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Transferida para o dia ,19 do .s
a instalação, da 'Assembléia Le A

,

•

Conforme noticiamos ontem, a

instalação solene dos trabalhos le

gislativos no corrente ano se erc
tuará a 19 do corrente, havendo
sido para essa data transferido pe

lo consenso unânime da .Assembleia

Legislativa do Estado, em

preliminar de ontem.

reunião

o Presidente do Tri ..
bunal de Justiça vi�
sitou o Governador4 Comunhão Pascal,

no 'Vaticano
CIDADE DO VATICANO 12

(U. P.) - Membros da ramília
de Pio XII e seus assistentes
receberam a comunhão de Pas

coa diretamente das mãos do

Pontifice, durante uma missa

por ele oferecida. A cerimonia
privada é uma das duas em que
S. Santidade tomará parte, du-

� rante a semana da Pascoa, ten
do se realizado no Rall Consis
torial do Palacio Apostolico da
Basilica de São Pedro. Cerca de
250 pessoas receberam a comu

nhão do Papa. Na proxima
Quinta-feira o eumo Pontifice,
dará a Comunhão ao pessoal
eclesíastíco do Vaticano.

. Tomou posse o almi
ranie Raul·Bastos
Rio 12 (A. N.) - Em cerimô

nia realizada no Ministério 'da
Marinha, tomou posse do cargo '

de diretor geral da Marinha
Mercante, para o qual foi re

centemente nomeado o contra
almirante Raul Bastos, ex-co

��landante do 60 Distrito Naval.

o diamante que
dá azar ...
NOVA YORK, 12 (V. A.) - O

celebre diamante azul "Hope",
que tomou o nome de um dos

seus proprietarios, o sr. Tho-

;:; mas Rape, e outras setenta

joias, entre as quais a "Estre-
,

la do Oriente", pedra de cem

quilates, foram compradas on

tem por um joalheiro de Nova
York à sra. Evelyn Walsh Mac
Lean da alta sociedade de Was_

hington. O joalheiro teve que
despender, para esse fim, soma

superior a, um milhão de dela
res.

Aquele diamante, de íncom
paravel pureza e peso de 44

quilates, tem a reputação de le
var a infelicidade aos seus pro
prietários. Quase todos os que
o possuíram até h1lje morreram

de morte violenta. Os "aciden
tes" ocorridos no seio da fami

lia da sra. Mac Lean parecem
confirmar o poder malefico da

preciosa joia: o seu marido
morreu num asilo de alienados,
o seu filho morreu num aciden
te automobilístico e a sua filha
marreu em consequencía da

absorção de soporíferos.
O diamante considerado co

mo "azarento" pertenceu à
rainha de França, Maria Aqto
nieta, e igualmente à Catarina
n. da:' Russía.

Reatame'nto
de relacões

;,

Rio 12 (A. N.) - Ê o seguin
te o comunicado do Itamarati
à imprensa:
- "O Governo brsííeíro re

solveu retornar suas relações
com o governo do paraguai e,!
em tal' sentido, já recebeu ins
truções do Itamarati, o sr. Bar
bosa Carneiro, embaixador do
Brasil em Assunção.

o MOMENTO

I Para a Capital di;L República
seguiu ontem, via. aérea, o sr. será feito oportunamente.

dr. Armando Simone Pereira, Encontram-se atualmente em uso,
ilustre Secretário da Justiça, em todos os recantos do munjo,
Educação, e Sauile.

. I. I centenas de �l.ilhare� de .�lot(Jres
S. Exa. vai ao Rio em objeto de popa JOHNSON, proporcíenando

de serviço de sua pasta, devendo aos seus possuidores ano a�ós .,9Jl�,
retornar dentro de alguns dias, um SERVIÇO SEGURO. Distribui

depois de tratar de varias in- dores: Comércio & Transportes C.

teresses de administração. Ramos S. A - João Pinto. 9.

suh-Iíder do P�S.D_ na
I

Legislativa '.

o Partido Social Democrático, por intermédio do Presi

dente, em exercício, da Comissão Executiva Estadual, acaba

de indicar à sua bancada, na Assembléia Legislativa do Esta';"
do, os srs. deputados Antônio Nunes Varela e Raul Schaeffer
para, exercerem, respectivamente, as funções de líder e sub-lí-
der daquela bancada.

'

A indicação, naturalmente, obedecendo ao mesmo critério
da reeleição da Mesa, seguido pelos representantes do P. S. D.

no Legisiativo do Estado, recai sôbre dois correligionários, cuja
àtuação sempre esteve à altura do valor da dignidade e do
sentir dos seus nobres colegas de bancada.

Além de assassino O cri ...

do de bordo seria

entropofag'o
BREMEN, 12 (V. A.) - Acu- 'RIO, 11 (VA) - A BBC irradia

sado de homicidio e antropofa- rá para o Brasil, sexta-feira 22 de

gía, o sr. Bode Fries, antigo abril às 20 horas, na série AgroPe
criado de bordo, comparecerá cuaria, outro programa de várias

terça-feira ao tribunal de Bre- vozes em que serão expostos assun

men. É acusado de assassimo tos que possam interessar o ouvinte
em 1945, de uma menina de 9 brasileiro. A agricultura é hoje em

anos e, em J.947, de outra de 12 dia uma ciência, em tôda a exten ..

A acusação lhe imputa ainda o ção da palavra, e constantemente
crime de ter cometido uma das são feitas descobertas e estabeleci
'coxas e· o figado da sua segun- dos novos métodos de resolver a�

da vitima, que ele cozeu pre- questões que preocupam o Iazen
víamente. Bode Fries declarou, deiro moderno. Por esta raz âo (I

durante o ínterrogatorío, a que Serviço Brasileiro da BBC procura

foi submetido, que sentiu, de- manter o agricultor do Brasil � par

pois da guerra, uma índomavel ] dos desenvolvimentos que se 1)1'1)

vontade de matar. Antes da I cessam na Inglaterra, pais onrío a

guerra, ele era conhecido nos

"ag',-iCUltUra
talvez seja mais impor

meios da Norddeutscher Lloyd" tante do que em qualquer outro,
por seu amor às crianças, o-que haja visto o enorme auxilio que

lhe valeu o apelido de "steward l vem prestando ao reerguimcnto da

nurse". . economia nacional. '

Em visita de cumprime.ntos
ao sr. dr. José Boabaid, Gover
nador em exercicio, esteve, on

tem, em Palácio o sr. desem-'
bargador Urbano Müller Sa

les, Presidente do Tribunal de

Justiça.

Dr. Armando
S. Pereira

Líder 'e

Assembléia

,. '" ,:.:.

�rti
��.�� �

"""" ,�-<! -

o requerimento n ,'S-e'ht�......;fJ 0

foi assinado originari te '�.ilis;:·;��i C
,;._ � ,', \�.>l"',''''''' -

tificado pelo sr. depu&t�út.An(f.JH..?�: L

Nunes Varela, ilustre líder da hari- .....�}
cada do P. S. D., o qual nrestavJ,,';'),-::, '.

""\ "',
.

ass'im, uni testemunho dê'pl"!)fu!ldo
respeito ao espírito religi(;so-da�ilÕS�,: '.;;._

sa gente, associando ainda, a As

sembléia Legislativa às demonstra-

ções do generalizado sentimento

cristão, no culto às rememorações.
da Paixão de Jesús Cristo.
Como se sabe, a data fixada re

gimentalmente para a instalação
dos trabalhos é a de 15 do corren

te, que coincide com a Sexta-feira

Santa. Por esse motivo e à vista do

requerimento- do deputado Antonio

Nunes Varela, com a aprovação
unânime da Casa, aquela solenida

de foi adi,ada para 19 do mês fluen

te.

A, eleição da Mesa
,da Assembléia

Não foi exato nem criterioso o "Diário da "I'arde",
ainda ao poticiar e comentar, em sua edição de on-«

tem, a eleição da Mesa da Assembléia Legislativa.
Pondo mesmo de lado certas insinuações, malevola
mente dispostas para o efeito da intriga, como se esta
lograsse acesso à consciência dos homens de bem /

que
são a unânímídade dos que compõem a bancada do P.
S. D., o que o jornal udenista divulgou encerra falsi
dades propositadamente veiculadas com o objetivo de
dissimular a'completa falta de coerência da atitude da
minoria.

F'

Não é verdade que a bancada da U. D. N. se haja
portado de maneira fiel a uma norma de conduta, ao
sufragar candidato própríó para qualquer dos cargos
("1'" tnt-r-rarn a Mesa do Leaíslátivo. Ainda no ano pas
sado, os representantes udenistas tiveram diretriz di

.

.L'-�C::H�e. 1'1--: caso na Presidencia, que é ao, que particu
larmente alude o editorial do órgão oposicionista, a

bancada da U. D. N. sufragou, desta vez, o nome do seu

líder, deputado João José de Sousa Cabral, que obteve
a votação cerrada de seus companheiros e correligio
nários: 13 votos. E como é o 'próprio vespertino udenis
ta quem nos informa que "o representante, perrepista
votou em branco", é imperativo concluir-se que o, sr.
João José de Sousa Cabral votou na sua própria pês
soa, talvez para ser coerente com os princípios parti
dários ...

Já se vê, pois, que não foi tão reta e tão superior
a conduta dos udenistas na Assembléia Legislativa,
por ocasião de constituir-se a Mesa da Casa. Ao con

trário, teve, a atraiçoar-lhe os princípios a unanimi
datíe da votação no seu líder.tque também votou em si
n1esrno. 'I \

Não seja por isso, entretanto, que lhes vamos à
mão no que façam ou deixem de fazer; nunca, porém,
lhes relevaremos que, após uma tal exibição de incoe
rência, venham para a sua imprensa alardear uma
conduta política exemplar, ao mesmo tempo que pre
tendam lançar sôbre as demais bancadas a pecha de
deselegância e de insensatez, que só se ajusta à pró-'
pria bancada udenista. A representação pessedista le
vou a sufrágio o seu candidato, o sr. deputado José
Boabaíd, a favor de quem a bancada do P. T. B., lide-

I" rada pelo sr. deputado Saulo Ramos, também votou
;' ""' - . '"

'

em razao précísamente de uma coerencia, que faltou
à U. D. N. Ou pretendiam os corifeus do udenismo jun
gír ao trem avariado da "eterna vigilância" os repre
sentantes trabalhistas, aos quais parecia infantil apre
sentarem candidato próprio? Uma vez que o P. S. D.,
concentrando a sua votação, mantinha-se unido em
tôrno do seu candidato, nada mais politicamente ló
gico �o que a conduta do P. T. B., orientando-se pela
maneira assentada, como princípio, quando da eleição
da primeira Mesa do Legislativo. E tanto mais natural
era essa diretriz, quanto a inclusão do deputado Saulo
Ramos na organização da Mesa obedecia ao critério
da reeleição de todos os seus membros. A bancada tra
balhista atuou, portanto, dentro de normas perfeita
mente congruentes.

A atitude dos representantes do P. T:B. nada tem
de censurável; muito ao revés,' põe de manifesto uma
visão realista do panorama político de Santa Catarina
e das circunstâncias que, não lhes permitindo levar a

triunfo um candidato saído da própria bancada, lhes
fizeram adotar o único procedimento compatível com
o équilíbrío que desejam manter - e vêm mantendo
- no curso dos trabalhos parlamentares: apoiar o
candidato da bancada majoritária, 'observando a mes
ma conduta já doutra feita seguida e prestigiando, na

p.es�ô.a dêsse nobre candidato, nã� a agremiação par
tídáría a que pertence, mas o proprio Poder Legisla
tivo, qúe tão dignamente' vem representando desde
que presidiu os trabalhos da Constituinte Estadual de
1946.

Venham os da bancada udenista expôr a coerên
cia das suas atitudes parlamentares, para que sejam
confrontadas com as de outras bancadas partidárias,
e logo se verificará que exatamente nos pecados mor
tais em que os delegados da U. D. N. fartamente inci- ,

diram é que os deputados do P. T. B. não cairam, por
serem coerentes e por não sofrerém da miopia comum
aos que se conduzem pela voz das paixões ...

o custo da grande
refinaria
ruo 11 (AN) - o Conselho Na-

cional de Petraleo depois de va

rias reuniões julgou as propostas
das diversas firmas que concorre

ram para a' instalação da refinaria

para 45 mil barris diários.
Foi proclamada vencedora a Irr

ma Hidro-Carbonic, cujo orçamen
to é de 960 milhões de cruzeiros.
I Quanto ao local dessa refinaria,
o governo ainda não 'deliberou. Ape-

, nas o presidente da Repuhlica em,

mensagem que enviou a respeito ao

Congresso, indicou Belem, capital
do Pará. •
Posteriormente o general JO,10

Carlos Barreto presidente do C�P
manifestou-se pela cidade de Santos
mas o Conselho de Segurança cha

mario a opinar pronunciou-se pela
capital do Pará. ElI� vista disso o

presidente da Republica resolveu

que o Conselho Nacional do Petro
leo tomasse a resolução final o que

/

Série 4gropecu
aria da, BBC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lnformaQões ute i� IVideira, o maior centro viti-vinícola A :Agontal
�OESTAboi I florario das. eI!lP�e-1 Ao ensejo dad:t::�t� S�i��:r:�t�,�s e ,�c;eati- �i! e�o�o!l!n!s

Redação e Oficinas à rua I sas r,Od(nJH�nas Agência-Modêlo de Estatística 'lias. .
I

João Pinto n. 5
.

liIDt.>UNDA-FEIRA. Municipal de Videira, próspera A arrecadação do Muníoípio, eIT1

Diretot: RUBENS A. RAMOS Expr�t;l;O Hão ClstovAo -:- La�
-

comuna barriga-verde, o Depar- 1948, foi de Cr$ 797 759,30, en-
Proprietário e Dir.-<3erente 7 ���'tiaÇAO ltajai _ Itaja! - II )k). tamento Estadual de Estatís- quanto que a estadual atingiu a

SIDNEII NOCETl raso ,W;j.� tica de Santa Catarina fêz pu- importância de Cr$ 3 850 410,70,'•

) EJrp!'�s!lO BrulKlu� - sru.Q1l6 -

Diretor de Redação: 16 boras, blicar interessante sinopse per- isto é, 382, 56% a mais.
GUSTAVO NEVES Expresso Brusquense - NOTa ,'!'nllltc

tinente a's realidades do Muni- Videira, antigamente derio-
- 16,110 horas. .

UAuto-Vlaç!ia Caurinen.. - Jo1nv t

C1plO !minada Perdizes, roí : elevada à
-

��t���=�fto Catllrin�.. - Curitiba I
-

Po�oado p.rInciPalmente _p�r cate�oria de Municí�io a 1° de
- 'I horas.

fi
........_ Al....... ) agricultores italianos que mi- Janeiro de 1944. SItuada em

Rooovlãria Sul-Sr.. -............ -.. ,
. ',. '

. .'

- 3 horas. .. ciaram em seu terntono o cul- terras de apreciável fertilida-

Rhápido Sul·Brasileira Jomvlle -

tívo da videira, trantorrnando de, adequadamente explorada
I 13 oras. .

íb
.

Rápido Sul-Brasileir'a Curttl a -

a comuna em um dos mais ím- por seus habitantes, o crescen-

16
horas.

TERÇÁ-FEIRA I portantes centro viti-Vinícolas te desenvolvimento da comuna

,
Auto-Vla.;áo Catarln�Il6e - porto Ale-

do Estado o adiantado Municí- representa bem o esfôrço e o FERIDAê. REUMATISMO e

I
gr:e -- 6 horas.

•
'

. . . PLACA S SIFILITICP S
Áuto·Vlaç§o Cat!U"1lleI1H - CUrltfl)1l

pio sulino ocupa, em nossos di- trabalho dos Imigrantes

.es-I
•.•.

N
.

-:-A�t�.�I�AO Catarinen.. Joinnl. as, mercê de sua apreciável trangeíros e de seus decenden-} Ehxtr de oguelra
- e �oras. .... k_.... produção agropecuária e índus- tes em favor do nosso engran- M di -

·1· t ot teAuto·Vlaçlío CatarineIl.1MI •.) .......,,0.. - f._. I • lcaçao (lUX1 lar no r am..n .

,
- 6 horas..' tríal, destacada peslçao no pa- declmento. (D�EE - 702) da aiflli..

7 ����:.sso :SAo Crfr,ódO. - � --I norama municipalista catari-
J d dEn;tpNlsa Glória - Lquna - '1'"

nense. �rman a e d n Senher J � ti . dose i�r:;;:··BrusqUeIl8ll. Brulqu.

-I
A. superficie territorial de' . �:, ,

16.A����laçAO Itaja,[ lta� - 18 )10. Videira é de 1.36.0 quilômetros I p F.1J SSOS e UlOr S pl� t (i I d e C a r� d !".� dera-
_ JOI'nvile _ quadrados, ou seJa 1,64% da €:11 . 1I4 J u

Rânído Sul-Brasileira

I t d t d
13 h.�l'O�. área total do Es a o, es an o FUNDADA EM 1765
Rápido Sul-Brasileira. -' Curitiba -

a população estimada em 28.888

E O I' TAL.6 horas.
...,..,. •

QUARTA-r_
.

habitantes. A produção agrí-
I Auto-ViaçAo C&tll!l"inenoe CurlUb.

1- I) horas. cola, municipal, em 1947, cons- De ordem do Senhor Irmão Provedor, con.vrdo os Irmãos e as.

Auto-Viação Cat&rlneDBl' Jolnvll4!
títuí-se de 18.250 toneladas Irmãs rara, revcstldos de suas insignas (baladraus e f itas) , assistirem

• -- e horas.>

Auto·Viação Ca.tartnen.. lAguna tiituiu-se de 18 250 toneladas as solenidades abaixo discrirninadas :

'\; 1--
o"� horas

.. de trigo, no valor de Crlli .. '. . Dia 14 QUl�TA-FEIRA �![AIOR: 10 Comunhão Geral, na Catcural'.
,. Rápido sut.nrasnerra - Curitiba

" 6 horas. 45.625000,00; 14.160 tonelada.", de Metropol'itana, às 6 horas, distr-ibuída pelo Exmo. e' Hevmo, Senhor'

�
13Rh�:�f. Sul,Brasileira - JOinVil,e milho, que atingiram a. impor- Arcebispo Metropolitano; D. Joaquim Domingues de Olíveíra ;

Anúncios mediante contráto. ; Expres.so S1Io crísto....o -- Lacruna tància de cr$ 9 440 000,00; 3 643 .

20 _ Adoração solene do Santissimo Sacramento e Sermão do.

17 ����s.s.o Brusquense - Brusque toneladas de úva, no valor de Mandato, na Capela do Menino Deus às 1S,30 horas.

li 161u�:�laçãO IUja1 -.
ruja.! - 111 00· cr$ 3 643 000,00; 7.500 toneladas Consistório, 7 de· a-bril de 1949.

ras.'
N __ t

I de mandioca, correspondentes a . LUIZ S; B. DA TRINDADE Secret:\rio
}!;xpresso BrusquflllH ova u c):l o

_

- 16,30 horas. CrS 2 250 000,00; 1573,2 tone-
Rodovli!iril'. Sul Brasil - POrto Ale,"· ladas de batata doce, que im�

-11 hore.s.
QUINTA-FEIRA portaram em Cr$ 1 152 000,00;

Aut.o-VlaçãO' Catarinen.8<! ·Parto

Alegr� - 6 horas. 1 359 toneladas de bat�tinhas,
Autu·Vlação CataTin�nIl. Cu!1"ltibll

no vâlor de Cr$ 1 132 500,00;
-·5 horas.
Auto-Viaçllo Cata(!'in_ JoInTil� 972 toneladas de feijão, na im-

-

:ut����:�IiO Catarinense TulbllTlo portância de Cr$ 972 000,00; e

- 8 horas. de outros produtos como abaca-
Áuto-Vlação CatarineIlft - Laguna

xi, alho, amendoim, abóbora
- 6,30 horàs.
EXP.resso São Crlstovlio - Laguna -

alfafa, centeio, cevada, aveia,
7 horas .

. Emprêsa Gl6r1a - Laguna � 8 1/2 cebola, fumo em fôlha, laranja,
• 7 1/2 horas.

l' h ( Ih t )Expresso BrusquelllM - BrullQu. - ln o pa l'
e semen e ,no va-

1t.�:��iaçâo IUjaJ _ Uaja! _ 115 ho- 10.1' total d I Cr$ 2 27,6 284,00. "

f"U . O valor 'total da produção
Rápido Sul-Brasileira Joinvil'2

'1 d V'd'
'

a:tingiu a
13 horas. agmco a e I eIra

Rápido Sul-Brasileira Curitiba expressiva cifra de Cr$ .

6 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - X.pecO - iii 64 648 784,00. O valor da pro-

- • horas. dução industrial do Municí-

Rodov:lárla �::���� POlrto Alesn pio, compreendidas a indústria
- li horas. extrativa, vegetal e animal, e a
Auto-Viação CatarinenH Curitiba

- li' horas. manufatureira e fabril, - es-

Auto-Vlaçflo Catadne:nH JoInYil. pecialmente de .
artefatos de

- 6 horas.

Auto,VlaçAo Catlld'lnen!IGI - � madeira, produtos alimentares
- E���e�;>:a�o (,'rtstovlío _ LIl&"lma __

de oringem animal e vinhos -

7 horas. no • ano anterior, alcançou o

ra:uto-VlaçAo Itaj.a1 - rtaja! - 18 ho-
montante de Cr$ 59 675 852,90.

Expresso Brusquens. Bru"oqu. A exportação do MuniGípio,!6 horaB.
Rápido Sul·Brasileira Joinvile espeCialmente para o Paraná,

13 horas. .

d S 1Rápido Sul-Eras!leira Curitiba São Paulo e Rro Grande ou,
6 horas.

SÁB.AD('
.

somou, em 1946 Cr$ 19603 ,40.
Auto-Vls.çAo Cata.rinenH - CUritiba A população pecuária de, Vi-

- 5 horas.
d

.

O t aRápido Sul·Brasileira Joinvile eIra, no mesm ano, es av ,

13 horas. representada por 18 000 cabe-
Rápido Sul-Brasileira Curitipa

6 horas. ças de bovinos, 6 700 de equi-
- II horas.

nos, 655 de asininos, 3 000 mua-
Auto-Vlacão Catarln,ens& Jo1nTile.

- 1'1 hora!, res, 100 000 de suínos, 10 000
Auto-Vlaç!lo Cs.tarlJn<!nea 1.ubarlo de ovinos, 1 500 de caprinos e

- '6 horas.
Exorp,sso São CristovAo - Laguna ,- 110 000 de aves.

1 horas. .

C t· t t MExpreSIID Brusqu�n." - BnaQu. - on a presen emen e o· u-
14 horas. . - .

t
_.

SAut<- V!açAo ltIIja! - ltaja! _ 13 ho- nlclplO com qua ro agenCIa
raso

_ postais, dois institutos de cré-
Expresso BrusqUeJl>H - Nova Trento

- 9.80 horas. dito e três cooperativas, sendo
Expresso Glória - Laguna - • 1/1 uma de produção, úrha de con-

e 7 1/2 horu.
'

_

DOMINGO sumo e uma escolar. A assistên-
Rápido Sul,Brasileira - Curitiba

-/. 'd· "t'
.

minis
Sexta-feira

6 horas.
,

. Cla me ICo-sanl ana era -

trada. em 1948, por seis estabe-
"TAL" - 13,00 - Lojes. w ao.- lecim�ntos hospitalares, que se

CRUZEIRO DO SUL - 7,20

I1"Crl·tÁrlwO .Té"DI.CO'. acham localizados dois no Dis-
Jforte n�" lJ trito da sede, qois no Distrito
PANAIR - 10,40 - Norte de Tangará, um no de Arroio
VARIG' - 11,411 - Norte Cid Rocha Amaral Trinta e um no de Iomerê.
PANAIR - 13,50 - Sul

ENGENHEIRO CIVIL Município de bom nível cuJ-
ódbado Avis(' aos SI'S. interessados Que tural, possuía Videira no ano

"TAL" '_ 8,00 - Joinv-iIJe tendo pegressado de sua viajem aos passado, 63 estabelecimentos de
Curitiba - Paranaguá E�tados Unidos ,da América do Nor. ensino primário; sendo 24 esta-
_ Santos e Rio. te e paises visinhos,' o Dr. Cid Ro- duais, 35 mumclpais e quatro

,

VARIG - 12,30 - Sul cha' Amaral reabrirá seu e.sLritório particulares, e quatro. estabe-
CRUZEIRO DO SUL 13.55 (Rua Presidente Coutinhc. n. 22), lecimentos de ensino não-pri-

forte nos primeiros dias de agôsfo, espe. mano. Estavam matriculados,
Domingo rando contil)uar a merecer as espe· em' 1948, nos 63 estabelecimen- Se ricos. quereis ficer

PANAIR - 10,40 - Norte ciais a!enç(ies 'de ·seus amigos f' tos de ensino primário, 3 802 De modo tacit elegeI
I CRUZEIRO DO SUL - H,OO clienteSl_ I alúnos. No mesmo ano, conta- Fazei hoje 11ma inscrição
L .P.AlYAIR - .13,50 SuL Pe'.!ro Medeiros, Auxiliar I vam-se no Municípío sete as-. o Credito Mutuo Predia

1",--- ,

Chefe de Pagi nação:
FRANCISCO LAMA.f,.QUE

Chefe de Impressão r,

JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
.

A. S. LAM
Rua Senador Dantas, 40 _ 50

andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro

HAUL CASAMÀYOR
nua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
,

Tel.: 2-9Sn - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 90,00
Semestre .. '..... Cr$. 45,00
Trimestre ......• Cr$ 25,00
Mês ..........•.. Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ O,!?o

No Interior

Ano ..•.......... Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0.60

Os oJightaia, mesmo não

public&dos, não serão
devolvidos.

A'direção não se respon

sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos
llssinados.

Viatão Aérea
Horário
Se(lunda-feira

"'TAL" - 13,00 - Lajes
p4NAIR - 10,40' - Norte

VARIG' - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL � 13,5�

i I:!'rça-feirtl ,��
8,00 _ Joinville -

CuriÚba _ 'Paranaguá
."..,.. Santos e Rio.

" \ i H 10,40 - Norte
I'ZEHlO UO SUL - 12,00 -

"TAL"

"arte·
VARIG - i 2,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40. - Narte

CRUZEIRO, DO SUL - H,OO
,< "orte

VARIG - H,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
�'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
_ Santos e, Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG -' 12,3G -'- Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

l'iorte
CRUZEIRO DO SUL 15,30

lIul

Em poucos minutos a nova receita,
- Mendaco - começa a circulãr no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo.
é possível dormir bem, respirando livre- a

facilmente. A'endaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e·

remove o mucus que- obstrúe :15 vias res

piratórias, minando :1 sua energia, arrui
nando sua. saúde, fazendo-o sentir-se-

, prematuramente velho. MeW1daco tem tido
tanto êxito que se oferece com a gurantin
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peca
Me�daco, hoje mesmo, em qualquer
íarmácia. A nossa ....arantia é :1 sua maior
proteção.

._

Mendaeo A::��mc:.m

GENUINO PRODUTO DO BRASIL

INo. DE (INHO E AlG. "DHVY" S. A.

A vista ,8
Enrolamemto de motores,

I Instalação de

prazo
dinâmos e transformadores.,.
luz e força.

a

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aparelhos elé.

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações divelisas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO· TÉCNICA

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

,,;;;;;;;;;;;;;.;;:;;;;:::=;;;;;;;:;;;:;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;.;;;::;-:-:--:----:-------
AvitiO aos

·Ieifores
DI'. CLARNO Ci.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e c!vel
.

Con.tituição de Socl.da iSII
NATURALIZAÇOEt:!

PRC-3 ..!. RÁDIO GUANA

I BARA, do Rio de J�neiro -

1.360 quiIociclos, (,)ferece valio

sO'prêmio a quem lhe remeter a.
história, a notícia ou o . fato·

I·mais original e.
'

curioso, observa
I do nesta regiãó. O programa

--------------- "Copacabana Bluce" e '·0 Es
'FABRICA DE FOSFOROS (PRON, tado" 'darão o resultado dêsse

TA P. FABRICAR) concurso mensaL
.

Vende-se Escrevam para a Rádj,) Gua-
Ma<f'.1inário Cr$ 250.000,00 nabara _ Avenida Treze de-
Prédio, Ímoveis Cr$ 90.000,00 Maio, n. 23 _ 250 andar � Rio.
SitiIada em Campo Alegre -:- S. C çie Janeiro, contando o que,sa
Vende-se tb. só maquin�rio b d·· t

" .

d ado
. em, e raglCc., e engr?.ç

,

informações com A. Wehmut;
O!l fora dó comum', e candida-

Brusque - Santa Catarina". tem-se a um valioso prêmio que
... - , . . . . .. .,...... aque'la emissora remeterá a

PI
·

quem fôr contemp18do.aIna "Copacabana Clube" - de·

Seg'upda fi sexta-feira, das 1·i,(1!j
às -15;30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas_
Diretor do programa: Carlos·

Pallut.
'

Tituld. D.alarat6rio.

E.crit6rio o Re.idenci.a
Rua Thadent.. 41.

-"ONE - .. 1468

VENDE-SE uma, de 4 faces, com

pletamEmte nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina, no

Estreit�, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
.

CANÉTA'
.

·pÉimlt,.-i
.

�
.

Foi '��rdhía,
ontenl, setn a tam1� , unta \!aneta "Par..

ker". Júnior; fie côr Dlarron, que, sendo'

objeto de valor esti,hativo, pede,se til' •

qll:e'tn a acou a gentileza de restitUÍ-Ia'

I
nesta· redàção, ou ao sr. Al'tur Beck, J!lI4J..•

;;Salão Progresso": Gratifica·se.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.�. �STA' \. Quarta.felra 13 .e Abril ele '.-49 3

�A.O ENCONTRO DOS IMPULSOS NOBRES E FILANTRóPICOS DA' POPULAÇ10 DE LAJES IRÁ, DENTRO DE POUCOS
'nIAS�. O APÊLO DOS DESPROTEGIDOS DA SORTE, CONCRETIZADO NA CAMPANHA EM PROL DA A QUI S I ç Ã O DO
�"'PROMIN" E "STREPTOMICINA". UMA FESTA DE CARIDADE� QUE CONGREGARÁ EM TÔRNO DOS SEUS OBJETIVOS,
.0 GENEROSO POVO LAJEANO? ANGARIARÁ DONATIVOS, QUE, SE DESTINAM AO SOCORRO A DOENTES POBRES, RE"

VERTENDO TAMBÉM, EM BENEFíCIO DA CASA DO ESTUDANTE.

j
SERVIÇO DE METEO

ROLOGIA
P�evisà'o do Tempo, até. 14 hr.i-as

do dia 13

Tempo Em geral instável

"Temperatura - Estavel - Ventos
-de Sul a Oeste Frescos.

.

Tempcl'atUloas Extremas de ]1;:>

je:
Maxima 24,0 - Minima 19,0

AGENTES NO INTERIOR

Preciso em tôdas as cidades <lo

-:Brasil. Negócio fácil, para an,bos
...os sexos, mesmo nas horas vagas.

Escrever a Caixa Postal, .ln7
-- São Paulo.

Rádio Guarujá
PROGRAMA P ..<\RA HOJE

8,00 - ABERTURA - Bom
idia para voce ...

.

8,30 - Variedades em gra
·vações.

9,00 - Musica do Novo Mun-
<;(lo

9,15 .- Silvio Caldas
9,30 - M:usicas btaslleiras
10,00 - Boleros Mexicanos
10,30 - MUZAK
11,00 - Informativo Guaru

já
11,05 _: Francisco Lomuto e

-su;l orqestra
11,15 - Carlos Galhardo
11,30 - Variedades
'12,00 -,- 'INTERVALO
14,00 - Oferecimentos musi-

eais.
I6,OU - Em tempo de valsa
16,30 - 'Cantores do Brasil
17,00 - Informativo Guarujá
17;05 - -Um programa para

voce ...
17,30 "Passa tempo musiéal
17,45 - Carta Sonõra
18,00 - Ave Maria' .

18,05 � Tea:tro Singer
18,30 - Momento Esportivo
19,00 - 'ENCERRAMENTO

CASA
.

'CoMpra-'se uma de preferên
cia """"m funtlo para o mar.

Info'rma<Jões nesta redação

A V I S ()
O serviço de Luz e Fôrça avisa que, hoje dia 13, será ,ra

cionada a zona do ESTREITO.

h'IASE FARACO e SENHOIcA

...... , .. ' . li
.-J.i"�.íÍo' lt; ·11.ii.d�;.; ,.

.

Giuseppina e Benno

participam aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato de

casamento de sua filha Giuseppmu,
com o sr. Benno Meyer Peressoní.

NICOLAU PERESSONI
E SENHORA

Recomenda os EE. UU_ ii

inversão de capitais
na Argenfina·

BUENOS AIRES, 11 U P
Em cir61110.S informados afirma

se que a Embaixada dos 'Estados
Unidos nesta. capital está recomen

dando as firmas norte-americanas

que não apliquem novo capital na

Argentina até que o governo de
-Pe ron prometa publica e oficial
mente proteger-se invensõss norte
americanas no pais .

NACIONALIZAÇ.t\o E DF.SA�
PROPRTAÇi\O

ANIVERSÁRIOS:
SR. JOÁO CARDOSO

Transcorre hoje o aniversário na

; 1alicío do nOSSLJ distinto patvício
,;sr..João Cardoso, competente fun

I cionario do 5° Distrito' Naval.
Seus amigos e colegas lhe tríbu

tarão muitas homenagens a que faz

.jus.
MENINO NARBAL SALES ANDRI- ·1 _t_':�'��

Al�I

.
Decorre nesta data mais um ani

ersário natalício .do Inteligr.ntc
;garoto Narbal Sales Andriani, <h-

Ueto filho do nosso prezado amigo
.José Andriani, sócio da firma Ano

-edriani & Cia., de Tíjucas, e -de sua

«exma, espôsa d, Alice Andriani.
O nataliciante ofer-ecerá a seus

-nurnerosos amiguinhos uma f'esti

mha intima.
RUDI BRUST

A efeméride de hoje regista o

·::aniversário natalício do jovem cs

tudante Rudi Brust, filho do casal
Edmundo e Olga Brust, resídcn te
em Chapecó.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Licínio Vieira de Souza.
- o sr. Walter Tesha, funcioná-

Tio do lAP r.
- a sra. Ligia Coelho Andrtani,

-espôsa do sr. Eulálio Andriani,
- a sra. Presciliana Fontoura.

participam aos parentes e pessoas
de suas relações, o contrato de

casamento de seu filho Benno com

a srta, Giuseppina Faraco.

,� �;. :.IIi:�Jlff
'. 1 j � , ..... ,r. .Ii ,�<- I ::�:f' .

noivos

F]orianópoli�, 11-4-49

dades, congragantío número supe
rior a 400,000 associados, estarão

represen tados no certam.e, para
debaterem alicerçados nots

conhecimentos t.écnicos e práticos
qLle o convívio diuturno com os

asslintos cooperativos 'lhes .entre

gou os problemas deste mesmo

cooperativismo qu:e os anima e Trio
vimehta. Tamanha assembléia, pou
cas vezes teremos visto.
Devidamente autoeizada a Dire

toria de. Economia e Assistência ao

Cooperativismo já mandou a sua

adesão aos promotores do certame,

I significando-lhes, na oportunidade,

d que todos .os seus esforços se· 0-
a

rientarão, no E�tado em anunciar

e pr_omover a unificaçã.o das forçasde A-
cooperativi.stas para que mandem
o maior número de repr.esentantes,

.

para brilho ·e consagração defini-
tiva do conclave.
É de se esperat' que o Brasil in

teiro compareça ao Hio de Janeiro,
atende{ldo o chamamento e o ape
Io que faz o Serviço de Economia

RUl'al, convo.cador do Segundo
Congresso Brasileiro de Cooper�

Sil-
tivismo.

RECLAMADA: Emprêsa Auto Via
ção Santa Cruz Lt,da.
OBJETO: Aviso prévio.
Dia 13, às 14,30 horas:

PROCESSO N° JCJ 48/49 ,

RECLAMANTE: Olindina .souza ••• VOCUNT-""OO.O' pATRIA N.· '.' ANO","

RECLAMADO: Kurt RamLour ",,,.�,�.,,,•. ,__ ..... ,, ,_fEQ',,,

OBJETO: Indenização, avIso pré- AgenciaGeral para S. Catarina
vio, férias, ·salários e horas exLraor- Rua Felíp.e Sch,midt. 22-·Sob. Raquel Rojas
dinárias. C. Postal, 69· Te). .Protetora» Consuelo Frank
Dia )6, às 9 110ras: '1 FLORIANOPOLIS -:_ Vocês vão morrer de rir

PROCESSO N° JCJ - 22/49 ,..
• ••. _... ••.• ••. ..... ...

quando virem CANTINFLAS dan-
RECLAMANTE: Bartolomeu· DR. FRANCISCO CAMARA sando o minuêto, na pompõsa cor-
Chaves I NETO te de Luiz XIII!

�ECLAMADA: Emprêsa Viação, Ádvogado - No Programa
Santa Cruz

. I Escritório: Rua Felipe Schimidt 1 - A Marüha da Vida - Nac.

OBJE'r?:. lndenizaç-ão, aviso pré-121 (sobrado) (Alto da casa "O' - Preço.s: -

\'10 e fE'nas. \ Paraiso") Cr$ 5,00 - 3,200 _

FIOI'ianópoJ,is,. 9. de abr.iI..
ele

1949[;Rési:dencia: Rua Alvaro de Car- "Livee" - Creanças maiores de
AnlonlO Adolfo LIsboa. valho, 36 �"'5 anos lloderilo enLral' na sessão ICheJc de Secretaria. Florianópolis de 5 hs. _

BEL'lEMA

vo, em cores naturais, do panora-
Hobert Young

ma cooperativo hrasi le iro, com as
Maurecn O'Hara

excelências incólumes do regime I Cliflon Webb

e com os fracasso humanos que, I - .No Programa -:-

por' ventul�a, hajam assinalado a I 1 - FIl�e Jornal - Nac.

nossa caminhada. Um retrospecto 2 - Mel! o Jornal

através do tempo nos mostrará o
- �tualidades -

que fomos . Uma parada no pre-
- Preços :

senle dirá o que temos e delineará Cr$ 6,20 - 3,20 -

"Inp, 14 anos". -
.

o caminho a seguir para que mais

obtenhamos no campo desta util e I IMPER [AL

já impresoindivel .atividade econô-I
- Ás 71,.-2 hs. -

mico-social. -Sessão Popular -

Assim oaraetertzado, com todo' Um filme misterioso, cuja h is-

um programa de estudos .fi) apl'e-
toda desa Iía a argucia do mais a-

ciações a fazer o H Congresso de I
tento espectador!

rrr
_

Cooperativismo se destaca desde A MOÉDA rRAGICA

já como um dos acontecimentos
, .Ó:

com

brasileiros que maior' percussão George �1�ntgomery
terá neste a-no. Mals de 3.000 enti- Nancy Gu ild

Fritz Kort.ner

Segundo ....

cessidades, os nossos i nteresses e

com as reivindlcações de todos os

cooper-adores palrícios -. No seio elas
Comissões se verá um retrato vi-

"Inp. 14 anos". -

ROXY o Congresso em maio proximo, e

Ás 7% hs. _
se apeovar as leis para por em vi�

ATÉ QUE A MOR'l'E NOS SEPARE gOJ' a nova ·situação da repuiblica.

CINEMAS
ODEON

- Ás 7% hs. -

- Ultima Exibição -

AMA SÊCA .... POR ACASO
com

Segundo a nova constituição
Argentina, as companh ias rle seI'�

viços publicos devem ser propr ie
dade do Estado e vãrias companhisa
eletricas nas quais os EE. UU., in
verteram 300 mi lhões de d(llal'f.�s
provavelmente serão .expl'upriauas
num f'uturo próximo.

Os fuur-ion-.r+os da ernnaixa.Ia
,I,)S EE. U'U. não f'izetan. coment.i
rio algum oficial sobre tais rumo

res mas nos cil':JIHOS diplomatícos
se a l'i.rrna que o .nimst ro dos Esta
dos Unidos na Argentina, Quy Ray,
pediu uma def'iuição uriciar do

governo, pouco antes de promul
gada a nova Constitu ição, sohre
qual será a posição e situaoãç das
f'irrnas norte-arnerícanas [la Argen
tina.
Acrescenta-se nessas mesmas

fontes que Peron confirmou ar)

enviado dos Estados Unidos que
as firmas americanas não seriam
incomodadas mas nos circulos co

merciais se considera que tais se

guranças s50 msuficíentes para
nroteger tais firmas contra qual
quer desapropriação.
A nova Constituição argentina

torna onrigutoria a redação pelas
1ft provincias argentinas de nOV3S

constituições provinciais, seguindo
a mesma orientação da Carta Mag
na Federal, incluindo tambem a

pt-opiiedade publica das firmas de

dicadas aos serviços publicas.
Segundo se afirma, �em

-

certos
círculos americanos isto permiti
ria aos governos provine-iai·s ex

propriar' as companhias :estrangei
ras, de set'viços public·os, sob sua

jUl·isdiç.ão, apesal' de qualquel'
promessa formal ou não oficial ou
n5.0 feitas pelo gúyerno federal
de Buenos Air.es.

,

para erupções do

ECZEMA
Pomada não gordurosa, antís

sética, que combate as coceiras

e erupções-da pele. Não mancha
a roupa e não requer ataduras.

Se V. não encontrar BELZEMA

em Sf-U fornecedor mfis pró
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Rio.

- -Mai,;;; uma etetrízante aventura
de PHILIP lVIAHLOWE, o mais au

àacioso de todos os detetives!
- �o Programa -

1 ) - A Marc\la da Vida
- Nac. -

2 ) - Quero ser Soldado
-Desenho Colorido' -

.

- Preço: -

Ce$ 3,20 (Unico). -

com

Joel Me Grei!
Barbara Stanwyck
Briàn Donlewy

- No programa-
� Noticias da Semana1

dos

- Nac. -

- Bola ao Cesto
_. Desenho Colorido

- Preço: -
Cr$ 3,20 (Unico).
"Imp. 14 anos".·

- RITZ-
- Ás 5 e 7% 11s.

A mais engraçada
ultimos tempos!

CANTINFLAS

Espel'a-se que a situa.çã.o assuma

maiol' brevidade quando se reunü'

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

ANTES

Dia 12, à;s 13 horas:
PROCESSO N° JCJ - 149/48
RECLAMANTE: Miguel Berto
Silv,eira
R:E:'CLAMADO: Ari,sliliano
breu Neto
OBJETO: Salários.

parodia

como

D'Al'lag-nan, duelando,
vendendo e amando!
- Das paginas movimentadas

de Alexandre Dumas, essa estu�

penda comedia:
OS 3 MOSQUETEIROS

com

O mais pro·... 'i _Á
é que tenha sido provoca
da por excesso de acidez
no estômago, p . oual. com

frequência 1'e 'jult::t em Ha
tulência, hipe:"i�c'\1ez e ou

tras perturbações uigesti.
vaso Um remédio cip. con-'
fiança: é a M'AG N E S 1 A
BISURADi\ que tem ��0.io·
neutral'z:J.dora e facH Ll o
funcionamento regult!" d·)
estômago. MA G N E ::1 : A

. BISURÁDA 3.·.iV.L rUhl'i:>

! mente as 'e L'j' 0J.'} :e:; � s-

(OmaCaiS
c .1I :1';::" po,' ex

cesso (ii:! i.C lez

Em pó e em cO'/lipli .... :do.r;.

MAGNÉSI.A ..

BIS·URAD !<:.
ANTIÁCIDO DIGES) 1\;'0

Dia 12, às 13,30 horas:
PROCESSO N° JCJ - 46/49
RECLAMANTE: Osmar Regi.';
RECLAMADO: Polly & Medeiros
OBJETO: Salários e diferença de
salários.
Dia 13, ·às 13,50 horas:

PROCESSO N° .JCJ - 47/119
RECLAMANTE: Dela udino da
va

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, O GRÊMIO LI RA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEiRAS, ÀS 20 HORAS REUNIõES NA SEDE DO LIRA

r- _··::
_

,1 oedas antigas ou modernas!
! A. DAMASCENO "lA SILVA :1 � Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data pOdel1: A D V O G ADO': valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho ter».

: : cbmpre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e,

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS : iogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.
•

•

•
•

8. 'Pr�ça 15 de Nov�mbro, 22 - 2° ando :
•

• Cr� 10,00 para cima.

: . (Edifício Pérola) : Obra raríssima e de grande utilidade.

: ' I À venda em todas as Livrarias da Cidade.

,18 Fones: 1.324 e 1.388 ". PREÇO: c-s 20,00• e
• •

=. Florianópolis - Santa Catarina : l�o._.o...O.-.O.....()ofIIDoO....04iiDo()�()....O_()_()_«)
· • " 'IfJ I • 111-
..� S � O �O...... I �

, i I rt1 -, , ,
\li � Florianópolis

�' \\. terrçdo fi .. " I , Os motores JOHNSON Sea Horse

]jmo:'����viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas

I Iransportes Aéreos -Limitada !
"" 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Pararuuiuá - Curuioa ,
III - Joinvile - Florianópolis e Lajes. I •� 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Ioumnle ,

.�e�
Cur-itiba -- Pararuujuá -- Saraos e'Rio.

.

,e, tribuidores: Comércio & Transpor-
Opera com Avices Douglas DC3 de 21 ioqares. t C R S A J

-

P' t

t A�e�tes: 'Fiuza 'Lima & Irmãos i ;:T��::s"6E :MO'Ê::S'�:
I g � BRASIL

o' Rua Conselheiro Mafra, '35 __:_ Telefone 1565 ,Já se encontra a venda com

t'. � todos os preços de moedas de
�()�()._.()_O_o._..()._.()....()�()_():--()_()....o. ,Ouro, Prata, NiqueI e Bronze ..

�.
-

• � Preço 20,00 em todas as livra-

VfHDE ..SE por motivo de Inudança 'ri�e?Qa c��rae��·cr$25,OO.

.

AI -, ".ençao 11 ti ..

- I

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÔRTO

.

SEGURANÇA
RAPIDEZ

O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

Grande área de terreno ià cultivada
(Distante cerca de seis quüometros na capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira' e uma de material.
TRAT�R:

F'lorianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathías Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Guia do
Publica relação dos comerciantes e. índustr íats com seus enne

reços.
Cada guia é vendido acomoannado de um mapa rodoviário co

, Paraná e Santa Catarina.

Redação : Rua Prudente de Moraes. n. 626. - Curitiba.LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO� N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERV1ÇOS TIPOGRÁFICOS

. ·APR�SENTAÇÃO I1VIPECAVEL' ENTREGA
-:-:-.'�' ,;

, "
.,

RÁPIDA

• .. reune som ... acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!

Além de vár+cs modêlcs para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo. ,!'ltravés do plano de

pagamento a longo prazo!

Pai ••• : •••• � � _ ••••••••e

, SchwartzmallD
REPRESENTANT'E
'para Santa

KN(rr
Catarina

S/A
ex. 134 - -Te l, KNOT

mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O'J

são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

'9S 'sopezJfepJdsJ sor.maado .rod

engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis-

CO�IPRADORES
-

PARA CASAS E

TERRENOS
o Escr itórjo Imobiliário A. L. Alves.

sempre tem compradores para casas e
terrenos.

Rua DeoJoro 35.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

o VAL:n<; DG ITAJAli
Proeurem 05 All'�Wtd!<

PI'OgNl886,
LIVRARU 45. LTVR.AliIAI:

ROSA
.. to

,
'

,_...,..,.PASTA DENTAI.
--"'"

ROBINSON -:._-

·FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO . CREOSOTADO
"S I L V E I R' A ,;

DR. RAFAEL �G '�RUZ'LIMA I
DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS
Eecri tôa io : Rua João Pinto

\ n.O 18 _. Florianópolis'

SEDE SOCIAL:

·PO�1rO -AlfGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 63 • 1.0 ANDAR

GMXA POSTAL. 683 • TELEFONE 6f)AO • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia Geral para Sta,· Catarina
p',ua Felipe scnm.dt. 22 _. Soh.

Caüta Postal. 69 Tel."Prutecters" FLORIANOPf1LIS

I Pedim;s aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso' Cadastro- Social.
Nome . . . . .. ...• •......• ....•... .•....• •....•... .. .

Rua : - Est. Civil R. Nasc .

.

Mãe ...........•••...... ..•..•.. •.••..•.••• • ..•••.....•..••••n Q •. t .. 9 r"gu·!OI· .... U de ('o,.go� c.o põr to 0"

840 fR4NCISVO DO _SUL nara NOVA VOBI
, Informaçõe. como. Aaente.

•

F'( rre nópo ne - Carlos HoepckeS/A - C (- r�letoael. 212 ( Eo I. r eleg,
Hr Prancisco do Sul-Carlos Hoepcke S/A ·-C[ - l'�lela'1�'') \ii)) ��MACiC

Emprego ou Cargo .., ; . ...•.•• -

Cargo do Pai (mãe) .. ,.......... . .

Observo ..............................•............ �

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

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias ele nascimentos.
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O, MÊS DE ABR1L
4 ÁS 19 HORAS "FESTA INFANTIL", COM DlSTRl6mçÃO DE BON-BONS. DAS 21 HORAS EM DIANTE·

,GRANDE' SOIRtE. mA 30. SÁBADO SOIRÉE. INiCIO ÀS 21 HORAS
DIA 17. DOMINGO DA PASCOA. DAS

,====S:=
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COrVIPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA" I_,·
__� ·a� ....

r SRS. ASSINANTES
� Reclesnern imedíata

'J mente qualquer ir re-

i �ularidade 11a entre,ga"
í de, seus iorneee.
I '

'

-

(
t

�
"

<Cifras do Balanço de 1944
�CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.9UU.60[1,30.

Responsabildades .'.. Cr$ 5.978.401.755,97 �
Heceita , _..,,_.......... Cr$ 67.053,245,:30�.
Ativo : .,.... Ccrr$.

." 1,9482,·61S-,'7U.·8G1063,'J:)00 l-Sinistros pagos nos últimos 10 anos '"'

�
R"pon,>bilid,d". . . . .. C'$ 76.736.401.306.20

':�;;����

,.-_.,...... -.�,r}C!?tJ)'fJ'J.._ ..._.-----vl--,-------------.
I

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TI�ANSPORTES

OURANT.E TODO DIA

nos '(I!1PCJOS

,
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EMPRltSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

,

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dmamos

'

- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
'-,- Ventiladores - Serviço de
instalações por 'pessoal técní
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

'
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làclumn ca O da Insonésra no

da Assembléia Geral
Convocação de Assemblêia Geral

Nos têrmos dos artigos dez e dezesseis dos Estatutos, con
'-Vaca a Assembléia Geral Ordinária dos Associados para a fim
especial de eleger a Diretoria, Comissão Fiscal e Comissão Arbi
tral para o período de 13 de maio de 1949 a igual data' de 1951.

A eleição será realizada a 14 de abril corrente, segundo 9-e
cidíu a Diretoria, às 19,30 horas, na sede social, sendo aceitos os

votos em envelopes fechados e atenticados por tira picotada. Nos
têrmos do artigo 30, poderão votar e ser votados os sócios qui-

_ teso
Florianópolis, 8 de abril de 1949.
Chl'de.s Edgar Morttz, presidente.

u

Lake Success, 9 (U. P.) - o Co- mentes antes, que a Assembléia Ge
nritê Geral da Assembléia Geral da ra l tinha o direito e o dever dr; dis
ONU aprovou, por 11 votos contra cutir todo e qualquer assunto que
1 e 2 abtenções, a inclusão do Ii- afete os direitos e as Iiberdadcs hu
tigio da Indonésia no temário da manas, acrescentando que neste: ca
Assembléia Geral. A Bélgica votou 50 estão envolvidos os direitos e as

contra e a Grã-Bretanha e França liberdades de 75 milhões de seres

abstiveram-se de votar. humanos.
.•. . . .. . . •........ , .••...•..•.•.

O dr. Luis Padilla Nervo de-',legado do México, disse que' I) Co- I
mitê não deve ser um "dique" que
impeça -a um Estado membro da
ONC submeter um assunto à COIJ;'!

deração de todos os membros.
Acréscentou que o Comitê Geral
não tem autoridade para adiar 'l de

cj,são sôbre uma questão.

As nações que aprovaram o !l('
bate da questão indonésia pcl» As
sembléia Geral foram a China, Chi,
II", Líbano, Panamá, Austrália. l\'lé

xíco, Polônia, Estados Unidos, l ius
sia e Iran. A moção a respeito í'oi

apresentada conjuntamente peta
Austrália e India. A Holanda com

pareceu ante o Comitê, porém D;-,C!

pôde votar sôbre a questão, por .ião
ser membro do mesmo.

A proposta foi submetida :l vota

ção depois de um debate de '2 iw

ras, durante o tjual os éleleg�ldus
rnssos e polonêses se opuseram vi

gorosamente a proposição inicial
da Grã-Bretanha, França, Bélgica e

�Lltros países para que fôsse adiado

qualquer acôrdo a respeito, até que
os lideres holandêses e indonésios
se reunam em Batávia, sob os 311S

p'icios do Conselho de Segurança.
A atitude soviética foi apoiada pc
lIas nações _asiáticas, Chile, Panamá
e México.
O delegado russo, Jacob Mal ik

alegou que os esforços para adiar

a consideração do assunto' na A,

somhléia obedecem unicamente ao

desejo de "encobrir a discrimina

ção racial, o domínio colonial e

a privação dos direitos elemer ta
res dos povos coloniais", que, disse,
a Holanda, pratica.

O delegado polonês Julius Kltr.

SuchY declarou que adiar a c vnsi

deração da disputa indonésia pela
Assembléia apenas daria "tempo
aos invasores holandeses para ter

minar sua conquista e estabelecer

um govêrno títere 'na Indonésia".
Os representantes da India, Ho-

r Ianda e República da Indonésia

foram convidados a assistir '1 re-

Ca§f� Recem
coostrutde .

IDE S O C UPA D A

RUA, FELIPE l'vEVES
6xlO metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

AGRADECIMENTO
Como as melhores ações de graças à Providência Divina pe

.Ias curas que se me acabam de conceder no agasalhado Hos-
• _pital de Caridade, apraz-me vir, de público, externar minha
sincera gratidão aos ilustres srs. dr. Roldão Consoni e dr. An
"tônío Santaella. De fato, êsses concienciosos profissiónais pu

'I ',seram inteiramente a serviço de meu restabelecimento, o pri
meiro sua já famosa perícia em cirurgia; o 2° sua conhecida
"competência em neuropatia, com aquelas atenções e cuidados
que lhes são peculiares.

Fico, outrossim, gratíssimo ao Revmo. e digno Capelão ,às
insubstituíveis Irmãs de Caridade e auxiliares mais esforcados.

, Agradeço, cordialmente, à benemérita Irmandade de Nosso 'Se
nhor dos Passos,' e, enfim, às demais Corporações e pessoas
amigas que me socorreram com o confôrto de sua caridosa vi
sita, tornando-se, por certo, credoras das Bênçãos d'aquele que
disse consideraria feito a Si o que fizessemos ao menor de nos
sos irmãos.

Florianópolis, 12 de abril de 1949.

Cônego João Dominoni

�8socl�Cão' Profissional da Industria da
�iarc'enarla 'dtf FlorlauõpoUs-

-

AssembLéia Geral Extvaorduuiria

Pelo presente edital fica 'convocada a Assenibléia Geral EX
traordinária da Associação Profissional da Indústria da Marce
naria de Florianópolis para, às 15 horas do dia 30 de abril dês
te ano, na sede social desta Associação, à rua Arcipreste Paiva,
n. 5, sobrado, afim de deliberar o reconhecimento como Sindi
cato representativo da respectiva categoria profissional.

Florianópolis, 11 de abril de 1949.
.

,

Édio Ortiga Fedrigo, presidente.

Cirurgia - Clínica -Obstetrícia
Dr. Anfônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridede

Servi ço especializado em, Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Residência:
Hotel La Porta

ConsuJtório:
Rua Tiradentes. 9

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora«

fI!iIi!IIIIII1i���4il!jim"mf§!!Mi'lP!""'.ii�M #, !!#!l!IIjIIMi#llI Leia, Divulgue e 'Assine '

r,Jornal' de Jojnvile'�NAVIO-MOTOR "ESTELA" uniào do Comitê Geral. e,;-' 1"::-
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria 1- pôr os seus pontos d: VIsta, Malik

Agentes em Florianópolis CttRLOS HOEPCKE S. A. levantou, ul1l.a questão de ornem,

� __ , ,� �_, ,_._ .. _,_, . __ ..__ � .. _,

'

___ dizendo duvidar fosse legal qlie 0

Comitê se convertesse em tri huna

para as partes em disputa. O dr-lo

gado chileno Hernan Santacrux,
entre outros apoiou a proposta pa

ra que fôssem ouvidas as opiniôes.
desses representantes e recordou

que durante a sessão extraordmá

ria da Assembléia Geral em 1947,
durante o debate sôbre a qUf·st.ão
da Palestina os delegados áranes

toram ouvidos em todos 'os or-ga nis

mos da ONU. Santacruz propôs tam

bém a inclusão do assunto no te

mário da Assembléia, em virtude

das razões expostas pelo delegado
do Panamá.

O delegado do Panamá, dr. Hicar,
do J. Alfaro, havia declarado. mo-

completo Orgam
CatarinaOuçam diariamente, das 9 às�13 e das 17 às·22 horas

epres.entações '

FIRMA IDONEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPIT,'\I.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO. ACEEA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMETR), UHOI;M

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO }-'AdLo.

1530 ki Iocieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO S. CATARINA

Arvores
.

frutiferas -------------.;.._�----------_,---------

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura BOM 'NEGOCIO

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

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

certa de 10'/. 80 ano edro recebimé'nto de juros mensais.
Irdormeçõe« nesta redeçõo:

Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE -. DIA 16� SÁBADO, GRANDIOSA "SOIRÉE" DE ALELUI.A:, ÀS 22 HORAS; SORTEIO DE PRÊMIOS; RESERVA DE MESAS, NA RELOJOA
RIA MORITZ, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 11. DIA 17 (DOMINGO) "MATlNÉE" INFANTIL DA PÁSCOA COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS

ÀS 16 HORAS. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DE ABRIL
'

.

1

--�����===========-�======�======��>���������

(Comunicado do Serviço de E. Rural do M. da Agricultura)

Em obediência ao seu calendá
rio desportivo, a Federação Alléti
ca Calarinense fará realizar a 10

de Maio, dia consagrado ao traba

lhador, o eampeonato de ciclismo
da cidade de Florianópolis, em ho

menagem -ao Dr. Baiíf Caldas, dele
gado regional do Ministério do Tra-

balho.
.

ESCRIMA

Educa�ão .Ecuaõmica e Crédito Agrícola
Como já acentuámos em co- O Banco fixará periodicamente

munícado anterior, a Argentina os.juros das operações previstas
possui "créditos de' aquisição" nessa lei, tendo sempre consi

que são créditos colonização. deração o estado das explora
É sabido com que zêlo sempre ções rurais, o destino e o prazo

tratou ela dois problemas bási- dos empréstimos.
cos para sua economia rural: a Tôdas aS operações dêsse gêne.,

Dia 27 do corrente o extrema COlonização e o crédito. ro estão isentas de tributos ris-
Lázaro verá seu contrato termina- O Banco de La Nacion Argen- caís. O Banco pederá exigtr a

do com o Paula Ramos. Ao que a- tina, o Banco Hipotecário Naci- qualquer momento garantias,
purou li nossa reportagem, o pon- onal, entre outros; orientam suplotórías ou o pagamento an.,
teíro revelação da cidade não re- uma sadia politica agrária. tecipado do crédito concedido,
novará seu contrato com o tríco- Para aumento da colheita do caso fique comprovada uma di':'
lar da Praia de Fora, devendo tão ano de 1947, por exemplo, o mínuiçâo da garantia ou o não
logo encerre seus oompromíssos, Banco de La Nacion Argentina cumprimento dos requisitos exi
transferiu-se para o Avaí anele 1'01'- acaba de criar emprestimos es- gidos pela lei.
mará com Nizeta uma das mais po- pecias de fomento nas zonas Banco Provincial de Santa Fé
desosas alas do Estado, como já agrícolas destinados a cobrir as realizara aS vendas das terras
ficou patenteado algumas pelejas despesas com semeadura e a que adquirir para defesa do seus

Torneio de ttorete-extreantes de em que os dois tomaram parte, la- aquisição de sementes de trigo créditos ou em consequência de
Duas interessantes provas serão do a lado.

'

1949 linho, cevada, aveia e centeio. execução de hípotécas, em par-
apreciadas pelo público: a de r.esis- -a,

.

Realizou-se domingo úítímo.] o TAUBATÉ N;<...O D[PPUrf,·A:RA- Os empréstimos serão feitos celas adequadas para cada cul-
tência, na distância de 25 quilome-

,,. ,.,

t d d
àia dez, o anunciado torneio de JOGOS OFICTAI.S Eé'_TE ..ANJO sôbre a firma do agricultor a ju- tura, produção e zona em su-

ros, e a e veloci ade, na exten- - '" ""

_., 'I esgrima que trancorreu anima- F'irmado pelo sr. Euzênio Alf're- ros de 4% anuais, credíto.pols, perfícíes suficientes para o tra-
sao ae 1 qui ometro. Esta prova

�
�

deverá ser corrida dia 30.
do e cordial eomo soem ser, cio Müller, presidente do Taubaté pessoal.

-

balho de uma família. facili-

Os pedalistas estão se preparau-
sempre, os certames dêsse ele- Esporte Clube, recebemos o seguiu-

E não só o governo federal tem tando o pagamento em um pra-

do para as grandes disputas de 30 gante e fidalJo desporto. te of'icio : essa preocupação; os provinciais zo máximo de dez anos, ou por'

, Duelaram-sé nêsse torneio AL "F'lcr'ianópolis, 11 de abrI'l de também. Assim é que o Banco. meio dos empréstimos esnecíaís-
do corrente e 1° de Maio.Itudo f'a-

1-""

zendo crer que o certame será dos
ceu S'Thiagd, Carlos Hugo de 1949. Provincial de Santa Fé acaba de da Seção do Crédito Hipotecá-

mais concorridos. Souza, Manoel Gomes, Ronnie Ilmo Sr. Pedro Paulo Machado. ser autorizado pelo governo da 1'\0.
Fitzgerald, Benito Nappi e Ira- D. D. diretor Esportivo do "O Provincía a conceder emprésti- O Banco regulamentará os

TOHNEIO INíCIO DE VOLEIBOL cy da Silva. Estado". mos a agricultores, criadores e empréstimos, dando-lhes o··ne·-
Carlos Hugo consagrou-se Nesta. cooperativas agricolas e- pasto- cessário limite, assim como baí-

campeão de florete dos extre- Prezado Senhor, ris. Êsses emprestímos terão ga- xará as instruções ou resoluções
antes de 1949 e Ronnie Fitzge- Venho á sua presença afim de rantias hipotecárias de primei- gerais que considero conveníen,

rald vice-campeão; Manoel Go- tornar público que, conforme of'í- ro grau e por prazos maiores de tes para assegurar o exato cum

mes conquistou o terceiro lu- cio 1/49 dirigido á lê. A. C, a dire- dez anos, destinados a adjudica- prírnento da lei. "-

gar. tor ia do Taubaté comunicou àquela ção de imoveis rurais propostos
Após a leitura, pelo presíden- entidade que em sua. reunião de a exploração agricola e pastoril

te da prova, dos resultados do 19 de fevereiro último ficou deli- ou a ambos, e para o cancela

torneio, os vencidos ofereceram berado que esta. agtemiaçâo não mento de dividas provenientes
uma rodada de cerveja àos ven- tomará parte na presente tempera- de saldos de compras de imóveis

cedores e padrinhos do certa- ela e, rurais e exploração.
riosidade, a relação dos recordes

me; é de se salientar que den- 10) Comunicou também que ter- São condições dêsses empresti-
olímpicos e mundiais de atletismo:

100 metros
tre os padrinhos contavam, os minará sua quadra, ou seja: ci- mos: que os impetrantes sejam

rasos
extreantes de 49, com a honro - tá

� .

It 1 di
J\K l' I 1"2 J O

meu a-la, i luminá-la e se possível agrrcu ores que exp oram ire-

'ümc Ia -

.

O - esse wens e
-

Harold Davis (Estados Unidos,.
sa colaboração da jovem esgrí- cobri-Ia. tamente suas propriedades ou

Olímpico _ 10"3 __ Ecldie 1'0-
mista Dirce Noemi de Souza 2°) Prepará suas equipes de bas- que as arrendem para explorá-

1an, Jesse Owens e Harrison Dilard
Rainha dos Desportos de Santa quetebol, voleibol e atletismo com las da mesma forma; que as coo-

(Estados Unidos
. Catarina. Em seguida a primei- programas já elaborados. perativas ·funcionem na confor-

200 metros rasos
ra rodada, os vencedores, por Ou trossim, comunico que os a- midade da lei orgânica argen--

Mundial _ 20"3 _ Jesse Owens
sua vez, retríbuíram a gentile- tletas não deixarão este clube. Ape- tina;

(EStados Unidos).
za dos companheiros orerecen- nas foram licenciados o voleibol declaração de valor -produtivo
do outra rodada. Assim termí- pelo Lira Tenis Clube (menos Síl- das terras que explorem e a ade;

Olímpico - 20"7 - Owvens (Es-
., nou o elegante e discreto tor- vio Soncini), somente durante a quada organização; que os títu-

(Estados Unidos,.
.

400 metros rasos
neio de esgrima, o primeiro da presente temporada, conforme com- 10s de domínio sejam perfeitos. - Marrocos, de telas os terrítõ-

Mundial _ 45"9 _ H. McKenley temporada de 1949. provam suas assinaturas que se O Banco não aceitará pedidos rios da França de Além-Mar, é o'

(Estados Unidos).
É bem animadora a forma encontram arquivadas na séde des- de empréstimos destinados a que mais depressa se desenvolve.

Olímpico _ 20"7 _ Owens (Es-
tecnica e padrão de jogo apre- te clube, em vista df) U:ra não pos- cancelar gravamos constituidos e parece ter futuro mais brUhanfe.

(Es.tadús Unidos) e Arthur S. Wint sentado; qs esgrimistas catari- suir ,equipe de voleibol.
.

a favor do Banco Hipotécário Houve ali trans.formações consi-

(Jamaica).
nenses que lutam sosinhos Comunico tambem que os atletas Nacional, Banco de La Nación deraveis nestes 10 anos, com pro-·

800 metros rasos
avançam vencendo incontáveis licenciados continuarão �seus trei- Argen�ina ,. Seção de Crédito gress,os imprevisiveis, em todos o.s.

Mundial- 1'46"6 _ RudolJ Bar- obstáculos, dentre os quais os namentos no Taubaté, farão excllI'- Agrarío, O Banco Provincial de domínios.

bíg (Alemanha).
da notória indiferença aliaz sões e o clube aceitará qualquer Santa Fé, Seção do Credito Hi- A grande melhoria da situação.

Olímpico. -1'49"2 _ M. G. \V1Ii.- justificável numa terra onde convit.e' para amistosas, nos quais potecário,- cujos prazos sejam sanitária fez com que a popula-

ifield (Estados Unido,s).
muito poucos, quasi ninguém estes elementos tomarã� parte.

I
superiores aos dos créditos 'con- ção aumentasse 380/0 em dez anos,

1.500 rúetros rasos
conhece esglima, estão se colo- O cfube voltará a dLsputar o cedidos pela lei de que trata-I

tendo hoje 8.600.000, contra ... -

Mundial _ 3'43"0 _:_ Gunder Hágg' canda
em condições de poder campeonato ofidat na proxima rmos.

. 7.000.000 em 19/16.

,e L. Strand (,suécia). representar nosso Estado fora temporada, ou seja em 1950.
.

Não podem os empréstimos au-, No ritmo atual, duplicaria den-

Olímpico _. 3'47"8 _ John La- das suas fronteiras, conforme Com o meu antecipado agradeci-! torizados por essa última lei t.ro de 40 a'nos.

-y.elack (�ova Zelandia:).
se espera venha a acontecer no menta, firmo-me (ass) Eugênio' exceder de 50.000 pesos por pes- Na - produção industrial, a ener-

Mundial _ 8'01"2
-

_ Gunder próximo ano quando já estará Alfredo Müller, presidente do Tau" soa. As cooperativas poderão ter gia elétrica e o carvão duplíca-

Hágg (Suécia). filiada a Federação Brasileira baté Esporte Clube". empréstimos até 100,000 pesos. ram, em relação ao perío.do ante-

3.000 m.etr08 rasos
de Esgrima, a' Secção de Esgri-

riOI' a guerra. E o comércio exte-

Mundial _ 13'58"2 _ Gunder ma da Associação Atlética Bar-
---------- rior subiu 80% desde 1938.

lIagg (Suécia). riga Verde. Sabemos que a di-

O�. N.1 V I ,.-...., Jj,
Tais numerós do,cumen[.am

OlímpÍc,o _ Não há. l'eção da esgrima se QPõe a-Qual-- . -, "

�
- --" - - --'"-"1·"--. t-.,..,. _

obra real�sad_a. v,ela F'l'Rnç�.

5.000 metros rasos. ,quer torneío com. elementos de
f' t· d A MODELAR convida a digna população de Flo- PLANTANDO nA·

Mundial _ 13'58"2 _ Gunder ora sem que os a Ira ores es-

t·, f·t f ,rianóp·olis. para urna visita ao seu estabelecimento, que
Rá'gg (Suécia). eJam em per el a orma; pre-

f d·
-

f' b acaba de receber as últimas novidades para o· :i:riverno
Olímpico _ 14'17"6 _ G. Reiff ere, essa Ireçao, leal' na o s- .

(B 'I' )' curidade mais algum tempo ou por preços que constituirão a sensação da época.
e gwa . TraJ'ano 7 -- Fone 1.151.

10.000 metros rasos
tanto quanto necessário até que

Mundial _ 29'35"4 _ Viljo Hei- chegue o momento oportuno a

'fiO (Filândia). � levar suas equipes para resulta,-

Olímpico _ 29'59"6 _ Emil Za- do que pouco recomendam nos_

t.opek (Tchecoes!ováquia).
so Estado e o valor dos nossos

(Continua no próximo número). desportistas que, bem o sabe-

____________ . mos, é inegável.
<CAMPEONATO SUL ." .\1�RICANO - Duas semanas após o torneio

DE FUTF' OI d Louças - Vidraria - Artigos de aluminio - Artigos Escolares.
'.�; � os .extreantes, duelar-se-ão os

-:Em. continuação ·an call' OC()1l8 I o Juniors os seniors e a ala femi- Papelaria

'Slil Americano de Futebol, serão nina, em torneios que deverão
T.ealizados hoje os �eguinLes encon- ser efetivados na·manhã de do
'tros: mingo 24 do corrente mês .. Vi-

No Hio - Equador x Uruguai e rã,O depois os desafios individu-
:Paraguai x Perú. ais; marcham, assim para
:Em Süo Paulo - BrasiL x Chile,

I o campeonato estadual.

o CAMPEONATO DE CrCLISMO DA_., NO DIA 8 DE MAIO O TOHNEIO LÁZARO IRÁ MESMO PARA O A-
CIDADE SEHÁ EM BOMENAGEJ\f. INíCIO DE FUTEBOL VAÍ

AO DH. HAUL CALDAS

NA VESPERA DA GHANDE COM

PEl'IÇÃO A PROVA DE VELOCI
DADE

O Conselho Arbitr-al da Federa

ção Catarinense de Desportos, reu
nido na última semana, entre ou

tros assuntos estudou as possihida
des ela realização da temporada f'u
tebolíetíca oficial, deliberando rea

lizar a 8 de maio próximo o Tor
neio -Início, devendo o Campeona
to da cidade ser iniciado no dia 15

do mesmo mês.

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

A Federação Atlética Cata rinense
.resolveu marcar para a jiroxima

terça-feira, na quadra do Lira Te

nis Clube, ii realização do Torneio
Início de Voleibol.

-

RECOHI)ES OLíMPICOS E MUX-
DIAS DE ATLETISMO As águas do mar náo constitueu:

perigo para a conservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois to

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

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra
os/ efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A ..- Joãa.

Pinto, 9.

Com a aproximação do Campeo
nato Sul Americano de Atlétístno,
publicamos abaixo, a título de cu-

4 economia
Marrocos

de

Luiz Faria & \ Irmão

Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça�

com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2

ltepresenlações - Consignações _. C/P1'ápr[a CA�AS E TERRENOS

COMÉHCIO POR ATACAnO E ,A VAREJO \ ·Possue V. S. casas ou terrenos para
vender?

Náo encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImobUlãrto

h. L. Alves,

Genel'os Alimentícios lnd,sll'ialisados - Armarinhos em. gel'al Rua Deodoro 35_

LOJA·E ESCHITóHIO - Hua 7 de Setembro, 21.

Florianópolis - Santa Catarina. _)f::-:'

,..ami.... Gr.vat.'j fil_me f

Meial d•• melhore. i' peJo. , me

,orell preço••6 na. CASAdMIs.
-"',ELt\NEA - R .laC •. Marra,! _

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

í.

'�;ror.
.. ,�\';.;;"�",,-

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Produtos ' eterinarios,.1
\ Es6ecialista o INSTITUTO PINHEIROS -- (Caixa Postal, 163 - Florianópolis). IMédico - Efetivo do Hospital de tem o prazer de' comunicar aos senhores Veterinários, FazendeirosCaridade \. "

IO'UVIDOS - NARIZ e GAR· e Farmacêuticos, -que está Iniciando o lançamento de uma graI1�e série
GANTA dêsses produtos.

Tratamento e Operações Os primeiros já a venda, são: • I
Residência: Felipe Schmidt, 99 I, . SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl e vidros de 100 comprimidos deTelefone: 1.560'

e 60Consultas: Pela manhã no Hospital I ' g.

Á .tarde : Rua Visconde de Ouro VACINA CONTRA MANQUEI�: Ampolas de 10 cm3 e Irascos de
Preto n. 2. .' l()u cm3.

IHorário:/D�s 14 ás 17 horas. SóRO ANTI-TETÃNICO:: ampolas de 20 cm3.
DR. NEWTON d'AVILA VAcaNAl CONTRA BRUCELOSE:' Ampolas de 20 cm3 e frascos

Cirurgia geral -- Doenças de Senho- de 100 cru3. 1
ras - Proctologia I VACINA ANTI-RABICA: Ampolas d� 5 cm3 e de 10 cru3 e frascos'
Eletricidade Médica " de 100 cm3.

' .

�

Consultório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen,
28 - Telefon'e 1.307

•

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Consultas: As 11,30 horas e à tar- do, entretanto, a qualquer pedidd dentro do. prazo mínimo necessário

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão- sempre fornecidos com abso-
Residência: Rua Vidal Ramos n, luta garantia de atividade máxima.

65 - Telefone 1.422. Brevemente 9 Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terináríos de grande eficácia, como: Terner ina (Buco,Vacina contra

do diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra l';
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. . .

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

.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO. .pINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
contrados na localidade de residência do solicitante.•

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica

Diagnóstico controle- ,e tratamento ,DR. AUJOR LUZ'

idê D' t' I
especializado da gravi es. IS ur- Médico-Operador-Parteiro
bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e

sa, Pertubações menstruais, �;l�l,\, Crianças,JI mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia. - Cirurgia Geral _
tal feminino. Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do utero,' ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

_. Pulrriões _ Estornago _ Ftgado
Cirurgia plástica' do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose

lOJIl DAS CnSEMIRIlS'-lnras) Raio'S X - Eletrocard iografia
_

.
-._ -

. '.
1,

. iASSISTENCIA AO PARTO I? Q,fE:, Praça Pereira -e--0liveira (atráz do
'

,� -frAÇõES OBSTÊTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
.....

.

•

\
.

Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas 'das 9 ás 12 e das 3 ás 6 Especteãzede em artigos pararios, hipopise, etc.) , �_ Fone 841. PLORIANéPOLIS .

I" VhJturbios nervosos - Esterilitiade .

l
. homeus

I ,_ Regimes. , I RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-Consultório R. João Pinto, 7 - Td. D�. Roldão Consoni ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.1.461,
_ '.

CIRURGIA GERAL :-- ALTA CIo MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
.

Resíd. R. 7 de Setembro - Euíf, RURG�mo�O�S1}ti1'cPsE SE-
PARA HOMENSCruz e Souza - TeI. 846. Formado pela. FaculdadeS_de Medi·

ARMARINHO EM GERAL _ CAPAS CAMISAS GRA II A _tIO::) da Universidade de ao Paulo, .'. , �.L.----

S���iç�Ol ê\:���i��e ��r ;!���8 anAilP�� TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

DR. POLYDORü ERNANI DE S
Círurgia do �ü.��g�e:o vias Cir,,:ul./ Tufin peGo menor preço' da pr�ç!l.THIÀGO res, intestinos delgado e grosso, tum, IIu I P u Ude rins próstata, bexiga, útero,

HOS:i�:!C�ee ���,�e:�: de Fln· �::si:�ta��I::::�i;�sáS�:r��o;!!; .hi: Fa�a uma visita à nossa Gasa e verifiquerianópolis. Assistente da Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Maternidade Re8idêncfaa:ra��;. i:��e;�s lj�:or. 170; D08.J�OS pr eços e. artig osDoenças dos órgãos internos, es ce- I, Telef, 'M. 764

cialmente do 'Icoração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

êUn1ca e cirurgia de senhoras

-,. Partos I

FISIOTERAPIA - ELECTfl,OCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HOR.mIO DE CONSULTAS:

Diàriamente das 15 às 19 ho-

'" ,. .

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

hs.

Sábad<;>s: 14 ás 17 hs.
---

Dr.. Milton Shnone,
Pereíra'

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

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

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

1--·.......

DR. LINS NEVES

Do

raso
CONSULTóRIO :

Ruâ Vitor Meireles "n, 18
Fone manual 1.702

RESID:BNCIA:
Avenida Trompowski fi2

Fone manual 766
/

Dr. Mário Wendhauell I

Cllnica médica d� adllltos e cri.n�.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

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

Iteoidência: Felipe Scbmidt .... JS.
'Telef. 812

Clinica exclusivament� de criança.
Rua Saldanha Marinho. 10 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)Telefone M. 73�

Sorteios mensais, mediante mensalidade dt! Cr$ 20,00 além da Jóia'DR�-A. SANTAELA inicial de Cr$ 1\.0,00 apenas.
(Formada pela Facultlade Naclo· Participação DOS lucros
nal de Medicin" da Universidade

M�?�COa P��I�:j��:��ga D1���i;;n. cou!�-����:·�:if:�������rf�:����o�b�:io::;--���;i:;::� IEx·lnterno de Hospital Psíquíâ- t t Cad t o Social I.

triCO; da ���l{�lí'�oed���lCiií.riO ��:eO a.� .e.s: .

O

����s� a�_r : .: . .

Ex-INterno da Sarfta Casa de MI· .

E C"I D Nsericórdla do Rio de Janeiro' Rua .. ,. . . . . . . . . . . . . . st. IVl • • • • • • • • • • • • • • • asc.. .

OLlNICA MÉDICA - DOENÇAS � Mãe . . . . . . .. ...•.... ••••...••.. . .Nl!."RVOSAS
Consultllrlo: Edifício Amélia Pai

Neto - Sala 3.
�esidência: Rua Alvaro de Oar·

"alho, 70,
Das 15 à.s 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208,
;Residência 1.305,

Dr. Guerreiro da
Fonseca

I Carros para o· interior do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a' conceituada

I
firma Fiuza Lima & Irmãos, é a seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE 'Diariamente .: Brusque,

et excessão de sábado

l EXPRESSO BRUSQUENSE :_ 28., 4a. e e-. feiras
Nova-Trento

I E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS .: 38• e 68• feiras

14 horas

16,,30 horas

- 12,10 horas

- ...aa:.,

(

( Qua V,ESTlR-SE COM CONFORTO E �LE(iAH(IA 1 ,IPROCURE A

II,

Alfaiataria· ello
•

I
!
I

qp f?e! I ooe !Srhenld' 48 I

Dr. LindoUo 4�G.
Pereira

Advogado-Contahílísta
Civel -- Comercial

Constituiçõe. de sociedade.
8 Bel'viCo. coral-;:atol, em gera!.

I Org(�mizaçõ8la contabeil,
Registros e marca., di"pondo,
no .Rio, de corr••pondente •

E.critório: Rua Alvaro de
Carvalho n. 43,

Dali 8 àii 12 herall"
Telef.one 1494

Dr. Paillo FOlltel
Clínico e operador

Conlultório: Rua ,Vitor Meireles, 36.
Telefone: 1.405

Conaultas das 10 ás 12 e da. 14 la

!.� brs. Residência: Rua Blumenau,
• 22, - Telefone: 1.620

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

Bom binóculo'
611Hude

--Dr. M. S. Cavalcalltl

II C' L II

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEbRO NUNES

pessoais, couce-

Visão maior e rn ais oerfeita
que /a de um bom binôcu'»

. �lcança quem tem 'sólida
iastrução.

Bons livros,' sobre todo. Olll

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FI .rianôpolre

Muitas felicidades pelo o.selma.
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melbaa

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do' CRli:DITO
MUTUO PREDIAL.

......
'

,

•

···T
�nlpregO ou Cargo . ;".......... . .

Cargo do Pai (mãe) .

Observo •..•............••......................... .

. • .... ..... •••• ... 1). •••• o •••

�••G)••••••••••••••••••••e: \

e::Gli• Datilógrafa IIdipJomada
OfeTece seus serviços.

I, Cartas a Maria Inês i
:.

Ferreira.

I
:

Caixa Postal 55.
I

.......................... '

SENHORIT1\ 1
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM G4RRAFAS GR4.NDES

Preferindo-o está
acompanhand'o 8' moda.,

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

\
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Recepção ao
gal. Outra ,

WASHINGTON, 12 (U. P.)
, _ '_' "

A Casa Branca e as autoridades •

S�a reall�açao, em Julho.-O_rgao pro�o!or.:-Fmaltdades.-:-Ade- civis do govêrno estão empe-
sao da Dtr�tona de Economia e ASslstencw ao

co()p�rattVlsmo'l nha�as en; prepara�r � progra�a.-- ---

E' I' S d
- , .1 t ,<0.:' d E

ele lecepç'uo ao pr.esidente Gas-
Florlan6pollt, 13 ti. Abril de '�49 -"sta pena se rea Izar o , egun o çao uO cer ame, a JJJretOl'la e '..- ,

t.ra d B 'I d
Congresso Brasileiro de Coopera- conomia ,e Assistência ao Coopera-! p�r Du ra, o ;atSlci qU� ��e-
tívismo. tivismo.vrecebeu da Secretaria Ge- ira chegar �os s a?s rn os

M
.

g t
·

't· I't�· Quem lida e está ao par do enor- ial do TI Congresso, as instruções
a 16 ?e maio. ? presidente sul

ensa em pa rio lca, apo 1 lCa me incremenlo ela vida cooperafi- preliminares que visam fornecer I amerrcano sera, mC�USlve, ho-

f I d h I
visLa deste país, pode aí.estar a im- elementos ao arcabouço da magní- me?ageado com um Jantar o�e--

ra terna o mar,ec a portància e a valia que terá uma" fica empreitada. recído pelo chefe do executivo

iniciativa do gênero. _-\s consequén- Diz-se alí que "ao bar da impor- ianque.

Mendes de' Morais cias de um certame que congrc- Lancia desse conclave, p.elo balan-I-I-------P---t--d--t-• que e reuna, de Lodos os quadrantes ço geral das., al.ividades coopei-aí.i- rao a o r
. U6é:1

RIO, 12 (AN) o Mare.J1:l1
tarrnos a realidade dos ex-comba- do Brasil, as idéias é os pensamen- \'JSlla�, n� paJs,� S�llS prog�:essos ,e I RIO, 11 (AN) - Mara e Valde-'
tentes, na sua miséria e na sua tos que giram em tomo da tese dei crencras, p r ecioso mater ial, CCl-

11Jar Henrique, os interoreles ,'do-.Marcarel1has de Morais, eX-[;Ol1',lI1- ! l'!p
.

desventura, cobrindo-os com o res- L"
•

t L
-

lt í tame le a' or id os n
... d F �- E di

.. coopera 1VIS a, erao a ISSIma re- c n . , ser ereci o a . ossos, nosso folchore cor respondendo .u.',lante a orça < xpe lClOnuna � 1 ...

peito da Nação e com amparo) de percussão no seio dos gcvernan- legisladores que ora cuidam da re- I

um cOI�vite oficial do secretár-io-
poder púhfico. .Servm-se dos ex- tes e das massas interessadas na forma da legislação cooperativis-I Nacional de Informações ele Por-Combatentes e de su�s' zlórias para 1

-

d
.

[
, t N' 1"� reso uçao e angustiosos e a 'l iti- a! aciona .

_, tugal visitarão aquele pais, onde-
disputar idéias e opiniões que não vos 'problemas que o cooperativis- O cougrassamento nao sera, por- se apresentarão durante ires a :

solucionam os seus fisicos netu mo- mo se 'propõe a equacionar. tanto LIma reumao de diletantes"
,

quem pezararu as maiores respon- quatro semanas em recitais promo-
. rais, é crime contra a dignidade ex- Somente este objetivo, o de es- ou de funcionári:os em vílegratura,

sabí lidades da luta na' Itália in- vidas pela Sessão de Intel'can:bio·
pedicionária. claiecer a opinião pública e faze- mas se propõe a perquir-ir in terro- Luso-brasileiro.
Dirijo-me a todos os ex-Comba- la c'onvergj;{· para uma idéia salva- gar, a coligir dados e precisar in-

. Valdemar Henrique que começoutentes para que se orientem p-Ios dora, bastaria para consagrar a formações que sirvam aos nossos
seus estudos na cidade do Pôrto aos.

p,ro.pósitos contidos nesta mensagem

I
providência qt

.

ie por .sí

enall.ece.
o legisladores como uma base ,à for-

6 anos de idade, onde residiam seus
patriótica e fl'a-lernal com o pcn- orgão maior cio cooperatívismo in- m u lação de LI ma lei cooperativisí a
sarnento' voltado para a grandeza digena : O Serviço de Economia sabia e assente com as nossas ne

do Brasil e glória da participaçâo Rural de Ministério da Agticu llu- 'Continua na 3a. pago
brasileira na segunda grande glLCI'- .ra.'

Segundo Congresso Braslleíro
'do Cooperativismo '

e

Brasileira, dirigiu aos seus ex-co-

mandados a seguinte mensagem:
-"Como mais velho.e m"ais gra

duado dos ex-combatentes; sêbre

clusive a de defender os seus co

ma'ndados dass maléficas questões
politico-partídárias, jQngf' da pá
tria, venho, armada da mesma sin

ceridad'e e nobreza que professei
Da guerra, do mesmo espirito de

renúncia e compreensão que pro-

fessei na guerra, resguardar a me

mória dos mortos, a vida dos mu

tilados e dos humildes, de todos DS

ex-combatentes, contra a imprudên
da de alguns delegados da caUS8, 1;',

pedicíonária, que, com pronósi tos
velados, procuram, há muito, des

viar a Associação do Ex-comba

t�ntes de sua finalidade eminente
mente civica e essencialmente con

trár'ia à sobrevivência das \ nossas

,glórias., á assistência aos nossos

c::amaradas e ás suas famílias, á

veneração respeito�a dos que mor
reram ou foram I mutilados.

.Já temos perdido terreno no con

ceito da opinião pública e ,de nl\�;

sas autoridades, por pretenderem
a.queles delegados se ImIscuírem

em assuntos que não i!1teressam II

ideMs precisos e definidos das As

sociações dos Ex-combatentes. So

mos brasileiros que, nas terras e

nos céus da ltalia, lias águas e nos

eéus do Atlântico, muito e muito

fizeram pela honra e soberania do

Brasil, pela liberdade dos direitos

do homem e das n;l�ões .

Nem porisso, no entanto, pode
mos explorar o titulo de ex-com

batente para couduzirmos os pro

'hlemas magnos da Nação,
.

f!ntre�

chocando-se com partidos politicas
e intervindo em querelas interml-

. eionais. Saiamos .:las camadas �l

mofadas da demagogia para enfrl'l1-

avós, arrnonizou especialmente para,
essa "tournée" números de cando
blé motivos de congada, variados; .

côros batuques, etc., que por certo. '

muito interesse despertará em Por-'

Em meio a taréfa, um dos fio� ú:'.
rede de energia pnblica, inopinada
mente partiu-se, indo alojar-se na

�ala onde os tres modestos trabá
lhadores lexierciam 'sua tareh ful

minando o de nome Avelino AnilHll

Ferreira, ficando os companhclros
FirmIno Ferreira e Sebastião Ma
noel Vieira, em estado de choque.
Verificada a ocorrência, foram to_

�Iadas as providências que se fa
ziam necessarias, pelqs que, no mo-

PITlaLll1
1�III[aIR

::ra:-l1_11_lI_ld_i_al_. A_'P_r_o_po_'S�i_Lo_d_a_P_1_'ó_x_Í1_11_a_e_of_e_ti_v_a- Troca 'de ca c á..

fulminado pela corrente· elétrica I veresPorto Alegre 12 (A. N,) - No
Fêlt� lidade 'com t,éj tróbalhado,es do, Serviço de necrotério desta capital houve

H d f dOS P E . uma troca de cadáveres, tendo
I fOgte'� .... , •• , no

,

st eiro a família enterrado certo corpoOntem,. ás 8,30 horas, mais ou menta, transitavam por aquel<! fo- convencida de _estar enterran
menos, no sub-distrito do Esirei- cal, sendo o corpo de Avelino tra IIS, dO' outro. O fato só hOj e foi es
to, três trabalhadores do Sel'viço p�rtado para.o nicroterio ,do 11os- clarecido, <4uando as duas fa"
de Hidrografia Sanitaria do DejJar_ ])ltal de Cal' d d d I.

I a e, sen o que os milias se encontraram no ne-
tamento de Saúde Pública, 'trtlba- seus companhejros, tambem, icter- crotério deante' de um dos ca-

.

lhavam em a limp�za de uma vala, nados naquela casa de saú'Cle, (J1lt!l' dáverés, qua ainda não havia
fronteira ao campo do Figueirense se acham, em estado que não ins- sido sepultado. Trata-se de
E. C. São eles: Avelino Anihal Fer- p'ira cuidados. duas senhoras vítimas do mes
r�ira, casado, com 43 anos. hrall- Assim, a fatalidade, ceifa l11ai� mo mal, ou fôsse congestão no
co, residente nesta Capital, n'o Mor..

uma vida do convivia dos seu,>, le- figado.
1'0 do Chapecó, Firmino Ferreira, vando o luta a um lar. A verdade, por'm, .aó que pa-tambem casado, com 44 anos de A delegacia da ordem poliUc! c l'ece,. não olhitram para
idade, branco, residente no disirl- as ca-

social instaurou u competente ;n- ras das mortas ...
to de ItaC'orobi e, Sebastião Mn.noel querito, sabendo-se estarem t;)d(l� E 'sôbre isto não há a menor
Vieira, casado, com 37 anos d.l' segurados. dúvida ..
idade, morador em Trinda,de,

tugal. I

xlaria leva no seu gênero um re

pertório var iadissímo, assinado ruo
só- pelos nomes' consagrados dos

compositores brasileiros Vila Lôho,
Hekel Tavares, Ernani Braga, H<I
damés Gl1atali e o�Jtl'OS .

Depois de Portugal NIara e Val
demar Henriciue visitarão a Esp2-
nha, Itália, França, e antros pa'ses
da Europa.

ri � r'Ícipação
Tereza Regina, filba de João

GOJ1l;:alve::i Junior e de d. :l1al'ia da

Conceição Moura Gonçalves, par
ticipa às pessôas amigas e par,�Dtes
de .seus pais, o nascimentQ de'
s,eu irmiío João Gonçalves NétCJ'
ocorrido a 4 do corrente, na" Ca- '

sa fIe Saúde São Sebastião". _/

..

�ão se concebe, em verdade, que, num perio,do de guer

ra ou de post-guerra, cujos efeitos atingem toda a .massa

da população, haja empresas ou ind'ividuos que se lúc''U

pletem C'om a Iwiséria ou necessidade coletiva, para ';�)Jl1a-
.

:rem d'ividendos e enriquecerem a mais não poder.
Desse modo, tornava-se mais angustiosa a situação da

:massa popular, e levava-se á proletarização quantos ('llJe
:rarios empregados públicos ou' de atividades parti-cula
,:res, viviam de ordenados.

Só faltaria uma crise de sup�rprodução, que eostu

'ma suceder às épocas de apogeu comercial e industrial,
para eliminar, num processo de seleç'ão natural que é da

-

essência do regime de economia livre, as -pequenas p mais;
fracas empresas, em benefício d!ls grandes organizaçõ'�s
�apita listas únicas em condições de, resistir a- tais crises
de depressão.

As, pequenas indústrias e 'o peq�18no comercio ten
.

clerão a desaparecer, dando lugar ao fortalecimento des
,$as organizações e a monopól'io em favor delas.

Terá então desaparecido a força de eqnilibrio (fue U:'U

pujante classe média tem constituido no regime bnrgues,
e que era g;:trantia mesmo da estabilidade dêste.

E a vida coletiva se apresentará então, entre dois pra
tos da balança sqcial - uma minoria r'ica ou muita rica
e a grande maioria proletária. � a' concentração d0 capi
fal, será a saturação do regime capitalista lUle o conmnis
mo espera para a rebelião das massas, aumentada pelos
f.lue empobrecerlil com O encarecimento da vida: e pelos que
forem eliminados na luta desigual.

Desse desiquilíbr'io para onde iremos? Em'quál tlc)S

. pratos estará o ll1aior peso? E não são otimistas os augil
rios sôbre a economia mundiaL

No relatório que uma comissão de economist% al11(,

.Ir'icanos chefiados pelo ex-chefe ,do contl'ôle de Preços,
"I(;hester Bowles, acaba de publicar, adverte-se que os Es

,', tados Unidos estão ameaçados, de crise econômica dentro

ide três ou cinco anos, e que assim é Imi.nente a dcprl's
:§ão' econômica.

11

CONTRA caspa,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO,

COURO CABELUDO.
rOl'''<:o ,C�PILAR

P�R�E'X'ÚlÊN9A

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

I A depressão econômica e o I
I mundo capitalista ! .

,.............. ' .

(De uma série de artigos)

E é de imaginar-se o que $erá umà crise dessa natureza,
no coração. do mundo capitalista que são os Estad/)o, Uni

dos, sob 'a pr,essão das correntes cOl11untstas. Nem é i)utra

a esperança da Russia, no seu plano ,de comunizar o mun

do.

Ao poder público pois, caberia evitar essa sit'Jaçà'O
que inais a mais agrava, corrigindo' os excessos do in

dividualismo que, num mundo de. produção insuficier.te e

de super-consumo, havia de levar, pela lei da oferta: e da

procura, ao encarecimento das utilidades. Só pois, a inter

venção do Esta.do poderia amenizar os sofrimentos coI c

tivos, facilitando um processo de evolução que não poderá \

livrar de maiores e penosos abalos, sociais e politicas.
Só o contrôle do Estado, aplicado às atividades eCGno�

micas, poude corrigir, na Inglaterra, nos Estados Unidos
e em outros países, durante a última guerra, os incon

vinientes da liberdade de comércio, tão propíc'ia :'\ espe

culação que, 119 .dizer insuspeito do Ministro COITf'ia e

Castro ao justificar o seu projeto reglilando a lei .sôbre lu

cros comerciais e industr'iais, "é o fator preponderante
da alta exagerada do prêço de todas as util'idades" .

E a' Inglaterra, procrevelldo o liberalismo econônico
de outros tempos, num oportunismo que bem demonstra

a sua sadedoria, éontinua a manter o ma�s. rígido contl'o
le da sua economia, além de promover a socialização ,das

indústrias básicas (encampação pelo Estado),
E é destes dias, a nomeação de Stafford Cripps par.l

di�ados da economia inglesa, imposição da situação Cl" 'ica
em qué se vê aquele país, pa,ra que o gQvêrno possa obrighr

l

os desempregados certos trabalhos essenciais, racionar o us,)'"

da gasolina, da carne, do chá, estabelecer restrições nas ill'c-"
portações, nas viage'ns, nas refeições de restaurantes e ho-'

téis etc.

Os parti,ct'ários do liberalismõ economico, procunnn
enganar-se, dizendó "que se trata, sem dúvida, de uma 1.

medida que nenhum país democrático toleraria, salvo nos;,

casos de necessidade extrema" .

E nos Estados Unidos, a pressão das forças capila-lis-
tas, det�rminou a eliminaçã'o dos conlrôles criados .dGrall

te a gueri'a, exercido prineipalTnente pelo OPA ("Organi-'
zation of P;ice Administration" ou Repàrtição do CDn
trôle de Preços).

O resultado foi o que se viu logo depois, com o aurnen-·'

to imediato de quasi todos os pI<eços e de que nos dá çon-·
ta Donald Bell, C'omentarista americano, em artigo, p:Jbli-,
cada no mesmo "Correio do POv.o".

"O maior aumento ,de preç{j), diz, na decorrer dos úl
timos oito anos, foi o que .Ile verifÍCou a partir de junho"
de 1946, quando se abandonou o contrôle de 'preços".

'Na França, informava o seu Diretor Geral do Abaste-'

cimento, quando em visita ao nossa país, o Estado ('011-

traIa, praticamente, toda· a produção alimentar. São con-'

trolados a carne, o pão, ,o leite, O· assucar;' as matérias gm'

durosas, os legumes, arroz etc.

O contrôle dos produtos,. confinuava, - na "A l\1anhã ,,.

do Rio - a que falava ,é feito desde a-sua origem, sen.do'

distribuidos sob a orientação' do Estadó;' São extrema

mente severas as medidas' repressivas do Estado em !udó
o que diz respeito à alin1-8ntação, embotá ainda se fa,;a'
mercado negro". (7)

(3) (Telegrama de Wasllington publ'icado em ",\_",
Noticia de Joinville, em 17-5-47)'.

(4) (O Jornal - 1947)
(5) (Correio da Manlrã� de 28-8-47:-
(6) (As:o;ociated Press - "CoFr-eiQ., do Püva" de'

5-10-47.
(7) ("A Manhã", 22-5-46)�·
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