. '.49
.__

8a410$ iG_l:e_e$ ��,aKOO 'i

Da Fábrica. co consumidor.-- Grande I estoque recebeu a firma distribuidora'
«Fíuza Lima & Irmãos» -, Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 Fpoli� ..

1'A8A

V�S�-·-��-R�-·d���I-t--·���-u-q-�-u-w�� Especializada e� arügospara
. . viaJa. eSI e no n erlor d,e �aos��ru�!�e t!����o a�oa�� homens
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analrabeto- levando-o a um

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. _ n' _ curso ..da�alfabetizacão no Grujx RECEBEU ...VARIADO SORTIMeNTO DE. CASElV{IRAS NA-

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Escola Indu. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General tríal de Flori:anópolie ou na cate. MANTEM PERMANENTE ,ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

B_it_te_n_co_u_rt_,_91_,_so_b F_10_ri_an_ó_p_01_is_. d_ra_I_M_e.t_r_uD_O_IJ._ta_n�__________ PARA HOMENS I

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a orna visita à nossa Casa e verifique

n08S0S preços e artigos

Aceita-se representante no interio.r do Estu do. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Industria de Maquinas Agricolas
-:Nardini Ltda.

A maior e mais aperfe.coada Fabrica de

Maquinas Agrícolas ..
' Tornos, Teares e

Artigos �e Cutelarias
Fabrica em Americana __:_ Estado de São Paulo

r�gppgSgntantgs g.:x.�hJsi-vos papa o 6stado
<1� 8anta @atapina

,Industria Comercio ,e Seguros Knót S. 8.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2,0 andar

. Caixa Postal 139 - Telejcme - 1324

End. Tel .. KNOT'
Flopianópn is - Santa @a'tapina

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
elA �;�ZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE CM,arco

TORNA' A f,OUPA BRANQUISSTMA

'0 Sabão

Transpords Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - !O andar. Telefone 42-4'989 - Rio de

Janeiro «, J
, . Viagens aereas em "Catalínas"

PASSAGEIROS - CARGAS .- ENCOMENDAS E CORREIO

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

terças e sextas-feiras as 13 horas .

. Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. Lo Steiner & Cia.

I

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End.: Tel.: "Steiner" .

....._._""_-...._-_-_,,._-.-.-.-....- ..-.-_-.-.....-.-_...-_-_w ...-_-...-_-_._-,_-_-_- w • '-.""'ao ••
-

COMPANHIA "ALIANÇA DA RAmA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:tNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1,944

CAPITAL E RESERV,AS Cr$' 80.900.606,30
Besponsabildades Cr$ ,5.978.401.755,97
Receita . �. Cr$ 67.(\53,245,30
.Ativ0 \. Cr$ 142.176.603,1l0

!
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr� '98.687.816,30
Responsabilidades . ..

:
Cr$ . 76.736.401.306,20

. DIretores: t �

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr.' Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

......._._ -._ _ _•••_ _••.-._._._ .-._.-.�._ - - ...-.-..-..- wJt

,

LOJA DAS: CnSfMIRAS

CI-tERt:..M

, NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de luas mercadoria.

AgenttS em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
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CONGRESSO
PELA PAZ

OS comunistas, obedientes ás U('- Comissão Permanente
terminações do Kremlin para de- ,

sencadeiarem uma ofensiva 'dr Paz Presidente: Sr. Lopes Vieira Levamos conhecimento v

_- -:-_
.. _. __ --- e, assim, darem aos povos aWtT'res- - P: s. D. excia. lavoura mandioca litoral'

.lorI8"6polb, 2.5 ele Marco de '949 são de que a Russia é que é u.na
Membros: Alfredo Campos, êste município grandemente,

nação pacifica, estão organísando, Calil Bulas, Antenor Tavares, danificada praga mandaruvá

I Parece-nos ao-contrário que
em todo o mundo, Associações pró

Pinto de Arruda - P. S. D.; que vem ameaçando sua des
, " p' Bulcão Viana, João José, Paulo truição completa impossibili-'

I
a campanha se torna insidiosa, az e Are�mndo, em congressos e

Fontes _ U. D. D.; e Saulo Ra- tando qualquer produção pro.
não- só pelas consequências da conferências, os_ camarad.as .de me-

- mos P >T B duto mandioca safra corren-

sua repercussão na índíspensá- lho� cornpreensao das diretivns r-c- S'ecretá.ri�:· Gama Salles, .te ano. Rogamos providências
Não se dirá jámais, nem o, vel vigilância em tôrno da cebidas de Moscou. funcionário da Casa. urgente junto poderes compe
.l_ d d nossa soberania e das instituí- Ora, esses congressos, como o ,

autoríza O nosso passa o e
'

- Havendo número legal, Ioí tentes. Saudações. Francisco,

Naçã'o livre, que o Brasil é' um ções mestras 'da sociedade em que se (reuniu ultírnaipente em aberta a sessão, sendo lida �. Rosa, presidente C. Municipal
. .

tê
.

que se plasmou a alma nacio- Varsovia , dirigido pelo atual Co- . �

(De Tubarão).
país agressivo, .cuja exis encia, aprovada a ata da anter'cr. U

em qualquer de suas fases po- nal, como também pelas in- missário russo dos' Negócios Extc- expediente foi de cartas, oíí- Sr. presidente.

lítícas, tenha sido ou seja uma quietações que têm 'de assaltar riores, têm um objetivo: a: prnpa- .

t I t Tenho a honra de passar as
, - zanda comunista.

. CIOS" e egramas, e c.

ameaça aos, povoo limitrofJes os espirítos, nao suficiente- � O sr. Pinto de Arruda CChlU- mãos de v. excia., cópia da

ou distantes. Na história da mente prevenidos, à cêrca das De outra cousa não têm eles ira- nicou a Casa que a lavoura, fa- moção .apresentada a -esta Câ

nossa 'evolução, entre os 'de- remotas possibilidades de nova tado senão de exaltar o pacifismo ce- a ultima geada, fo� quasi mara -pela bancada do Parti

mais países do Continente, fo- conflagração, - hipótese, to- da U. R. S. S., a construção só,cir..! que totalmente prejudicada do Social Democrático, e que

mos sempre o último a apelar 'davía, trazida à baila por uma do "grande Stalin" - o adjetivo é Assim pleitea, nesta Comissão, teve aprovação unaníme do,

para as soluções menos cor- campanha sem prppósíto à vis- obrlgatórío quando se trata ::ie auxílio aos lavradores le São plenário. Aproveito 'lo ensejo,

diais, quando obrigados a de- 'ta. \ Stalin .s: e de injuriar os Estado .., Joaquim, onde se notou .ãc para apresentar a v. excia. os

.

fender o nosso patrimônio ter, As eventualidades políticas Unidos, e as nações de blóCQ od- chocante acontecimento. S. meus protestos da mais al�a

ritorial ou a dignidade nacío- desta fase de consolidação do dental!
'

excia. lembrou que a dístríbuí- estima e distinta consíde- ação;
nal. regime aconselhariam, sim, Nenhuma palavra contra a ção gratuita de sementes já Aníbal Tôrres Costa, :JL'5'

É certo que, no ponto em maior prudência nos apêlos à opressão que reina atráz da ccrti- significava alguma cousa. Tam- dente.

que, por vezes, se encontram as alma emotiva das massas, tan- na de ferro, nos paises ocupado!'>' bém lembrou o ilustre parla- Exmo. sr. presidente da Câ-

.relações internacionais, nem to mais divorciadas de tôdas as pela Russia e onde govêrnos tite- mentar um levantamento pre- mara Municipal de Tubarão.

sempre tem sido possível ,às controvérsias ínternacionaás res só fazem o que manda o P'1lit- ciso, afim-de que o serviço se- A Câmara Municipal de Tu

nações por mais pacifistas re- quanto entregues ao labor di- burô. ja feito de uma, forma mais barão, congratula-se com .J aU·

nunciar á luta armada, sem ligente e fecundo, pelo bem Nenhuma palavra contra o blo perfeita possível. Em abono às tude enérgica e patríóttca àà

perigo para a própria sobrevi- comum e pelo progresso do queio de Berlin, ou 'o Pacto or ien- palavras do sr. Pinto de 'Arru- Comissão Permanente d,:-. c�'l

vência ou para as conquistas país, tal entre a Russia e as novas "re- da, usou da palavra o sr. Calil gusta Assembléia Legislativa

da civilização cristã. Foi numa Armar-lhes os espíritos CCIll· publicas populare�", muito ante- Bulos lembrando que, no caso, do Estado, que aprovou por

dessas injunções imprevisíveis tra qualquer fantasma, a pre- r'ior ao Pacto do AtIantico. mais esclarecido uma mensa unanimidade a mensagem (li rí

que o Br8!SU, não obstante a texto de lhos desarmar para a O ponto visado é, sobretudo. a gem a respeito. Também em gida ao Legislativo Ríogran

índole de sua gente, contrária paz, é fazei' obra de âgitação América do Norte; parqué tem fôr- abono ao sr. Pinto de Arruda dense, desaprovando a anexa

as, soluções extremas, e apesar insensata. .

d f'
. falou o sr. Bulcão Viana. Com ção de Araranguá ao Estado de

ça, mais o que su rciente, para im-

da sua formaça-o espiritual, Prefeririamos sentir-nos se· di igual finalidade falou o sr. Sau- Rio Grande do Sul, por não
pe Ir a agressão comunista e es-

avêssa a tOda; fórma de violên- guros de que.... tôdas 8!S inteli- trangulár o imperialismo russo __

lo Ramos. 'ter a força do interêsse e do

cia, teve de írà guerra, contra gências válidas e as altas ex- a quem os bolchevi�tás de to do o
No expediente, foram lidos os desejo dos habitantes daquela

o nazi-fascismo, quê represen- pressões de cultura e de ídea- mundo servem com uma subserví- seguintes ofícios e telegramas: celula catarinense e nem aproo

tava, não já somente grave Iísmo estivessem realmente ência incr.ivel!·
.

' Dep. Lopes Vieira DD. vação do povo do nosso glorioso

ameaça .à segurança das na- empenhandas em pacíficar os 'f
Pte. C. Permanente Assembléia. Estado. ,

odavia, organtsando-ss contra

ções pacificas, ,mas também espíritos, criando o ambiente
os Estados Unidos, os COl;1Ullist::.s Legislativa - Fpolis. - (Joa- S. S. da Câmara Municipal

um perigo de vida para' as ins- propício à ordem e ao progres- I
' çaba). de Tubarão, 9-3-49. Armes

exa tam, sem querer, a' grande de-
.

tituições sociais de que se po- so e onde se enrijaria, sem em- Regressando nosso Estado Gualberto, Idalino Fretta, Ma,
rnócracia americana: - reunem-se

. ,

dem gabar os -povos moralmen- baraços a própria fisionomia envio nobre colega bem como noel Feijó, .Venceslau Alves dos

te bem formados. " • moral de uma Na'ção capaz, só
na América c)o 'Norte, cousa impos- seus ilustres pares ,'Comissão Santos e Teodoro Rodolfo Hei-

. sivel na Russia - onde a Iíberda- P
,

t tencí d
A vitória das democracias, aSSIm, de afirmar-se índepen- ermanen e meus a enciosos emann.

d t
de de palavra e de reunião não L,' .

t S d
-

N
entre as quais lutamos, restí- , .en e, para � sua função cíví- cumpnmen os. au açoes. u-'

tuiu-nos, desde logo, à nossa lízadora no nco - e em gran- existe há muito tempo. nes Varela.

vocação histórica para a con- de parte virgem - meio físi-
E eles falam, no entanto, em DI'- Presidente Assembléia Le-

vivência amiga e cordial com co sul-americano.
rnocracia ! gislatíva - Fpolis. - (De Ja,

todos' os povos do mundo, ex-
CRESO guaruna).

ceção feita daqueles a que,
franqueando a nossa estima,
no-la atraiçpariam pela- espio
nagem organizada em plena
paz..
Não vemos, pois, - em face

da realidade dos nossos intui
tos pacifistas e da 'sinceridade

um total de 300 rnilhões de pêsos

com que, constitucionalmente, COl� o forqecÍm�nto de carnes à

democráticos, preconizamos as Grã-Bretanha, feito em obediêucia

relações mais íntimas e frater- ao acôrdo assinado entre os doi�

nais com os outros países, _ paises em 1948.

nenhuma razão para a 'campa-
'0 ministro Ares acrescentou que

nha que ruidosamente se está o acôrdo de 48 foi um mau npgó
movendo no Brasil, ao sôpro _

cio para a Argentina, sllstentanno

bem se percebe - de interês- que não se pode esperar que o país
ses que evidentemente não são continui a arcar com pre,iujz%' a

os nossos, nem se ajustam ap
fim de fornecer carne à Grã-n"da

flagrante psicológico do povo oha por um preço inferior ao {ILle

brrusileiros. ' poderiam pagar outros merca(lÜ�

Somos e sempre fomos dO& mundiais.

que não estimam e, até certo
ponto, não justificam a guerra. DR.
Mas, se ninguém, em o nosso

país, pensa em fazer a guerra,
não se compreende a oportu
nidade dum movimento, sem

duvida elevado na sua essência,
ruas intempestivo. e, pois, in
congruente no clima espiritual
do Brasil rle hoje.

Na nssembléia legislativa

o MOMENTO

Grande concentração de crianças
Bcrg-

Ing'rid Bergman e os'
laos italianos
ROMA, 24 (UP) - Ingrid

Mau negócio p!1a a t

Arg?ntina
Buenos Aires, 22 (U. P.) - O mi

nistro da Economia, Roberto Ares,
declarou que a Argentina perteu

man, a conhecida atriz cinemato

gráfica sueca, não- pôde conceder

Comemorando o . Jubíleu de Comunhão Geral as crianas de- ontem a sua prometida entrevista

Ouro Sacerdotal de sua Santi- vem confessar-se no sábado, dia coletiva, de imprensa, porqu» o

dade o Papa PIO XII, por dese- 26. No sábado de manhã aten-. grande salão do "Excelsior Hotel"

ío de Sua Excia Revma o Sr. Ar- der-se-á confissões para o Gru- ficou de tal maneira abarrotado CJU�

cebispo Metropolitano, no dia po Escolar Lauro Müller: - na o ato se tornou inviável, Cêrca de"

27, próximo domingo, haverá Igreja do Rosário; para o Gru- trezentas pessoas, entr-e repor teres"

Comunhão Geral de todos as po Escolar Silveira de Souza: - 'fotografas e "fans" da grande ar

crianças da capital. A Missa de na Igreja <ia Conceição; para'o lista invadiram o salã'o, obrigand:Y

Comunhão será celebrada por Grupo Escolar Dias Velho: - na os c'dados do Hotel a usar de'

sua Excia Revma o Sr. Arcebis- Catedral. certa violencia para que La l�erg·'

po Metropolitano, na Catedral, As crianças dos diversos mor. man con�eguisse escapar atravé� da.

às 7,15 hs. ros da Capital confessar-se-ãc multidão, até a rua. A grand� atriz

Afim de co;nemorar o 500 à tarde do mesmo sábado, na chegou domingo de Hollywood pa-'

aniversário de yida sacerdotal Catedral. ra participar de um filme itabmo

do Santo Padre, nada mais jus- Por ser a missa de comunhão dirigido pelo conhecido diretor R:r

to e expressivo do que essa ho- às 7,15, o horário das 'Missas de berto Rossellini, e que terá o titu

menagem da alma fervorosa da Domingo na Catedral será o se- lo - até agora provisório _, M'

candura infantil. guinte: la. Missa: 5 hs; 2a Mis- "Depois do Furacão".

Roga-se, pois, aos pais que ,sa: 6 hs;3a. Mis'sa {Comunhão
,FRANCISCO CAMARA permitam 'seus filhinhos virem Geral das Crianças: 7,15 hs.;.

NETO à Catedral para a Comunhão última Missa: 10 hs.

Advogado Geral, na Missa das 7,15, no pro_ Crianças, todos à. Catedral,
Escritório: Rua Felipe Schimidt ximo Domingo. vinde pre&tar vossa homena-

21 (�obrado) (Alto da casa "O A alta significação dêsse ato gem ao Santo Padre.

Paraiso") .littírgico prestará ao Chefe da
Residencia: Rua Alvaro de Car- Cri&tandade o melhor dos prei- METEO'ROLOGIA'valho, 36 tos do afeto que lhe devo\amos.

Florianóp'olis Para fazerem pàrte dessa Previsão, do Tempo, até 14 !loras

do dia 25: _

6romyko irá aos
Estados Unidos
PARIS 24 (UP) - O chefe d:r

delegação soviética na Assemhléia
Geral das' Nações Unidas, AndreÍ
Gromyko, e o chefe da delega

ção da Rússia Branca, K. V.

Kieishelev, che�aram hoje eJlT

aVIa0 ao aéroporto de Orl�r, po"
cedentes de Moscou. Gromyko Ir

Kieshelev vão para 'Nova York,
onde assistirão à Assembléia Ge

ral da ,ONU, em Lake Success.

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
NORTE-AMERICANO

RECEBEU

Témpo: Em geral instável, com

chuvas;
Temperaturas: Estável;
Ventos: Variáveis. com ra.l:.t�as

frescas;
Temperaturas extremas de !Io i li,

Máxima 29,6 nünima 21,9.

A "MODELAR"

associação das Damas' de Rotary
I A Associação das Damas de Rotary de Florianópolis, tem' o praser

de comunicar a todos aqueles que têm auxiliado na campanha pró'

bolsa do estudante pobre., que para o ano letivo de 1949 foí conte)11'

pIado. um estudante que cursa uma escola superior desta capital.

Qualquer informação sôbre o assunto poderá sel' obtida' com a di-'
, ,

i retoria desta Associação.

•

COllftA CASPI, I
QUEDA DOS CA· "

.fIELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

,COURO CABELUDO.

,<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


