
A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL· DEMOCRÁTICO' COMUNICA AOS SEUS CORRELIGIONÁRIOS QUE A

CONVENÇÃO MARCADA PARA OS DIAS 7 E 3 DE ABRIL PRÓXIMO, NESTA CAPITAL, FOI ADIADA PARA 6� 7 E 8.DE

.MAIO DO CORRENTE ANO. CELSO RAMOS, PRESIDENTE EM' EXERctCIO DA C. E., DO PSD ,,\j'�';' .,).�
Dr. Armando Simone Pet;ej��i

,Ô seu anive7;sário, hoje. - Homenagens que lhe .toram
.

prestadas bntem
"''',' ,I·

...,

Entre os valores que, no atual pano

rama politico·administrativo de Santa

C�tarina, se distinguem por invulgares
méritos pessoais. no trato das coisas

públicas, o sr. dr. Armando Siinone Pe

reira ocupa situação de extraordinário

prestígio. Espírito público dos que mais

se afirmam em atos de renúncia e de

desambição, <tIJ ilustre titular da Secre

taria da Justiça, Educação e Saúde,' em

dois anos de gestão, se há imposto à

admiração e ao aprêço de todos quantos
com ele tratam de perto, testemunhan·

do-lhe a grande capacidade de trabalho,

a bonestidade a tôda prova e o ínterês

se indormido pelas causas' pendentes de

sua pasta.
De par com a cultura invejáve1, tôda

posta a serviço do Estado através das

iniciativas' tomadas por êle nos diversos

e importantes setores administrativos

que superintende" está o seu nobre co

racão aberto às- solicitações da estima,

qu'e ;abe cultivar. como ao respeito para

com a sua pessoa.
Tendo vivido alguns anos fora do Es

tado e das competições politicas �e sua

terra, foi buscá-lo à sua honrada banca

de advogado em São Paulo o sr. dr. espôsa, (I. Beatriz Ferro Simone Pereira,

Aderbal Ramos da Silva, que o .quís co- dos srs. Celso Ramos, Presidente da C.

mo seu colaborador no Govêrno do 'Es· E., do PSD, drs, Agrtpa de Castro Faria,

tado. Desde en'tão, entregue tnteíra e diretor da Colônia Sant'Ana, Leoberto

absorventemente ao seu trabalho na ,Leal, João David Ferreira Lima e Otbon

pasta que em. boa hora lhe foi confiada, Gama d'Eça, Secretários da Viação, F'a

o sr. dr. Armando Simone Pereira é o zenda e Segurança Pública, respectíva

leal e clarividente supervisor dos serví- mente, Elpídio Barbosa, diretor de Ed",·

cos afetos a sua Secretaria, prestando- cação, profs. Luiz S. B. da Trindade,

lhes constante e solicita assistência. Inspetor Geral do Ensino, João Areão,
Inspetor da Nacionaliza;;ão do Ensino,
Adriano Mossimann, Inspetor das Asso

ciaçôes Escolares, Sálvio Oliveira, Con

sultor Técnico do Dep. de Educação,
Balbino 'Martins, Sub·diretor de Elxpedl·
ção, Jornalista Gustavo Neves, Diretor

da .rustíça e saúde, sr. C a r los

da Costa Pereira, Presidente da CESPE.

Jornalista Batista Pereira, Diretor da

Imprensa Oficial .do Estado, srs. Celso

Silveira de sousa, Waldir de, Oliveira

Santos e Dila Cunha, funcionários da

Imprensa Oficial do Estado, dr. Mári,>

Wendhausen, ãír. do Hospital "Nerêu

Ramos", dr. Francisco de Assis, Consultor
da Polícia Militar" dr, Armando V, de

Assis, diretor da Assistência Municipal,
dr. Abelardo Gomes, .Procurador da Re

pública em Santa Catarina, sr. João Ro

már ío Moreira, Inspetor, Escol.ar, em .ra

raguá do Sul. sr José Borges Cordeiro
da Silva, Prefeito Provisório de Massa·

A i'olenidade Que ,e efetuou à, 10 ho-
randuba deputados Alfredo Campos

r3S de ontem no Gabinc·te do ilu,h'e au-
Antônio Dib Mp<�j e Guilherrnu- U,lla".
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s. Excia. O sr. Vice�Presidente da NOMEADO MINIS.TRO
DA GUERRA INTERI�
NO O GAL. NEWTON

CAVALCANTI

República cumprímeata
A Segunda Reunião Econômico- A propósito do importante con

Agriwla de Santá Catarina, recen clave o sr. dr. Leoberto Leal, Sccre,
temente convocada e efetivada pi-la tário da Viação, Obras Pública. e

.Secretaría da Viação Obras Públi- Agricultura, vem, de receber de
cas e Agrãcultura, na cidade de S. Excia. o Sr. Dr. Nerêu Rnmos

Lajes, ensejou, aos técnicos e fun- Vice-Presidente da República a

cionários federais e estaduais rela- seguinte mensagem. «Dr. Leoberto
donados com as atividades agro- Leal - Florianópolis - Muita sa

pecuárias, um exame e um balanço tis fação em acusar recebimento te

das nossas presentes necessidades legrama 19 corrente em que me Cl)

nesse importante setor da ecor«> munica níagnífico êxito alcançado,
mia. Segunda Reunião Econôm'ico-Agri-

t cola de Lajes. Envio-lhe com pra-
Os resultados e conclusão R que zer minhas congratulações pois es

se chegou no decurso do certame ses belos resultados dependeram
repercutem em todo o Estado, da em grande parte da sua atuação
maneira mais favoravel @' sianifi- pessoal, Cordial abraço - Ne '(�lI
cativa. Ramos".

Rio, 26 (A. N.) - O presidente da

República assinou decreto nomeando o

general de exército Newton de Andrade

Cavalcanti para exercer interinamente o

cargo de ministro da Guerra durante o

impedimento do general de divisão
Canrobert Pereira da Costa, que part í

rá depois de amanhã, 28, para os Esta

dos Unidos.
A posse do titular interino verífícar

se-á, pela manhã, no Catete, perante o

presidente ela Repúbliêa, seguindo-se a

transmissão do cargo no 'palácio -do
Exército.

Em consequência da alteração acima,
foi nomeado, também interinê�ente, o

general de brigada Orestes da Rocha Li

ma, para substituir o general Newton

Cavalcantf , no cargo de cbefe do Depar-

S. Bxcia. Sir Nevil� Butler. K. ç. M. 6., m'iliEIRo"õ"Ü'tvEIOc. V••0. M. D. Embaixador �a.Ura Breta- '

DO MARnba ]ooto ao govêrno brasileiro, chegará Marselha, �� (U. P.) - Uma grande

a. esta capital. no, dia 29, terça-feira I :�����:ã:m :�li':��eU a� �����d�a�: ��o���:
F'Ior ianõpof ís ,hospedará., na próxima Promovido a Conselheiro de Embaixada

boa uant nanA de notas de Iibra ester-

têrça.feira, dia 29, s, excia. Sir Nevile em 1948. Transferido em 1938 par-a
lina que o ma' lançou ao l ítoral,

J3utler, embaixador de S. 1\1. ·Britânica Wash íng ton, onde atuou como Sncar-re.
Fo i informado que haviam sielo reco-

.

tê' b
Ih idas notas 'no. \'3101' aproximado de

jun o ao gov rno .rasi!eil'o dfsde setern- gado de Xegócios em IlHO, sendo na-

'bro de 1-947. IU€le me m DO 'J1""':' 'd " ,r'viadl'
2:\0,UOO <lI(>lares. ma« as autor danes in-

Acompanha s. excia, SUe{ dlg'níssin'ia �xtraordjtlário e .yfjn::::n'o Plenipolenci{i-
1 U.'.)f.'_' �('()lhido

senhora Lady But ler e mais duas filhas. rio. Tra.,sfel'ido para o Foreign OffiCf'
sr. G. Stow, a'!l>.<'· �e iri1prensa ,ÍlllltO ii no posto de .\finistro em 1941. Comen·
Embaixada. Sr. DicK Stp>tton, SecretárIo r!anal' ()a. Ordem de Sã" :lIigupl e São
Comercial ju,n.t"

. J;;ínbaixada e Air Jorge em 19<12. Promovido ao post de
Commotlore David Bayne, adido de Ae· ",ssistente sub·secretário de Estado em

ronáutica. S. excia., chegará a Florianó· 11 de julho de 1944, onde permaneceu
polis àquele dia, pernoitando em Cabe· como sub·secretáriq superintendente dos
çudas, donde sairá no dia seguinte em negócios norte e sul·americanos no Fo·
visita aos municípios de Brusque, Blu· reign Offic.e, de onde vêm sua longa ex·

menau e Joinvile. retornando a Curitiba. pel'iência e conhecimento dos assuntos
Publicamos, hoje, dados biográficos ligados a êste hemisfério. ·Casou·se em

de s. excia. o embaixador britânico no 1923 com a sra. Oonah Rose, filha do
J3rasiil: Cal. John McNeile; de êUjo consórcio
Sir Nevqe Montagu Butler foi nomea· tém duas filhas.

do embaixador de S. M. Britânica jun·
to ao govêrno bra'sileiro em setembro
de 1947.

, .

fia

A história da "Moore·McCormack Li·

,nes.", organização �l.arítinla' norte-ameri
cana que já conta 30 anos de existência,
nada mais é do que uma crônica dramá·

tica do que foi a luta 'sustentada pelos

Desde sua chegada ao ]3rasil, Sir Ne·
vile Butler tem demonstrado o .maís vi·

pioneiros do comércio exterior nos Es·

tados Unidos e cujo principal sustentá·

cuIa foi a Fé inquebrantável que os meS

mos tinham no desenvolvimento de no,

vos mercados e de novas patas marlti-
VQ interêsse em inteirar-se das comas.. e

O novo embaixador britânico nasceu

I
gente do pais, bem como de suas insti·

:a Z de set�mbro de 1893. Educado em tuiçôes e também de suas particularida·
Harrow e depois na Trinity College da des regionais. Assim é que já percorreu
Universidade de Cambridge', iniciou a grande parte do território nacio'nal e
carreira diplomáti,ça, no Foreign Office, J mais especialmente,· até agora, os 'esta.
como 3° Secretárro, em 1920. Promovido dos da Bahia 'Alagoa'S Pernambu

20 Sá'
' , co,

:a. ecret no em 192q, e a. 10 Secre· Ceará, Pará, Amazonas. e mais ao sul,
táIlO eu: 192; .. Nomeado ASSistente e São Paulo e Minas Gerais, enfronhando·
SecretárIO partICular do Primeiro Minis· se com vivo in1;erêsse das variadas ati.
tI'{) Ramsay Mac Donald em 1930. Co· vidades de cada região percorrida.
mendador da Ordel� Victoriana :m 1933. Sir Nevile é grande amigo do Brasil,
Nomeado ConselheIro da Embarxada de e sincero admirador de suas grandes
Teheran em 1935, onde atuou como En· realizações, bem' como de suas imensas
carregado de 'Negócios de 1936 a 1938. pOSSibilidades latentes.

luas.

Em 1913, dois cidadãos norte·america·

Grato nos é, a propósito do transcurso,

boje, de' sua data de aniversário, reg is

tar a estima pública de que goza o Ilus

tre coestaduano, cujos serviços à sua

terra são já relevantíssim0s e cuja vo

cação para a vida pública se vem maní

festando em longa série de iniciativas

felizes para a administração estadual.

"O Estado" cumprjmen ta-o, for'm'ula'n

do-lhe votos de crescente felicidade peso

SO�I;pr�ksiva a homenagem com que os

diretores de repar tíções subordinadas á

Secretaria da Justiça, Educação e saúde,
ma'nifestaram a sua gratidão, o seu re

conbeclmento e a sua estima ao, ilustre

catarinense, Dr. Armando 'Simone Perei·

ra, titular daquela pasta desde o dia 26

de arço- ele 1947, que assinalou o Jnício
do ovêrrio Aderbal Ramos dà Silva

em Santa Cat.arina.

nos ele espírito empreendedor e ampla
visão do fU,turo, se associaram e decidi

ram organizar uma, emprêsa de navega·

ção marítima. Esses dois cidadãos eram

os srs. Albert V. Moore e Emmet J. Mc

Cormack, que já dispunham de grande

experiência em assuntos, marítimos.

Unindo seus recursos em dias anterio·

res à prilnelra grande guerra, os dois

sócios adquiriram o navlo·motor MON·

,TARA e o despacharam para o Brasil.

Continua: na 5a. pagina

escritor e a cam-Alvaro Lins
panha t1e edtJcação de adultos

O escritor Alvaro Lins, res)Jon- Sómente à Policia Civil cabe re-

dendo â nossa "enquete" sôbre a pr'ilnir 'os atos de perturbaçãfl de

importancia da Campanha de Alfa-' sossêgo e da ordem, nas vias públí

Mesa redonda dIa betilação e Educação de Adultes re- cas, inclusive os que forem praUca-
_ latívamente à literatura. nacional, dos por menores, na forma dos aI ts.

disse: 23 a 26, n, XII" do Decreto-Lei n.

conservaça-o· do solo' - O problema da Literatura é o ,614, de 2 de março de 1942.

pr0blema .da leitura. De mandra, Quanto aos fatos consirler:ldos
O Dr. Leoberto Leal Secretá- mais ·distinta ·consideração". que, a influência da Campanha Na- infrações penais praticados por n�('·

rio de Agricultura acaba de re-

B cionaI de Educação de Adultos só nOI�es, também cabe ás autoridades
ceber do Sr. Francisco. Malta ateu na mina e I'

. .

b
.

pQde ser a mais benéfica, de vez po iClaIS rece er as queixas Jo::;
Cardoso Presidente da Socieda-

,.

I'
.

que,\ ampliará êsse circulo de bra- mteressa( os e Illleiar as invest'iga-
de Rural BrasileiJ;a o seguil'lte expiodl-U sileiros que lêm. r� um movimento ções policiais para a sua' �pllra.
ofício de agradecmento:

-

Imeritório, çao e comp eto esclarecimento, COll-
"Excelentíssimo Senhor Cantão, China, 26 ('U. P.) - O f d'

.-

Em face das reclamações r�la- orme IspOSIçao clara e expressi-
Vimos apresent�r-Ihe os nos- navio a motor "Miss Orient" ex- tivamente à vadiage·m de mel1')fes sa contida nos 'arts, .40 e 50 do De

sos agradecimentos pela pre- plodiu, depois de bater numa mina, nas ruas e praças desta Gapital o creto-Lei n. 6026, de 24 de noveni-
ciosa cooperação que Vossa Ex- matando cêrca de 100 bro de 1943.pess(')as Juiz de Menores faz ciente aos lri-
celência prestou à I Mesa Re- O navio viajava de Cantão para teressados de que· devem ,dirigi;'
donda Rural Brasi1�ira, fazen- Hong-kono- . .

'P r
.

,do-se representar, pelOS . Drs. At'b
"". suas queIxas a o ICIa que, de cer-

r� ue-se a.pIratas a colocação to, tomará as providêhcí,as neces[á- Encontram-se atualmente em US0
Guilherme Renaux, Glauco d.a Im�a, el� V·Ista de os proprif'tá- rias, apreendendo .os menores Vlt- em todos os recantos do mundo,
Olinger e Wilmar I Dias, que rlos.do navIO se haverem ne"afl:> a d' d" .

'

mu.t t 'b
.

A_f ri
••

'" lOS e remeten o-os a JustIça de centenas de mIlhares de Motores
1 o con fI mram para o eJU- pa",ar-Ihes o.dlllheiro que desej.lvnm Menores, para os dev-idos fins. de popa JOHNSON proporcionandoto e brilho daquele Certame. para Cf t "

'

.

",aran ir a segurança" do Ao Juizo rle Menores não cahe ne_ aos seus possuidores ano após aIlO,
Aproveitamos a oportuni- naViO. nhuma responsabilidade no caso um SERVIÇO SEGURO. DistribUi-

�ade para reiterar a Vossa Ex- A explosão ocoreu a 6 milhas a
.celência os protestoS' de nossa I _

do molecório que ,depreda, qU,e dores: Comércio & Transportes C.
este de Canta0. perturba, que apedreja.. Ramos S. A João Pinto. 9.

o

/'

drigues, redator do "Diário Carioca", do

Rio, sr. Antônio de Almeida, diretor e-fi

exercício da Penitenciária, SL" Carlos

Gon1.es e dr. Hêilnhton Hil�cl>l'and, aít·

ciais de Gabinete da Fazenda e Justiça,
respectivamente, jornalista Adão Miran

da, de "A Notícia:', de Joinvile e funcio·

nários da Secretaria e Diretoria de Jus·

tlça, Irmão Adelino, Diretor do Abrigo
de Menores, srs. Feliz Lenzer e Nilton

Cardoso, fotógrafos.
b discurso do dr. Elpídio Ba�'bosa

Oferecendo a homenagem, falou o dr.

Elpídio Barbosa, Diretor do Departamen·
to de' Educaç.ão do Estado, que, em brio

lhante improviso,' di&se ter a dita de sau

dar· o dr. Armando Simone Pereira em

nome dos seus amigos que trabalham
nos diversos setores da Secretaria da

Justiçá, Educação e Saúde, porque lhe

faz, vibrar ao coração ternas e sinceras

recordações, quando, ao recuar no tem·

po, relembra o tempo em que ambos,
frequentavam o mesmo Ginásio, o velho,
e agazalhador Ginásio Cat�rinense. Des..
tacou a vida pública do homenageado,
agora servindo a Santa Catarina, no

exercício de elevado cargo para o qual
fôra escolhido pelo eminente Governador
Aderbal Ramos da Silva, cuja vida pú·
blica tem sido de esforços em pról da

grandeza de seu Estado natal. "O seu

retrato - declarou o orador - no Gabi·

nete da Sel'retaria da Justiça, Educação
e Saúde, tem a expressão de agradeci
mento pelo muito que já fêz nos servi·

ços de sua pasta e 'o seu intuíto é de

agradecilnento sincero e reconhecido d03

que, sob a stJa esclarecida direção, �em
trabalhando 'nos divel'sos setores da Jus·

tiça, Educação e Saúde". Encerradas as

suas palavras, 00m entusiástica salva de

palmas, seguiu·se, com a palavra,· o sr.

dr. Armando Simone Pereira, ilustre Se,
cretário da Justiça, Educação e Saúde,
que, comovido, disse ser surpresa 1

homenagem que ,acabavam de lhe pres
tar os funcionários de sua Secretaria'..
Destaéou o esforço decidIdo, o apõio às
suas atividades, dos seus auxiliares di

retos, que, em 'assim fazendo, levam·no
a realiz.ar algo em pról dos, destinos ele'

Santa Catarina. Frlzou a colaboração'
dos seus suborflinad>os, no desempenbo
dos diferentes mistéres de sua pasta, Fi·

nalizanclo, expressou a sua gratidão por
tão comovente e significativa demons·

t"ação de simpatia, cordialidade e rec<.

nheclmento,
Concluído o seu discurso, foi o SI'. dr .

Armando Simone Perefra cumprimenta
do pelos presentes..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�oDgresso Nacipnal
de Jornalistas

Sua realização em Abril pró
ximo, em São Paulo

S. Paulo, 24 (A N) - A Coo,
missão Organizadora do I Con

gresso Nacional de Jornalistas
vem se reunindo díáríamente
na Associação Paulista de Im

prensa, onde estuda questões
ligadas ao certame, cujos as

suntos principais são à Ordem
dos Jornalistas, o Çódigo de
Ética e a Lei de Imprensa, ex
cluidas rigorosamente todo e

qualquer pronunciamento de
caráter político partidário ou

religioso.
Ao que tudo ín+íca S. Paulo

abrigará em abril próximo um
grande número de jornalistas
de todos os pontos do país/Nu
merosas adesões está recebendo
o Congresso Nacional de Jor
nalistas, a reunir-se no dia 4

daquele mês. A Associação Bra
sileira de Imprensa vem cola
borando para seu êxito, o mes

mo acontecendo com as asso-.
ciações de imprensa dos Esta- l

dos. Vários Estados do Norte se '

farão representar por meio de
delegações, constituidas de fi

guras as mais representativas
da imprensa daquela região.
Já informaram sôbre ia vin

da de suas delegações, os Es
tados de Pernambuco, Minas
Gerais, Rio Grande' do Sul é
Mato Grosso.
Enquanto os diversos ofere

cimentos têm sido feitos à Co
missão Organizadora do Con
gresso, de salões para as ses

sões do mesmo, bem como de

homenagens a serem prestadas
aos congressistas .da imprensa
brasileira.

.
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A êr f'id
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I� ": s per t as ru-

I i .. ',gas na. testa e ao

I$t redor dos olhos.
1 as sardas, man-

I chas, cravos e es-

'pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. 'Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
RugaI corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prernatuse
da cutis. Este famoso creme em

belezador ,-usado todas as 'noites'
esn suaves massagens no rosto,

f)escoço, e

-

todos os dias como

base do "mâquillage". remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos. dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
Gas uma semana de uso do Creme

Rugo) a wa cutis poderá ficar ma

cia,limpa e acetinada. aumentan-
• do os seus encantos e protegendo
B sua Célicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RtIGdL
AlYim &Freitas, ltda. -C.P. 1379·5. Poulo

'11 .
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DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

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

,

Residencia: Rua Alvaro de Car-
valho, 36

.

Florianópolis

'i

"

: �

Traga-nos, periodicamente! o seu Ford):

para um-a Vistoria de Segurançoé!,"

MECANICOS FmD
- ESPECIALIZADOS

Não basta guiar bem. É preciso,
também, um carro seguro. O per

feito ajustamento dos breques, os

faróis, os 'pneus, o mecanismo da

direção, o estado geral, do motor
•

são' alguns dos principais fatôres

de segurança. Aliás, tudo é essen-

"

Ford? Ninguém! Só nós trabalha--
mos com recursos técnicos forneei--'

dos pela própria fábrica. Habitue-se
a fazer, periodicamente, uma vistoria
de segurança, no seu Ford. Traga-o
à nossa oficina. Êle se sentirá
"em casa"... e o senhor também.

!
cial para sua segurança. E quem

�
•

conhece todos êsses detalhes do �::l

seu Ford melhor que um revendedor
� ...•i} O "

,,- _I
, 'Ol1tl'o r

I

J'��_
e
o

cl..
!.\'

��I
.

,
'la 81'"

:7 / �Qs c111J)

;tEID�I::::: �f\\� o :::::o::o�.,I

t±fR b;��t�i '

01
".

-��� \.

CObtc!IllJ:7lPEÇAS FORD LEGITIMAS 1'l'l4 i•

','

EOUIPAMENTO ESPECIAL PARA FORD

Revendedores nesta Capital:
-

IRMAOS ANIN
Rua Duarte Schutel,. 11-

FiLMES 16 MMS.
�NÕrTl: DECISIVA":'_ ASTRO DO TANGO - DRA

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

APARELHOS PARA SURDEZ.
-o CENTRO AUDITIVO TELEX S. A� ,

Av. Rio Branco, 138 - 130 andar - Rio de<.:Janeiro
Avisa aos interessados que o seu representante sr,

Geraldo von Rhein, estará a disposição dos mesmos, em:

FLORIANÓPOLIS, no Hotel La Porta, dir27 de mar

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

aperfeiçoamento, inclusive adaptação invisível.
Os que não puderem visitar o nosso representante,

queiram remeter-nos o COUpOll abaixo:
CENTRO AUDITIVO TELEX S. A�

Av. Rio"Branco, 138 - 130 andar _ Rio de Janeiro

Queiram remeter-me informações sôbre os modernos'

aparelhos TELEX.
'

Nome _ ..

Endereço . d. • •..••.••••••••

REEMBOLSO, POSTA<L

Procuram-se, em todas as cidades, Agent-es 'e'XolusivCls para
a venda !pelo reembolsp .pos.tal, de te�idos de linhos e lãs, par-a hó ..

mens e senhoras, de nossa importação e produção propria. Otima
comissão.

Oferta a Caixa Postal, 5427 - São Paulo.

VIAJANTES! OTIMO BICO

\
Casa atacadista procura viajantes profissionais mui-

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

=: Lapa - Rio de Janeiro D. F.

ENG. DIOGO PAZ DE ANDRADE
-

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento e a íamilta d�'

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

profundos agradecimentos às autoridades federais, estaduais e munr"

cipais, em especial, a Secretaria da Viação, Ohras Públicas e Agricul-'
tura, a Associação Catarinense de Engenheiros' e

- Diretoria de Terras�

e demais' pessoas, pelas manifestações de solidariedade : recebidas por'

ocasião do falecimento do pranteado engenheiro,'.
Fl'orianópolis, 24 de Março de 194,9.

o GINÁSIO EM UM OU DOIS ANOS Dee.L.in�'�.274.rle 1�4t

SECÇÃO ESPECIALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA
Pontos estritamente de âcOrdo com o programa oficial. Peça, eem compromisso, prosperes e a 61tima Portaria
�7. � de aprovações 'nos álcimos exame. • Estamos Ministerial contendo os pontos para os exames deln,clsodo novas turmas r Mensalidade: Cr$ 80,00. madureza (Art. 91) - Preparatório por CorrespoDd�cia.
PREP�RATÓRIO POR CORRESPONDtN.
CIA A ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO CURSO DE MaDUREZa "JOst BONIFáCIO"
'EM 3 MESES .APENAS , PECI INFORMaCÕES Praça da Sé n.' 28· C. p, n.' 6374 . São Paula

Programa integral com sõbre o Colégio em 1 ano _

I
. Dlr.'or: Prol. A.tonlo R. Rollo

.numerosos e�ercicio8 Clássico ou Científico. Tezoureira: Profa. Gilda Rodrigue.
Tem", livros espaciclmenta editados poro o curso.da Madureza contendo tôda o matéria de exam•.

Descontos especiais para livrarias e cursos.

'
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CONCERTOS:

O
...

A 10 de abril, no velho "Álvaro
'

S seroes .. _,
de Carvalno "

a Sociédade de Cultu-
o "Bate agora". Todos acompanhurura Musical brindará os seus asso-
no, inclusive o sr. Raul Wendhau·ciados com um magnífico concerto
sen que mostrando seu tempera.da sua Orquestra Sinfônica, sob a mento comunícatívo e' brtncalhãe,regência do Prof. .Ernanuel Peluso. bate mais .palmas do que ninguém.Como já há algum tempo a Or-

MONS. HARRY BAUER questra não, se fazia ouvir, êsteA data que amanhã transcorre Grata a tàdos os católicos de Flo- concerto foi' organizado com car i-é de grande significação não só rianópolis a data de amanhã que nho, pelo Conselho Técnico, sob apara os católicos, corno também pa- assinala o aniversário natalício do direção do festejado viali I!iS 1. a sr.ra aqueles que professam outra Revdmo. Monsenhor Harry Bauer, Carmelo Prisco.
'

crença, ou nenhuma ..Pois que, as- ora no interior do Estado, em Rio A 1 a parte constará de númerossínala o dia 'natalício do Revmo. do Sul, para tratamento de sua de canto pelas irmãs Mansur, com
A inteligenle naLaliciante será '

Cônego Freder-ico Hobold, que há saúde. acompanhamento ,de Orquestra ..
;,.amanhã m uito felicitada por suas

8 anos, integra o nosso meio como Sacerdote zeloso e virtuoso Mons. Na 2a parte .ser?o interpretadasuma de suas personalidades mais Harry Bauer, tornou-se estimadis- as seguintes peças: Ballet Egypcio,proeminentes e mais queridas. símo entre nós, onde as grandes Num Jardim de um Templo Chinez,
anunciand-o novo dia, o 24, de festas

Até há pouco como Vigário desta manifestações de apreço que lhe e Canção."O Estado" a cumprimenta, de-
P róquia tanto empre d I t ib t d '

d portanto, que para os esporfistas catarmenses e

1))
a " , en eu pe o serão TI u a as amanhã por tão E.e se esperar,

. "

-sejando-Iüe mil venturas. .

t I"
,

repitr m os suces especialmente para os do "Barniga ",
movrmen o re Ig!OSO em nossa terra aaispic iosa ef'ernér ids, com votos mais uma vez se I a 0-

" • •.que sua atuação brilhante, f'ecun- de pronto re-stabelecimento. ' sos que a Sociedade de Cultura Mu- �?�e:ora-se, com Q Fehz '�n_lver-da .e inteligente, jamais será esque- '�IVO FRAINER sical de Florianópohs sempre ifun-Í
sano, .em eore, a data natalícía ri"cida.

Amanhã comemora mais um ani- ve, com o seu programa de dif'un- srta. Dirce, N()e�y de Souza.
•.

'

.
Dai à estima, o respeito, a ad- versário natalício o jovem Ivo Frai- dir a bôa música. Saúda-a, tambem, o CeI. Lara Ri-miração, a simpatia de que é ob.ie- fill d I de J bas. Sua oração encerra br ilhante-

c Iltlr, I 10 o nosso co ega e irn-to por parte de tortos, indistinta- prensa João Fr'ainer. 'FALECIMENTOS mente a festa social. Palavras demente, corno, acima, aludimos.
Miguel G. O. La Porta ,entusiasmo e de reverência àquelaDe uma dedicação a toda prova, SRTA. MARTA DE LOURDES Por telegrama partícular;: que, até aí, muito vinha contribuin-sempre pronto a servir, o '-Revmo. BARRETO

�ubemos
do infausto passa- do com seus esforços para o esplen-Cónego Freder íco, enquanj-. chefe A efeméride de amanhã regista o ento, no Rio de Janeiro, para do� dlt Sociedade. Os pre�e�tes see guia espiritual de seus paroquia- aniversár-io natalício da gentilís- de se tinha transferido em levantam, à uma, para felicitar onos, participou sempre de nossas sima senhorita Maria de Lourdes'. bJlsca de melhoras, do 11 ·�s.) es- CeI. Lara por sua sincera e eloalegrias e tristezas, de nossos em- Bar-reto, dileta � filha do distinto "(imad? patr�cio, sr. Miguel,�a" I quente

. oraçã�, e para desejar àpreendí.mentos, enfim de nossas lu- casal Francisco e Joanoca Barreto. ribaldí Oroflno La Porta, 'JJho (srta. DIrce mi! venturas.I as. animando-nos com sua presen- Às suas muitas amiguinhas Mar-ia do finado capitalista, Angelo I LEMBRANÇA DE FESTAça confortadora, tendo sempre uma de Lourdes lhes oferecerá uma me- Malagu�rn,er.a La Porta, a�ltigo �inda hoje se .�om�nta, co�, en-palavra de coragem .de carinho pa-
\

sa de finas bebidas e, doces. concessronarto da Loteria do tustasmo, a reumao Iítero-socíal doIra todos, em todos os momentos.
Estado, e de d. Josefina Orofi- "parriga"� quarta-feira. �ontam-sePor isso, as homenagens inúme- SRA. DOROT]�A CARVALHO no La Porta. O" dias. ate 30 para repeti-la.ras que receberá o nosso. aniversa- ,COUTO A triste ocorrência verificou- ! Felizmente, já há em Flortanõ-r iante, no dia de amanhã serão um Fa7. anos amanhã a distinta sra. se quarta-feira última, e balda- boIis, uma plêiade de valorosos ar-leslemunho, pálido embora, de d. Dorotéa Carvalho Couto, digna dos foram todos os esforços da �istas dispostos a, neste século deprofunda gratidão, do eterno re- consorte do nosso conterrâneo ISe. ciência para salvá-lo. 'lutas sublimarem o espírito,conhecimento de ,s·eus amigos e Décio Couto, fiscal de fazenda com Embora residindo recente,-,' Com a multiplicação de socieda-paroquianos, que pedem a Deus exercício nesta capital. mente em Porto Alegre,.o ex-.;

des assim, ter-se-à a vitória do Bemderrame bêncãos infindas sobre o 'Dama de excelsas virtudes, solíci- tinto gozava de geral estima e
e da Paz. O Bem dos 'homens e a

O dia amanhã registra o aníver-
Reymdo. Con�go Prederion Hobold. ta à prática do bem, a natalicianLe O melhor conceito na so?ieda�e Paz dos homens. O ideal do mundo

-sár!o natalício do nosso distinto A 'l"
t

' .

f de va '; ,conterrâneo sr. Romulo. Noceti,
e e, pOIS, 'os nossos slllceros dE' amanhá será muito f'elicitada desta erra, SOClO que OI -! cristão.parabcll8.

por suas numerosas relações de rios clubes r onde sua presença,"úonce<itüado comerciante nesta pra-
a·mizade, admieadoras de seu bonís- despertava gerais simpatias, S AII' ') , )' t"

ça. O ilustre nataliciante é proge- SR. RETNALDO ALVES simo cOl'ação. pela lhaneza. e fidalguia. nG � -o -OS-,;;)�pO 1 JCOSnHoI' do nos·so prezado diretor-ge- A efemél'iele dc' ho.ie assinala o trato.renLe ,e proprietário dêste diário aniversál'io natalício do sr. R�l- FAZE MANOS AMANHÃ: Foi um grande- des,eortista, portugueses'S'1'. Sid,nei Nooeti, e conta com vas- d AI �'l .

t f-
. . ,"

t d
.

t do a selecao cata
� .

o .">. ves, )enqms o ,'uncronal m _ o, sr. Alexandre Silveira, co- en O ln egra , -.
,

,

to circulo ,de amigos que, amanhã, ..

I
.

b te anos pas- Lisboa, 26 (U, P.) - Presos depOl3_
mllnIClpa .

merciante. nnense que se a u
das rec-entes eleições presidenciais, acu-

.() home-nag'earão. Seus amigos e colegas lhe presta- _ a sl'a. Tsabel Coelho de Sousa, sados com veterano quad!o sados de própaganda subversiva, foram.
"O Estado" lhe envia um cordial, rão homenagens pelo decorrer de esposa do se. Solou de Sousa, indus- paulista, na Capital de Sao libertados hoje os drs, Armindo Rodri..,:...abraço, desejando-lhe perenes feli.

i .seu alliyei'sál'io.
Paulo tendo atuado com gran- gue's e Cruz Ferreira e o escritor Ma· '."cidades.

_

' lri.a!.

Jose' Ca1'\'3.l110 de brilhantismo em vários es- nuel Mendes, que foi o chefe da prop�-
- a Sl'a. Maria

I ganda em favor do candIdato da OpOSI'

--

DESEMBARGADOR NELSON DE Borja, esposa do sr. Prócópio Bor- portes. cão Norton de Matos.
SRA. LíDIA ROBERTA THOMAZ I ,SOUSA GUIMARÃES ja, comerciante acatado nesta pra- A noticia de sua morte ecoou i

-

Continuam detidos pela polícia ,o es-
A da<ta de hoje assinala o natalí- T1'an&0orre, hoje, o aniversário

ca. dolorosamente na Capital Fe-' tudante Mário Soares e os drs, Francis,;,.cio ua exma. ,sra. d. Lídia Roberta I
natalício do nosso eminente conter-

_ o sr. Sílvio Fernandes, fun- deral Porto Alegre e em nossa, co Zenha, Ramos da Costa e Jorge"Thomaz, esposa do sr. Eulálio To- II r-âneo dr. Nelson de Sousa Guima- cionrio público federa]. cidade, onde gra�de era o �ú-' Al_a_r_gã_O_, _

-maz, funcionário da Inspetoria Re� ;

l'ães, desembargador da nossa co-
__ a sra. Dorotéa Comeli, espo- mero de seus ar�l1gos e admlrai goional de Estatística Municipal. lenda Corte de Justiça. Íntegro e sa elo sr. Irineu Comeli í'uncioná- dores, que admlravam sua no-

clllLo, sua atuação no Tribunal de ;io ,estadnal em' Rio d� P-eixe. I breza
de caráter.MENINA ALIJDCT VIEIRA .Justiça tem ,evidenciado à coletivi-

_ a srla. Maria de Lourdes Tei- Deixou viuva. a exma
..�sra., _doVê passar, hoJe, seu 40 aniver-, dade catarinensp, sua .iudiciosa per- ve. 1 Helena Garofalls La Po,- �a, llao,sário natalício a galante menina sonalidade, motivo porque, hoje, deixando descendente').Alijuci Vieira, filhinha do casal será muHo felicitado por seu vas- 'DOS Â família enlutada, embora•

d NOIVA : ,

t.Ali�io Vi�ir� e su� ,:xma. esposa ., to círculo de amigos e admiradores, I Com a graciosa senhorinha Iri- tardiamente, as nossas sen 1-,JucIla TeIx:elra VIeIra. ·enlre os q'uais, com prazer, nos in- néa Cardoso, dileta filha da exma. das condolênci '1,.1.
------------------�

--

MOREIRA, I
cluimos.

I sra. vva. ·d. Maria_ A. Ca:'d080,.e R b elD, Coq,uel"ros
PROF, ROBERTO

'.
; I d·eslacada ornamento SOCIal da C1- O'U OFaz anos, nes�a, data, o

Ilustre,' MENTNA ANA MARIA dade de Lauro Muller, contratou"co'�stad�ano protesso�' R_aberto Mo- Complelou, onLem, mais um ani- núpcias, o nosso conterrâneo Sr.
O audacioso larapio surripiou v�liosa corrente d6 ouro.:r�Ir�" fIgura. de proJeç�o, no ma-I versário a inteligenLe e graciosa Ely Lm'enzi, filho do Sr. Francisco

A policia em attmdade.
.. . .,'

'_gIster1O cat-armense. O dlstl�ltO edu-
II menina Ana-Maria Schmidt, estre- Lorenzi e de sua exma: sra. d. Ana A·" S'lva é um CD reliquia de farruha, esbmadlS!;Hlla.,

,

"d' t p tal on
O sr. rqUlmlllo 1 . -

.'
_

',-cador ja reSI lU nes a ca 1 ,
-

mosa filhinha do nosso prezado Maria Lorenzi. merciante há muitos anos estahe- estando de posse �ela o comeruan
. ·de, com profeciên_cia, dirigiu � Ins-I conterrâneo Sr. Lourival SChmidt, Felicitamos o jov.em par, augu- lecido em Coqueiros com armazelll te. Calcula-se o numero de anos datituLo de Educaçao. L-elegrafista do Cabo Submarino e rand,o-lhe f:elicidades.

de sêcos e molhados. Até ai nada corrente, em 400� '.

As ,inequívocas provas de estima ele sua exrna. esposa d. Ana Kers-
I T mb comerCIante deu p()J'

,

b' 1 t s rsó de seu
"{TIAJANT1'E�'. ,_ de novo Seu tratamento à numc- a em o "

.

h
.

'·que rooe ra pe o ran cu tck Schmidt. '"

rosa fre�uezia é o melhor pos,\vel! falta de ,Cr$ 1.200,00 din elro so-'naLalicio, nós nos assoüÍamos. _Á..na-Maria, sorridente e f�liz pe- Procedente de Blumenau, aêha-se
t

.--

e os artigos que vende são de P. A I nan e.
,. .

d' t t
J.(}- decorre L' de t.ão grato aconte,ci- entre nós, o nosso prezado coes-

. _ A ocorrenCla Ime la amen e, foimento, of·ereceu às suas amigtli- .taduano Sr. Virgílio Dias, proprie- preocupação do lucro exceSSIVO 11ao h"· t d ut rio tenta e o homezinho se sente iJ"u levada ao con eClmlen _o a a " -nhas, na residência de seus pais" trio da conhecida emprêsa de li-
.

(.
".

t '1 p.:. da,de poncial de p antao qu.e a re-Aniversaria', hOJ'·e, a disLinta se-, S ld h M
.

1 9 mousines que lrafega ·enLre aqu'ela aSSIm. JonSClencla ranqm a, - J
, •

b
'

\.
a rua a an a arln 10 n. , uma

'O d t d' .t' O'istou e deu c011leço as uscas. I
nhora d. Lídia Bíttenc�urt Vieira, festinha Í11tima, à qual comparece- Bidade e nossa capiLal, Expresso que e. peor ,e �l o e �ue, nes.,e ;odo momento o ladrão será" guin-digna esposa do nosso Ilustre üon-

ram suas inúmeras amiguinhas. "O Rápido. mundo, mesmo os bens nao esb;o
.

d' CO.il-

t
P I V·

.

f l' l d 'l'sentos da '\'l's'l'ta dos maus, que nr; dado_". Que sera, .Iz-nos, com
terrâneo sr. Adeli:lO ascoa

I,el-I Es-tado" a' felicita, embora tardia- De,sejamoS-'lhes e IZ es a a com

Dl'
'ra ,estimado fUIlCl,l'nárlO estadual. mente. voLos de prosperidades. momento proliferam por tôda par- vicçao, a e eg�cIa, sera.

Esperemos, pOIS.
Dama de nobres senLímenLos

-

te.cristã05, a natalician�e será muito FAZEM ANOS HOJE:
'

DR. HANZ BUEDGENS
I

-

, .
, , .. Assim é que o benquisto co:r:er-ellmp1'imentaifa por suas re açoes - a sra. Ines Borges de AraUJO. Está em FlonanopolIs, vmdo de

'd'
.dr amizade.

-, o sr. Dãrio Alexandre da São Joaquim, o provectó advogado ciante teve sua. reSl e�c�a arrom� Beul"stro dI' rá � 'Re Cunha, músico reformado. nos foros, daquela próspera cidad� bada por audaclOso laraplO que,
"SRTA. NELY 'PAULO - o menino Hamilton Moura I serrana dr. Hanz Buedgens. O ilus-I estas horas, já deve de estar soJ.) A ·Diretoria Regional dos Cor-Completa, boje, mais uma prima- Ferro. tre visitante quc é muito relacio-l as vistas policiais. O fato s.e deu an_ reios e TelégTal'os de Sanla Caiari-Vera a graciosa e gentil senhorita - o sr. Augusto Roberto Jacques, I nado nes�a capital, tem siclo cum- I te-ontem, ás 20 horas, 111aIS ou me.. na, avisa aos senhor�s _possuido�e�Nely Paulo, dileta filba do sr. conceituado comcrciante·, sócio da. primenta'díssimo por seu va.sto nos. O gatuno fez, U11: �alal1ço dos de rrecliptores üe ràlo.lO:recepçao,Elias Paulo, comercianLe .esLabele- Livraria Xavier. .

,círculo de amigõs que muito o es- pertences �o sr. Arqullluno e lt:v01.l I que o prazo para �, regIstro . se�eido nesta praça. - a srta. Zení Linhares. I timam. loque haVIa de melhor, em ouro,

I'
milHa destes aparelhos, eX�Ira�,tSuas' inúmeras amiguinhas ap1'o- �- o jo"em 08\'a1do Fernandes. "O Estad�" o cumprimenta, fa- inclusive um ·relógio com conwri- a:U do c�rrent: mês

..
A partU' ce\'eilal'f:o a oporlunidade que se lhes

I
- o menino DinarLe Borha. I zendo-Ihe votos de feliz perm�nên- I,da e grossa corrent,e, de 24 qlllla-!1 de Abnl .ser�o regIstrados comúfel'ece para homenag-eá-Ia. - a srta. Isabel Sanlos, filha do cia nesLa capitaL / j tes, avaliada em Cr$ 20.000,00. Era multa de Cr$ 2<>,00,

SR. RóMULO NO,CETT

Revmo. Cônego
Frederico Dobold

sr. Epaminondas Santos.
- a sra. Zica Santos Colares, es

posa do sr. Gabriel Colares, resi
dente em Itajai.

- a sra. Maria L. da Silva, digna
esposa do .sr. Leandro José da Sil-

Suas mãos, impascientes, se erguem.
muita vez, clamando por palmas
gerais, no que é atendido, melhor
mente, pelo Evangelista, Alwin,
Mendes, Garcia, Lopes e João Pinto.
Com o prosseguimento do "show ",

Adolfina Cordeiro canta "Chame-

Vidaeocial
ANIVERSÁRIOS:

SRTA. AN[TA H. DA SfLVA va.

Festeja seus natais na data de
:,amanhã, a' graciosa senhorita Anita
Hoepecke 'pa Silva, dileta filha do

; exmo. snr. dr. Aderhal Ramos da
Silva, governador do Estado e de
-sua exrna. espôsa d. Ruth Hoep
.. cke da �ilva.

.numerosas amiguinhas, admirado
.ras de sua modéstia e sua magna.
nimidade de coração.

go "e "O que vier eu traço",
O ANIVERSÁRIO. DA RAINHA. O
SNR. CEL. LARA RIBAS A SAUDA

Com as 24 badaladas da Catedral

SRA. LíDIA BITTENCOURT
VrEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doenças.nervosas e .mentaís
Direção: Prof. Otavio da Silveira

Dr. Arnaldo Gilberti
Clinica: Dr.' Lacerda Manna

I Dr. Laufran Villanueva
,i Dr. Severo de Almeida Netto

I CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA

(Tratamento pelos mais' modernos metódos Europeus e Norte-America

nos. Choques elétricos, pelo' .Cardiasnl, pela Insulina, pela. Picrotoxina,

I
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insu.Ilação ventricuLar na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi-
me alimentar \"

I ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS

Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso
lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es-Ipecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

Transporte de doentes.

ELETRICIDADE MÉDICA
Imoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-

res do cérebro.
Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta

e Infra Vermelho
AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA Nó 1247 - BACACHERI

FONE 3055

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQmAATRA" - CURITIBA - PARANÁ.

Representd.nte--Rio
Representante especializado em artigos texteis, otimamen

te introduzido no comércio a1(3.cadista, aceita representação de
fábrica de tecidos, artefatos de tecidos e dos demais artigos
similares, rendas, etc., para a praça do Rio de Janeiro. Aceita
tambem representação de artigos de outros ramos. Cartas para
Werner MandeI, Rua Laranjeiras 210 s./ 806, Rio de Janeiro.

--,�------------------------------------------------------
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SEU DINHEIRO VALE MAIS
quando o senhor se utiliza dos servíçns da

Passagens - Seja a sua viagem de turl-rno ou de negó
cios, obterá, na S. A. S., serviço melhor pelo mesmo pI'eç{).·
Os super-conrortãveis D C-6 o transportarão à Europa, Mon- \
tevideo ou Buenos Aires com a máxima rapidez e confôrto.
As horas de viagem são horas de prazer, inesquecíveis t

Passag�ns de (�hamada - S. A. S. Irá buscar seu

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

viço pode ser J?ago aqui, em cruzeiros. Explique-nos o seu

caso e deixe o resto por nossa conta.

ClIlrga - Mande suas cargas pela S. A. S .. A remessa aérea

por ser extremamente veloz aumenta o juro do capital
empregado.. O manejo cuidadoso evita prejuizos. As tarifas
da S.A.S. tornam o transporte aéreo, transporte econômico.
A embalagem aérea mais leve, custa muito menos.

Donativos· Os novos super-confortáveis D C-6 S. A. S.

não só levam passageiros e carga como também enco

mendas. Se tem algum parente ou amigo ausente envie

lhe uma lembrança, via .aérea S. A. S., que lhe causará

a maior alegria.
Correio· A fim de melhor colaborar com seus clientes
e amigos a S. A. S. instalou em sua loja um serviço.de
Caixa Postal e Venda de Sêlos.

� .

,
, IIIRLINE$ SI'STEM

Linhas Aéreas Escandinavas

RIO: Avenida Rio Branco, 277-loja l' BD - Tels, 42·1704.
SiiO PAULO: ladeira Dr. Falcõo Filho, 56 s. - Tel. 6·4965

REC.IFE: Avenida Rio Branco, 155 - T�feFone 9773
•

Informações e passagens em todo o Brasil nas Agências de

Turismo e .representantes da"AeroviasBrasil" e "Cruzeiro do Sul".

,

•
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Departamento de Saúde
Mês .de março.-Plantões

27 - Domingo - Farmácia da Fe - Rua Felipe Schmidt.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

.:Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17. '

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de

1949.
Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

,ti
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A mulher tem obrigação de ser 'f . ........
t Ir'_<. ......

bonita. Hoje em dia só é feio quem ,
-' _

quer. Essa é a verdade. Os' cremes C.mi••" Gravata., Piiarnel'lprotetores para a pele se aperfei- Meial d.. melhore., pelol me'

çoam dia a dia. '

.
Dorel préçel.6 n. CASA�M: �

_ _

Agora já temos o creme de alfa- CELANEA'__ RuaO. �1I.fr.
ce "Brilhante" ultra-concentrado ---------------.-------�-,...;..-----

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer. afinar
refrescar a cutis .

Depois de aplicar este creme, ob
serve corno a suá cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. Ü'

Creme de Alface "Brilhante" per

míte á pele respirar, 'ao mesmo

tempo que evita os panos, as mano

chas e asperezas e a tendência pa

ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi·

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface ,"Brilhan
te". Experimente-o.
É um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas. S./A.

Nunca _)despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

bem barbeado ...
aclamado/
Por maís delicada que

seja a pele e forte

que-seja a-barba+sua .

satisfação será com

pleta, se usar as lâ

minas Gillette Azul.

Gi.llette:

AZUL

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

A beleza é
'obrigação,

•

I

se, com a intenção única de atírar l-; •••••;......... • ., �:�"::: �.:
os ex-combatentes contra as auto- Beb'ate' 'ôbre oridades constituidas. 11

Pacto do A lião tico

. F. MONTEIRO & elA. LTI)A.
CASA FDNDA:qA EM 1929

A maior organização em Secos, Molhados e Ferragens
por atacado

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

terrestres. .

out�')ssim, comunica também, que a sua tradicional
lista completa de preços é publicada mensalmente no

jornal "O Estado de São Paulo", no ultimo ,domingo de

cada mês, enquanto que no jornal "A Tríbuna", de San

tos a publicação é feita nç 3° (terceiro) domingo de cada
mês.

Filial
Santos

Praça da República, 56 Rua Cantareira, 557 Rua Teodoro Sampaio, 2871

'ca,ixa Postal, 3792

End. Teleg. "FURA0"

·Sofreram duas der-'
rotas os comunistas
baianos
Salvador, 2!1 (A. N.) - Os comu

nistas baianos acabam de sofrer
duas derrotas: a primeira, não lo
grando infiltrar-se entre os operá
rios das oficinas da "Navegação
Baiana", ante os protestos decidi
dos do povo, publicados na impren
sa, ·e nos quais oitenta por cento
repudiam o credo vermelho, de
nunciados as manobras bolchevis
tas .que procuravam envolvê-los
numa campanha de Prestes, a qual
teve inicio nesta capital com a

maior desenvoltura; segunda: com

a eleição da chapa democrática da
nova diretoria da Associação dos

Ex-Comhatentes, Secção' da Baia,
cabendo a presidência a 'Didier de
Sousa Costa, que conseguiu reele

ger-se, apesar de forte resistência
d!1S elementos vermelhos, que pro
curam por tôdas as formas con

trolar a referida associação de elas-

A denota da legenda comunista
causou a melhor impressão, eviden
ciando o malôgro das atividades
conf'usíonistas .dos verme1hos, que
vão caindo dia a"dia em constante
descrédí to.

.'

••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••

Heivo-s� D.ebin:
, ..

tedes
.

Provocam
a Heura.sthenla

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas'manifestações previna
se contra as suas conaequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigo�at
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal' revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forç.s
perdidas e a energia da juven
tude áã �e�s exhauridaL

·Vistonal)
'ORTIF'IC'A E DA SAÚDI
L II _1Se1J.<MVJa.A>'IIIIIAJ,. S. 'eul.

Matriz
São Paulo

Larga-me .. " '-,
�

Deixa-me grilar!

/�
t
I

A'" I ..•
" y ( r; '"

�, <. ��,

�AROPE
S•. JOiO

Combate a tosse. ""o

bronquite e os resfria
dos. João O Xa�ope S.
éeficaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
solta 'o catarro e fa·:a.

exp�ctol'Qr fàcilmênte

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

Roma, 24 (D. P.) - O Sena
do italiano espera poder ter
minar amanhã o debate sôbre
o Pacto do Atlântico, tendo
frustrado, na sessão> de hoje, os
novos esforços

.

dos senadores
comunistas no sentido de re

tardar a decisão sôbre o tra
tado.
Ao mesmo tempo, aumenta

va para dois o número de viti
mas em consequência dos atos
de violência provocados pelos.
comunistas em manifestações
contra o Pacto, ao 'falecer em
Foggia, em consequência de fe
rimentos recebidos sábado pas
sado, mais um manifestante.
Em princípio da semana pas
sada um manítestanje morreu'

durante um "motim" em TernL
. .

'Cabe.los Brancos'

Sinal de velhice
A Laça0'Brilhant. faz 901.

tal' a côr natural primitivóS
(ca,tanha; l.ura, doil'Oda QU

lIlegra) Im pou.o tempo. Não
, tintura. Não mancha I não
.uja. O leu' ueo 'limpo •

facU e agradá".l. _

A Lotêio Brilhante :�ztinlJU.
OI ca'pa•. o prurido, a ••bor
r�éa' e tôdal a. afecçõ.. ·pa.,.
ra.itdriae do' cabe,o, allim
como combatI a cal"ic'., re

.italizondo a. raiz.. capila- .

r••. Foi apro"ada pelo Depar
tamento Nacional de Saúd.
Pública.

�@rm4n�

Filial
São Paulo

���-----------�------'-------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Este fato const.ituíu algo importante por
que, em 26 ano!, era a .pr ímetra vez que
o pavilhão de listas e estrelas singrav.i vias da Moore·McCormack foram destí-

o Comité Internacional de Liga
ção dos Intelectuais pela Paz, a

Federação Democrática Intern reio-

:as instalações. necessárias às suas opera- seu "Trade Development Bureau".
.ano seguinte, em virtude da intensifica- Nos dez anos que antecederam a Sp.

-ção do comércio com a União Soviética, gunda Guerra Mundial, a Moore.Mc.Col
>(Js dois sócios se sentirám encorajados .mack empregou grande pa,rte de sua

.a permitir que os seus navios atendes- atividade promovendo o incremento co

,s,em à chamada da navegaçãio regular de mercial com as nações do ocidente e 10
-verão no pôrto de Leningrado, da mes· "riente europeu. A invasão da Polônia
'ma maneira que já estavam atendendo pelos exércitos alemães, o que ocorreu,
à chalnada de inverno no gelado pôrto 2m setembro de 1939, deu à emprêsa a

de Murmansk.

,oportunidade de volta,r suas vistas. para
O interêsse demonstrado pelo comér- o intercâmbIo comercial com os países

'Cio com as nações bálticas ficou eviden- da costa oriental da América do Sul, pas
ciado com as facilidades que, a "Ameri- sando então a colocar novos produtos em

<can Scantic Lines" passou a conceder aos .mbos"Os mercados. Naturalmente, tais
passageiros; em primeiro lugar tratou transações eram' feitas pelo "Trade De
,de recuperar quatro (4) barcos da strie velopment Bureau", da Moore-McCor-
"Scan", modernizan_do-os e dotando·os mack, sediado em Nova York.
-de instalações para 90 passageiros. Então o "T. B: D." tratou de desenvol.
Em 1936, quando a linha de navios

16a. Delegacia Requmal.
preoêupação natural é a defesa Cd AVISOpaz, a tôdas as personalidades filie

.

em todos os países aspiram ao pro-
A Delegacia Regional do Minis-

nal de Mulheres,. as persoualudos gresso : sindicatos, movimentos de tério do. Trabalho, Indústria e Co
intelectuais e politioa abaixo-asai- mulheres e de jovens e suas federa- mércio, avisa aos srs, emp regado
nadas sentem-se inquietas pelo Ia- ções religiosas, organizações cul- res que a 30 de abril. vindouro ex

to de estar cada dia mais ameaça- camponesas e cooperativas, agrcmia, pira o prazo para o recolhimento
da a JmZ entre os povos, ções religiosas, organiizaçêtes ,-uI ao Banco do'Brasil, ou ao estabe-
Em 'diversos Paises, imprensa, turais, de sábios, de escritores, de lecimenio bancário autorlzado

rádio e homens politicos semcium jornalistas, de artistas, políticos de- BANCO INDúSTIUA E CÚ:\[ÉRCIO
abertamente a inimizade e o ódw rnocratas, para que se pronunciem

DE SANTA CATARINA (INCÓ), do
contra outros países e fazem a pro- pelá paz. E, lhes dirigimos um apê-

IMPóSTO SINDICAL que deva ser

paganda para uma . nova guerru 10, ao qual os concitamos que tam-
descontado dos empregados no

Em lugar da diminuição de exerci- bem se associem, afim de convocar-
corrente mês de março, na forma.

tos e armamentos - O' que seria para o mês dc abril dêste ano um
do que dispõem os arts. 582 e 586.

mar. ,miliarizados com. as curiosidades e atra- §
Uma das sérias consequências vindas ções existentes nos países orientais' e justo esperar após o término da Congresso Mundial dos Partidários

30 da "Consoljdaçâo das Leis do

-corn a guerra foi a interrupção de tod) ocidentais da América Latina. guerra mundial - verifica-se, ao da Paz, cujo objetivo sera unir tó-
Trabalho.

•

"tráfego de passageiros entre os Est.ados Pcr outro lado, a Mobre-McCormack contrário, uma incontida corrida ar- das as forças ativas dos povos de Avisa, outrossim, que a part ir

'unido� e a costa Oriental da América do Lines estava cooperando com a "Mariti-
marnentista. Blocos militares são todos os .pal·ses em defesa da Paz.

de 2 de maio próximo, a Delegacia
.Sul. Mais uma vez, a emprêsa Meore- me Commisslon" em outro Importante

.McCormack resolveu sanar essa lacuna, sector. Este órgão resolveu simplificar criados" constituindo uma ameaça Grande é a nossa esperança de
Regional exercerá rigorosa fiscalí

.adquír lndo para talo. barco sueco SAGA a construção de navios, criando para tal para a coexistencia pacífica dos po- ver se erguerem por tôda parte, no
zação, inclusive no interior do K':-

,e ponelo-o em serviço entre os deis con- LIns poucos modelos-padrões, afim de
VOS. Em diversas partes do mundo mundo, os defensores da paz.

tado, e ps ihfratores serão punirícs
tlnen, tes. Durante quatro anos éste foi o economizar os gastos resultantes de ' COIU a m lt d d té d 1
"Único serviço de passageiros. via marttt. uma produção em massa. O primetro perduram ainda focos de guer-ra, FRANÇA _ Aragon, Mme. El·.i:."

U a e ez a e ez mi

ma, existente entre os Estado� Unidos e pedido dessa classe de navio foi feito .acesos e alimentados pela intervcn Brault, Abade Jean Boulier, Jean
(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada

o Brasil.. I pela, Moore-McCormack, destinado à ção de Estados estrangeiros e pel» Cassou, Aimé Césaire, RaYl1\OIr:1
Consolidação) art. 598).

Enquanto desenvolvia essas atividades, I "Amerlcan scarittc Line", El no verão c1? d f f C Florianópolis, marco de ·1949.
ação direta e suas OI'Ç'aS armar as. ozniat Pier e C t A'

. r> I "

.a Moore-Mc·Cormack principiou a se in-

"
1939. o primeiro barco de uma série

.de
"'., r o, rme ,.0 [CIl R

O d d t t j M
.

E
' aui Pereira Calda« - Delegado

teressar também pela navegaçâo de -ca- seis, batisado com o nome de SIS DO- S pOVOS O mun O, en re un .,). r me.. ugenie Cotton, Mme Gabi-ic- R
.

'

, , - NJ- , egional do Trabalho.
botagem. Em seus primeiros dias de e- , NALD MCKAY, levantava ferro com eles- nao querem a guerra. ao querem lhe Duchene, Paul. Eluard, Yves
'x lstêricia, a emprêsa dispunh� d� bar- I tino aos portos do Báltico. para ínaugu- novas carnificinas, novas ruínas c Farge, Justin Godard Fréderic

Jo'_I'O
o.�. o o o 0· ••••

-cos-carvoeíros transportando carvão pa- Irar essa nova fase ·da politica de nave CASA MISCELANltA di
"

.ra I'Clinchfield Coai Oompany", para os I' gação marítima dos Estados Unidos.. devastações. E o dever de todos Iiot-Cur-ie, Mme. François Lec!erc,. • o •
.U.-

portos norte-americancs da costa do. Em virtude da irrupção da guerra na OS homens honestos, dos homens Louis Martin-Chauff'ier Pablo .Pi- bUl�r. dOI .RádlO' R••C. A

.Atlant íco. ; Europa, as, atividades da .. "American da 'arte, da ciência e da literall! -

casso, Marcel Prenant, Paul Riyer:,
.

VR,ctori V'lYUl�. e Oiac:ol.
Também nesses seus primeiros dias de Scani:ic Line" sofreu inicialmente algu· ra, O dever de tôdas as organizat;üts Mme. Romain Rolland, Armand Sa-

U8 COIllelhetro Mafr.
,existência, a companhia se entregava ao ma interrupçâo .. sendo afinal totalmenl�

democráticas é o de se lançarem. I El 1'· A L U
transporte de cargas, em geral, entre os paralizadas. Durante os anos de 1940 e acrou, sa nolet, Vercors. G A - S E

.'portos costeiros do país. , 11941 os interesses da Moore-McCormack com espirito decidido e apaixl'.n.�t·· GRÃ-BRETANHA -J.D. Berna! .f. um BANGALO novo, composto de

Terminando o ,conflito que, durante. se centralizaram na América do SuL A da disposição de unidade em dde- G. Growther, J.B.S. Haldam', Dr. pequena saleta, sala de estar, quar�
.quatro longos anos, cobriu de sangue p ,: "P�ciflc Republics Llne" acabava de .

t·5a da paz entre os povos. Hewlett .Johl1son, deão de C!ll1ler- o para casal, quarto para solleiro,
luto a humanidade, a Moore·McCormack I inaugurar seus serviçcs entre os portos

·d
.

I
.

'd t d P ·f· d E t d U·d Por isso, nos dirigimos a tÔdd;> bury, Denis Nowell Pritt, Mme Ma·- •
cosinha, banheiro 'e W. C. e quar-

aumentou conSI erave mente suas ativl' a cos a o aCI ICO o� s a os nl os

dades. Prosseguindo com a sua linha' e os portos' da costa oriental da América as organizações democráticas, c!;ja 1'ie Pdtt, Mme. Nora Wooster, to para empregada e banheiro e

sul-a.mericana, a emprêsa extendeu suas ,I elo Sul e quaCro nevo.s navios-mistos es-, ....... ........ Il'AI WCd'
.

. �IA - Mme. Ada Alessandri- ' . . para emprega a, proprio pa�
Unhas de cabotagem até a costa do Pa- tavam em construção, para aumentar a fontes vinícolas da América do Sul.. 1ni, MaSino Bontempelli, Renato ra casa ou ,pequena família de tra�

oCífic�. Planos, foram feitos para criação frota que servia a rota Nova·York-Bue- Quando, durante a temporada de pelxt

de lm11as transatlânticas tão logo sur-, nos Aires, qundo os japoneses atacaram do ano, houve escassez do "peixe "zu1·' Cuttuso, Guido 1\-Hgliotí, Mmc. I.sa tamento. Instalações modelJlas e

.gisse a ocasião.
-

,pearl Harbollr. na costa. oriental dos Estados Unidos, Miranda, P.ietro Nenni, Mme. (>.1- conforto.. •

E1T{ 1921, o primeiro barco da Moore-, Durante a guerra, 'es agentes da "War Moore-McCormack Lines encontrou uma mUla Havel"a, Mme. Maria Magda- Infopmaç.ões com ,C. L D. - Rua.
McCormack cruzava 'Ü Mar Báltico e ')

.

Shipplng Administration" e da Moore- fonte abasteçedora do prOduto na Re- I T· 19 S
.-êxito foi de tal monta que, em 1924 a ,McCormack manobraram com mais de pública Argentina. Os peixes eram e11.

lena Rossi, Giuseppe de Santis, !'aJano, - obrado.

"United States Shipping Board" pro- uma centena de. barcos de todas as clas- tão postos no gelo e embarcados em Emilio Sereni, Elio V'ittorini. 1tú·

A H
•

f,:��i��SU�: c:�����aã�'e��!:�����ãOno:t:� �:s ;0�I:������a��a�r��1��I:S'�!�:���� ������:,s en;q�!�����i:�nl.�:aes�:c������ se��,/��g��UNIDOS Howad
DSSla abrica a

.americano, ficando a recém-criada "Ame- NA e URUGUÀI - transportandQ.- apro .. ' te adaptados. bomba ato"ml;crican Scantic Lines"_ sob a supervisão d&... xlmadamente, 1.000,000 de soldados. Tam- Por outr·o lado, gra�des quantidades de _

Past. Ada :rackson, lbert Kah n'. . a
.Moore-McCormack. Eln'quanto isto acon·, bém transpol'taram, durante aquele pe- frutas frescas foram enviadas para os Mme. Gene vVeltfish, Mme. Ella WASffINGTON, 24 (UP) _ O dr.
tecia, o serviço de cabotagem da 1\'Ioore- ríodo, mais de 20.400.000 toneladas de Estados Unidos,' Escandinavia e PIl,se, Winter. David Bradlei, medico- e ciemista
McCormack era reorganizado pa'ra cons- carga para os Estados Unidos e seus a- bálticos, procedentes des países sul-ame· .

DINAMARMA
tituir .un "corredor" entre os portos si- liados..Quarenta e dois barcos perten- ricanos, através da Moore-McCormack,

- Agl1ete O!;)f n, 'conhecedor de assunto-s atômicos

·tuados na costa do Atlantico e os do ce-ntes ·'ÜU contratados pela Moore-McCor· que assim estava cumprindo o seu pro· M. A. Nexo.
,

I declarou que a Russía não somente

.golfo do México. Ligando inicialmente mack Lines prestaram .serviços de guer· grama de desenvolvimento do comérci� URSS - M. Cholokhov, A. Fnrll>- conhece o segredo da bomba tomi.
;as cidades de Filadélfia e Nova OrlEians, ra - alguns completamente transforma- internacional. P l' d N· P

.

ev, . <e osseev, ma opova S. ca, como "tambem J'a' esta' maullfa�
-o se.rviço expandiu·se rápidamente e já .d'os em cruzadores auxiliares � outros Afim de melhor servir aos que se uti·

'em 1927 o recém-aberto pôrto çie Corpus servindo pa'ra o transporte de tropas e lizavam de seus serviços de transporte, Vavilov, Mme. V,Tanda Wassil!t'\vs- turando armas atomicas". AC'res('.t'Il�

·Crlstl, nq Estado do Texas, estava igual- de equipamento, embarcando artigos tais como, óleos ve· lia. tou: "acreditar-se que ap'�na!'
.mente serviço pela Moore-McCormack. I Atualmente, a Moore-McCormack Line� getal e óleos anl.mal, a empresa provi· NüRUEGA - Mme. Mimi Svel'- os Estados Unidos conheçam os Se.
Foi também nessa mesma época qUe está tratando de voltar ,às Sllas atividades denciou para que seu cargueiros tive!;· d J drup ,lln en. gredos da bomba atômica é ÍnCI'4

a companhia firmou s.ua pOSIçao na de tempo de pttz. Já realizou algo no sem tanques de formato apropl'iado, ps·
SU 'CIA M A

-

.A é I d S I
.

t
.

h d t b d t· E - I me. ndréa Andl'e- dl·r nllma ·das "qllatI'o d·eSI·luso··e.�"
m r ca ou, a cUJos por os ·Vll1 a re.estabelecimento no serviço regular de ra que o 'pro u o em arca o lvesse o •

'servindo desde 1914. Em 1925, a l'4oore- cargas em suas rotas comerciais e Já �ll1ínlm.o ele derramé. Em 1939, quanelo en.
.

fatais. O dr. Bladei é autor da obra
·.McGormack começou a operar com 'ps está planejando 'o retorno ao serviço::le uma cer.ta ,espéCie de óleo vegetal toro POLONIA - ,T. Borejsza, Dem-, "Sem lugàl' sôbre os· acontecimen�
navios pertencentes ,à "Board's American passageiros entre os Estados Unidos e" nou'se dIfICIl de ser ObtIdo no mercad') b k·· L' K 'k k' 1\1 I

'

, I ov.� I,. ,eon ru.1 ovs I, me. tos, em Bikini, ..
onde os EStfldo.,�

:Republics Line" (que naquele tempo era Aml!rica do Sul ·da "Frota da Boa Vizi. elo Extremo Oriente, a Moore-McCormack
�.

"

:sómente de navios cargúeiros), mas já nhança", Igualmente, a companhia está Lines sugeriu que o mesmo fosse obti'if) Pra",ll('1 o, a. UnIdos prodUZIram um dos s('u�

em 1927 a companhia começou a operar estudando a pOSSibilidade da construção na costa. oriental da América do Sul. O TCHECOSLOVAQUIA -Tt'an sensacionais' testes sobre a bOl11-
.com os ·seus próprios barcos de carga. de dois barcos mistos, com capacidade resultado dessa sugestão é que os Esta- Drda, Mme. Hod'inova, Jall Ml1ka- ba atômica. "Essas quatro desiJu-

Não obstante os êxitos conseguidos em para 160 passageiros e destinados às ro- dos Unidos contam hoje com outra fon- k'
-tôdas as suas linhas, era, entretanto, na tas cobertas pela "American Scantic te fornecedora do prt'lduto, cuja impor-

rows I. sões constituem o maior pet'igo.
<lo Mar Báltico que a companhia estqva Llne". tância é de valor estratégico. ALEMANHA - Bernhard K()llcr- maior do que qualquer formula ci ..

-tendo os melhQres sucess'os. Em 1929, Mas, ,não é apenas no setor' marítimo Um exportadol' norte·amerlcano d� mann, Heillrich Mann, OUo .Nus- entifica poderia _!produziir"; disse
.mesmo antes de ter sido dada à Polônia ·M M C k t I canos de aço, nunca tinha exportado seu" hk M S Ique a oore- c arma c em novos p a c e, me, eeg lcrs. ainda o dr. BradJei numa confe!'en�
uma "saída para o mar", com a abertur'1 ncs. Está também interessada no dese". produtos até 1939, porque fizera algumas IRLANDI
'(i·o pôrto de'Gdynia, a companhia J.ã. ha· tentativas. as quais resultaram infrutífe-

.

I A - SeanO'Casey. cia pelo radio, com o apoio da reu-
volv!mento de novos mercados e para

via construído docas, armazens e tOdas tal já está ,tratando da re-instalação dI? ras. Posteriormente porém, sollcitou a BELGIGA - Mme. Lavachery. nião dos· prefeitos aqu'i em descn.
assistencia da Moore-McOormack Lines

I
ESPANHA - José GiraI, l\·TUlIi>. volv'imento.

e o resultado é que o referi.do produto',- Elisa Ul'iz. Esclarecendo os
encontrou um mercado permanente pa·

INDI
.

k
. seus pontos ie

ra o 5eu produto.
A - RaJ MuI Anan,d. vista, disse mais adíante o dr. Bra-

o que foi exposto nada mais é do que CHILE - Pablo Nerllda. dlei: "As quatro d.esilmrocs são as
uns poucos exemplos da atuação da M�' CHINA - Mme, Tsai Tchang. segUtntes:
ore·McCormack Llnes no desenvolvlmen.- BRASIL _ Homero Pires - 1'1'0- 1)' O
to' do comércio internacional, atuação

- mito de que os E�ta·

que tem beneficiado dois ou mais país",s fesso, Artur Ramos - MódicO' � Pro- lios Unidos possuem com exdusí
A empresa tem também estado part_icu· fessor, CIeto Seabra Veloso, Jr,sé vamente o. segredo do fabriC'.> de
Iarmente ativa ÍlO incremento de novo2 .Leoncio

. P. Andrade - Cap.it;'''. b b- U� om as atomícas. Posso assegurar',.
mercados para produtos químicos, pro· Ge·nival Barbosa _ Presidente T'�TE
dutos farm.aceuticos, maquinário, equlpa-

. u., vos de que a Russia possui o SC�

mento elétrico e agrícola, etc. Graciliano Ramos - Ecritor, M&r'iO' gredo cientifico da bomba atoll1ica
,Em 1945, a Moore-McCormack Lines 50' Fabião - Medico, Mario Schem- e do seu fabrico. 2) � A desilusão

licitou permissão à "Civil Aeronautic" berg - ('scrito�, Caio Prado Junior dos "conheciíuentos industri<,l'_·"".
Board" para ligar os Estados Unidàs à

�

Escandinavia por melo de uma linha aé-
- escritor, Jorge Amado - ese!'ii- A posse desses conhecimentos nos

rea .•Todavia, este seu pedido foi negado. tor, Candido Portinar'i - Artisfa, dá uma vantagem proyisória. En.
Não obstante, a empresa continua insis· Oscar Niemeier - ArquetctO'. da uma vantagem provisória. En
Undo, em' sua deterrninação de cruzar "

, ...•••. - .•. • ..•••.• -" •.••••• , " tretanto, a Russia possui traba-
PASTA DENTAL lhando para ela os cientistas ale-

ROBINSON

no mastro de um

tantes que passou a ser objeto de estu

dos elo novo órgão, foi a criação de um

moderno serviço maritimo de passagei
ros, ligando os EstadoS'" Unidos ao Bra-

sil, Argentina e Uruguai.
•

Em fins de 1938, tres dos mais belos 11a-

Por um Congresso dos �artidários da Paz Ministério ·do
I

TrabalhoA todas ae organizações democráticas e a todos çs
defensores da paz

<Os mares hasteado nados à "American Republics Line", re·

cebendo os nomes de SIS BRASIL, SIS

ARGENTINA e SIS URUGUAI. Este con-

barco mercante.

O êxito consegutdo nessa primeira
-viagem encorajou os dois sócios a pras

. .seguirern em suas transações com a

,grande' república do Sul, "ípso-raeto "

com toda a América Latina. Com o 'de.

:flagrar da primeira guerra mundial, en

tão, novas opqrtunidades surgiram em

.apoío às pretensões dos srs. Moore e

.McOormack, Entretanto, tornara-se ex.

tremamente difícil a aquistção' d� novos

barcos, mas isto nâo desanimou os dois
.sócíos. Um dia, resolveram comprar um

dos navios que faziam a linha dos Gran
des Lagos, rnaridar'arn-no para d estalei.
Ia, anele, foi submetido a reparos e pôs
to em condições de navegar em alto

junto de barcos censtítuíu a jà conhe

cida "Frota da Boa Vizinhança". Em

1939 - no dia 1° de janeiro - os servi-

ços desta frota, que se achavam a cargo

da "American Republics Line", passa

ram a ser feitos pela Moore-McCormack

Lines e desele daí até a entrada dos Es-

tados Unidos na guerra, em dezembro

de 1941, a "Frota da Boa Vizinhança"
constitul�-se num poderoso elemento no

incremento das viagens entre as Améri

cas, Os mais altos padrões de luxo e con-

farto foram mantidos e a promoção de

um vigoroso programa publicitário levou

milhares de viajantes a Se tornarem fá-

oear,gueiros que servia aos portos do Gol

fo chegou à BrowsvilJe, no Estado d"

'Texas, os barcos da Moore-McCormack

.completaram a "ponte", que passou a

ligar a Nova Inglaterra à fronteira me·

xicana, sendo que' '05 "portos de chal112-

da" passaram a ser os seguintes: ·Boston,
.

·New Bedforc1, Philadelphia, Baltimore,
Miami, Tampa, New Orleans, Houston,
Corpus Christi. Port Isabel e ljll'ownsvil-
1e.

Nesse mesmo ano (1936), com a cri�·

·sion". Ulna nova fôrça veio contribuir

S1011", 1l!11a nova força velo contribui""

para o 'ncre111el1to da navegação norte·

ameriClna. Um eles p"cjetos mais impor·

ver 'o intercâmbio comercial entre os

Estados Unidos, o' Brasil" o Uruguai, a

�lY�'entina, a Noruega, a Dinamarca, �

Suécia, a Finlândia, a Polônia e os paí
ses da Europa CentraL É interessante
observar que a Empresa não pl'omovia ne

gociações sôbre preços ou concessão de
créditos se tais transaçôes não estives
sem de acôrdo com ·os interesses do pe·
vo, liem como se as mesmas não contr:
buissem par.a o estímulo e incremento

d� c.oluércio.

. Quando os importadores norte-amer;
canos não puderam mais contai eOIl1 'aB
fontes europeias produtoras de vinho, a

M�ore-McCormack Lines auxiliou em

grane)e esc31a o desenvolvimento das

esp�ço, visando o mesmo 'Objetivo já con

seguido com seus navios. Para isto, uniu·
se a um grupo de companhias similares.

..
.....

,

. . . . . . . .. . .que pretendem tam'bém a mesma coisa,
num esforço para conseguir do Congre,;·
50 uma lei que lhe assegure este direiLl.
·05 dois sócios que tão auspiciosa

mente iniciaram a gigantesca tarefa e'Y!

1913, continuam juntos. O sr. Albert v.
Moore é o ,Presidente e 'o sr. Emmet .T
McCormack desempenha as funcões de
Vice-Presidente e Tesoureiro da- porten
tosa organização a qual, sem nenhum f�·

vor, constitui um motivo de orgulho pa
ra os Estados Unidos.

Casa Recem
conslruida

mães capturados, os quais jú (�slão
fabricando bombas e a"'mas atpllli
caso 3) - A desilus80 ele qllp a'i

armas atômica� são absolutas. E:a')
nã'O o- são. Existe uma clara delimi

tação 110S seus usos tudo dependen
do ·das táticas estratégicas usadas

pelas partes em luta. 4) - A dcsÍ
Insiro, igualmente absurda, é tellh11·

diminuir os depositos de bonlLa,.

• DE S O C U PA DA
RUA FELIPE lvEVES
6xIO metros, toda de

matf'r;al.
TRATAR NESTA REDA�ÃO atomicas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1927 e 1937. Portanto possuem
os paulistas o titulo de hexa

campeões. No certame femini

no, cuja primeira disputa se

deu em 1940; não perderam os

paulistas um· único título. Ar- Programa:
rancar-dos bandeirantes a he- 1) O Esporte em Marcha Na-

gemonia do atletismo nacional cional. 2) Atualidades Warner Pa- De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital.

é por demais difícil nos dias rhé - Jornai. 3) Uma tarde no faço público que, sábado, 2 de abril ás 17,30 horas, descerá da sua .C:J.

que correm, porque cada dia que prado de corridas --: Short, 4) Um pela, na Igreja do Menino Deus, para -a. çateqral Metropolitana, a vê

passa mais Se firmam no cená- desenho colorido. 5) Uma Hilarian- neranda Imagem do Senhor Jesus dos Passos, Que regressará. no dia
rio atlétco da naçbo. O Brasil ·te Comédia (2 partes)
tem conquistado louros em com- Hir, .. Rir ... Rir ...

petições continentais graças às
notáveis performances obtidas
pelas moças e rapazes de São
Paulo. Para o certame conti
nental de Lima, a ser realizado
nos primeiros dias de abril pró
ximo nada menos de 37 atiétas
paulistas foram convocados pe
la C. B. D. para constituirem a

delegação nacional.
.

Os catarinenses não estavam .

credenciados a grandes conquis
tas, mas ultrapassaram os in
dices mínimos estabelecidos pe
lo Conselho Técnico de Atletis

mo da C. B. D. A Federação A

tlética Catarinense enviou a

São Paulo os que mais se em

pregaram na prática do' esporte
base. Nossos atletas' .estiveram
na paulicéia para aprender os

métodos dos mais' destacados
atletas nacionais, na arte de

Valores em ação correr, saltar e arremessar. Ou-
Vigorosos elementos do pebol estadual tro motivo nos levou a São Pau ,

estarão em confronto. No Paula Ramos
veremos Nicácio, Benteví, Mandico. For· lo Era necessário que dessemos

maior brilho ao certame. Ti
nhamos que mostrar com os

gauchos, paranaenses, paulistas
Currage, Piazera, Vico, Henrique e ou-

tros.
e cariocas que no sul do Brasil

".. Prêmios em disputa mais se pratica o atletismo.
Ao que soubemos, diversas firmas co- Quasi nada fizemos no magní

merciais de nossa pr-aça. compreenden- fico certame é bem verdade,
do a grande significação do embate, re

solveram instituir prêmios. Eis a rela- mas, de São Paulo voltamos
ção dos premias: satisfeitos, porque muito apren-
Uma fina gravata ao jogador que as- demos. Sabemos agora como se

sinalar o tento da vitória, of,.ta das
arremessa, como se salta e co-

...........•.•.

'-:...:..
. .. . .

Casas lolanda. . ROXY, hoje ás .Chor.as
6 litros de vermouth Marte, ao quadro

mo se corre, devendo essa utí- Matínée Colosso
perdedor. ,

lidade á nossa participação no 1) N ti d So ICIas a emana - N,ucic-
6 litros de cognac Marte, ao 'quadro campeonato. A Federação Atlé-

d
naI.

vence ar. tíca Catarinense dirigida por
Uma lanterna elétrica, ao player do

Paula Ramos que. assinalar o primeiro gente que só visa o progresso

goal, oferta da Eletro Técnica. do esporte no Estado, vai dar
Uma medalha de ouro Renascim ao agora maior impulso ao atletís

jogado!" que consignar o goal da vitória. rno. É preciso que todos, moças
Um vidro de perfume Renascim ao

jogado!" que marcar o ponto do triunfo.
e r�pazes, se entreguem à prá-

Um.vidro de perfume ao'melhor joga- tica do atletismo. Assim contrí
do!' em �po, oferta da Casa Salum. buíremos eternamente para a

6 pares de meias ao melhor pleyer em difusão dessa salutar modalída
campo, oferta da Casa Cnerém.

A escolha dÓ melhor -player' em cam-
de esportiva. A Associação A-

po ficará a critério dos redatores esporo tlética Barriga Verde, o Lira
tivos do "Momento 'Esportivo" da Rádio Tenis Clube e outras agremía
GuaruJá. ções do interior do Estado estão

J. Preliminar
Corno par-tida preliminar jogarão os

aptas a receber novos adeptos.
quadros do Bocaiuva e Lira Tenis Clu- Não. percam tempo. Dirijam-se
De. aos clubes que possuem depar-

. .

EVOLUÇÃO DO 'ATLETISMO tamentos de atletismo! ODEON, hoje ás 2 horas

CAT.ARINENSE: UMA NECES- O atleta Waldemar Tiago de Matinée das Moças

. SIDADE. URGENTE Sousa, pertencente ao Grêmio O SOLAR MALDITO

Recentemente disputou San- Esportivo Ollmpíco , de Blume- Roldama Lnyi - Lida, Baarova

ta Catarina o certame nacional, nau, fez parte da equipe catari- Babrova

de atletismo que teve por local nense e obteve grande sucesso,
NA SOLIDÃO DA NOITE

.

a capital paulista. • ooservando primeiramente co-
COM: Roland Culver -. Mic11aeJ

Representada por 14 atretas, mo corriam os ases naciollals Rcdgrave

sendo 10 homens e 4 moças, a I João Soares. Oitica, Geraldo No programa: Cinelandia Joru:l!

Federação Atlética Catarinense, Caetano Felipe, Agenor da Sil-
- Nacional

teve que enfrentar as maiores va e José Benedito de Souza. Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 O SOLAR MALDITO

equipes do país', '-classificandp- I
Waldemar Tiago .obteve o 70 Censura até 14 anos. COM: Lida Baarova - Roldana

se no último posto, em vista dos lugar' nos 5.000 metros rasos e Lupi

-poucos conhecimentos dos nos-! o 60 nos S.OOO mtrs. rasos colo- IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas NA SOLIDÃO DA NOITE

sos atlet�s .no que alude ao es-I cações honrosas como vemos, Sensacional Lançamento COM: Michael Redgrave - Ho-

porte helemco.· poi� deixou muito atrás algun"S A grande obra de Bernard Shaw land Culver

Re?onheCida ?oI?o a méca do I�"� competido�es. Não fosse a CESAR E CLEOPATRA No programa: 1) Noticias da Se-

atletIsmo braSIleIro, a flores- sua baix;a estatura que lhe im- COM: Vivien Leigh - Claude mana - Nacional

·cente paulicéia triunfou de ma_ pedia de dar passos largos, o Rains - Stewart Granger - FIo Preço Unico Cr-: 4,80

neira notáyel, como não pOdia notável atléta catarinense pel'- ra Robson Censura até 14 anos.

deixar de acontecer. A prática seguiria tenazmente Oitica' e O filme mais suntuoso de toda a .

do esporte base naquele pro- Geraldo, pois D estilo era iden- história do cinema RTTZ, hoje ás 2 horas

'gressista Estado é uma realdade tico. .
No programa.: 1) Cine Jornal Vesperal do Riso

que todos bem conhecem, atra-: Fomos a São Paulo, mais co- Nacional. 2) Fox A'irplan NeV:,s 31 VIUVA GAITEIRA

vés as conquistas obtidas. Des-' mo observadores do que compe- x 20 - Atualidades COM: Bud Abbott - Lou Costdlo

de 1925, quando foi instituido o cidores e se desde já dermos Preço Ulllco Cr-: 4,80 - Marjorie Main

Campeonato Brasileiro de Atle- i início aoS' treinos e competições C.ensura até 14 anos. No pi:ograma: 1) A Marcha da

tismo foram disputados 15 cer-; atléticas, oficiais ou não, esta- Vida - Nacional. 2) A Voz do

tames, perdendo os paulistas
I

remos melhores representados ROXY, hoje ás 7,30 hanJ.s Mundo - Jornal

para os cariocas apenas os q.e no próximo certame. Colossal programa duplo Preço Unico CI�$: 3,00

N0V0 balandráus e fitas, acompanharem as referidas procissões.
Outrossim, faço público que, ás 8 horas de domingo, será resada

QUASE UMA TRAIÇÁO
COM: Alan Ladd - Gail RlIssP.!J
Movimento. Ação.

RUMO AO OESTE
lho e familia, tios, primos, cunhados e sobrinhos de

COM: Root Gibson _ Bob Steele MIGUEL GARIBALDI OROFINO LA PORTA

Lutas. Emoções. convidam aos parentes e pessoas amigas, para assistirem a missa de

O FALCÃO DA FLORESTA ! 70 dia deste ente querido que será rezada na Igreja de São Francisco"
COM: Herman Brix (O Nc o"•. '(.IV I

.
quarta-feira, dia 30 do corrente, ás 7 horas.

I

'M-o-,ed-as-an-Ug-as-ou' modernas

AMÉRICA X PAULA il!\l\IOS
Mais algumas horas e o público assís

tirá à maior batalha esportiva do ano,

reunindo no estádio da rua Bocaiuva,
para decisão do titulo máximo do Esta

do, as homogêneas falanges do Paula

Ramos e do América, campeão desta

capital' e de Joinvile, respectivamente.
Tôdas as atenções do público estão

voltadas para o pr él io n. 1 do ano. Da

da à importancia do cotejo, pautamos e

americanos deverão empregar todas as

suas possibilidades técnicas e físicas pe

lo triunfo. Está -previsto que o embate

desta tarde baterá todos os" recordes de

ODEON, hoje 'ás 10 horas
Colossal Matinada

bilheteria.

lo - Marjorie Main

RUMO AO OESTE
COM: Root Gibson - Bob Stcele

Continuação do seriado de aven

·CINEMAS

A equipe Iocàl acha-se em grande for

ma, esperando vencer com a autoridade

de um verdadeiro campeão, o mesmo se

.:podendo dizer dos americanos, que, ain

da domingo último empataram com o

poderoso esquadrão do Ferroviário, 'eam-

Continuação do melhor seria.Io

de aventuras nas selvas
O FALCÃO DA FLORF�TA
COM: erman Brix ., O

Tarzan)
7/80 Episódios
Lutas. Perigos.
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00
Censura li vre. Creanças

de 5 anos poderão entrar.

maiores

peão paranaense.
Ser ia exagero apontar' o favorito.

Paula Ramos e América possuem cre

denciais para vencer, tudo dependendo
dos fautores que poderão surgir.
Esperamos que os 22 cotejadores sai

bam conduzir-se como autênticos espor

tistas, vencendo ou perdendo honrada

mente, conforme os mandamentos do IMPERIAL, hoje ás 2 horas

Vesperal . do Barulho
1) A Marcha da Vida - Nacional,

2) Atualidades :Warner 'Pathé L__

Short. 3) Uma tarde no prado <te

corridas - Short. 4) Um desenho,
Colorido. 5) Uma Gozadissima Co
média (2 partes)

VIUVA GAITEIRA
COM: Bud Abbott - Lou Costel-

são esporttvísmo. •

Mário Viana o jUiz
Na direção dêsse monumental encon

tro estará o extraordinário "refferée"

Mário Viana, especialmente convidado

pela "mater" catartnense. S. excia. que

é inegavelmente o melhor apitador do

'pats, saberá dirigir a partida com imo

parcialidade e justiça. Portanto, como

atração especial, teremos Mário Viana,
o árbitro n. 1 do Brasil. Para auxiliares

(lo árbitro carioca a F. C. D, designou
os 81'S. Manoel Paixão Tourinho e João

Batista Berreta JÚlTÍor.

nerolli, Tonico, Chinês, Carioni, Choco

late, Nenem, Cazuza e Ivân e no qua

dro visitante Zabot, Euclides, Badéco,

tu ras nas seI vas
O FALCÁO DA FLORESTA
COM: Herman Brix
O Novo Tarzan
Mais dois episódios. do seriado:
O TERROR DAS MONTANHAS
COM: Ralph Byrd
6/70 Episódios
Censura até 10 anos.

Preçís: Cr, 4,00 e· 3,00
.

.

Tarzan)
9/10 Episódios
O TERROR DAS MONTANHAS
COM: Ralph Byrd

'

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

Paquete· <, "erl Hoepcke»
A Emprêsa Nacional de Navegaçâo Roepcke informa que o Paquete

"CarlHoepcke" fará a próxima viagem, com escala habitual, no próximo
dia trinta e um (31) do corrente, com saida marcada para as 24 horas.

Este Paquete deixará de fazer sua viagem de 15 de Abril próximo,
afim de ser puxado para limpeza geral.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E

HOSPITAL DE CARIDADE

'\
Fundado em 1765,

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

seguinte, domingo ás 16,30 horas, em procissão solene.

Conv'ido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a comparecerem a es

ses atos, devendo apresentar-se no Consistório da Irmandade, no sá

bado, e, na Sacristia da Catedral, no domingo, afim de, rev�stidGs de-

Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Catedral, por Sua

Eminência D. Jaime, Cardeal Câmara. Todos êsses atos terão a ]1(,111'0-

sa participação do Exmo. e Beverendtssírno D. Joaquim Domingues de

Oliveira, Dignissirno Arcebispo Metropolitano.
Previno aos Irmãos que domingo, das 9 ás .12 horas, achar-me-eí

com o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da Catedral, para o recebimento

de anuidades.

Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imediato ao da procis
são (segunda-feira), será ielebrada por Sita Eminencia D. Jaime, Car-

deal Câmara, ás 8 horas, na Igreja do Meni�{) Deus, Missa em sçâo de

graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.

Consistório, em 25 de março de 1949.�

LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

•••••�•••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••1.

Assecíaçãe C .. de Engenheiros
Assembléia Geral Extraordinária

la. CONVOCAÇÃO
De' ordem do sr. Presidente ficam convocados os srs, engenheiros

sócios da Associação Catarinense de Engenheiros para a assembléia g�

ral extraordinárta a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de Abril próximo, na
sua sede social.

A ordem do dia constará da atitude a ser tomada pela A. r.. E. ern,

face da ampliação de carteiras prof'issionais pelo C. R. E. "'\. neste ESÍil.do:
do.

Florianópolis, 25 de Março de 1949.

(as.) JOSÉ AMAURY ARAUJO - 10 Secretário

Convite Missa
Luiz Orofino e família" Olga Garotalís Campos, Dr. Henr-Ique Fia-

'

Antecipam agradecimentos.

Tem alguma moeda antiga em sua casá? Conferindo a data pode
valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terão

Compre um C;ATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIl.. e

jogue dlàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

O próprio autor compra moedas pel,? preço marcado em catálago, de;

Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima ,e de grande utilidade .

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ '20,00

RITZ, ás 4, 6,30 e 8,30 horas

ODEON, ás 7,30 horas
Sessões Elegantes
<SUBLIME DEVOÇÃO

COM: James Stewart - Releu
Walker - Richard Conte - Lee J.
Cobb

No programa: 1) A Marcha ·da

Vida - Nacional. 2) Metro JoriYat
- Atualidades

Preços: RITZ ás 4 horas Cr$ fi.Oo.
e 3,00 ás 6,30 horas Cr$ 6,00 unico

ás 8,30 horas Cr$ 6,00 e 3,60
ODEON ás 7,30 horas Cr$ 6,(l{li

unico
• Censura até 10 anos.

Suspensas todas as entradas da

favores e permanentes.
Estudantes sem cadernetas, não,

g()z�n'ão dos devidos' abatimentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDúSTRIA
RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acíonístas ;

Apraz-nos oferecer à apreciação de vv. ss. o balanço, a conta de lucros e per
'nas, " demais documentos e papéis relativos ao exercício de 1948.

É de notar-se, pelo' exame dos documentos apresentados, que o resultado oas
-operações foi satisfatório. graças à preferência de nossa grande clientela e aos es-
forças da maioria de' nossos auxiliares. .

O aumento dos stocks foi um imperativo ante a necessidade de melhor aten··
-dérmos aos nossos prezados clientes. .'

Dentro das nossas possibilidades aumentamos as gratificacões aos nossos f'un
-cíonárros e estamos estudando um aumento de vencimentos.

.

Florianópolis, 31 de dezembro de 1948.
Acelon Dár-io de Sousa, díretor-presidente.
Rudolfo Scheidemantel, díretor-gerente.
Rodolfo \Veickert, diretor·gerente.

!'lALANÇO GERAL EM 31 DE DElZEMBRO DE 1948

A T I V O

Imobilizado
Propriedades
'Embarcações

4.119.390,90
3.029.744,90 7.149.135,80

Disponível
Caixa': em moeda corrente e em Bancos '3.129.135,70

Realizável a curto e longo prazo
Devedores ,........ .

__ 37.243.846,70
Mercadorias . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 47.309.674,30
Matéria prima . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 2.137.967,90
Participações, bônus de guerra e apólices . . . . . . . . . . . . . 1.776.361,90
Diversas contas 1.977.149,10 90.444.999,90

Conta de compensação
Ações caucionadas " 100.000,00

100.823.271,40

PASSIVO

Não exigível
Capital .

Reserva ; . . . .. . , .

Fundo de previsão . . .. . .

Fundo para flutuação do ativo " .

Fundo para depreciação de imóveis e embarcações .

Fundo para participações '

.

Fundo de 'auxílio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Fundo para contas duvidosas .

'Lucros suspensos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

20.400.000,00
8.000.000,00
4.500.000,00
8.400.000,<;>0 '

7.149.135,80
.

1.776.361,90
500.000,00

3.700.000,00
77.642,50 54.503.140,20

. Exigível a' curto c Iongo prazo
Credores .. 42.780.760,00
Diversas contas .. '. . . . . . . . . . . . . . . . .. '2.215.371,20

DiVi:::: d�\.��������"""" :....... 1.224.000,00 46:220.131,20

Caução da diretoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100.000,00

'100.823.271,40

Florianópolis, 31 de dezembro .de 1948.
Acclon Dál'io de Sonsa, diretor-presidente.
Rudolfo Scheidemantel, dir-etor-gerente.
Rodolfo Weickert, diretor-gerente.
Heitor de Sousa Lima, guarda-Iívros, reg. 1;10

C. R. C., sob n. 0039.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS abaixo assinados, membros efetivos do conselho fiscal da Carlos Hoepcke S.
A., Comércio e Indústria, tendo procedido ao exame dos livros, balanço, inventário
e demais documentos apresentados pela diretoria, tuna referente ao exercício de
mil novecentos e quarenta e oito, declaram ter achado tudo em perfeita ordem,
clareza e regulartdads, pelo que são de parecer sejam aprovados pelos senhores
acionistas, o balanço, contas e os atos praticados pela diretoria.

.

Florianópolis, 10· de fevereiro de 1948.
João Batista Bonassís
Aristeu Pôrto Lopes
Adolfo Beckma.nn

FABRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPC:KE
S. A.

RELATÓRIO DA DIRETORIA
. Senhores acionistas:
Atendendo aos dispositivos legais, submetemos à sua apreciação o balanço' ge

Tal, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1948.
Florianópolis, 31 de dezembro de 1948. ,.

Rudolfo Scheídemantel, dtrefor-presíderrte.
J1 rlp.lfo :pp�kluann, diretor-gerente.

, Acelon Dário de Sousa, díretor-gerente.
GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZElMJ:SRO DE 1948

nnlmlJlll"
BALANÇO
ATIVO

Imobilizado
Imóveis .

'Terrenos e casas de moradia
510-.222,50
114.000,00 624.222,50

Estável I .

Máquinas e motores
Móveis e utensílios

943.826,30
27.664,00 971.490,30

Disponível
Caixa . . . . . . . . . . . 24.419,10

Realizável a curto e longo prazo
'Mercadorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•.................•. 3.147.033,50
Devedores . '. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.801.440,80'
Obrigações de guerra

.

. .. 108.500,00
Certificados de equipamento .. , :...... 79.061,70 6.136.036,00

7.756.167,90

Contas de compensação
Ações caucionadas . . . . . . . . . . .. .. . .

Devedores em c/cobrança
'Banco do Brasil, c/t ítulos ga:ra:zitid��···.·.·.·.·.·.::: :-::': :: : '. :

30.000,00
2.669.876,60

72.8'00,00 2.772.676,60

PASSIVO
Não exigível

Capital ......................•.........................

Conta de reserva .. . .

Reserva compulsória decreto·lei 9.159 " � ..

Fundo para móveis e utensílios e imóveis ,.:: .

Fundo de depreciação de máquinas .

Fundo par,a devedores duvidosos .

Fundo para máquinas obsoletas .

Fundo para participações .

Lucros suspensos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

/
,

3.000.000,00
950'.000,00
91.117;00
404.615,70
524.980;00
280.000,00
377.480,00
108.500,00

7.703,40 5.744.396,).0
Exigível a cnrto e longo prazo

Credores . ........................... ,' . 2.011.771,80

7.756.167,90'

Cont;::;' de c011lpensa<:ão
Credores em c/caução ., .

Títulos em cobrança
Títulos em garantia : '. : '. : : : : : '. : : : !: : : : : :

30.000,00
2.669.876,60

72.800,00 2.772.676,60

Florianópolis, 31 de dezembro de 1948.
Rudolfo Scheídemant-el, dir€\tor.presidente.
Adolfo 'Beckmann, diretor·gel'el1te.
Acelon Dário ,de Sousa, diretor·gerente.
Alvaro de Lima Veilga, c,ontador, registros TIS.

48.430 na D. E. C., 0.067 no C. R. C.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os signatários do presente, membros efetivos do conselho fiscal da Fábrica de
Rendas e Bordados Hoepcke S. A., tendo procedido ao exame dos negÓCios e opera·
ções sociais relativas ao exercíci.o de 1948, tem a declarar que encontraram tudo na
melhor ordem, clareza e regularidade, por isso são unânimes em recome'ndar à as·
sembléia geral a aprovação dos atos da diretoria, suas contas e o ,balanço geral da
Ilociedade.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1949. "

Emídio Cardoso Jún,ior
Jayme Linhares
Dr. João B�tista Bonnassis

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

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representa�ões divel1sas, com exclusividad'e dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRÓ - TÉCNICA
Rua Tt-e. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

I�

4cõrdo internacional Diz-se em Nova York que o Brasil preten
do trigo

'

de modificar as disposições sõbre câmbio
ac:;�h���;�:�cio�4al (�� �l:;g;-f� e moeda. DO que se refere
ad'SassinadO esta tarde por apenas 23 á eJxpnrt�fla-o d'O produto42 nações que concordaram ti U \I
com seus têrmos, porquanto vários Nova York, 24 (U. P.') - Persis- várias ocasiões que não pensa jern

delegados não têm plenos poderes Lentes informações par-ticular-es, no desvalorizar sua moeda.

para assinar, o que, poderá fazer ·sentido de que o Brasil pretende Até esta data, os rumores circu

até '15 de alnil. Regula a distribui- modíf'icar as di�posições sobre lantes não encontraram apôio afi

ção de 45!!.H6.203 bus-l,lels desse câmbio e moeda, nas partes que cial, porém existe uma forte ím

cereal, ou sejam, '12.366.540 tonela- dizem respeito á exportação do ca- pressão no sentido de que o go

das métricas, para cujo acervo o fé, provocaram vivas conjeturas' vêrno do Rio pensa fazer algo sô-

Canadá contribuirá, com nos círculos cafeeiros novaiorqui- bre o café. Estão sendo feitos es-

202.400.000 hushels, os Estados nos, forços para a obtenção de uma

Unidos com '167.500.000 e a Aus- O rumo que maior circulação te- exter iorízação oficial da natureza

trália com 80.000.000, como prin- ve é o de que os exportadores de . das modificações.
cipais países exportadores. café, no futuro, terão que en tre- Por outro lado, a noticia rece-

O plano vigorará _ por quatro gar ao Banco do Brasil 95 ou, tal- bida pela Bolsa do Cacau, de que

anos e visa estabelecer preços e vez, '100 por cento dos dólares que o Brasil pensa enviar até meio mi

importações minimos . .recebem, em lugar dos 80 por cen- lhão de sacas de cacau para arma-

"�s importações assim ficaram Lo que entregam na atualidade. zenamento dos Estados Unidos, não

disLribuidas: a Austria deverá im- "Alguns importadores '1'5 torref'a, causou surpresa nos círculos im

portar anualmente o mínimo � ..
dores Lemem que uma medida des- por tantes, onde há várias semanas

300.000 toneladas, a Bélgica e Lu- sa natureza possa provocar 'Uma se esperava uma medida dessa na

xernburgo, 550.00 a Bolívia, 75 mil; alta de preços, em uns dois por tureza.

o Brasil 310.000, Ceilão, 80 mil, 'cento. Um perito em assuntos ca- Um porta-voz do Instituto do

China, 200.000, Colômbia, 20 mil, feeiros explicou que a mesma re- Cacau do Brasil declarou que as

Cuba, 202.000, Dinamarca, H mil, presentará uma redução na quan- remessas brasüeíras para arrnaze

República Domin.icana, 20.000, E- tidade de cruzeiros que recebem nagern "poderão chegar" ao máxi
quador, 30.0ÔO, Egito, 190.000, Sal- os exportadores brasileiros, já que mo.de meio milhão de sacas.

vador, '11.000, Grécia, 428.000, Gua- não teriani. os vinte por cento em Nas esferas interessadas reina

Iernala, '10.000, índia, 1.540. Irlan- dólares, que retêm atualmente e a ímprenssão de que a armazena

da, 275.000, Israel 100.000, Italia. que cambiam a tipo favorável para gem de cacau brasileiro não t.eréi

1.'100.000, Libano, 65.000, Libéria, êles, Para compensar a perda que efeito deprimente sôbre os preços,

'1.000, México, 170.000, Holanda, .. sofreriam, acrescentou, teria que mas, pelo contrário, poderá con-

700.000 (inclusive 75.000 para a ocorrer uma alta de preço ou o tríbuír para sua firmeza. Um irn

Indonésia), Nova Z.elândia, 125.000, govêrno se veria obrig-ado a des- portador assinalou que a notícia

Nicarágua, 8.000, Noruega, 2'10.000, valorizar o cruzeiro. O govêrno já era conhecida, não tendo afeta

Paraná, '17.000, Paraguai, 60.000, brasileiro, no entanto', indicou em do o mercado.

Peru, 200.000, Arábia Saudita, ..

5Q.000, Suécia, 75.000; Suíça, ....
175.000, Af'rtca do Sul, 3000.000,
Inglaterra, 4..819.000, Venezue.Ja, 90
mil.

discursa contra

ínímígos
'

da igreja
Cidade do Vaticano, 24 (U. P.) -I nos arcebispos e no. clero em ge

O Papa Pio XII declarou 'que os IraI", disse o papa, ref'enindo-se aos

inimigos da Igreja Católica desen- propagandistas da oposição: E con-

cadearam contra ela violenta cam- tínuou :
'

panha falada e escrita, visando aba- S :saesoxod,ser rco-oe

lar os .postuladcs do cristianismo. <lA arma que êles preferem usar

O Sumo Pontífice d ír igju-se a. é a calúnia '8, o fazem de ·forma tal

trezentos 'sacerdotes das paróquias que a obediência e .:\ harmonia es

dé Roma, no gigantesco sarão Con- tão expostas ao perigo de ser ma

sistorial do Palácio do Vaticano, 'di- culadas..e finalmente destruidas
zendo-Ihes que sua tarefa e todos pouco a pouco. Dizei a vossos f iés
os preparativos para o Ano Santo que não se deixem seduzir ou afas

de '1950. devem ser intensificad'os tal' do bom' caminho. Dizeí-Ihea
para combater a indiferencia reli- que não dêem crédito às falsas acu

giosa e o ateísmo. "Todos os arra- sações do inímigo. únicamente des

zoados, até os mais absurdos, são ta forma 'poderão êles frustrar os

utilizados por aquêles que têm por esforços do inimigo, êsses esforços
propósito romper a umao e a dirigidos para o debilitamento, e,

cooperação entre os católicos é so- se tal coisa fôsse possível, para a

tapar 'Sua fé no Vigário de Cristo, quebra da união <8 derrota das fi_

leiras dos católicos, essa união que
s·e baseia na rocha São Pedro 6

cuja fonte de fôrça são o. sacrifício
divino e a Santa Mesa Euoarístíca ".
� O Papa denunciou a "rudeza
nauseabunda e o 'despudor" que

hoj-e em dia podem ser observado·g
nos jornaIS, revistas, e no teatro.

"Quando s·e pensa na rudeza nau

seãbundà que se pode o-b:servar em
revista,s, Jornais, cinemas e teatros.
e, por out.ro la.do, na incompre·en
sível aberração de pais que permi�
t'em que seus filnos se'distraiam
obsel�vando horrores .similares, nos
sas faces eJlrubecem de vergonha"�
disse.

us

Pio XII

CASAS E TERRENOS

.Possue V. S. casas ou terrenos para
vender?

Não encontt'a

Entregue ao

A.. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

comprador?
Escritório rmobüíãríe

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRÃSIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio crs 25,00.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

GaNHE DINHEIRO
em sua própria casa

. Aprenda a revelar suas fotografias
e inicie urna profissã.o rendosa.

Com o nosso jogo de revelação composto
de: 3 banheiras. I prensa, 2 pacotes de
revelador, 2 pacotes de fixador. I lâmpada
elétrica. 100 folhas de papel fotográfico, 2

clips. e 1 folheto completo de instruções, até
uma cri,ança pode revelar suas fotografias!
Si não houver luz elétrica, use a de querozene.

Preço CrS 250,00
,

Reeorte o coupon abaixo e envie-nos em carta fechada selada com 60 cts.

EMPRtSA NACIONAL DE REEMBÓLSO POSTAL
R. da Liberdade, 413 - ex. P. 1207 • End. Tel. "EMREPOL" - S. Paulo
Queira remeter-me pelo Serviço de Reembôlso Postal:
I Jogo completo de revelação de filmes ao preço de .•.•• Cr$ 220,00
I Máquina fotográfica Bela·Box ao preço de , Cr$ 250,00

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

NOME
.

RUA _

: : ..

Correio para ond� devem remeter Q. encornenda

..•.••• ._ . • ------------------- •• --.- ..t.__ .. _

ESTADO A 1

S. S. Publicid4de

o VALE DO ITU.u
proemm D. A.�.fJla

Pro,"'Ulo.
LIVRARIA 41.�

.i." � i· _" . ...10:.61

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

DR. RAFAEL G; CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIJ?,O
DA LUZ

ADVOGADOS
,

Escritório:
11.° 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Uma magnifica casa residencial
com grande porã.o. habitável, sita
no centro da cida.de, com jardim e

quintal, própria para familia de
tratamento. - Informações com

Vitor à Rua Trajano, 19 -- sub.
.. /. .. .. .. .. .. .. .. ..

"
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Florlan6poll" 27' de Marco de '949

o MOMENTO

lOS serões literários da «Associaç'cio�\
Allélic;:a Barriga 'Verde»

Importante, iniciativa de sua diretoria. -- Dil1amismo do Snr. Cei. laia Ri.bds ..�
-- Uma sede piópria e' ume plêiede de artistas.

_

--- Exemplo' que merece imitado.'
Vezes sem conta, ouvimos falar, imitem os que integram a nossa apá cantada com muita graça, pelas sim-

em Florianópolis, na tenacidade tica Academia de Letras. Que {> um páticas Adolfina e Dalva Cordeiro.
FrÓBS, O primeiro a saudar, '

empreendedora do CeI. Lara Ribas. belo exemplo que necessita imita- I' As palmas, se prolongam, e elas"
-com sinceros B espontâneos

Diz-se, por exemplo, que, quando do, é. À pressa, na reunião de qllar-.j bisadas, voltam à rumba.
louvores, a obra de saúde pú-

uma sociedade vai-não-vai, loge o ta-feira, anotamos a presença dn,3

'1
Teseu Muniz, safando-se de uma

blica realizada em o nosso Es-
Fal d te ontem numa Procura e lhe dá a presidência. Dcs- srs.: CeI. Lara Ribas e senhora, Ma- modéstia comprometedora, embe-an O, an -

, tado no govêrno do sr. Nerêu
r uníão d Rotary Clube des de os orquidófilos até os filatclis- [or Eloi Mendes e senhora, L(lHrÍ' i vece a seleta gente ,qu,e ó ouve, de- ,e

.

o -

Ramos B continuada até agora,
ta capital, o sr. dr. Praguer sem intermitências. Outras au- tas ... Construiu urna bela sede que vaI Almeida e sua gentilíssima f'í- clamando a poesia panteista de.

Fróes, ilustre D�r,etor do D�- terídades fá o fizeram, para
faz inveja, hoje, a muitas socieda- lha 'srta. Iolanda Almeida, Mário Junqueiro "O Melro". Sente-se bem

part�m�nto Na?lOnal de Sa�- 'salientar o quanto pode a ela- des veteranas. O "Barriga" não tem Garcia e senhora. Cap itão Spalding, a ,divinização' e humanização das

de Pública e eminente cat�d.ra- rividência de um homem com nem urna dezena de anos. Irá de Souza e família, Alwin Revere, cousas da Natureza: as árvore" têm'

tíco da .Faculdade d�_Medícína perfeita vocação para governar fazê-la em -agê sto. É certo que, em Manoel Gonçalves, Raul 'Wendh!lu- alma, cantam e choram. Deus est.i

d� Bahia, t�ve ocasiao de alu-
e prover o bem estar das cole- pouco tempo, sob sua direção, a sen, Euclides Lopes, João Pinto, em tôda a, Natureza. Di-lo muito

,d.Ir ao que VI�,:em San�a 9at�- tividades. O que, todavia, sô- sociedade se reergue em tôda s!13 Renê Vergê, ,Tte. Teseu Muniz e bem Teseu, chamando sôbre sí, de

�Ina, em matéria de assístêncía bré a insuspeição moral e a, plenitude e viço. Sua operosidade senhora Zurí Cunha, Tte. Gilberto pronto "a atenção e os aplausos es·

a ,s�ude do ,povo. O nobr� pa- autoridade pessoal de dr. Pra- à frente da Associação Atlé-tica Cunh�, !te. Aderb�l Alcân.tara, Tt�. I pontâneos Idos. que �divinharam
ItpCIO: que e uma dais �aI?reS guer Fróes, acresce a .signí- Barriga-Verde é cousa Iíquida. Horacy Nunes Neves, Major

Rosa-,
nele" naquele inesquecível instan

a?�(mdades Gomo .s��Itansta,

I
ficação das suas referências ao Gentilmente convidados, nos diri· ri? de Araujo e senhora, Tte. Pedro te, um talentoso a�tista.VlSItOU alguns munIcIpIO� cata- valor e ao relêvo da obra de gimos até lá, quarta-feira, dia 23, Nogueira de Castro, Alexandre Em homenagem a srta, Iolanda.

rinenses e se 'interessou viva: saúde pública estadual' é a para nos deliciar com seu "show" Evangelista, Capitão Rui Stockler Bonassis, integrante da nossa tlf'le�

mente, como era natural, por, qualidade, de .ílustre Diretor semanal. Muito bem instalada, e, de Souza, Hernani Pôrto, redator gação atlética que,' recentemente"
quanto ,se estava

I fazendo, em do Departamento, Nacional, confortável, segundo exposição me- 'dêste diário, senhoritas Dirce 'Noe- excursionou a São Paulo, a srta.
O nosso Estado, no .setor da

que naturalmente com júbilo ticulosa do 'Snr. Gel. Lara Ribus, my de Souza, Lenira Dutra, Leda, Maria Helena interpreta "Escreve

saúd� pública. A sua palavr� a vê tratado com empenho � custou aos sócios setenta
\

mil CTU' Kobag, Iracema Martins, Olga San- me".

r�s:peIt�, que se reveste de �l�- exata compreensão __pelos po- zeiros e fração. Além do mais, (lis- ford, Maria Helena Freitas, Adoifi- "Sulamita", de Vespasiano Ra-

nIfIca�ao 'e �lcapce eSI?eClaIS deres públicos.do-nosso Estàdo, põe de magnífica área para a pr á- na Cordeiro e Dalva Cordeiro. mos, se nos depara, saudosa, na

pela cIrcunstanc.la de ele,�car- um setor admínístratdvo dos tica de esportes, pr incipalmente o! À entrada da srta. Dirce Noemy voz de Lourival. Teseu corre' a Ca
na� uma autofl?ade nacional

que mais reclamam no âmbito tiro ao alvo, ao prato e ao pomb o, de Souza, no salão, atenciosamente tão '_ um dos musicistas _ e pede'
no assunto, fOI franca e elo- nacional a assistência do go- de maior predileção. sorridente, espargindo vida em rn o- a execução de "O sonho que pas.'
quente ao louvar a expressiva vêrno.

'

'Ao "Barriga", no entanto, só es- fusão, corno que reconfortados com I sou". A pouco e pouco se desanu
obra já concretizada pelos po- Por mais que tais serviços, porte é pouco. Quer muito mais.• bela visão, pós mal-assombrado! v�a o ambiente triste de "Sulamita"
deres públicos estaduais naque- dispendiosos e complexos na Daí as convocações Iítero-socia is : pesadelo, os presentes a home- e a srta. Olga Sanf'ord, mui oportu-
1e_ sentido: ac!esc�ntando que sua organização, implicassem música, declamação, oratória, I pia- nageam com palmas. Consagram-na, namente, provoca gostosos sor'r isos.,
nao poder!a sílenciar o nome 'grandes e indísrarçaveís res- das chistosas e mil improvisa çôes. uma vez mais, rainha dos esportes com "A flôr .do maracujá".do sr. Nereu Ramos, o p�claro

I ponsabilídades
da administra- Estas, as melhores. Um pouco de de Santa Catarina. Constitue novidade a aparição"homem publico a que�...se de- ção, um espírito público de espírito neste mundo convu laiuna- INíCIO DO ARTíSTICO "SHOW" no centro do salão, da srta," Dír- e.

ve� grandes empr�end!mentos largo descortinio haveria de do e egoista de após guerra. E a _ O SR. TESEU MUNIZ SURPRE- Modestamente, como quem- tente as
e gIgantesc�s rea,llz�çoes em

superar as dificuldades e dar- simpática Associação soe fazer se tu ENDE _ "CHAMEGO" CANTADO consequências de uma atitude »refavor da saúde pública no Es- lhes a concretização auspicio- os alaridos de uma publicidade de COM MUITA GRAÇA PELA SRTA., cipitada, desculpa-se de não maistado. .Expressou, am�a, .S. S. sa que hoje lhe apreciamos, enccmenda. Levantou a sede para ADOLFINA CORDEIRO se lembrar bem do poema "Não cho-
os seus votos pela continuidade com tanto matar ufania quán- surpreender esta nossa cidade, Ví- Dando comêço ao serão IUero- res mais" e .o diz. Com que maes-do progr.ama traçado por to a admiram e elogiam técni- mo-Ia pronta, acabad inha. .

I
.

T M'
.'

tria o faz, De todos os ângulos dI)aquele emInente coestaduano, cos da incontestável autorida-. .
. '.

SOCla, o sr. eseu umz anUllC!R

Programa que afirmou "na-
-

, POIS bem. DeCidem seus duetn- discos gravados na residência d" salão" reboam palmas à gentil 1.'3-'

. '. ' de do dr. Praguer Froes. d··· ,-

-

.

'd O
.

hda deIxa a desejar entre os' ," d
. res* epolS de constnl-ld.o- o pan poeta L,ourival Almel a. uvem·lIos lU a.

Ih d
' "

Santa Catanna po e, aSSIm, teão preocupar-se éom a il"11al. todos: I?, urna' saudação do sr. Eloi Zurí Cunha dá a nota mais ale·,me_ ores o paIS . gabar�se de sem recorrer a'
,

. .

'

.,

-

.

E justo que salientemos'mais· 'T"

r
dade espIrItual do Ilheu. DesnJve"'

este depoimento valiosíssimo ma�or'des sacn IClOS qute oShnor- lá-la para o progresso. Conseguem-
•

'

• .' A maIS ,e seu orçamen o; aver
no sob Ia r,espeIto da obra de asslsten- enfrentado com êxito comple-

ap �usos. _

'

.

cia sanitária que o fecundo to b'I d
. Talvez, amanha, ou depOIS, os

•

'

A , um pro ema os maIS an-

Gov�rno do sr. Nereu R�mos gustiosos do p.aís, ao encontro
reallzou em Santa Catarma e de cuja solucão esteve o sr.

q�e, é pr�ciso que s� assinale, Nerêu Ramos certo de cooperarnao tem SIdo descont�nuado, no eficioentemente e' patriotica
s�u traçado pa!a. maIoE expan- men1:;e, com os poderes fede
ISao pelas admIlllstraçoes que raÍls.
vieram após. O sr. dr. Aderbal
R. da Silva, por último, assu-

miu, há doils anos, o encargo de Ra'di'"O Guaru)'"a'dar-lhe sequência acelerada, '

sem prejuizo do plano de ad- PROGRAMA PARA HOJE
mipistração que elaborára. E, '9,00 _ ABERTURA _ Bom dia

na verdade; as obras governa- para você ...

mentais no setor da saúde pú- 9,30 - Vãrie,dades em gravaç0es
:blica, não sofreralI!, até agora, 10,00 - A musica dos Estados

a mínima interrupção, tanto se Unidos

compenetraram da relevância 10,30 _ Boléros Mexicano

de tais serviços os poderes,pú- 10,45 _ Orlando Silva
blicos do Estado.

'

,11,00
_ Informativo Guaruiá'

O dr. Pr'aguer F�óes póde es- 11,05 - Musicas Brasileiras
tar certo, como o estão todos: 11,30 - Cine Revista do Ar
OS Catarinenses, de que _-o sen-

I
12,00 � A Voz Evangélica

tido socialli da administração 112,15 _ Oferecimentos musicais
Nerêu Ramos, especialmente 15,30 _ Tarde Esportiva
no que diz respeito à saúde 18,00 - Peça o que quizer
pública, será continuaqo atra- 19,00 _ Momento' Esportivo
vés dos prçgr,amas de govêrno, 19(30 _ ENCERRAMENTO.
que hão 'podem deixar de re�

conhecer naquela obra vultosa
e de humana solidaried.ade,
uma correspondência aos no

vos imperativo da política ad
ministrativa.

'

Não é, aliás;, o dr. Praguer.

NEWTON D/AVILA E SENHORA

partioipam' aos parentes e, pessoas
de suas relações o nascimento' de

sua filha REGINA ocorrido na Casa
de Saúde e Maternidale São Sebas-

tião, no dia 22 do corrente.

Fpolis., 22-III·1949.

sentes os nossos cumprimentos pe
la nova e honrosa indicação.

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
NORTE.AMERICANO

RECEBEU

gre à reunião. Sua palavra fluenk•.Mendes à rainha dos esportes, E', em

seguida, uma gravação da srta. [0-

landa Ahl1,eida, executando, ao pia'

no, "Alma d�' Boêmio" e "Olhos

Negros". Vem, por último, a voz de

Lourival Almeida, sensível e �h�:

rosa, evocando "Nós," de Guilher

me de Almeida, e "Mãe". Continu-

às vezes séria, às vezes galhofeira,
traz os presentes em conJ.inuado,
bom humor. Na sacada, ao fresco

o sr. Manoel Gonçalves, bom enten·

dedor de .entrelinoos e reticências.
sorrí às pilhérias do ZurÍ. Louri-Ingenbeiro 6eógral O

'José N. Boro
vaI de no>vo: "Recom�ndaç,ão" e

..O ladrão". Com voz baritonada.ando sua arte, o poeta Lourival, em

homenagem à srta. Noemy, dec],ml'l
"A Guerreira", do maranhense Ves_

pasiano Ramos.

Um Ílúmero musical é intercala

do à parte dedamatória. Airton To·

mé de Souza, Osvaldo Batista Lira

e Ivonésio Rodrigues são um con

junto ritmado. Daí, os aplausos à

execução de "Tico.lTico", rumba,

Por indicação do Dr. José Boa

baid, digno Governador em exer-

Teseu, mais urna vez, impressiona,
declamando "Lágrimas de Palha,-

cício, fmi escolhido para o cargo
de sub-delegado, em Santa Cata
rina, da Comissão Mixt.a Brasil -

Org'anização Int.emacional dos Re7
'.

fugiados, o Engenheiro Geogr,áfi-
co José :\Ticolau Born, Diretor de
Terras e Colonização.
A escolha do Sr. Governador

ço". Um pujante artista, de fato,
êsse Teseu. Voz sonora e mavios3'
cantando a alma angustiada do

Palhaço.
Toca a vez do conjunto. E êle�,

p'ara contentamento geral, dedilha:.,

,
Continua .na 3a. pagina

barcos americanos
Santa catarina

mereceu acolhida com ·satisfação
pela Secretria da Agricultura, e

com real júbilo pelos amigos, cole
gas e colaboradores, do Dr. José
Born que sempre lhe reconheceram
a indiscutivel capacidade de traba
lho e o ['eal conhecimento, dos pro
blemas e questões que dizem re.s

,peito a imigração e' colonjzação.
Os trabalhos da referida Comis-

Mais

O diretor da Moore Me çormac/:k visita Florianópolis' e Itaiaí
Vindo de Põrr" AlegTe, dev'e che- jaí, seguindo depois para Curitmg'

gar a Florianópolis hoje, às 10,25 e Paranaguá.
'horas; em companhia da sua es-

pQsa o Sr. Alberto V. Moore, dire- PESSOAL BRASILEIRO

t.or da Moor McCormack Lines,' que A prpoósito da visita do Sr.

está realizando uma viag,em de Moore é inter,essanLe assinalar o'

inspeção aos portos da América do grande número de brasileiros 'qu�

Sul, onde escalam os navios de sua estão ocupando po,st.os de direçã!J>
companhia. da Moore McCormack em nosso<'

A Moore McCormack' é uma pio- país. Contam�se entr,e êles. o Dr.

neira da nav,egação regular entre M. M. Guilayn, diretor; o' coman

os Estados Unidos e o Brasil e é dante Saldanha da Gama Frota; ge
conhecida a importância do ,esti- rente' do Tráfego; o comandanttt

mlllo que tem dado não ap'enas as Clodoveu Gomes, chefe do Departa
trocas comerciais, como também ao mento de Operações; o Sr. Alberta

movimento turístico, através da de Morais, tesoureiro; o 81'. T,eófi

"Frota da Bôa Visinhança". lo Cascão, 'chefe do Departamento
A viagem do Sr. Moore ao nosso de Fomento; o 81'. Jorge Craddock"

pôrto não sel'á de mera inspeção. chefe do De1Jartamento de, Passa

Estamo,s informados de qu'e,' o Sr. geiros.
Moore est.á disposto a promover a CQnfiando a brasileirO's' êsses a1-

expansão das linhas de sua campa, tos postos, assegura a Moore Mo

nhlia nos portos meridiiona'is do Cormack' um conhecimento mais.

Brasil. íntimo, das necessidades e pos,sibi-
Em suas conf,erências com os lidades de nosso país em maLéria

agentes da emprêsa �m nosso Esta· de int.er-cambio marít.imo, podendO
do esLudará a possibilidade de in- assim, orientar-se de maneira prá
crementar a frequência de seus na- -tica na política da expansão de'

vios nos portos de nosso Est.ado. I SU2,5 atividades. n.o BI'D,si.l, ql1e (10

, I 1 Sr.b Sr. Moore viajará domingo em í obJetivo da prnxlma V1S1 a (O

automóvel de Florianópolis à' ILa-1 Moore.

são em nosso Estado _ ,que visam
encaminhar para cá apreciável con
ling'enle de lécnicos em diversas
especialidade _ terão, por cérto,
sob a orientação de S. S. andamento
seg'uro e inteligente.
Ao Dr. Jo,sé Born fazemos pre-

A "MODELAR"

PA R À' f E R I DA S,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R E R A 5,

ESPINH�S, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


