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sob?'� 'um pbnl'o 'd<e sQm(!I�OI( 1ntvo1'la.'I'I,cÚ� e Itâd. ,domo mo

.. iico para determiná?' ti ren{J.'néla 2(/0 gq�JJfiÍ1lJ. 'ft.çpel'a:.�,e.
91(e AtUee e;tpUcàirá q, decisõo do g(iv�r'no;' à Câ'lnar(! d�s
Cotmms, ainda. hoje. , .. ...;. �

A ootaçã» foi a renjlJito, efetivamente, de mn deto
Lke técnico: sabe'l' se o po,rlctrnenio devia Qn não adiar os

seus trabalhos - assunto tltte llÇíO se Cousider« bastunte

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA .cATARINA

J'n,.1eUrlt' e D. QereDtez' SQJNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RABOS
; , Dirétor�de Redação GUSTAVe NEVEs

.

A

tica.. -:

.\ Pessível melJiora dos" traaspertes
mar.iti,plos Porto Alegre��JoliaDóDolIs.

,PORTO AL:EJQltE, 31 (R.) - cem .ínteresse de parte Gaf:', com

Notando-se' crasoentés dificuld:>- panhíaj, .de eabotagem" tendo,
des .nos transportes do nosso Es· o Loide Brasileiro prometido fa

'tado para Florianopclís, em fa- zer escalar em FlorianopoU uma

ce do aumento do volume de nos- de suas unidades e a Costeira
sas cargas d,estinadas áquele' prometido ·�studar a. possíbtítna
porto' e více-vsrsa, a Assocíacão de de aumentar para duas as suas

Comercíal de Porto Alegre en: unidades a fà:1'ier aquela Iinhn,
v.1iou á Comissão de . Marinha', Assim sendo, estarão plena
Mercante,· no Rio; um pedído .pa- mente satisfeitos 'os' intereSses
ra que fosse examinada. a, pOSSl· dO tomerci-q ê da economia r-io

bilid'�e de fazer escalar ep:l FIo· . graaldenses,. � pois que a • linha
ríanopolíj, doi� vapopes. em v;ez Porto ,Alegre-Floriallopolis será,
de um mensalmente. . de agora em, díanté, normalmen
Comunica:Ç.ão agora recebida, te atendida por duas unldadns

.do aludido orgão pela Associa- conforme o' pedido formulado
çãe COmere!),},' ínrormr, qlle o pela entidade representativa tio
pedido em apreço fói 'recebido comercio porto-ategranse.

"

�. florlan6polls� .. �!badO, 1 '�e, Abl�1 ,�e 1,950 : ,-; M. 10!8�2
____ .. .. --._._...._...;.,.-_, . ..__ .... _ ...........__ ..... _ ......._'--... -..;.,.-....._�-�--,_.-.I_._-.----- . ,_� __

Ano XXXVI'I

I " '.1/i.,.:" r

Negam tc::có�iC�:�ha:n�r::s ·:�:ltr:t�dof�itivOs .

FRANKFVRT, Alemanha, 3.1 quem quer que seja a permane" dia apÓS a sua chegada � tiveram
(V.A.) - Os ftfnclonáTios nor- cer fora da, Cheeoslováquie, Não livre acesso àquela autoridade,
reamerícanos riram das }acusa- for�Ih -usados quaisquer méto- desde aquele dia até '0 momen

-ções de que êles estariam u'sa'n� dos' arbitrários de tnterrogação; -to de regressar" .. Afirmou' ainda
do os méto�s 'da '/Qestapo', :r:a· 0(> que' Quiseratn vQltar, toram q: oficial norteMriellicano��:' ;:que
'lI:ista" c<mtra cinquenta e OIto Vigitá�<?�,.p,el<il consul cheGO, um I rlinguem esteve preso.

'� -: -

"

-checos que insistiram em voltar "..·············· ·&············ ······_···7···' --..·· .,........,... "' _ ...

;�;:;:l�:�;t;;.!!�i�!�lO DlVeroldor' ·.derbal :R+ da· Silva
Hol1and, comandaª�.,do .dep6si-· .f

"� vl-8J-ara' para _

La"J-esto das Fôrças Aéreás 'dos Esta
.

'

'dos Unidos em Ed(_i.ing, declarou
que "isto não ocorreu", rebaten-]
do assi� as versões vinda" de 'liPraga, sopre o

..
caso.

Vinte e seis cl1eco,s ,<per�ane- : ,

-ceram. na zon �..oCII ação no1' !
:�:I�:��cao�a, ..

'

��í,�., (:l��r�� 1
J rling, perto di. (ii I �s rJ e· )
n1.?"', voltãra.J.. ' ,ová' tia> I

_fI!Ql�� �

j" "-..W,, :If>
'

L:��:rr
TOLEDO, (NC) - Os bom· Ibeiras mw;licipais buscam nos po, ,

ços do convento de religiosas t
Jerônimas� desta cidade a espa'lda com que foi degolado S. Pau- ;

{o, reUquia que �:e COnf,ervara \
Snl".

nos moste�ros desde que no sé- 'jf �

cuIa XIV a trouxe de Roma o

Cardeal Gil de Albornoz', e que!
1) porteird do convento lançou! ,f "

em um PQC(o para evitar que a
!

furtassem os coniunis�as dU"
rante � gller,ra civil eSPílnhola, I
As freIras atestam com docu- I
mentos a autenticidade da reli- i
quia, que ostentava emblemas!
dos iinpéradores ;romanos.

.

Dr, Gyr'o 'dos 'Anj,os
Chegou, ontem, a esta Ca:pitaJ" via aérea, o sr. dr. Cyro dos Anjos,

Dir�toJ" dó D�artámento de Assistência do IPA&E; que visita. a Dele-

4à�ja'�de Santa Gatârina com o objetivo' de intensificar os serviços d'e

,,<ssisLen:ci� Imédlca,:iho,spitalar e Iarmaoúutiea aos servidores civis da

"UnHl0• :'
.

'8. E:xcia. na' direção do importante Departamento Iern-jn-estad o
inestimáveis serviços ao !,PASE, quer pela preocupação de atender in

distintamente todos os servidores civi-s da União nos Estados, prumo

vendo medidas no sentido de que, mesmo os funcionár'los 'que
.

têm

'exercício nas mais distantes localídades, recebam a mesma assistência

que é prestada aos residentes nas capitais.
Para {aI f'im.. já autorizou 'ao De'egado 'local visUàr o .interior do'

E.�t.adQ' no. sentido de estabelecer conventos CO-ID IIosp itaí s' e médicos

cSJílP.:ciali�tas,: afim' de '<Ine, pa·ra tais casos, seja .e-vitada a vÍnda à sede
(ia DelêSlacia (I,os 'sel'viqores' com exercício 110 int�Tiol'.

'.I;illmcdida tem um alcance ('x raül'lliIHÍl'ió, <''''TIsldel'1ilúJo-s'e O" ti>
, l:eJí.cíb�áí d,ecol'rentes para o fUllción:)1'i0 púMico l' SllU ÜlIllíUu: .\f
! meti idll:r1.�naJ!a$ paI' 8. Exda. estiio sf'ado Í"Xécntlldas rom' a Jh��
j'!ln.'sle;;'· c seI'. imedí,alamente nHiriíuIlas.

. .' � .

"" j� ;, .."t{t'. ilJ. tJr-.\· ....F. ,'l' "'.i/JI :l C�tnriml r1t'.n,"na��tCr� �,J)" (l �l!"

Dirl'lol' ,f.Yl'lJ d()� "\njos com UlU,l ,J'rl'ejJ�ao t'llI slla Sl�,{I'. a (!llIí.'colltarã
[om a I)resença d·os chefes lias rcp,H'tiçõrs f-edel'fH.s sediafias � J.;.:s.f.ado
t da" antul>quüLS.. .

.o Diretor do I)e,parLamellto de Ass ist,êneia do lPA.sE, C('l'lO i)lte�
!ectl,lal e homem de letras v'em se impoI)dl) nos meios c111.�uraL" ilo }lãís
r:través de obras qUe se popularizaram pelo seu cunho profunClaniclltu
buma'110 e sociá-t. \.

, Na direç'..ão de Ulll de., setores mais imporianLe:;:; do Inst�f,1.1t.o, ,yein
'jesenvo',vemIo 'constante· atividade no' sentido de I)l'opOf'cio'nàr ao 'fim·
�;ionário p"Ú))li-eo federal o máximo de auxilias assist-énciais, para ô qUa
Ijão tem medi\:](i) ,esforços na .execução de "Vastos programas, pr�Jgram:H
.3sses que Yisantt�p.ordonar à coletividade () amparo e o confôrf.o né'

'3essários à. (fonse,i'\'ação da espéCie.
T�m sido fecul'ld'à a atuação do si\ Cyro do� .A,njt'lR na administra ....

ç:ão do dr. A�cides Capneiro. :foi neste periodo que a 'assistência médico·
i1Qspit;aIar do TP.>.<\iSE; at!ngiu a um, des'f}nvo',vimento jamais aleançad)),;

t � Secretaria do Interior e Justiça, Ed,uc�ção e Saúde ti- a lend�nd9 ,sempre para UIil movimento �scêndente. Na 'Capitàl 'F'cJel'al il
SUb-lC(i)lliissão Cal.nri1�ense de FOlchore coHvidi1m as a�t.o1'i.. -obra assisté.ncial da Antarquía tem sido TI<bLável, em virtude das f:ro-
cIades, p_rofes'sôrflS, alunos de, Curso,S reGundi;lrios e superi.üres p'orções ·em que el� se apresen,la. Bastaria citar !l grandiosa obr'a (}'_l� e
para a co�ferência qüe o ProfessO;f NÓhr€ga�da Cunha realizará J Hos:pita', dos Servidores do Estado, considerado o maior do B':asil e
no. dra -3 de abril, às 16 horas, no Salão NObre do JnsLitut,o de, ') mel,hor aparelhado da América Latip.a. O re{erido Hospitaf conta nãlJ
Educacão "Dias Velho", na qual focalizará ".o prob�ema do só com recursos Cirúrgicos mas com ,'uma infinidade de especialidadeR'.
fol�lol't} no ensino". lais como, gince-ologia, Maternidade, Higit'ne Pr.é-Natal., PUeri{\l'i.·ura,

.

.lU" ht,o d" orient[\dos por 'abaliz:àdos e.speciaIis·tas.
'

.

.

'. me UI.m·8S 08- f}

IJ I"
,

d·Ú
-

t
1 f' o dr. Cyro dos AnJos orienta valios.o setor' da Ãssisf.ência, que, por

:pa.�s· de 's-
.r 'io m 'o,ce'u I r_o.8 ,608 . ogo a um 'sana- - si s6 eno,brece o seu nome e agiglarrta o $eu'vulto: é a l,uta contra o

"UU '> �'DBue na t I di' dR"
canccr e."a tnbel·culos�. '0 Rosvital C'.lo� $ervi(iores'- do'Estado 'con ta cem'!

IOlglilt" r'"
'.

I ,J or ·0, 6' oucos, pr_ovooao o u mortes - � conimrso 4�"g(ancl,es espéc{alistÍ'ls no' combate 'abs.dois grandes IJ'Hlle,:

,'y u 'er a'
. .

. FILADELFIA, 3,' (E.) � l'voá'e 'pac,,ientés, do.· sex'à 'IUe a,flig'em a Hllin.anidad�. ;PaIJ.a tarr.to ié 'd:cl,t'àçl'o 'dàs n:re1'}lOh:-s c rn:*,
ONDfiES, 31 (B. N. K) _. A�lUn· mascul.ino '_ algwns dos quais /fire'sos' ao própria leitrj __ !:' '_�' m�ldBrn;s'insi.a.ia.çõe",.·técfiicas·: i' ,

"

. � i"
•

..,:.. • "

,

SCja.so que as doaçõe_s de ;;ang'ue ao j
mOZ"I'erom sufiocados, enquanto' as lu,?'mds de, salvamentô '

"

'iNI'a_s Os .•planos· a.ss�'ster)qra,i�. não ·se .re.stI\ngem à .Capifal ,./!'c1.lrrlJ T

eI'viço NacioDtll ,de Transfusão d,e! enlmvarn lLOS qua1'los' cheios de' fU<lnoça de nm çl.silQ de',!: Dois silo c.oriheCiçlds ás esforç.os ,do a'(uM :'lJDire-kl,( ela Assi&téncia d
Sangue, para os hospitais da TngIa- , alienados, ante ontem' à noite, 'para retira1' os de;naís il'.-· [PAlS'F1, visand.o;.es.teJ?-der a.os Estados � ,mes'f� :f�isl (, n�i a p<l,psL�dll n,
terra e Gales, durante o terceiro I temados, de deli't:ro' do edificia en;l c/Ulmas. Ple!o ';ricnal ,1.... �á1)ital d,\\ Re;púb'1üm,...

.

". .'

.

-
.

. ,

trlmestJ:e, de 1949, -foram as maia'! '" t1'inla outros z)«c ientes, horne.ns e mulhél'�s, e mn' fiolI;- Vem, S,. E�cia'i fereo�'rendo váriO� �s!ailoSo.�â t�ni�O� ora j r1fl11�'U .

p�s l'egis ladas depois da gLHtrra. beiró,. fOIl'am venCido$ pela fll,fTlaça. ·qi().� 'Vinha dos. ali'cd'; .",!, ,rap.d,p. hO�PI�al�, :;QJ'�htas��l1aI�do cO,n�enlOs:·.�o.m .�ns.htU1çoes:· lospii;1'-:1,
'

Assim é q11e foril.m feitas: d()ações
.

ces. 'O sanató1'io, l()cál-izada na c.iij.ad� silburbanlt' de S:ari1ng:; r,' res."'o�l cot)tr,atanqo ser.vlços dê. clmw05 e esti.,;).clallstas d� r/�w:rtlft�'�i.
, no total de 116.021,' contra 95.301' field,é destinado à convalescença ale 'paciente!S sei1is''e' de� ct!o' vttl-Gl'.' ..

• ", l'
no mesm() LrimMt.r,e. de 19M!, ..... doente.� ner'vosos e mentais..,_

.'

..
" ,.'" .

" t ,.,., ,. -. "--.-,-'_

fOib�lt:�����Oo�]�e·;oa�t:r:��;;j[:: (I tidO$��::1�:n�:s���:;:�:��;,I�:j�!i��sl:;;ó�lJi�l;�:;:i e;::��: 'Y'., .
:

.' :�'. ,�;Aqm,e,ríi'�.::'.'de': 'ao;1..' ·,acs."
, naquele 'Lrimeslre � 37.219, qu.e. Uel?.to P01' q.ualI'o rloell./eS"q'lle. ruis{s'Eiam Ct Um pról}l'ct.r(!.a de

" - .. �. 1, • ji' ", '"
'

ii'" ,

, df:iVPLl o' çonting·cnte· de doadores
'

tebevis�o, n.� in'i1rteil'o&�[Lm" Disseram e�s�q_iW {;Qmiça1'aTn .' ,;,��.,
� ....C,QIIl�rClarl0Spara 376.:502, isto: fi,. mais '9.335, qU� I .. a sentIr ca.lo'/�,nol: t?.pnozar�s. �.� investianr;iirs, �tat1, os 1"J-,

' .

, I .

'

,RJO, ai (V.' A.r� O' [,dbunal .:Ré�al do:'ID 1,94.$. .' I

'I
1;'(I,l'um �o.s,a.llCeI'c.es, oqdq ljenfzc((I'am:<Jlle }illoiq, relllq,lenle

" ,,<' em parte, procedente o dissidiQ coJelrt:!
,_,.
i' 'tad

Em consequenci", :> tl·,.a.,IlS;'l'ls-ao lMcendlo Cl�C d ' h ......h

� d'" -r:'d I, "
... « , L :" .' �. • .'. Q ,o .• q.t<o. ",�l'rq9'(m/' SIt oca vi> ,;(I/'UIII l en"! � .. Empl't'gados no Comércio, cÇlntra 27

/ \�tI; ��ng�e_. n,'�s hosÍ)üai& d,O, �teino
'

[If/caclus. "', '

. '..' '.
' '

"

'. ,-/ Lr:0S' -v<otos contra 'dois, cOÍleed' ..,
.(JlllX,o �Ol,j'!-JdlLta, ,a<a.mpliar;sc.Y ":'

� ;.' , '., ,', ',. '.. \ ';_ I

_�,_.,
;. la,rios d'b .1"\es�JJal dllqVel,à, classe. .

'

_,' "t, /..
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Ali assistirá à jl1auour�ção .do prédiO dos
,,,Cbrreios e Telégrafos,-;-A çomUiva di S. �xcia.

.

Com destino à cidade d� :L'ajes, onde vaI. assisiü'''� :j1)[Ul.-c,
gllll;Wão diJ prédfó dos Currt',jos t' Te'li'gnlfos" "Lujertt hoje '!"JH

<lvi:ill da ··Cl'I.l(.('j'ro cl9 SU'." o sr. gonInador' AlIerhal R. da
:'ilva. ,-' ".,.

i':m �'!;iia eompunhüt vi'ajar:í tcmbl'lll (I $['. majoJ' .Jb�t�) Al-'
. '"!J,""""·...",..":'l!:i0' d! l·(\�{i _ H�"R:;-nll·l iqs, (�l·l.'eil_)s t� f�\�,é _

-\ii' ", '" rqll··,""'I1I11nrlll .1) iAi"CltOI
.

:(:1"' .

Da t;l)oritiva gO\eNla-mentalJaz �nr'{�,,;L';'da:u lO!.. �)'. C�Jru
dos Anjos, Direto.L' da Divisão Adminishíníva Jo Jj','\::lE, q'ue/
tendo chegado ontem a eSta capita'" foi para isso c2j)ecjalj
mente convidado rp'elo sr. Govern·ador do' Estado.

'

,
'/

"

T:��Mm acompa�hando,' o ·SI'. ,gOy,el'Illldor Aderbal .ft. ddtSIlva IIao' os srs. maJQr Pedra Pkes,' -Chefe de 'SlHl Cas;a· Mi,
litar, Nelson N1.11IeS', Oficial de Gabinele ue s. eXCÍ<a.," peIa como

os a,',Los flln�ioD{uri-os dos CDrrejos e Telégrafos �ris. Qtávio'
Guimarães, Darcy Lin,l1ares ·da Silva .e Joel 'Vieira' fIe Sousa. . 'T-

O aviã'o em que o sr. governador Adero;:ll R: da < SÜva
viajará foi pôs(o à disposição de s. eXéia, pela HGrllzeiro (tu

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q E6TADO-Sábado, 1 de Abril de 19502

·Anunciou 'O Partido Socialista sua disposição de
� censlderan o.reqresso 'do rei Leopoldo III' ao trono
:. .!�põe, porém, a condição de que abdique em fàvor de seu filho, o príncipe Baudouin

.,BRUX,ELAS, 30 (V. A.) -'- Sur- ao torno, sob a condiçã-o de que o 'concessão por parte de seus corre

giu hoje a primeira possíhílidade monarca abdique em favor de seu ligíonários, que são .anti-leopoldis
de solução na crise ministerial, filho, principe Baudouin, de 19 tas, dará aos sociais cr-istãos - ca

que já se prolonga por nove dias, 'anos de idade, em seguida à volta lólicos '!- uma forma elegante de

ao ter o Partido Socialista anun- à pátria. O ex-pr-imeiro ministro e sair do atual impasse.
chefe do Partido Socialista, Paul Os sociais cristãos querem que

Henri &paak, declarou que essa Leopoldo volte ao trono, do qual
foi excluído em 1945. Os soclalis-,
tas opõem-se tenazmente a isso, '

porém; segundo disse .spaak, acei

tarão o príncipe herdeiro Bando

gin. Albert Deveze, um dos dir i

gentes do Partidc Liberal, que é

menor que o socíaj-crístão e o so

cialista, estava tentando em vão

forma� um govêrnó quando Spaak
fêz seu oferecimento num artigo
publicado no órgão socialista "Le

Peuple". "Compreendo clar·amente
- disse Spaak - que o Partido
Social-Cristão. sofre ao ver' frus
tradas suas' .iníciatlvas, e por sua

dificu'.clade em sair do atual imo

passe. Todos os olhares' estão f'i

xos no rei. A êle cabe .a decisão.

Como pode vacilai- em seu dever?

Só êle pode pronuncia» a palavra
que devolverá a tranquiãdade à

nação. Amanhã o rei Baudoin po
derá reinar, e os belgas esforçar
se-ão por ajudá-lo, O rei Leopoldo

Dia 8 Sábado - Soirée de aleluia, com inicio às 22 horas. III somente pode reinar' contra
Dia 9 Domingo ,- Baile 'infantil, com distribuição de bombons, séria oposição do povo de Bruxe-

prêmios, das 17 às 20 horas. las". •
.

Dia 15 Sábado - Soi rée, com início às 22 horas. .••••.•.••.•••.•• • •••••••.••••••.

Dia 23 Domingo - Solr ée, com início às 21 horas.
. , .. _ . . . .. , , ...••.

Dia 29 Sábado - Soirée oferecida pelo gremio dos SOCIOS soslei- FERIDAS, REUMATISMO E
'1'05 do clube, ao grêmio dos sócios dos casados. PLACAS SIFILITICAS

19 à� �:r��r!� dia 9, tôdas ás quacta-f'eíras !laverá soírée mignon, das

I Elixtr d� Nponeira
:F'lorianópolis, 30 de março de 1950. M..dlcaQGo (luxd!ar. no trotamento

____

. do llfUUI

tia. Carbon.ifera São Marcos S.ft.
ASSEMBLÊ·IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1a• cornvocação)
São convidados àS srs. acionistas a comparecer à sede social, à

rua Conselheiro João ZaneUe, s/n., no dia 26 de abril de 1950, às 14

horas, a fim de, reunidos em as'sembléia geral extraordinária, de),ibe
rarem sôbre a REFORMA ESTATUTÁRIA e ASSUNTQS DIVERSOS.

Cricüuna, 21 de março de 199.0. !
D1'. Dib.o GOl'in! - blretor-p�esidente.

'
.

Jorge da Cunha CaA/.ei?'o -ff)jrelor-ge·I'Bnte.

eiado sua dísposição de conside
rar o regresso do rei Leopoldo lU

Clube Doze· de Agosto
Proçrama para o mês de abril. de 0/9-50

/

Segundo editai! � de convocação
T. A. C. - Transportes Aéreos' Ca,tarinenses S/A
Não tendo· havido número suficiente para ser realizada a assem

bléia geral destá Sociedade, convocada pafa o dia 2!)- do corr·ente ficam
convidados os senhores acionistas para reunirem-se no dia 4 d� Abril
vindouro, na Séde Social, à Rua Conse'.heiro Mafra, nO 35, Sobrado, às
17 horas, com a seguinte ordem do dia:

a) - Aprovação do haLanço geral e denl'onstrativo da conta
"LUORDS E PERDAIS".

Informações
Borarlo das 8lDpre
sas rodovlarlas
IIIG�

.,t:..- ..�-�
Auto-V'_ ltIIjM - ...,. - 11 ....

..... ,
� ......_- ..........1'__

-

lIureuo :ara.a'II"M - .... .........,
- 16,10 boru.
Aut,o.Viatlo or...,.... - 1-.0.'

- • hora.
Auto-VlQIII 0&....... _ �.

- • .boru.
'

Boclcmana ...BruIl - Nfto �
-- a bor...

'

RApldo SUl·Brlllllletra - JoIDY1le
UI horaa.
RApido Sul·Brutlesra - CurlUbe _

li horas.
'rECA-rII1ilU

A1If.O.VIqIo catarln.an - ...... .&»
-" - II horta.

. Áuto-Vlll.çlio Ca� -.

- Il hora
Auw-VIaç6o óa�

- • bora.
A�VIAçAo catarbleMe TllbU1I&l>

- 8 hora..
.
� 110 OMR6Y1e - ........ -

., bOrr8.11.

{ J)mprha Gl6r1a - Lqua - ,.
e 8,* horu. _

I� Brv.i1Il- - .,.... -

�lÂ:--ViqIo I"" _'� __ 11 ...
1r!IrI•

. Rápido Sul-Brlllllle1l'a - .i'oIDYMe-

;13 horas. ,

· Rápido Sul·Brutlesra - CurlUba -
• hora.

QlJ.A.BTA......
.4uto-V� Cat8r1UDIe

- I hoI'u.
Auto-Vlaçlo ca� ,- ,.�

- • hora.

• Auto-VIaçIo' ClltarIIMUe - ........

,-
6.SO horu.
Rápido Sul·Brasileira - Ó'.mUba' - .

.• horas. '

Rãp!do Sul-Brlllllle1l'a - JolD'rile-
18 horas.
Ilxpreuo 810� - LqMa -

., horaa.
.

Exprt!ao Bl'IgQu.ue - ')�1M -

18 har...
ÁUto-Vliç10 ltajU - � - II 1IIOt"

!'M.

�_ BrwIQu_ -: Ncma Tl'a1e'(
- 1e,80 horu.
Rodovarla Sul :ar..u - .....�
-. horu.

.

QlJINT.A...rJII!R.A.
Auto-VlIçlo catcrirlrelule

.AleI'l'e - ti �.
Auto-VIAçt.o cat.ar1n_

- IS hor-..
Auto-Vlallh ca� - ,.�

- • hora.
Auto-V1açto catum_ -

-

TIIbU'Ie'
- (I horttN.
Auto-V1A1lh Ciatu'lrll.nR - �

- 11,80 boras.
1lX'Q,!"eBIO SIlo Crlsto't1lo - Uc'IJlI8 _

., hora...

I JCJÍl.pctlsa Gl6r1a - l"q'UDa - • 11S.'

,. 7 1/2 horu.
. lIlx]Jres80 BrulIQu_ - BruQ1J5 -
UI horas.
Auto-V!açlo ltajal - Itala1 - 14. �

r�l)
,

Trwça-./.tN "< Râpldo Sul-Brasileira - �.,-
"TAL" - 8."08 - JoinvUle - ·13�!dO Sul-Bra-;Ue1ra _ cutlt.q. _

Curitiba - Par"napi • horu.
Bmpresa Sul 0e8te Ltc1a - ltapecO - lfJ>

- Santos e RIo.
_ • hora.

PANAIR - 9;25 - Norte
',ul'Jl:l!-lO 00 SUL - ii." �

�
VARIG - 12.30 _ �ul

'

PANAIR - 14,35 - Sul
Otu!rla-f4JÍra

"TAL" - 13.00 - Lajes e parto

ln .-....0 ....

nteí
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr'
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, Número avulso .. CrI
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Viação Aérea
.Horário
8eounda-fe(ra

-TAL" - 13,00 - Lajes e PI""

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - iMO - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul

QRUZEIRO DO SUL - t3.51

to,oO
45,00
25.00
t,oo
0,50

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte

GRUZEIRO 00 SUL - H.OI
J6rte
VARIG - U,40 - Norte,

b) - Parecer do Conselho Fiscal.. PANAIR - 14,35 - Sul'

c) - Eleição do C;onselho Fiscal. Ouinta-f.ira

Fierlingef não foi �? = :'�::�t�·o�ec::::;�a���r�� Diretoria.
-TAL" - �:'rI;� �I;=::,..,

·

d Florianópolis, 30 de março de '1950. - ••t08 • Rio.

assassina o Luiz Fiuza Lima - Diretor-Comercial. PANÀIR - 9,25 - Norte
.

PRAGA, 3-0 (V. A.) - Ultima: PANAIR - 14,35 - -iul

mente corriam insistentes rumores A V I S O VARIG - i2,30 - Sul

de que o vice-primeiro ministro fi· CRUZEIRO 00 8UL - taeil
nba sido assinado. Constituiu, pois \ Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga- ••rte
uma surpresa geral quandO o locu· binete Dentário a rua Tenente Silveira ·n. 29 sala l' CRUZEIRO 00 eUL
tor da. estaçã� ofi,dal anunciou., uma O consnltório esta aparelhado para' atender todos os 1101
palqstra de Flerlmg'er subordmada casos da clinica dentária.' I Se�ta-fet'l'a

•
'

ao tema:. "Os ��?voca�ores .

de
.
Anexo, um be� montado Loboratório de prõtese Den- "TAL" - 13,00 - Lajes e Plrt.

guerra OCIdentaIS . Qumze mmu tárIa, para c(;mfecção de dentaduras modernas e pontes Alegre
tos depois de al1uHcjado, o vice· agrilicas. GRUZEIRO DO eUL - 'f.H

,

primeiro· ministro iniciou a sua AR! MACHADO .orle
conferência de dez minutos err

.

Cirurgião Dintista , PANAIR - 9,25 - Norte
que não fez referências aos boatos VARIG - i 1,.t0 - Norte
ql1e circularam sóbl'e a sua pes- �I!................... PANAIR - 14,35 _ Sul

��:l�t�i::t�����:ia:t�cc��e:�:�e:t: DESCOBERTA SENSACIONAL NA MEDICINA -TAL'" _ 8,::bado Joillyillé
programa de auxílio militar dos

Estad9s Unidos à Europa.

aEXT.A.-:rmm.A
.I1údOT1ArIa Sul Brull - rene Al--",

- 8 horu.
Auto-VWiçlo Catu:!ne81

- lI�h()ru.
Auto-VlaçAo C&taJIinOUI - lo1InttlII>·

- O hora,

Áuto-V!açao catarm- -...._,
-- 11.80 horH,

Expt'eBlJO Solo cn.toTAo - �
7 horo.
Áuto-V1açto ltajaf - ltajaS - Ui ... '

ruo
ExpreIlleO B:ruIqu_ -.BnuIque-

1e horll8.
Rápido Sul·Brulle1r8

13 horas.
Répido Sul-BrasUeira

6 horas.

DR. FRANCISCO CÀMARJ
NETO

Advogado
Escritório: Rua F'elipe Schimidt
21 (sobr

.

o) (Alto da casa "O
arais·

Ultima palavra no tratamento de todas as ulceras pecticas,
gastricas e duedenaJs, com absolutos 'exito

' .

«Soro AnU-fermentoso»
Fabricado em Praga

Representantes em Santa Catarina
PAULO HOLANDA

Caixa Postal' 288 - Florianópolis
� � �..

.

\
'

<)
.�

�t �

1lS,80

Cnritiba - Paranalu6�
- Santos e· Rio.

:VA.:RIO - i2,30 - �ul
CRUZEIRO' DO SUL - ta.5I

lorte
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 -- S.u1
PANAIR .-:- 14.S5 - Sul

DQmia,o
PANAIR - 9,25 - Norte l
OBUZElRO 00 �UL - ti,OG -/

\

JolDY1le _.

CurlUba -

a.Uu.oo
Auto-V� oa� - 0VtU'IIe0

- 15 horas.
RlIpido Sul·BrlllJ1le1r8

18 horas. .

R§pldo Sul-Bru1le1ra
8 horas.
.- • hor...

.A.uto-ViacAo catar1IJ,eDN - JolD..u...
- • .borU.
Auto-Vlaçlo � - T1II�

- II horu.
l:Jror"sao .0 0r!lJtmI0 - � -

., bor... ,

Exlprel!18O BruIQ__ - 1iI'uq.. -
14 bOrr...

.......
CI5W

AutQ..V1qIo l't&jaS - • 18 ....
ru.

EJtpre&110 BruIIqu.... - NCIft �
- II.l!O horu. '

J:xpre.soo GMrIa - � - • 11.
• 7 1/2 horu. /-

I DOMINGO
Rép!do Sul-Brasileira - CUl't�lba

8 hora••

JolDv11e

CurItiba

o 'VA.LE De ITAlU
ProeuelB ... .ldaela

Pl'oIftllO,
LIVRARIA 41,�.

ao8J.
.

icSéitiTóRio: iMOÍJii*iU() .&: L
• '*,

ALVES
En�arrega.se. med!.allte oolIl1lltAo, -,

compra e venda de 1m6velJl..
Rua Deodoro M.

'

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

SENHORITA!
A ultima creação i

em r e/d

garante é Q Guaraná KNOT"
EM GARRAF'AS GRAN DBS"

Preferindo-o! está
acompanhando a· moda.

..

l
>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANI:VEHSÁRTOS

SI'ta, fluth Maria da Silva

Comemora, nesta data, mais uma

'feliz primavera a gentil senhorinhJ
� :Ruth 'Maria da Silva.

:FAZEM ANOS HOJE

Américo;
- o musicista Sebastiãà

'Tio da Silva;
-:- a menina Regina Maria,

,do sr..José G, L. Garvalho.

Um numeroso gmpo de amigos
" do sr. Zmi Cunha, alto funcionáI ic,
. da :Fazenda Nacional, o h(imena
geará, hoje, no Clube 12 de Agôsw,
às 12 horas, com um concorrido a]'

mÔeo, em virtude de sua recent:!

transferência da Alfândega desl a
. capital para a de Porto A�egre.

.os qlle ainda quiserem aderir
à expressiva homenagem deverão

dirigir-se à .secretaHa ,daquele Cln'

'he, até às 11 horas,
'

[ .

Reducão
,

nas taxas

porlos do
de fretes,
Atla.nUcopara os

A resolução da Conferência Brasil-Rio da Prata lnclue
artigos de ferro e aço e varios tipos de asfallo

lYOVA YORK, 31 (U. P.) - A Confle.rencia . Rio da
Prata-Brasil reduzia o frete para artigos de aço e ferro
destinados aos portos da. costa oriental sul-americano, bem
como o [reie de material destinado à construção de est;a·
elas embarcado para o Brasil.

O sr, George F. Eoleu, presidente da agremiação,
anunciou qUe o frete sobre certos artigos de a.ço e [erro
foi redúzido em quatro doüars, entrando em vigor ime
diatamente.

'

Os fretes para asfalto, asfalto flux, asfalto rock, as·

plautúm. le betu.me para pavimentação destinados a.�s p01'
tos do Rio e Santos sofreram redução de 17 dollars a e�l'

irar em vigor imediatomente,

- No Programa -

1) - Cínekmdia Jornal - Nac
2) - FOX AIRLAN NEWS

Senhora Armando Simone
Pereira

'A data que hoje transcorre assi

-nala o aniversár io natalício da ex·

-ma.: sra. d. Beatriz Ferro Pereira,

-digna consorte do sr. dr. Armando

�Sim.one Pereira, �ec�'etáTio da JUs',.

tiça, Educação e Saude. .

A' ilustre aniversariante, por

sua!':aprimo�ada inteligência e .boníssL
'mo coração, por suas aCrIsoladas

-virtudes, ocupa ',êlgar de relêvo na
.

'Sociedade catarinense, que muito

:'1he quer,
'

Hoje, pelo transcurso de tão aus-j

-p iciosa data. li dislinba dama ver- i
se-á muito homenageada pelas nU'j

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

merosas r-elações de amizade. A CI·ne-DI=a' r,"o HUJ-e .. no' passadoessas homenagens o "O Estado" se} ,

.assocía, rlcse.iando-Ihr, f.eliCidades.. I
r RITZ

Sr. PÍ'lwciS�O Mom"!,, ,. \ ÁS 16% e 20 hs.
'I'ranscorte, hoje, o anIversarIO:' , .. Hoje, às onze horas da noí-

:;nata'icio do estimado eonterrãneo" te, quando as estrêlas olharem pa
-sr. Francisco Momm, funcionário I ra a- terra, esta moca encontrará

.�� .Consultoría Jua-ldica do Estado. I seu destino!"
.''Comemorando também

..

o trans-
_ Que estranho poder permitia

.eurso do 45° aniversário de seu fe· ! áque'e homem desvendar o trági
Iiz ��nsór,ci,o com a exma, �.ra. d·1 co e sombrio futuro daquela linda
,,cecIlIa Vieira Mornru, o eS,Llmado moça qUe sonhava com felicidade
.casal, pelo duplo acontecimento.Í e amor? .

.receoerá inúmeras demonstrações, SI É FORTE l\'ÃcO PEH,CA!
11e �stima da sociedade J.')cal, �s ,. SI É FRACO, NAO ASSI,STA .. ,

.

.quais, prazerosamente, nos assocIa', A NOTrE TE.M. MIL OLHOS
mos.

I com Edward G, Robinson, John
Sr. Joaquim Margarida Lund e Gail Russell.

A data de hoje ass ínao o 87°
·.aniversá:rio do venerando conter
râneo sr. Joaquim Margarida que,
.durante muitos; anos, integrou o

magistério catarinense,
,

O .ilustre nataliciante é pessoa

"que, na sociedade local, goza de

'inúmeras amizades, motivo pOI
,. que, boj,e, pelo lranscurs'o de tã?
-expressivo acontecimen to, lhe se-

1'ão tributadas ImH�iplas homena·

,gens, às quais nos associam.Qs,· en-
- �i'ando·lhe corrIial abraço.

•

com Adriano Rimoldi, Dina Sas,
O desem�argador Alcebíades Va- soli e E�.li Parvo

'ilério .si'tveIra de Sousa, hoje apo-
_ Fundo musical do imortál

..gentad� e que poss�i, nesta cidade" Mozart.
,:largo CIrculo de amIzades;

�, I Preeos: Cr$ 5,00 � 3,20.
-.:

a sra. Iracy Lo�es da ;::,lha, Imp, até 14. anos.
,esposa do sr: Narbal �Ilva; ", ROXY

- o menlllO HamJl.ton Leo, fi
:. lho do sr, Romualdo Pires;

o radio-telegrafisLa LanI',1

trizantes e sensacionais: ---0---Eleuté·
HOMEM EM FUGA A Federação Espírita Gatarinen·

CGm Rex Harrisson, Peggy Cum' se, que reune, sob sua organização
fIlha,

mings orientadora e unificadora,. cêrca de
- Um �spetacular "f'ar-west" quarenta soci,edades es·pfritas d,o

CA:SAMENTOS re,pleto. de lulas sensacionais e Estado, cuida presentemente da

Reall'za�se h 'e
'

17 h. aventuras emocionantes! construção de �ua séde própria, êm
, O), as oras, na

I
' A

.

M�..r,esidência dos pais da noiva, à rua JUSTIÇA SANGRENTA terreno situado à v,emda auro

, São Luiz, b enlace matrimônial dâ. c(Oom C.harles ';Sctarrett "

Ramos.
"

.

..

I
ReI dos ,0w·Boys) Assim é que. amanhã, às 10 ho'

gentIl senhormha GUIomar Lamar·
C t'

-

d
.

t di' J I I I ',., dq�í�, filha di) sr. Francisf\o Lamar
on �nudaçao . o movrmen ,a . 8SI' ras, naque, e oca, sera »'lnça a a

q
,

d d' ad h f d �.. mo sena .o: pedra fund'amen tal do edifício da
ue, noss.o e 1C o c � e e Ode;.-·

orCK }rRAlCY :CONTRA O CJtIME Federação Espirita Catarinens,e,nas' e da sra. d. CândIda Rovere
com Ralph Byrd discursando, nessa solenidade, oLamarque, com o sr. Mário Trilha.'
'.

° .

d'
'

, coÍnerciário, filho do sr. José Mar
7/'8 EPIso lOS. jornaIista Osva'do Melo, presidente

q 'rrilha ,e da d R p. r Preços: .cr$ 4,20 � 3,20 da referida entidade e abnegadoues sra. . asa au,
I d dE' 't' Ilier 'I'rilha. Im1). ate 10 anos. vu .gariza or o spIn lsmo em

D1PERIO - (Estreito) Santa Catarina. .

Aos noívos e suas exma. famí�i';ls "

Ás 20 hs, Ao ato, que se:rá franque,ado ao
os nossos efusivos cumprimenLos

,Com votos de felicidades'. )lex Harrison, P,eggy Cummingil

I
público, comparecerão

.

delegnções
- em de várias soci.edades filiadas à Fc-

ALMóf/OS HOMEM EM FUGA deração. Tropas russas começaram a

Conclnlda a segunda campanba de dede-· aparecer em Sbangai
. e -

d
·

-Ieã
e

d J:I t d' HONG KONG, 31 (E.) - O, tão manejando canhões anti-
IIza�ao omlCl1 ria este nS a o i "China Mail" declarou que tro- aé:'eos, di�igind? as defesa,� cos-

lO exmo. sr, Governador Aderbal, far:50 de comunicar a V. Excia. Que pas russas - homens e mJllheres I telras .e lnstru:n�o O Exercito
Ramos da Si1.va acaba de receber, êste Se['VÍç.o acaba de terminar a, começaram a aparecer em

I
comumsta c�lJ:es. Mas nenhu·

do sr, dr. Mario de Oliveira Ferrei- segunda campanha de dedetizaeão ma destas notICIas foi imediata-
domiciliária onde foram tratados Shangai. Aquele � jornal atTibui! mente confirmada aqui. O ..Chi

ra, Chefe de Serviço Nacional da mais de cem mi!. prédios em vinte 'estas noticias a pessoas recen-' na Mail" declarou qUe as tropag
Malária neste Estado, o seguinte te' e sete mJ,lllicipios da área malarí- temente chegadas daquela cida- russas apareceram vestidas
legrama: gena cátarinense. Saudações aten de comunista. Algumas destas

.

iguais aos soldados comunistas
"Fpolis., 29 - Tenho a grata satis' ciosas". versões diziam que Os russos es- Chineses.

Imp, até 10 anos.

ODEON
- _-\s 20 hs.

1) - A Marcha da Vida - Nac,
2) - Flôres: .. Musicas!
Romance! - Poesia ...
PRIMAVERA EM PARIS

-::- Technicolor -
- Um filme sint.ético com .t0das

as côres do arco·iris!
ADORADO PELAS MULHERES ...
ODIADO PELOS HOMENS ...
MARCANDO "RENDEZ-VOUS"
COM A MORTE A CADA N.oVO

ENCONTllO COM O AMOR ... Eis ..
DON JUAN

Ás 16 e 20 hs.

1) - Cine'àndi,a Jornal - Nac.

2) - Um filme de aventuras e\e·

1° DE ABRIL
Em 164.1, accrmado rei petos ha

bitantes da então . Vila de São

Paulo, Amador Bueno da Ribeira,
resistindo aos amigos e partidários,
promoveu a aclamação de D. João

IV;
.

_:_ em 1680, uma carta de lei do

Pr-íncipe-regente, depois Rei D.

Pedro II. aboliu a escravidão dos
salvlco'as ;
- em 1776, travou-se o combate

do Rio Grande, em que o General

João Henrique' de Bohn, coman·

dante do Exército Brasileiro do

Sul, féZ ataca:r os .Fortes e Bate

rias dos espanhóis, destacando-se
na' tomada do Forle de Santa Bar

bara o General Soares Coimbra;
- -em 1808, foi decretada a li

'herdade índustrím do Brasil com

a assinatura do Alvará, pelo Prín

cipe Regente, depois D. João VI;
- em 1'818, continuaram os ata

ques à Povoação de Sã.o Carlos, nas
Missões, pelas 1ropaS' do General

Chagas Santos, dúranle a guerra
contra Õ dita�Oíf .J{Jsé Artig�, che

fe da confederaeão do Uruguai-;
- em 1847, na Rio de Janeiro,

faleceu o Senador João Vieira de

Carva',ho, ,Marquê.s de Lajes. Como
Oficial 'de Engenheiros desta,cou-se
na Batalha de Catalan;
- em 1857, no Rio de Janeiró,

faleceu o Marechal João Crisosto·
mo Calado, destacado e!.ement.o nas

campanhas da Cisplatina e Rio
Grande do Sul e Bahia.

André Nilo Tadasco

Federação Espirita
Catari08Dse

Sub ..Comlssão Catarin8nse de Polclnre·
Reunir-se-á hoje às 15 horas, na séde do Departamento Estadual

de Estatística, a Suh-Comissão Catarinense de Folclore, filiada à CO
MISSÁO NAiCIONAL D' F.oLrOLORE, do Instituto Brasijeiro de Edu
cação, Ciência e Cultura (ORGkO DA UNESüO).

Irmandade dó Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade
Fundado em 1765,_Edital

'De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os Irmãos e as Ir
mãs para, revestidos de suas insígnias (balandraus e ,fitas), assisti
rem às solenidades abaixo discriminadas:

Dia 2 - Domingo 'de Ramos: M.issll na. Capela do Menino
Deus, às 8 horas com Benção e dfs.rtbuíção de Ramos.

Dia 6 - Quinta feira Maior: 1° - Comunhâo Geral, na Ca·
tedral Metropolitana, às 6 horas, dístríbuída pelo Exmo. e Revmo. Se·
uhor Arcebispo Metropolitano, D. Joaquim Domingues de Q�iveira;

2° - Adoração sosene do Santíss imo Sacramento e Sermão d�
Mandato, na Gapela do Menino Deus às 19,30 horas.

Consistór-io, 30 de março de 1950.
Luiz Senches B. Trindade - Secretário, '

A Bm,presol faz 'pagamento à:s ":fi.�rmas
loiças para a ampliação d'a Usina

do Hracinbo
Ao exmo. snr. Governador do Es- f termedio da Agência do Banco do

tado, dr. Aderbal Bamos da Silva, I Brasil e de acôrdo com as exigên
os srs. dr. Haroldo Pederneiras e cias contratuais, o pagamento de
Adhemar Garcia, diretor presiden Cl'$ 2 930 000,00, correspondente à.
te e diretor secretário, respectiva- primeira prestação às firmas Soo
mente, da Emprêsa Sul Brasileira cieté Anonyme Brown, Boveri &'
de Eletricidade, dirigiram o

segUin-I'
Oia, e Escher Wyas, Socíeté Anony

te telegrama: '

me, fornecedores da. maquinaría
para a potência de vinte mil cava

Joinvile, 28 - Comunicamos a v'l' los vapor destinada à ampliação
excía, que efetuamos hoje por in da Usina Bracinho."

Nova modalidade de inter
câmbio de estadentes

LpNDRES, 30 (B. N. S.) - Aci� professor de línguas modernas de
estudantes' da Grã-Bretanha e da cada escola 'acompunhará. cada
França está sendo proporcionada' grupo e exercerá em certa medida
rara oportunidade de. interc�mbio as funções do mestre por êl.e suhstf
escolar. tuido.
Prog-ramas de permuta de aluo

nos já existem entre a Grã-Breta' Vai 'reva: o· f-ilho '

n!la e os países da Europa Ociden·
tal, mas o de agora difere de todas _",,' ."': ";8181,"�,,:!K:�a:ft4l.tPêles, - aJiI IDVO

Assim é que foi sugerid,o que I ,. ,�ma, �L (U:,�'.) - O �arbeiro
uma -turma completa do Dover

aes<u ca�ügl, LUIgI Taruffl, M. 70

College e .outra do JuilJ.y Colleg'e an�s .de ld�de, sOUbeJI�le'Seu fllbo
fôssem intercambiadas durante LUIgI, nascIdo no BrasIl' e que não

parte do período letivo norma�.
o vê h�.3? anos, ('st�, em viag�m

Embora essa idéia não tenha si para. vl�Ita·lo. 'Ü preSIdente EurICO

do julgada inteiramente praticável: 1 Gas�ar I?utra, do Bra�il, tOd'n?u
fI 'l;'o de muito parecido ·está sendo I possIVel esse encontro, transferlll'

promovido. I do, o, oficIal �a _m�rinha brasilei,�
.o número de alunos teve que ser' LllIg.l, �a.r��fI JunIor para. o',�avIo

limitJado a vinte" mas' tod·os êles se-I b:asI.eLrO .

Duque de CaXIas , em

leci{)nados de turmas afins, Um VIagem para Na1)oles. O velho. Ta·
ruffi emigrou para o Brasil na p.ri-
meira década dêste século e ali ea·

s'Ou. O seu filho nasceu no início
da primeira guerra mundial. Após 'O

conflito regressou, ao Bra!;iil, mas

Rw, 31 (V. A.) :._ Considerando, não mais encontrou.a espõsa e o

,o volume eXl)epci�na� da,safra do I filho. Proc�r?u'osJ' ?u.rant_: váriOS
arroz este ano, o vice-presidente da I anos, sem eXlto. VeIO. ,entao, a se
Comissão Central de Preços apre- gunda guerra mundial,'que levou as
sentou um projeto de portaria r�' fOlfças expedici.onárias brasileira�
duzindo sensivelmenLe o custo da à Itá1.ia . .o velhG 'l'aruffi, q'ue tra·
quele pr.oduto. barha num salão de barbearia nesta
Na sua próxima reunião aquele capita-l, à rua F1'ancisco Crispi,

órgão decidirá o assunto. procurou seu filho Luigi entre os

'1'-
....._�-

lioldados brasileiros. Contou a cada

Milton S. Garcia e Senho- so�dado e oficial brasileiro a sua

ra participam aos paren- história. Foi feito ulJ1 apelo pela
tes e pessoas amigas. o rádio brasileiro e Taruffi Júnioil'

nascimento de seu filhi- ouviu-o. O presidente brasiieir,o

nho JULIO CEZAR. trans._reriu·.o, então, de seu navio de

guerra l)'ara o "[)uque de Caxi.as",
a fim de viaja,r a fiália a visitar ô
pai.

/

Redução do preço
do ar,roz

Fpólis, 28-3-950,

1

1j
1;

1,1.
/,

1
{

)
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tRA TINIS CLUBE' -- DIA 1° DE ABRIL -- SABADO - ÀS 20,30 HORAS 'GRANDE FESTIVAL ARTISTlCO DE RARA BELEZA APRESENTAN�
1

DO __ OSCAR CARBONI '- "O ROUXINOL ,DA ITALlA" -- LAURA MOR2T· - "PRIMEIRA BAILARINA DO SCALA DE MILÃO" - OTELLO DE

ROMA -- "O MAIOR HUMORISTA INTERNACIONAL". DIA 2 -- DOMINGO -- ÀS 10 HORAS DA MANHÃ -- MAGISTRAL COCKTAIL ARTlSTI
CO. MÚSICA -- CANTO -- DANÇA -- HUMORISMO. -- NOTA: PARA O FESTIVAL DE SABADO SERVIRA DE INGRESSO O TALÃO DE MARÇO.
PARA O "COCKTAlL" ARTISTlCO OS INGRESSOS DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA RELOJOARIA MORITZ, A PARTIR DO, DIA 10. QU�TRO

,

INCRESSOS DARÃO DIREITO À RESERVA DE 1 MESA. EXCLUSIVAMENTE PARA 'OS ASSOCIADOS.

p'
E:
'R

Durante muitos anos os rabrí- . r
cantes de tintas diligenciaram . E:
por produzir um verniz para mer I
saS e balcões de bares, que resi!>-

Ttisse aos efeitos danosos de.al

cool, mas até há pouco tempo. QS.' A
mais áperfeíçoados produtos M
acabavam não resistindo ao

[contante derramar de, bebidas,

Agora, porém com um novo ri
esmalte desenvolvído após lon- �T
gas pesquísas; uma.rírm.a britâ-. E
nica 'alega haver rínalmente so

lucionado êsse problema reínan
. te, em todo 'o mundo.

. -c-ç-c- ,

O valôr das exportações bri-
tânicas em. fevereiro foi de AO .

'

55.700.000 libras, segundo as
. .:,:.:,:,%::::}.:::�;::::,t-.

Cif,"s provls�ri" ..adas a co-J!tESI:I0 J,",EMPO, r�IJf.lM>:
:e�e; Õ;��;��:��� ::t�Os�!�1�.. ,UnbJ'" 1

W{}}:

é onze por cento menor que a dei '

'.
'

janeiro; quando, foram supera- .,

�.

dOJ todos Os "recorda" de eXpOr-I ,VE"
'

'" " "

tação. . '.! 0t lG'. V {;�,,,

-c-c-c:__- �S ; E,NEZI�NAS '

Aos visitantes da L1'xposição '

{, "," ' . �" ",.

do Lar Ideal, Inaugurada em . �V .pr" .:

Olympía, em t o n: 'd r e s, ' (' '( (1'- ('"
Ouão Frequente lem V. S�. desejado uma veneziana como 'esta!

a 7 de março e que se pro- LEVE _

pOIS é Ieite de uma lig" especial' de aluminio, nilo pesando
Icngará até 1� de abril, a RAF , mais que a ação de sue própria mão,"

Para o cocktail artistíco deverão ser adquiridos ingressos' na Re- e�tá· proporcíonandc as sensa- , 'FLEXIVEL _ em sua limpeza. céde Iàcilmente a" contacto da escovo
Iojoaría "Moritz". O Departamento Socia'. comunica que a Orquestra çoes do voo meteórico, dos visores de pó. logo voltando ii sua posição normal.
do Clube, sob a Batuta do Maestro Peluso, estará presente na noite de metralhamento bem comoore, ATRAENTE _ com sua superfície plástica, assefinada. combina CORl
.do dia 10 para deleitar os associados' com a -execução -dos mais receAI":,. recendo-lhes o ensejo de ver. no qualquer ambiente.4es' BOLERiOS E FOXES. ,

'

escuro, acompanhar as atIvlda- Resiste és nódoas do tempo e a outras mancha-s.
des de um aeroporto movímen- A veneziene ideal. sem os problemas de limpeza. resistindo 001

tado, e ouvir as instruções ema- uso e desgaste, E: inoxidáve1 e impermeável -.,. não empena,
'

radas as sala6 de controle. não rachá, nêo Jesce e nem descesce.

f -0- Traga-nos es medidas de suas janelas e permita-nos instalor nas'

\' A b o r d o do transarantrco \ mesmas a5 lindas Venezianas HOLLYWOOD. por um custo.!
Cifras do Dal_aço de '1944

l "Queen Mary" acaba de seguir oa bem maia beixo que realmente aparenta.
"CAPITAL E RESERVAS .......•....•. CrI dO.900.tiOtl,30 Grã-Bretanha para os Estados Uni ".

:::�:��i.l���e�.::': :::::: . :: :::::' ��: 6.9��:��:�:,�� �:d�m��r:aai�:r��rrt��: de:�;t��';t�()�; B 'A' T" TIS' . T, ,O T T IZ.� s.Ativo , .',. ..•.....• Cr' 142.176.6,03.80' volume foi levado às docas deSou-
Sínístros pagos DOS últimos 10 anos .... CrI 98.687.816,30 íhamptou com escolta p�licial e Rua Felipe Schmidt, 34

Responsabilidades .

'

,... Crt 76.736.401.306,20 sua colocação no porão do navio

Diretores: foi cuidadosamente fiscalizada.
Dr.

-

Pampbtlo d'Utra Freire de Ca"albo. Dr. Franelsco de Sá., A arca de carvalho contém um

",,,,.!:!�:"�=:":::...�:...!��!.=!�...!:.�...!:..!!.��!:..!1!S�::' .. � �����: t�:��:h=:Oql�� ;��l�ag�set�'t ,

'de dedicou a maior parte de st'us'
lazeres nos últimos nove aI;os. Prefessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)

-'x-
I

Lord Mountbatten, comandante
da 1a' Esquadra da Frota Brrtànlcs
do Mediterrâneo, acaba de transrni
tir uma mensagem pá!. 'rádio
franoesa a cerca dos exercícios n�·
vais anglo-franceses que estão SeU

do r-ealizadas nas' proximidades de
Toulon e Malta. Salientou êle o' ex
celente entendimento entre as duas

marinhas, tão cabaznente demons
trado no decurso dessas manobras

A vida do escoleiro

,

.

Duas vezes por semana os Escoteiros" se reu

nem 'na sede, para jogos, estudos, disçussões de te.
, mas e debates no Conselho do Grupo.

Aos domingos, pelo menos um por mês, realí
sam excursões ou acampam, nas' barracas de lona.
No centro está a Bandeira. Cozinham, realizam jo
gos, praticam orientação, seguimento de pistas, ob
servam a natureza, nadam, saltam, correm, são
submetidos à provas, e, ao anoitecer regressam
num cansaço sadio. ,

Quanta cousa se aprend� num dia de ar livre
passado com os Escoteiros, q�e os meninos da cida
de não poderão nunca Imagínar ...

Que maravilhosos espetáeulos a natureza nos

oferece. É onde se sente a imensidade da obra do
Oreadar!

'

'LIRA
�
, Dia 1° de Abril - Sabado - }..s �0,30 horas. Reunião artist lca apre-
-sentando � Oscar Carboni "O ROUXINOL DA IT:AJLIA" - Laura Mo
'ret - ".PRIMEIRA DANÇA'RTNA DO SCAL.'\ DE MILÁb'" - OTELO DE
OOMA - "G'RAN:DE HUMORLSTA INTERNAlCIIONAL" - Dia 2·- Do
'mingo - às 10 horas da manhã - Grande Cocktail Artístico.

Dia 8 - Sabado L. Grande Soirée de ALELUL<\. - Grandes Apre.
-sentações - Premies - Entrega do Album de fotografias' a todas as
lDebulantes de 19'50.

NOTA: Para o restivaj artistíco do dia 10 servirá de ingresso o
talão do Ines. .

TEMIS tCLUBE'

.

COMPANÍnA"·:ÃiIANÇX#UÃ"-"-KAiiiÃ"'�
..T""

,

Fundada em� ISfO, _::'Séde:' 'BAHIA
lNC8NDIOS E TRANSPORTES

'DA TI LOG RA FIA
l(orrespon jeui ,
Comercl.1

Confere
OIpJoml

•

DIREOlol
a.tUa M PigOZZI

-, \
R"a General Bltteftcourt,

(Esquina AlberAue Noturno)
--------------------------- ---------------------------

.. 'ilnstiluto Brasil, ,Estados Unidos..-·

'. \

,METODO. ,

�,od8rno 8 EflCltDt.

48

CUR.SOS. DE ING,J,ÊS
A diretoria do r. B. E. U. comunica aos seus associados que, a

partir do dia 25 de março, estarão aberias aS' matrículas para o ano

letiv?, pará �s cur.sos de inglês, sob a direção do prof. Mathias Bogner.
,NlPutrossim, avisa que as' mesmas p.oderão ser feitas, em sua nova

'Si!ll'd. à rua Saldanha ,Marinho (Ed. ISanta Ter�zinha, da firma Machado
.& Cia. S. A. - Com. e Agências, 10 andar) das 14,00 às 19 horas L()dos
os dias ,úteis, com exc('�ão dos sábados, 'quando serão aceitas'matri.
,cuIas das 9,00 às 12 horas da manhã.

I
Édio Ortiga Ji1edrigo, Diretor de Cursos.

INoticias re

'sumídcs

"

/'

Endereço Teleg.: ·BATTISTOTTI.

Cai'X.a Postal, 173 Florianópolis - S. Catarina

BRASILFone - 1549

Aulas Particulares
Lecionam-se PORTUGUÊS É MATEMÁTICA

Preparam-se candidatos a concursos •
Tratàr às, '2as" 4as. e (ias. [eiras das 17 ás 18 .hs, à

Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).
---------------------------:--

Frutcs, Refrésêo, g�Jq<!os
procure POLLI S. A. Comercio e industria

:

PRAÇA 15 DE· 'NOVEMBRO" ,

, 'I

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Edifício .Montepio
RUA FELIPE, SCHMIDT -' �ificiol São Jorge

internacionais.
,," -x-

�,

Um programa pOPu�ãf de rádio
transmitido' regularmeni'e pela B.
B. C. assumira aníbito internacional
no próximo' mês. Intitulada "Top
of the Form" a transmissão consis_ gem da RA,F para combater incen
te de um cOI).curso' ,de perguntas di'Os em hidro-avióes ,e navios, es'

entre escol9f�s de menos de dezoi-' tando presentes' ·rep,resentant�s do
to anos. Canad.á, Austrália, Nova Ze1.ândia,

-x- Itália, Egito e Sião, bem como téc-
Foi dada a conhecer esta, semana nicos :britânicos mUitares dos ser.

,.em' P'ÜI'tsmout,h nova apal'e-l.ha� 'viços contra incendiDs.

TINTAS PARA PINTURA,
COTTOMAR 'VENDE-SE

Dois J.oeonlÓveis, 150 tlavalos, alta ,e

baixa. Marca "WOLFF", At�mã, ano ra�
brlcação 19W com bomba, condensador,

vapor super·aquecido.' Estado de"novo.

Idem dois geratlores.· alternado zaot

volts. 50 cIclos, marca "SIMENS", 2300

volts 'próprio corrente longa distânCia.
em perfeito estado. Qualquer informaçãO
Tlavessa 24 de Maio 18 - Italai -. San
ta Catarina .

.

I

''VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA, WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILLE rMluoalr�g,'1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

"

.J>f;i>
'",,1;:'

.-'.

-:;.j. ... :"':

;,��Ç�\i
.�<�:;�j,;���.

.. ,·O,:·'�
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.Prnmete -empolgar o público ti intermunicipal de· amanhã;. u·"Htádil
da F. C. O., entre Figueirense-e Flamengo. O alvi-negro está preparado

_para vingar os /3 r 1 sofrido· em Laguna.
Campeonato . Brasrleire de Bas
quetebol de 1951 nesta Capital
\._

.

. que dirigem, a Federação Atlé-
tE'm menos de um ano Santa tica Catarinense, a começar

Catarina será palco da maior pelo dr. Osmar Cunha, esportís
competição desportiva de todas' ta na mais alta acepção do ter- .

as épocas: o Campeonato Bra- mo, que não tem poupado ener-

sUeko de Basquetebol, que terá gias no sentido de tornar Santa.
• o patrocínio da operosa Federa- Catarina respeitada no cenárto

Crescendo ·Inter··es·�se pela segunda vlsl·'a' ção Atlética Catarínense , I desportivo nacional.
.

.

A honra que a 'Confederação! I Necessário se torna, que todos
• .

.."

.

.

. '. .' Brasileira de Basquetef.:>ol deu icompreendam a importanc-ia das

'do .,«GL·ORIOS'O»
I ao nosso Estado, de ser pela pri· ':realizações da F.A.C.; que outra

rneíj-a vez séde de uma competi- Ifinalidade não tem senão ca-

ção de tão grande importancia I,operar para o fortalecimento fi-

d '(1 d d tê deve-se aos esforços dispendidos síoo da raça.mm.ore.s atrações desportivas e'

c?nsdI eran o·sbe ai gran e!l0 n-. pela entidade que superi'ntende i Os poderes constituídos ore-
O nosso público. esportivo, mor- todos os tempos.

'

Cla os guana ar nos e a JmPOr- S C
.

;
. ..

I
-

,
.

d d Fô A
. .

d 'tá
.

mu-
em anta atarína os esportes CIsam auxílíá- a para que SI'

mente os' amantes do basque- O combina o as rças r- }tanclfa tas
VI rIas. qupe �cuosos do basquetebol,. voleibol, atletis· concretize nossa maior aspira-

tebol. assistirá duas esplendidas madas aqui aquarteladas, será 2�� .r:nde aos t�alnSte o er
mo e clclísmo, , ção qual seja efetuar com o mã-

noitadas, a 5 e 6 do corrente, o adversário do categorizado lfDI�es. o ;'on In,e. é i te- Conhecemos de sobej.o .e não xímo sneegso o certame cesto-
quando teremos novamente o

I quinteto botaroguense. Sob a la para la ma;lOr. .o � deixamos de aplaudir Os homens bolístíco nacional de 51.
"lÍive" do Botafogo de Futebol direção do professor de educação ..resse pelas sensacIonaIs no-ta-
e Regatas, do Rio de Janeiro. I física Osvaldo Meir:a, os cesti· das cestobolisticas interestaduais,
O CfGlorioso"/ da camiseta aí- rilí'as que intervirão contra o Bo· dos dias 5 e 6 do' andante.

,

vi·negra estará na quadra do Lí- tafogo vêm se exercltando quasí Nã<? deixe de presenciar a� exí

ra Tell'is Clube, onde tanto su·1 diariamente em diversas can- bíções dorconjunto de GUIlher·

ce:sso causou. quando de sua c:has da capital, esperançosos I me, adquírindo desde já ti) seu

primeira visita, hã cerca de dois j de um façanha que por certo te- ingresso na RELOJOARIA GO·

anos, constituindo uma das rá grande repurcurssã., no país MES, à rua Felipe Schmidt.

pôrto, Alegre, 31 (V.A.) - A
Montevidéu, 31 (U.P.) - O O embarque dos uruguaios se· FARGS fará realizar no práxi-.I

Comité da Seleção Uruguaia de I rá domin�o próximo. E:tes jo. mo domingo, na raJa dos Nave-I. .

•Futebol resolveu em que pese gos e a 'VIagem da seleçao uru-. gr.. !,tes, .o Campeonato Ga;uch:), ftDeDte�etôdas as opiniões em cuntrário guaia nada têm que ver com as dI' Remo, com a participaç o I .

da imprensa, ratificar a viagem con�ersalÇões que �stão S�ll�;) dos seguint�� clubes: Vasco, pe·1 C_ Ramos SIA.a Santiago do O)::..ue do esqua- r'eahzadas em. S�ntI�g? 9-0 Chl- lo!mse,. Umao, Gaueho, Duque R J -o Pinto n. 9 _ Caixa P staI 220 _ FLORIANÓPOLISdrão uruguaio para disputar le sôbre as ehmlllatO'nas da Ta: de CaXIas, GPA, Tamandaré e.
ua oa

,

O ,

partidas amistosas nos dias 4 e ça do Mundo, que estão penden- Barroso.' Sete páreos serão dis·; Distribuidores: Carlos H09Pclte S. A:' C/)M, lad.
9 de abril próximo. tes de decisão da F.I.F.A. putadOs. j Caixa Postal ns. 1 e 2. - Florianópolis.

- ,,----------------------

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Espanha I PortODar
MADRID, 31 (U.P.) - Domin·

go próximo as seleções da Es,
"

J panha e Portugal dísputarão a
Níederreíter acrescentou

haVer,' primeira partida de uma série
chegadO a um acôrdo com o em· de duas como preliminar para a

presãrto .brasílelro Bernardo
.

Copa do Mundo. a se realizar
Wull p�:ra a ap�esentação do ex- I no Brasil. As aütoridades despor:
campeao mundial no Brasil. -tívas espanholas -acredítam que
Anunciou que Joe Louis fará: 80 mil' pessoas assistirão ao

llm� exib�ç�.). em Geo�getown, I match e que a renda será record,
GUIana Brítâníea, no dia 12 de isto é, pelos menos 3 milhões e I

abril, de onde seguirá " para O 150 mil pesetas.
Rio de Janeiro. --___, ---

r\

.. Louis estará óo Rio dia 15· /

Nova York, 31 (U.P.) - O em

presarío de box Andy Niederrei,:
ter anunciou que Joe' Louis che

gará ao Rio de, Janeiro no dia

15 de abril próximo. O "demo

[idor-" de Detroit fará uma sé
rie de exibições uma das quais
será no Rio de Janeiro e outra

em São Paulo.

Os Mexicanos no
Mundial de futebolFestival do Esperança F .. C.
CIDADE DO MÉXICO, 31 (U.

O Esperança Futebol Clube, P.) - A Federação Mexicana de

grêmio formado pelos detentos 5° jogo _:_ As 13,30 horas - Futebol decídíu, oficialmente,
da Penitenciária do Estado, rea· Homenagem ao sr. Charles i envíar-uma equipe mexicana pa

lizarrá, a 23' do corrente, como Edgar Moritz - Telefônica x

I
ra disputar a Copa do Mundo

parte dos resteíos comemoratí- São Paulo.
_

no Bra�il.· Essa decisão foi to

vos do "Dia do Sentenciado", 6° jogo -:- As 14,30 horas - mada, a noite, por treze votos

um grandioso restíval futeboüs: Homenagem ao dr. Renato Gu- contra. um, depois de acalorada

tíco, concorrendo as' melhores tíerrez - Ooríntíans x Cruz e discussão.
---------------------------

agremiações do esporte menor Sousa.
. EI-Im,.natorleasda capital.

.

7° jogo - As 15,30 horas -

O programa está assim ela- Homenagem ao sr. Celso :Eta- e

borado ;
I -,

mos - Imprensa Oficial x Ford. amerU�aDaS
1° jogo - As 9 horas - Ho- 8° jogo - As 16,30 horas -

ZURIOH, 31 (U.p.). - A FIFA
menagem ao . tte-ceí. paule Partida de Honra - Associação solucionou o '''impassec'' entre .o

Webe.r Vieira da Rosa - São Desporti:va._Trindadense X An· Uruguai, Perú, Equador e Para'
Pedro X São Jorge.

' tártica.
.

guai a respeito do local onde $e- -

.

2° jogo - As 10 horas - Ho- Cada partida terá a duração riam efetuadas as pa!l"tidas pre-
menagem ao dr. �'1�i�io Barbo- oe, 40 minutos, com exceção da liminares pela Copa do Mundo.
sa - Guarani x Floresta.

I
última que será de 90 'mínutos , Depois de estudar o assunto,

3° jOgo - As 11 horas - Ho· Em caso de empa);e, o jogo sera qUe lhe foi apresentado pelo sr.

menagem ao sr. Tycho Brah� deci�i�o peio sistema de .pe.,n!lH· Luis, 'VaJenzuela, p!residente, da
Fernandes - Independente x dades máximas. .

Confedera.ção Sul-Amerieana de
Fernando Raulino. Ao ciube que vender maior Futebol, a entidade máxima do
4° jogo - As 12,30 horas -, número de ingressOs !Será en· futebol mundial decidiu O se·

Homenagem ao ,dr. J.l4ilton Leite (regue a taça "Simpatia" ofer· guinte:
da Costa - Postal Telegrafos x ta do· sr. governador Aderbal' Os encontr'os entre o Uruguai
América. Ramos da Silva. e o Paraguai serão efetuados em

Monte.vidéu, 'enquanto que O

perú e o Equador jogarão (lm
Lima.

"f_..... -'

Campeonato tiancbo
,

do B�m·ft

sul'!

o Urugua.i e$lará presente á,
Cupa do Mundo

RUMO CERTO
A Bússola é o instrumento que Indica 'o rumo.

Nas bússolas o norte é sempre indicado por uma Flflr de:
liso O ESCOTELRO segue um caminho - o caminho da perfei
ção - É o seu uma "Flôr de

N
"ME"NO

Norte, a sua me- �is" também o 'é

QS. rapazes à per-.

ta. E da mesma /. 0"0 EME o do Escoteiro•.

O Escotismo levamaneira que o

050 ue
Norte da agulha

é indicado pai"
.

s

vendo-os' :física, moral e intelectualmente; os três pontos da
Flô.r de lis representam aqueles três objetiv-os e simbolizam ainda.
os três artigos da promessa do Escoteiro. -o

SERVIÇO DE METE0-
ROWGIA

,,;:L �
"

Dr. A.San'aella
. Reassumi0 súa

clinica

Prevlsão do Tempo, até 14 horas

do dia 1°

Tempo:' Instavel passando a bom.
Ventos: Predominarão os de Sul,

frescos.

Temperatura: Ligeiro declínio.
Temperaturas extremas de hoje:

Maxima 22,9. Minima 18,4.

caixas PIRI aGua
de cimento-amianto

BRASILIT
De 100 a 1000 litros, paro

-água fria ou quente

..

LEVES

INOXIOAvEIS

HIGleNItAS

OURABILlDADE ILIMITADA

�

Comercio e Transportes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO.-Ráb.'t.do. 1 de .Abril de 1J5J

RA-DIOTERAPIA
.

(

RA,IOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

AteDde, diàriameDte, DO HOlpital de Carid.de
,

,4. 4
- "'If;a-_ _,. -...-. .._·

- _-..-_..,_._-.-_-_·_-_._-_ �-W a.-..-w ...

..".� --
'.

Dr. Alvaro de Carvalho
DoençtU de Crlança8

Consultorio: RUa Tenente
lIl'YeJra, 29
Horário de consultas: 9 às 11

M.
IllAbados: 14 às 17 hs.

� .-------------

f<o«'Dr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

.Moleetias de Senhora.

CIRURGIA GERAL
.,.. Serviços dos Professores Bene
ticto Montenegro e Piragíhe No

gueira' (São Paulo)
Oonlultas: Das 104 ás 17 horas

- Rua Fernando Machado, 10

Dr. Lins Neves'
.,lntor da Maternidade e médico 110

Hospit&í de Caridade

CLlNICA DE SENHORAS - CI- .

RURGIA PARTOS

Otalnóstico, controle- 'e tratamento

Mpecializado da 'gravidês. Distur
�io. da adolescência e da menopau

l'IIIL_�r!uPações menstruais, i '1�,\.

-mações e tumores do aparelho geui-.
tal feminino:

�
- -

.Operações do utero, ovários, trem
.... apendice, _.hérnies, varizes; etc.
Clnirgia plástica do períneo (ru
ara)

,

t,SSISTENCIA AO PARTO E Ot"E-
.

RAÇõES OBSTETRICAS
Poenças glandulares. tiroíde. od·

rJoI. hípopíse, etc.)
Plahlrbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
!:onaoltório R. João Pinto, 7 - T�L
Ull
Raid. R. 7 de Setembro - Edif.

Era' e Sou la -- Tel. 84ft.

�
Dr. Newton d'Avila

Clrargia geral - Doenças de Senho-
.

ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consnltório: Rua Vitor Meireles n.

U - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e • tar.

de das, 15 horas em diante I
Residência: Rua Vidal Ramos n.

• - Telefone 1.422.
'

Dr.- 'Guerreiro da Fenseei
Especialista

Médico Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, V9

Telefone: 1.560 .

IConsultas: Pela manhã no HOImital
Á ·tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2. IHorârio: Das 14 ás 17 horas. ;

� I

Dr. Rolydoro E. S. Thiago
t Médico e parte". .

.. BOIpital de Caridade de fI'Io

rianópolis. Assistente da
Maternidade

,

JQençaa doa órgãos internos, e. i)e'
clalmente do coração e vadOI

Joençaa da tiroide e demais aiAn
duIas int'ernas

,11D1ea e cirurgia de lenhor.. -

Partos
'ISIOTERAPIA -. ELECTROCAR

OIOGRAFIA - ME'rABOLISldO
BASAL

tORARIO DE CONSULTAS: .

Diàriamente das 15 às 19 no-

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 11

Fone manual 1.702
RESID'RNCIA:

&venída I'rompowakí 12

Fone manual 7ftft
------------------

. ',. � .,

Dr. CLARIIO II.
GALLET'"

AD"O.GAPO
Crime ....

Ooutltulvf1o lia 1ÍoedINI•••
NA'1'URALIZAOOEI
TIW... -DM1cuot6...

;0,. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
IlURGA - MOL:!STIAS DlS SB-

NHORAS - PARTOS
-
- Jrorillado pela' faculdade d. Iled!·
Ibia da UniTenidade de Slo Paulo,
onde toi assistente por ,,'no.. anoa do .

SerTiço Cirúrgico do Prof. Allpi.
Corrila 1'1_

C1.urgia do estômago e Tiae àreula·

rei, intestino. delgado e .gt'""o, tirol- \

de, rina, próstata, benga., atera.
nirioo e trompas. Varicoeele. �

cele, yarizeJ e hernaa.
eonaulta.: Da. 3 iI . S hora.. • na

Felipe Schmidt, 21. (alto. da CaM
ParaillO}. Telef. 1.598

lIle.idbcia: Rua p;steTe>I Junior, 170;
Tdef M. 764

Dr. M. S. Cavalcanti
.::Iinica excluaiTameute da llriaaçu

lI.G. Saldanha Marinho, 10
Telefone li, 7J:i1

Dr. A. Santaela
(pormado pela paculdade Na.'!1o
nal de Medicina da UniTersidade

do Brasil)
IUd1co PQr concurso da I.8slst6D·
ela • Psicopatas do Distrl:to

Pederal .

b-Interno de Hospital Pslq�
tl1co e ManlcOml0 Judiclã.rlo

da Oapltal Pederal
b-IntenlO da Santa Oasa de 1011·
serlcórdia do :mo de Janeiro
oLtNIOA Ml!:DIOA - DOBNQA8

. NERVOSAS
Oons1.11ttlr1o: Ed1f1c1o Am611a

Reto - SaIa a.
Restd!nela: Rua A,!Taro 4. Caro

'!'&lho, 70.
Das UI i8 111 bar..

Telefone:
Oonsultório - l.�h�.
Rps!dênclli - 1.308

A vista e _8 prazo:
'

Enrolamento de motores, dinAmos • tranaformador-.

Inatalaçlo de lu e força.
Venda de motores, rádios e acessorloe, outro. aparelho. ..6-

tríeos, artigos elétrícoa, etc. _
_

RepresentaçJõea diversas. com exclusividade dos InlUper'velt
.

re�eptorel "SARATOGA". -INDIANA'" e "MERCURY·. .

A EL&TRO· TilCNICA
Rna Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 19. - Pone 7IL

I,

.
,,:

EMl'lt6rlo -. RHtclenoto
R_ .TbaclUltM .1. ).

IFONE •• 1_

•

antiguidades
Imagens de barro e madei

ra sendo douradas, compro e

pago altos
_ preçofil.·

Oratorios, lustros, louças,
I móveis de jacarandá, moedas
dê ouro e prata. Castiçaes e

lampeões. Cartas a José Clau
dino da Nóbrega. S. José, S.
Catarina.

Vou ver e fazer eíerta na

própria casa do vendedor.
Máximo sigilo.

.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clfnica Geral-Partos

Serviço completo e espectalísado das DOENÇAS DE
/ ,SENHORAS, 'com modernos métodos de djagndstico' e tra-

tamento. J
_

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

. ; . . . . . . . . . .. . .

NEGóCIO URGENTE
. "NASH" modelo 49 com 5.000
kílometros, completamente. equi
pado inclusive roda livre.
É o carro mais aconomíco do

momento faz 13 kilometros com

1 litro de gasolina.
Aceito propostaa-até o dia 25. í

Tratar na rua Felipe Schmidt
nO. 101.

Radioterapia por ondas ourtas-Eletrocoagulaçâo
Raios Ultra Violets e Infra Vermelho.

Consultório: .lêa Trajano, nO i". 10 andar - Edifício I

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horas - .Dr, Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.
Residêncta - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

...... o. • fi

ALUGA-SE'
Uma Casa. nó centro. dá Ci
dade, sita a Praça Santos
Dumont, 15. .:. Tratar <com,
Miguel Daux, Edificio Ipase
andar Térreo

Dr. MárioWendhausen
�. médica, de adultoe 8 ena.._
IJODauJ,tór10 - Rua .João PInto. Ir

Telef. M. 769
CoutIlta daa • i. II lIIoru

.1IId11lCla: �ellpe ·Sclmddt .....
rI'eIef. 11.1 .

QUER V�ST"Mf COM CONFORTO E ELECiANCIA 1
A

Mello Contabinsla
Contaníjísta registado no Conse

lho Regional de Contabilidade, com
grande prática e dispondo do 'Pe.
ríodo da manhã, aceita tõda e qual
quer incumbê�cia relativa à profís
são..

__

Inf'ormações : A. C. telefone 1021,
rua Fernando Machado, 21.

PROCURE

alfaiataria
Rua Feliope Schmidt 48

Dr. Paulo Fontes
Clinico e- operad.".

Coouult6rio: Rua Vitor MeireJaa. í..
Telefone: 1.405

,· "lta. da. lU á. 12 e da. 14 ••
ti Reaidencia: Rua BI_

12. - Telefone: 1.620

CASAS ]I] T1ilRRIllNOO
I

Possue V. S. cassa ou terrenOll D81'II
vender?
Não encontra comprador'

I Entregue ao ElICTitórto tmobll!6z14l
A. Lo 41ves.

I -Rua Deodoro II. '.
.

•• • • • • • • • • • • • • •• • ••
,

•••••••••• oWI

SEDE SOCI"''''':

POlR.lrO ALEGRE

RUA VOU:IN:rÁRIOS DA PÃTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 68S' • TELE;FÓNE 6640 • TEl.EGRAIIlAS: ·I!RO:tECTORAo
\ .

Agencia 6eral para Sta�� Catarina'
.

Rua' Felipe Schmidt. 22-Sob.
Caixa Postal. 69 " Tel.:!"P,otectora" - FLORIANOPOLIS

C.mi•••, Gravata'i; Pilame.
Meia. d•• melhorei; pelo.l'me
oores pre,co. .6 n. CASÂdMI8
CELAJ9.EA - RuaO. M.fr.

----_ .._ ........-

Transporte. regulares d. cargo•.dC?P&rto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA 1811
Infol'magõ.. como•. Agente. .

Florien6poJil - Carlos HoepckeS/A -Cf--Tetetone 1.212 ( Ead. tele".
São Francilcc d') Sul - Carlo1 Hoepcke .S/A -CI - Teleloae 6 MOO R & M �ex

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

)
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Ençerrou-se, DO' Rio, a. 4a. �eu- t'
Convite á Alemanha para lnfeqr

nião da, Comissão T .. : ,do �rlgo com. e Sa�re, 9: Conselho Europ�
RIO, 31 (V.A.) - Reunida nesta capital, .dt�s<Jé 20' do corr-ente, pa-

ESTRASBURGO, 31 (UP)

-I
.

_.

. I ESTRASBURGO, 31 (�:...
ira balancear os resultados já alcançados pela

..

campanha do' t rigo na..
Os membroos do comité do c0n.: �.rlncipa;l a

.s.e:
tratado é a poc;.

..'.
Os ministros do' �xteriQ'

eional, e de acôrdo com os mesmos, elaborar; programa a fim de in'; selho Europeu. ,fO�adQ: do ,mI ... lv�l admissão .da Alemanh:.
.
países da Europa OCIdental

tensif'ícar o ritmo desse empreendimento, encerrou' ante-pntern seus \ nl�tros �o ExterIOr dos países i.Oclden�al no CQD:selho �'uro�eu, I v:�ra�, por unanímídade.
trahaàhos a 4.a Reunião da Comissão Técnica do' Trigo. ", ,.

. :. ��ldent��s, reuni.ram�se, hoje, át.: a pa�tll':.,. talv�z.' Já .la. prOXJr'l� 1 v1d� a AlemaIl!h.a e. o Sa
Presidiu a cerímonía, que foi realizada na Universidade Rural.

10 �oras, nesta cidade, para ume, ! reuníão, admItlll�o-se que sera se Incorporarem ao' �onselh
.•
C) rqínistro interino da Agricultura, sr. Carlos de Souza Duarte. serre _de consult.�. Os observado- i d�Tlgido um convíte, nesse seno Europa, como membros ass.

.

res sao de opíníão que O assunto tido, ao governo de Bonn. dos.sv- -""_�-.o"\..,-.""- -

o"\••..,••..,.._ :.. _- I'Io"".._..,._"" ""'.-""'_I'Io..,.,.._..,._""- - _�••o"\..,-•.,.-IJ'.-w_ �· I'\o·_ _".,·."..._.,.-_-.., - .AJ.w

Ij

,

.

Con'curso para 'a música do Hino IcCartby é O meí-
do 'Centenário de Blumenau "instrumento da

Devidamente autorizada pela, Central Executiva dos Festejos do URSS-diz Tromao
Comissão Cenbral Executiva dos I Centenário de Bjumeuau.

.' .Kt!.'Y WES';['. 31 (E.) � O P
Festejos do Centenário de Blume-] Blumenau, em 17 de Ievereiro I dente 'I'ruman, em entre
nau, a 'Comissão do Livro Comemo- . de 1950. concedida á imprensa decl
ratívo abre concurso para a mú.1 Frei Ernesto Emmendoerfer, I que o senador McC�rthysfc'a' do Hino do Centenário de Blu·11 O. F. M. melhor instrumento que a U
rnenau, nas bases e condições que Presidente da Comissão do Livro Soviética possui para dividi
seguem: Comemorativo do 'Centenário de politica externa dos ·1E.'st

1 ° - A letra do Hino é a que se
.

Blumenau, Unidos, Truman referiu'se,
lê infra. HINO DO ,CENTENÁRI.o DE -

dentemsnte, aos violento-
Ao Exmo. Snr. Governador do Estado. Dr. Aderhal, Ramos' da Silo 2° - A música deve ser em tem- BLUMEN_�U ques proferidos por Me.

va, dirigiu ° Sr. Presidente do IPASE, dr. Alcides Carneiro, o telegrama po de marcha, de execução r e J.a tí- Letra de Eduardo Mário Tavares. contra Dean Acheson.. S�
seguinte: I

.
vamente fácil.

. 1 1° r rio de Estado, e outros altos
"Curitiba, 30 - Chamado ao Rio por motivo urgente, de cara ter 3'0 - A melodia deve vil' com, Há cem anos, por .es�s paragens. cionáríos dípíomatieos.

particular, não me será dado o prazer de visitar o ilustre amigo e ínau-. acompanhamento de níano. I - Terras férteis, ímensas, sem

gurar ° ambulatór-io do IPAlSE. O dr. Cvro dos Anjos, diretor do Depar- 4° - Os trabalhos dos concor·, dono
(amento de Assistência, presidirá a solenidade em meu nome. Espero rentes devem ser entregues até 1° 'I Brava tribu de rudes selvagens
poder dentro em breve visitar Santa ICatarina, por ocasião do lançarnen- de maio do corrente ano, 'ao cuida- ! Viu surgir o primeiro colono,
,to da pedra fundamental do conjunto resídencíal que projetamos cons-

I do do Colégio Santo Antônio, em I Tomba a mata, a -clareira se

truír em Florianópolis. Saudações Cordiais".
'

Blumenau, Santa 'Catarina. Convem abria Rio. 31 (V. A.) - O presíden
.--_._.---.' .-- .... __ que as remessas pelo correio sejam I; Ante a selva e, como um desafio, da República assinou decreto no

N d
.

E I' registradas. A pequena colónia surgia meando o engenheiro Adl'�

ota
.

a .. mp resu 5° - Os' trahajhos devem ser' Debruçada nas margens do rio. Junqueira Aires para o cargo d�.
apresentados com pseudônimo. Um Estribilho' reter do DA'SP em substituição a'Jo

A Emprêsa Sul Brasileira de Eletrtcídade S. A. leva ao conheci- engenheiro Lucílo B· Brtt denvelope opaco em cuja face está Relembremos o audaz pioneiro. '. I rrggs rIO, e-

meato dos ISnrs. Consumidores de energia elétrica que, hoje, na Capi- escrito o pseudônimo, conterá a 'Sonhador, de visão temerária, signado para chefe do gabinete do
tal da República, págou aos representan�es da Societé Anonyme Brown 'd t'd d d

A

d t Q'le de "Im vl'rgem sel·ta-o 'brasI·' gal. Valdetaro Amorim.> novo mi
. ." ri • , ..' 1 en 1 'a e e o en ·er,eço o an 01'. L L

B-oven & Cie e da Lscher Wyss, Socleté Anonyme, sOCIedades lU· 60 O·. I t d t, b Ih leiro I nistro de Viação e Obras Públieas_
1 �_... . .. ..

- JU gamell.o os la a os

f,us'W:Ials SU1(}aS, por. mtermedlO da FIlIal do Banco do Brasil S. A., I será .feitó por uma comiss·ã.o de Fez surgir Blumenau centenária 'Ü engenheiro Adroaldo Junquei-
(j·esta pflaça� a �uantIa de Cr$ 2.930.000,00. A impor.tancia paga corres· entendidos em música, que os elas. 20 I ra Ailres .ocupa presentemente' as

Plonde à p�IfDelra pr:stação �as quatro d? seu compromisso contratu· sificará. A co'ônia evolui: campo' em! funções de chefe do ga'binete do·
ti para com as ;referIdas SOCIedades, fabrl!cantes do maquinário desti· 70 _ A ,Comissão do Livro do fora ministro da Justiç.a.
nado ao aumento da capacidade da Usina do Braci-nho, d·e 7.000 kva .

-

Centenário de Blumenau reser(va's.e As' 'espigas se inclinam -doiradas;
para 27.000 kva.

o direito de rejeitar todos os tra· Brotam nores aos beijos dia au·
A compra d,êsse illa,quinário foi r·ealizada em francos suicos. O• balh.os, caso não os juJ.gue em con· rora,câmbio para a conv·ersão foi es'l:a,beJ.ecido pel" .cartedn de CaAmbio d'O dI·"p-es.' C...

"
' antam av·es nas ínvias quebra-

Banco do Brasil, Rio de Janeill'o. 80 - Ao classificado em primei· das;
A encomenda, tem o' prazer d,e informar, já está em execução, ha ro lugar .caberá, como prê'mio, va- Pelos vales, um solluminoso

meses, por ambas as conceituadas SO<liedades industriais da Suiça. Se' [iosa coleção de músfcas ou discos Medra o fruto, ,fecunda a semen·
rá entregue dedtro do prazo contratual. de miIsiC'a. ,te',

JOinvile, 2i8 de março de 1950. 90 _ O autor premiado c,ede to-
EM:BRÊSA SUL BRASt1LEliRiA DE ELE'l1RlCIDADE S. A.

FLORIAHOPOLlS - I de Abril de 1950

4t. O Presidente do IPASE telegrafa
-ae Governador de' Estado

Novo diretor
do Dasp

Tt!,!,!."!� (�.,)MU��!Ij.
tério das Colonias informa
t'ropas portuguêsas travaram tiro

teio contra irigulantes de uma em

ba?':�çãO chine�a em ag!las.#1-1;ri
tonais de macem, possessao d\: )._
fugal na Asia. Contudo, n(io

,,�
- .

�
baixa$,. mas Iilpll1nas çasas d&--za:a
ca'u sOf1'eram dallos.

E, irrigando as campinas, mo·

dos direitos autorais à Comissão rU5'b
Haroldo P. Pederneiras Passa o rio ondeando eontenté.

Diretor-P·residente 30

F-a-I-e-ce-u-,L-e-o-n-B--I-u-m-,-v-e-t-er-a-n-/o--li-de-r Dr. Jt)rge La�erda t'�::7�:'::n:::m::::!,ó:"�:: 4��!���J�}ope!dJ!
soc.-alt-sla franceAs Está entre nós, desde há dias., o peus, U?n milhão e 400 mil soldados e ci-

nosso ilus'tre coestaduano sr. dr: E ressoam, gemendo, nos montes vis alemães aillda estão desapareci
PkRIS, 31 (E.) - Leon Blun, veteTlano l.lder soei·alista francês', Jorge La,cerda. qigno Oficial. de As canções hrasileiras do adeus. dos ou são mantidos prisioneiro$'

filOrreu onCem. Gabinete do sr. Ministro da Justi-I
Em teu seio a riqueza se' e�pan: por 'nações dtrange'iras" É o que re·

BLun desempenhou tres v·eies as funções de primeiro rnlnistr:J, ça e figura de pr.ojeção nos meios de, vela hoje º ltÚnistél'io Federal dt'
duas vezes antes da .guerra e uma depois. Numa' quarta ocasião foi culturais do p,ais. ó rincão meu formoso e gentil, Refugiados. Além disso, pelo-merwr
designado pelo presidente da República :para formar o gabinete, mas Jorge LaceTda é diretor de "Artes E o progresso tOllnou·te tão grano 3 milhões de. pessoas. que vivia
não teve êxito. Recentemente assumiu a liderança do Partido S,ocia' e Letras", o .esp'.êndido suplemenlJo de f nas zonas da Alemanha agora dlJ"
lista e a direção do órgão dessa a·gremiação - o "Le Popu�aire ". dominical do conceituado jornal I

.

Que és' o or·gull}o do nosso Bra·.1 minadas pe�os Poloneses, tam.bém
A 9 de abril, o afldoras1o J.ider compl.etaria s·etenta e orto anos' de carioca"A Mwnhã". sll! podem constdel'ar-se desapareCidas.

idade. I �'.Q Estado", ,qu� 'fOlga em regis·
tar a presença de Jorge Lacerda

\
entre os seus semp:re l.embfad,os
amigos e coestaduanos, aqui 'lhe'

apresenta votos de feliz perma.nên-

\ ;::';��!���.
l Victor.IV6Ivula. e DÍlCo••

________________________ Rua eon.elheiro Matr.
---------------------------------------------

Dr. Zulmat Lins' Neves
Reasumio sua cl,inica

4�500,OOO.O,OO de dolares inverlidos
,

na energia alÔlDica
Nova York, 30 (SIPA) - 0 go- produção e o aproveitamento da

vêrno dos Estad�s Unidos já inver- gasaki, as proV'as efetuada,s em Bi- energia atômica têm assumido pro·
teu mais de quafÍro milhões e meio kini·e Eniwetok e a criação de isó- porções enormes. Ao iodü, exis·
de dólares no desenvolvimento 'da topos que são utiliza-d'os em inves' tem 1.272 tr'ens illdustri!ais, labo
energia ·atômica e conseguiu ceI" tigações méd.icas e bioJ.ógicas. ratórios, centros de <investigação
tos resuJ.tados notaveis tais como JÜs ,elementos físicos de que os

I científica, ,etc., sOib a direção da
as explosões de Hiroshima e Na· 'Estados Unidüs' dispõem para a ,Comissão de Energia Atômica.

Quando. já encerravamos o nosso ex,pediente, aqui na

redação, rece'hemos o seguinte e sensacional ca1:Jograma:
"tRio - Urgente - 31 - O Observatóriü Astronômico Na-

.

ciona!, avisa e pede imediatas .cômunicações sôtbre o seguinte:
cinco dis.cos voa:dores', obs·ervados di'a 30 em Miami vêm sen

do seg'uidos seu percurso div·ersas estações americanas. Fo
ram vistos sete h.orai hOje a leste :Belém, no Estado Pará, de
rivando sudeeste pt Rádios' amadores mineiros constataram
passagem por 'I'eofilo .otoni às 15,415 horas.

(Nossos cáJ.cul'os levam conc",-lsão citados discos acôrdo,
direção e velocidade, serão vis·tos ness'a Capital entre 8 e-

9.40 hocas amanha. PediFllos maior empenho obs'ervaçõ,cs
p'ossiveis fotografias. Gr'alos ,relaltório cabognama. Transn�i
tilllOS idêntico cidades J,oinviJe, J'oaçaba, Laj,es, 'l'aió e' Ma
ffia. Artur Mistr·eta - iDiretor Obsel'\"a;tório Aslronomico",

,.

De nossa parte, vigilantes, aguardaremos as comunic:l!'
cões dos noss·os leitores, <Jue porventura assinalarem os voa

dores. Atende'los·enios pelo telefone nO 15.79.
.

- ............

....._-_._._---

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A'S,

I

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IG!URL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


