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SANTA CATARINA SENTE-SE' ORGULHOSA EM HÓSPEDAR BRILHANTE EMBAIXADA DE PARLAMENTARES ��ASILEIjó�
NOS. SAUDANDO-OS CORDIAL E EFUSIVAMENTE, FAZEMOS VOTOS POR QUE SUA ESTAD� EM NOS�A"rERRN SE�,1
COROADA DE ÊXITO. AOS ILUSTRES VISITANTES, OS' NOSSOS VOTOS DE BOAS-VINDAS E DE FELICI(DAD�S NO

TORRÃO DE NERÊU .RAMOS.. .

. "

o vice-presidente Nerên Ramos agradece
à ,bancada pessedista a mensagem tele-

� gráfica enviada por ocasião da instalação
,

, dos trabalhos legislativos
'

o MAIS ANTIGO PlARIO DE SANTA CATARINA,

Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETl -.Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

l
ca enviada pelos dignos repre

. sentantes pessedístas no legís
, latívo estadual, ao eminente

, él;le�e do Partido Social Derrip
cratíco, recebeu do sr. Nereu
Ramos, honrado Vice-Presiden
te da República, o seguinte te
legrama.
"Rio,23 .

.Deputado Nunes Varella
Floríanópolis

.

Muitas satisfação em acusar

o recebimento do atencioso te
legrama em que os presados
amigos, no momento reiniciar
trabalhos legislativos Assem
bléia, reafirmam sua perfeita
coesão e seu indefectivel espí
rito disciplina e fidelidade par
tidária pt Muito agradeço rea

firmação solidariedade com

que me têm dístínguído e que.
O sr. Deputado Nunes Varel tenho na mais alta conta pt A

la, lider da bancada do PSD, todos renovo segurança meu
na Assem�léia.., Legislativa, em, maior apreço pt Cordiais sauda
resposta á mensagem telegrafi- ções NEREU RAMOS".

I Horianc: polis

ENCONTRO AUSPICIOSO•••
I

O Presidente Eurico Gaspar Dutra foi sempre al
vo das mais acerbas e injustificáveis críticas e dos
mais descomedidos ataques por parte da U. D. N. em
Santa Catarina. O honrado candidato do P. S. D.

à

Chefia da Nação nunca deixou de ser visto pelo ude
nismo catarinense através da lente das paixões parti
dárias, mesmo depois que, havendo assumido a Presí
dêncía da República, se dispôs a. desarmar os espíritos
para o congraçamento da política nacional, sem em

bargos da prática duma democracia de partidos em

harmonia convengente no bem-estar público. O ude
nismo em Santa Catarina firmou-se num oposícionís
mo sistemático e nunca perdoou a nenhuma das mais
prestigiosas figuras do P. S. D. nacional, inclusive ao

Presidente eleito pelas fôrças majoritárias do pessedís
mo; as derrotas sofridas no âmbito estadual pela le

genda udenista. O nome do general Eurico Gaspar Du
tra nunca mereceu dos udenistas estaduais sequer o

acatamento devido à autoridade de que o investira o

mandato da esmagadora maioria do eleitorado na-

cional.
.

Por isso tde se estranhar que, agora, disputem os

udenistas da bancada da Assembléia Legislativa a pri-
'

mazia duma"moção de, congratulações ao Presiden
te Gaspar Dutra, com que, ressalvados os têrmos ím

precisos que não poderiam reunir o consenso dos sen
timentos do plenário, se edíantam à atitude dos re

presentantes do P. S. D., naquela Casa, que obedeciam
a legítimo imperativo de coerência partidária.

Quem, pois, percorrer a coleção do vespertino ude
nista dêstes últimos anos e, com algum esfôrço a mais,
recorrer ao "Diário da Assembléia" para recordar as

atitudes do udenismo no Legislativo do Estado, há-de
edificar-se convenientemente à cêrca de uma brusca
inversão de conduta, que não temos dúvida em capi
tular de 'auspiciosa para todos: para nós, que nunca

tivemos outro pensamento a respeito da pessôa iliba-
• da e do govêrno clarividente do general Eurico Dutra;
para os nossos antagonistas políticos porque, final
mente, assentiram em prestar ao preclaro .Presíden
te da República as homenagens duma exata interpre
tação dos sentimnetos que o animam, em relação ao

povo que o elevou, em urnas livres, ao pôsto de Magis-
trado supremo da Nação.

.

Tudo iria bem, portanto, se não sobreviesse a re

ferida porfia pelo mérito da iniciativa de uma moção
congratulatóría. Ao P. S. D. a atitude prescindíría de
qualquer outra recomendação: era. um caso de coe
rência partidária, além de o ser de uma convicção
nunca atraiçoada; à U. 'D. N. seria um feliz encontro
com o bom senso e com a opinião pública, depois de
longo divórcio. Mas o que não está positivamente cer

to é que, chegando com tamanho atraso, queiram os

nossos adversários políticos dos dias históricos que •

precederam o pleito presidencial de 1945 e dos tem- Os comunístcs desfruipos que vieram após, assumir ares de quem está onde
sempre' esteve, como se eles agora constituíssem a' .. , d' C ·

tmaioria política em Santa Catarina - e nós os insín- ram. a ltnagem. e rIs o
ceras, os incoerentes. ..

. I
dia decidir quando os sinos de-

Se o Presidente Eurico Gaspar Dutra tivesse de Berlim,25 (U. P.) _ Um mi- veríárn dobrar ou não.
<,Maria Alcina suspeitar da sinceridade de um pronunciamento, êste nístro luterano. informou que Afirmou que em alguns ca-

_
não seria o do P. S. D. catarinense, representado em tanto as autoridades católicas sos os comunistas arromba-

em Parls) mai�ria. na quase unanimidade dos municípios e no si-
como protestantes recusaram ràm as portas das igrejas e'

Rio, 25 (A. N.)· --Acaba de _'_ tU�lOn2s��estadual. .

acatar a ordem russa de que êles próprios tangeram os si-

tocar em Paris, na sala ono-l O sr A"or"·1 To O' l' d
tocassem os sinos das igrejas nos. 'Indicou-<se em círculos,

pín, a pianistà brasileira Marial • U U O rres reve na for na quarta-feira passada por religiosos que d�ra�te � regi-
Alcina, em audição de seu pro- oferncou um almo"o Detroit, 25 (U. P.) - Ope- motivo da abertura dp "Con- me nazista as igrejas alemãs.
fessor Jean Doyen executando U li V rários sindicalizados, em maio- gresso Pró Paz Mundial", reu- recusaram tocar os sinos por
.() bolero de Chopin, tento sido

ao Prr..s·ldente Outra ria esmagadora, votaram a fa- nido em Paris. O m.inistro' d�- ocasião de diferentes festas do
aclamada por grande �ssistên- . U vor da declaração imediata de c.larou que �s.autoridades .mI- Est��o. O jornal. "Neue Zei-

, da, inclusive Charle Lílamand Rio,26 (A. N.) - O General uma' greve na Ford Motor Com- litares soviéticas

d.etermma-, tung
, _9.ue se. pubüca com au-

-que externou-se em carta diri- Eurico Dutra passou o dia de pany, a fim de que esta modi- ram que todos OIS sinos d!3:s tcrízaçao sovl!e.t�ca, anunciou

gída a D. Alc�na Navarro: - ontem na fazenda do senhor fique 'um programa de intensi- .igrejas situadas na zona OrI- que se }�te?SIflc<?u a te!lsão
"Maria Alcina esteve "remar- Acúrcio Torres, no Estado dp ficação da marcha do trabalho ental da Alemanha dobrassem ent�e a rgreja e os comumstas

cable", nitidez, ótimo rítmo e Rio. Pelo sr. Acúrcio Torres foi da fábrica de River Rouge. em sinal de regozijo naquele ao informar n�m desp,acho de

grande musicalidade, parabens oferecido ao Chefe da Nacão dia. Acrescentou que os sacer- Erfurt que. fOI destrUlda. na

pela sua encantadora beta". um almôço," ao qual compare- '-
dotes católicos e pastores lU-, praça plfbllca d8l1s� cldad.e

O pianista 'Borowsky ouviu-a ceram, além de outras figuras mos, vice-presidente da Repú- teranos, entretanto, responde- �ma estatua de Cristo crUCI-

dando a mesma opinião. j de destaque, o sr. Nerêu Ra- blica. ram que somente a Igreja po- ficado.
.

xxxvAno

4s festividades' do
.

Di� do Trabalho
Rio, 24 (A. N.) - Terão ini

cio amanhã, as solenidades co
memorativas do lO de Maio,
por iniciativa das entidades
dos Sindicatos desta capital,
"Sob o patrocínio do Ministério
do Trabalho e da Prefeitura do
Distrito Federal.

Terão novo prédio
Rio, 24 (A. N.) � O Tenente

Brigadeiro . Armando Trom

powsky compareceu ao Palácio
do Catete, acompanhado de
todos os brigadeiros do ar, em

serviço na guarnição desta ca

pitar, afim de manifestar ao

Presidente da República o re

eonhecimento da Fôrça Aérea
Brasileira, pela entrega d'um

prédio, 'Onde serão, instaladas
as repartições do Minístérío da
Aeronáutica.

I

f

o sr, Julio Dantas
OH Vâmara
,

Rio, 24 '(A. N.) - A Câmara
dos Deputados recebeu, ante

ôntem, a visita do sr. Julio
Dantas. Saudaram o ilustre

visitante, embaixador especial
e plenipotenciário de Portugal,
os srs. Cirilo Junior, Luiz Via

na, Flores da Cunha e Barreto
Pinto. O sr. Julio Dantas agra
deceu a homenagem, saudan-

, do na Câmara o esplendor das

instituições democráticas no

Brasil

No Rio. barbeiros, as
segundas-feiras, só
depois das' 12 horas
Rio, 25 (A. N.) - Atendendo

ao apêlo feito pelo Sindicato
da, classe, o Prefeito em decre
to de 22 do corrente mês de
terminou que os salões de bar
beiros e cabeleireiros funcio
nem aos sábados até às 19 ho
ras, reiniciando os trabalhos a

partir das 12 horas de segun
da-feira.
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FlorianópolIs recepcionou, domingo, �ma comitiva
de i:ustres parlamentares fede�ais

Os eminentes visitant�s excursionaram, hoje, ao interior do Estad

Em avião da FAB, chegou', Palácio, domingo, comparece
domingo, às ,11 -horas, a esta I ram, além do sr. Governador

capital, uma ilustre comitiva dr. José Boabaid, todos os Se
de parlamentares federais que,

.

cretários de Estado. À tarde, os
a convite do sr. Governador em ilustres visitantes estiveram no

'exercício, dr. José Boabaid, vie- Abrigo de Menores, no Hospital
ram em visita ao nosso Estado, Nerêu Ramos e no Prevento
e especialmente à zona do Vale rio.
do Ltajaí. Integram-na os se- Ontem, n9 período da ma

guintes deputados: PSD - nhã, prosseguiram com as vísi
Aristides Largura, UDN - Alio- tas a estabelecimentos de en

mar Baleeiro'- Bahia, PDC - sino e de assistência social. Às
Costa Pôrto - Pernambuco, 8 horas, no Departamento de
PSD - Eduardo -Duvívier - Saúde Pública, depois se diri
Rio, PSP - João Adeodato - giram à Penítencíária, ao G. K
Ceará, PSD - Joaquim Liba- "Lauro Müller", ao Centro de
nês - Minas Gerais, PSD ---:- Puericultura e ao G. E. "Presi
Medeiros. Neto - Alagoas, PSD dente Roosevelt", em Coquei
Roberto. Grossenbacher, PSD ros.· Almoçaram, às 12 horas,
- Raul Barbosa - Ceàrá, PSD na Colônia Santana, visitando,
- Vasconcelos Costa - Minas após o almoço, a Colônia Santa
Gerais, PTB - Luiz Lago -:-- Teresa e a Adutora, no Estrei
Bahia e PSP - Café Filho - to. Às 17 horas estiveram em

Rio Grande do Norte. visita de-cordíalidade à Assem-
A luzida comitiva foi recep- bléia Legislativa 'do Estado.

cionada no Aeroporto da Base ,

Aérea pelo sr. Cap. Duarte Pe- Hoje, cedo, antes de voltarem
dra Pires, representante do sr. ao Rio, os parlamentares fede
Governador em exercício, pelos rais excursionaram ao ínterior
Secretários de Estado 'e por to- do Estado, fazendo-se acompa
da a ba�cada :Ia partido,�ociall n?-ar do sr. d; ..Leoberto. Le3-1,
Democratico a Assembléia Le- digno Secretárío da Viação,
gíslatíva. Ao almoço íntimo, em Obras Públicas e Agricultura.

0, MOMENTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDf�rmaç()es Nanquim entregue'
própria

Changai,:r (U. P.) - o go- mentos democraticos e liberais
vêrno, o Exército e a Polícia na- do país" na luta contra os co

cionalistas abandonaram Nan- munistas, adotando, para isso,
quimo O populacho está saque- todas as medidas' de emergên
ando as dependências presi- cia destinadas a tortalecer a

denciais e os QQ. GG. da guar- unidade do Kúomintang.
níção nacionalista. Todavia o referido comuni-

cado nada adianta sôbre a ma

neira pela qual tais objetivos
deverão ser atingidos.
Enquanto. isso, os comunis

tas, depois de terem atravessa
do o, Yangtsé de ambos os Ia-!
dos de Nanquim, estão agora Iexercendo uma pressão maior
contra Pukow, situada direta
mente do outro lado do rio.
Fontes autorizadas do Minis
tério da Defesa Nacional reco
nheceram que os vermelhos
controlam agora uma área de
cêrca de 150 milhas de exten
são por umas 20 de profundi
dade, a mais ou menos 60 mi
lhas desta capital. Além disso,
os comunistas ocuparam com

pletamente Kiangylin, sôbre a

rodovia Shangai-Nanquim, 85
milhas a sudoeste desta ulti
ma. Ademais, acredita-se que a

ferrovia que passa por aquela
importante base fluvial, se ain
da não foi, será brevemente
cortada pelas tropas vermelhas,
o que deixará Nanquim com

todas as suas comunicações
terrestres desfeitas. A emissora
comunista de Peiping anun-

Nanquim, 22 (U. P.) - Um ciou esta tarde que 300.000 dos
comunicado em conjunto pu- seus soldados encontram-se
blicado hoje pelo generalissi- presentemente concentrados
mo Chiang Kai-shek e pelo pre- ao sul, do Yangtzé, na frente
sidente Li Tsung-jek, anuncia, que se estende a sudoeste de

que ambos os
.

lideres resolve- iNanquim, depois de terem cru

ram juntar-se "a todos os ele- zado o rio em vários pontos,

utets
..... __h .. _ ... oo?&_&, ....�

Borario das empre--2açã��!�8�?ua sas rodoviari'8s
João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI

QUINTA-FEHU
Auto-Viaçlio CatartnenN'

Alegre ,- 6 hÓl'u..
Autu·Viação Catar:lnenae

- 5 horas,
Auto-ViaçAo Catal'inenH

- • horaS.

Áuto-Viaçlio CltarlnenH - Tubarlo
- a horàg;'
Auto-Viação Cat&r1neIIM - Lquaa

- 6,30 horaa.' IExp"resso São CrLetOYto - La&'ulla - .

7 hora,,,. .

IEmprêsa Glória - Lacuu - • 1/2.• 7 1/2 horas. ,

Expresso BrusquellM - Bru.tqu. -

18 horas..
....uto-ViaçAo ltaja1 - Iaja! - 11 )lo.

ruo
Rápido Sul-Brasileira -. Joinvile -

13 horas.
Rápido Sul-Brasileíra - Curitiba -

6 horas.
Smpresa SUl Oeste Ltda ,..... XApecO - ..

- • horu.
SEXTA-FEIRA

Rodontria SUl Bra,Bll - P6I-to AI�
Curitiba - Paranaguá - 3. horas.

Auto-Viação C:&tarlnenH Curitiba

T
- Santos e RIo. - 5� horas.

'f l '''l,IH .;_,. 10,40 _ �01'tI _ �U����IO Catar1nenM ,_ JoinY1ã

'1\ Lll.ElRO DO SUL - tZ.OQ - Auto,Viaçlio CaUl'lneJIN - t.a'uDa
- 8,30 horal.

II(orte .

I
Expresso São Crl.oovlo - � -

,VARIG - t2,30 - Sul 7 ����V1açãO ltaJal _ I�'a1 _.
li ho-

PANAIR - t3,50 - Sul raso

Otlarfa,.feira .,:�!. t6E:g:::_so Brwlqu_ - BrwIQ- -

"TAL" - 13,08 _ Laje! Rápido Sul·Brasilelra Jolnvile -

13 horas.
PANAIR -- 10,40 - Norte . Rápid() Sul·Brasileira

6 horas.
CRUZEIRO I DO SUL.- B,OO -

Ilorte
VARIG - i {,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Ovinfa,-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

"
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio_

PANAIR - 10,40 -,Norte
PANAIR - 13,50 - lSul
VARIG - 12,30 -. Sul
ORUZEIRO 00 SUL - ,13,l'i.

Morte
ORUZEIRO DO SUL - 16,30

.ul
Sezta-feira

"TAL" .- 13,00 - Lojes.
ORUZEIRO DO SUL - 7,20

lIorte
PANAIR - 10AO - Norte
VARIG -'- 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TÀL" - 8,00 - Joinrille

Curitiba - Paranaguá
_: Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,515
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• ASSINATURAS
Na Capital

Ano ... '. _ , .. _ . _. Cr$
Semestre •• r ••• _. Cr$
Trimestre .. _ . . .• Cr$
Mês ••••.•. _ •••.• Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre .•... _ .. Cr$ 80,00
Trimestre .•...... Cr$ 35,00
Número avulso " Cr$ 0,60

Anúncio• ....mante contráto.

Os ori..... mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se _respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nós artigos

assinados.

Viação Aérea
Horário

r+> Se(/unda-te ira c,�,
'TAL" - 13,00 - Lajes '-"

PANAIR - iO;40 - Norte
. ,.__

VARIG - fO,40 - Norte r:.J!:'
PANAIR - 13,60 - Sul :ll

- '_,

CRUZEIRO DO SUL -- 13,fi� _
'Ol'te ,.I-"I"'-!'

; I

•
•

'P'''.''''''''''' l'erça-feirc '�"'�..J1. I".�
, �TAL" - 8,00 - Joinville _

Domill(Jo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - ,11,00
.PANAIR - �3,1S0 SuL . I.._'..J�

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

DGUND.A-FEIlU

Jlxpreuo 810 OUtóvlo - I..Acuaa
7 horas.
Auto-V1a� _!ti'a! - naJa! - li 110-

ru. '

- "'....
ExJM"eIlBO BnuQu_ - JlllnwQu -

UI 'boru.
Expresso BrwIQUenH - Nova 'l't'Gw

� 16,30 boru.
.Auto-Vlaçlio Catari!l_ - JomlYn.

- • hor...
.Auto-VlaçAo CatU'ID_ - CUrlUba

- II horas.
RodoviArla Sul-BraU - HIrto AI�

- 8 horas.
'

Rápido Sul-Brasiletra - Jolnvile
13 horas,
Rápido Sul-Brasileíra - Curitiba -

6 horas.
TERÇA-FEIRA

.Auto-ViaçAo Catarinenae - peno AI.
cn - 6 horu.

.Auto-ViaçA'o Catar1nmH - CUritiba
- 5 horas
.Auto-V lAçA0 CatarlD_ - JokI'f1lI
- • horu.

Aut'b-Viaçlio CatU'm- - Tubal'lo
- 6 horas.
Expresso 810 Crflrt"ó,.,lo - Lqu.1Ia -

7 barRIl.
Emp�sa Glória -. lACIUI& - '1'16

• 6." hora..
Expresso :&ru.qu_ - BruEU -

16 horas.
-c ,,-

A "to-ViaçAo ltaj" - lta,ja1 - II Jlo.
raso

Rápido Sul·Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Sem hostilidade

Changaí, 23 U. P.) - Fôrças
comunistas estão' cruzando o

Yangtzé sem qualquer hostili
dade para ocupar Nanquim. A
capital chineza foi entregue à
sua sorte. Todas as estacóes
ferroviárias estão abandcna
das,
Pela madrugada a evacuação

Changai, 23 (U. P.) - O
Exército e 'a Polícia nacionalis
tas iniciaram a evacuação de

Nanquim às 4 horas da madru

gada de hoje.
A. capital nacionalista não

está sob fbgo comunista.

Suspenso o tráfego ferroviário

Changai, 23 (U. P.) - Foi

suspenso o trafego ferroviário
com Nanquim à meia noite.

Fôrças comunistas ocupa
ram Puyow. Changai está pra
ticamente isolada do resto do
território chinês.

Juntos para a luta.

"-

a

sorte
sua

I

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ciMl

Coa.tltulção d. SocANali..
NATURALIZAçOE8
Tituloa Deolcuat6rlol

�
'l
i
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QU.ARTA-r.IIIU.
.Auto-V1a9lo CatarlDeD.H

- 15 horas.
Auto-Viaçlio Catar'ln_

- • horas.
, .Auto-Viaçlio CatU'bHnee

,-
!l,30 boeas.

II
6 ��!f1: txz: = �:::�:l:

113
horas,
Expresso Slo CrifiO\'to - Lacun.

7 horas.
ExpreSMI Brusqu_ - BrwIQu.

16 horas.
.Aut.o-Viaçlio ltaJal - ltajaJ - II ho

ras.

Expresso Brusqu_ - Nova Trento
- 16,30 horas.
RodoTIAr!a Sul Brull - P&-to AIec'N

- a bar....

Combate a tosse, Q

bronquite e os resfria
dos.- Joéio O Xal!ope S.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

da. vias r••pira tórias.
O Xarope São Joã.o
.olta '0 catarro e faz

Jolnvil.,

Elcrit6rio • R••id. "1:1tl
Ruo Th�d.ntel .1.

E'ONE •• 1468 .;
j

PGrto

CUrltiba

Curitiba -

8ABADO
Auto·Vlaçao Catadnenee - OUrlUbI

- 5 horas,
Rápido Sul-Brasileira

13 horas. '

Rápido Sul·Brasileira - Çurltiba _

6 horas.
- • borall.

Auto-VlacAo Catarlne:ase - JolDvile.
- 45 hotu.
Auto-Viaçlo c.tarln_ - Tllbar&o

- 6 horaa.
ExDrfl8so 810 CrúrtoTao - � _

7 horas.
ExpreSltO BrulQu_ - Bru.eQu. _

1. horas.
Autc-Vlaçlio !taJa! - ltaJaJ - II 110-

raBo
'

Expresso Bl'UIQU_ - Nova TrIIaW
- 9,30 h1>ru.
Expresso Glória' - Lqu,na - I' 1/1

• 7 1/2 hOl'u.
DOMINGO ...

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas.

Joinvile -I
expectorar fàcilmenteo

.
,

Não q"uerem que
visite·o Papa
Lon{.l!'es,23 (G. P.) -- Os lideres

protestantes ap.elaram para que o

rei George vr 'intervenha, a fim de

que a princesa Margarel não visite
o Papa Pio XlT, durante sua pró-

-

xima visí la ii Itália. A princesa
Margar-et deverá segu ir para a Há

li�, na próxima quarta-feira, onde

passará um mês de férias. O rei,
que é o eh efe temporal da Igreja
Anglicana, foi chamado a intervir

pela Sociedade da Verdade Protes

tante, que representa a maioria das

igrejas protestantes da Grã-Breta
nha.
• •••••••• 0 •••••••••• : •••••• o" o.

CATAL0GO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com
'\

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI· e �ronze.
Preço 20,00 em todas as liyra

fias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

Escritório Técnico

• - ,.
ti • ti •••••• ti ••••••••••• tI

... reune som ... acabamento .�.

solidez•• , no piano perfeito r.

_ Além de, vário!! modêlos .para
pronta entrega ... -êste maraVl
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano d@

pagamento a longo prazo t

SuhwartzmaUR'
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

30 mil imigrantes estão
e,ncaminhados ao nossu

sendo.
,

pais

Cx. 134 - Tel, KNOT
FlorianÓpolis

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA..
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

nO 18 -- Florianópolis
••••••••••• !

-.

CASA MISCELANEA diatri-
buidor. dOI :Rác:Uol R,:C., A
Victor. VálvulaI e Di.co",
Rua Ceneelbeirc Mafra

Casa Rece,m
consfruíde
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE JliEVES
6x10 �etros, toda de

tnaterial,
TRATAR NESTA REDAÇÃ�
. . .. .... .... "'... .... . ....

. ;""

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(Cabéça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson,._
do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso-

fagologia, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva-
lier Jackson, dos Estados Uni�
dos.
Operações. de catarata, .d05, .

vesgos, receita de oculos etc..

Operação do Bacio (papo) ",'.
da lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento eH-
nico cirúrgico das ,amidalas...

das sin)usi�s, 'das purgaç'ões
do.s ouvidos, - da obstrução na-

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20,Fo

ne 1.447.
... ' .

I(UA'VOLUNTARIOS DA pÂTRrA N.· 68

C"'IU, rOSlAL. �n • IElEFONEti.... O • TEL(GlVoalAS, oI>ItOlfCTOII...

Vitimas inocentes de um desti,Ilo mia apreciõJvel se considerar-J11o�

Cruel, os homens, mulheres e crian- que, até então, êles custavam de 3

ças, refugiados e deslocad'os de a 4 mil cruzeiros cada um e não

guerra, tem os olhos voltaãos para eram, absolutamente, melhores do

nossa Pátria, como para uma telTa que os atuais.

de promissão. Do cômputo gêral dos imigrantes
São trinta mil sêres humanos subordinados à Comissão :Mista

cujas �aracteristicas referentes à Brasil-OUl., que serão envIadas pa-

Cid Rocha Amaral idade, idioma, meio social, capad- ra vários paises como a Françll, 0<:

dade funcional e religião, .é sutici.- Estados Unidos, a Inglaterra, o Ca
ENGENHEIRO CIVIL

.

Aviso aos srs. interessados que.
ente pará justificar, com amplitllde nadá c, àgora, o nosso, cêrca dr

t d bastante, a simpatia que devemos 65% é católica_ Isso facilitará, pi}ren o regressado de sua viajem aos

"E!.tados Unidos ,da América do Nor. dispensar-lhes. certo ,o processo de aculturaç3'o ne_

te e países visinhos, o Dr, Cid Ro. Dos -trinta mil imigrantes flue a cessário quando s,e considera a

cha Amaral reabrirá seu 'es'critól'io Comissão Mista Brasil-OIR está en - politica imigrat�ri,a, c-rejo sentido

(Rua Presidente CoutinhG n. 22). caminhando para nosso país, vinte nacional ista assenta suas bases na·

nos primeiros dias de agôsto, _espe- e quatro mil 'chegarão sem qllais- rápida ass'imilação dos eleJl]rIltos

rando continuar a merecer as espe. (luer despesas ao· erário nacional, alienigenas. Enfim são esses -os me

ciais a'tenç(ies de seus amigos e assim como os primeiros seis mi'l I lhores imigrantes que já temos re-

clienteSl. custarão, apenas 70 cruzeiros por cebido e, assim, merecem tôda li

Pedro Medt!iros, Auxiliar cabeça, o que significa lima ecc,no- � nossa atenção e simpatia .

Agencia Geral para S:CatariDiBl
Rua Felipe Schrnidt. 22-·Sob_
C. Postal,. 69· Te!. «Protetorali" ,iFLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rm: �?'.!J, :,.' ,1,rF�e�cU,�t�s'��e!!i!a�enta ás
4 delegacão da EscO� Conjerênciu ,Infernacio-

péf'i::á!'l!'r", pr-imeiras horas da noite de doh,'n- la, do Ar l,rancesiI,
.

,
. na'l' do T'IlII'ob'alho .

.-' go ultimo, 11,0 Hospital "Nerêu Ha- "t.
' .tI.,

ANIVERSÁRIOS: 'mos" onde; desde a instalação (da- DO uH ere ,Rio, 25 (A. N.) - Seguiu, Oscar Saraiv.a, Lourenço Pe..

PROFA, GILDA L. LOPES quele nosocômio exercia as f-m- Rio, 25 (A. N.)
,

O Presí- domingo, para Montevidéu, a reira da Cunha, Evaristo Lei-
Transcorre> hoje, o' aníver- ções de Secretária a veneranda fr- dente (la República recebeu Delegação Brasileira que par- tão 'e Paulo qe Siqueira Castro.

>sário natal'ício da exma. sra. d. mâ Augustina, religiosa da 'Divina em audiência, no Palácio do ticípará da Conferencia Inter- Além destes, que embarcarão
.oilda L. Lopes.iespôsa do nosso Providência.

.

Catete.i,a Delegação da Escola nacional do .Trabalho. em avião da FAB, pelo avião
<!iistinto conterrâneo sr. Euclí-' A vida dessa Serva de Deus' f�,i do Ar da França" tendo à fren- A nossa \representação, que internacional seguirão o vice..

des Lo?e�; funcion�r�o federal '\ toda de �xemp)os de devoção . à te o coronel Guilhaume. Os ca- é chefiada pelo professor Ho- presidente 'da Confederação
A distinta natalícíante cue causa da

í

nstruçãn e à missão no- detes francêses foram recebi- norio Monteiro, ministro do Inter-Americana do Trabalho e

é exímia professora de piano e: bre de, enfermeira, teprlo exercido dos, pelo ministro Francisco i Trabalho) é integrada pelo de- os jornalistas J. R. M. Castelo

.destacado elemento dos nossos i nobifitantes cargos, quer como Su- Lousada, chefe do cerimonial ,putado Euvaldo Lodi, repre- Branco e Milton Rodrigues.
mei?s sociais e artísticos, =r-. periora e' Diretora de Colégios c

da Presidência da Repúbli- sentando os emp.r�ga�os, pelo ,Durante a .?usencia ,do �ro
bera, peloi t�a�s'curso de tão' Hospitais, em Blumenau, errr Joinvi, ea e, a seguir, foram in- sr. Angelo Parmígíaní, repre- fessor Honorío Monterro, res

�rata efeméride, as homena- Ile, em Curitiba e n�sta Capital. Co- troduzidos no
�
salão princí- sentante dos emprega�os" e I p�nder,á. pelo expediente, .do

gens a qu� faz jus, às quais, ração bonissimo, alma afeita ao paI, onde 'se encontrava o Pre- tem como assesores téeníeos

I
Míntstério o professor Candído

nos.' respeitosamente, nos as- bem, Irmã Augustina
'

sabia sentir sidente Eúrico Dutra, acompa- I Antonio'Vieira de Melo, Luiz Mata .F�lho, chefe do Gabinete
sociamos. e compreender a grandiosidade de

nhado do general João Valde- Augusto do Rego Monteiro. do ministro.

sua missão de religiosa: como eríu- taro, chefe do Gabinete Mili-
IOLDORÍ CAMPOS cadora, como: instrumento de Deus tar; briga?eiro d? �r. Armando M·

......---,p:-·....-,.,._.._..._I··
..--......- ......

·-·�d·
....-·...

d--"-V
..·-.-...

:-b·�--c
..._..........- ....................-r-:

i��
GAROFALIS

.

'em demanda do bem-estar dos" do- Tro�P?wsky, mlm�tro da Ae- ais a guns a os so rc o roope-�plrleta, l1:eslta d�t� mais
I
entes, sempre e sempre ao lado dos ronáutiea; e embaixador Raul I .

.

<J

'" ,.=.1 anrversario natalício o es- que vitimas d f íd d Fernandes, ministro das Re1a�'
'

tivismn d',
.

d
' ,I' e cn errm a es, pro- - ra lv·smo nO muo oi.Ima, o Jovem conterraneo 101- curavam alivio 1

. çoes Exteriores. Após a apre- . a '

,

C G'
.

nas pa avras e nos t
-

'

.dorí arnpos arof'alis, compe-] cuidados da Irmã '() C 'd d
sen açao ,dos jovens aviadores, JAPÃO .

I Eis as razões que êsses dois
tente funcionário. do Banco I

a e ar,I a e. discursou em francês
N' 1 d é "

ID

I
Natural da Alemanha Irmã Au-

'

-' .

1. " O em- Antes da guerra tinha uns técnic0j> d e r a m para ex-

, aSclOna 1'0 OmerCI? h'. gustina veio para o Brasil ainda
baixador ;R�ul F.ern�nldeis, 1200 hospitais cooperativos a· mi- plicar o fracasso de cooperati-

eus co egas e amigos o 0- , .

di
' tendo, agradecido o embaíxador ] Ihares do cooperativas. vas 'norte-americanas, de 1875

menagearão logo mais pelo ��: primor I�S de, sua ;ida fie re- da França. '

ARGENTINA à 1939.
'transcurso de seu aniversário h::IOSa e, aqui, �onga fOI a sua ca-

t 11" f d Ih
minhada em pro] dos enfermo" ena a CIO, o erecen 0-' e pro-' d: ,. .

'

"as inequívocas do quanto é
os estudan.tes orasIlelros. Atuil-

:apreciado e admirado.

I· l11ent�
e�erclà ela, com carinhç, lo

, I' abnegaçao, o cargo de Secret:íri.1 do

SRTA. DILMA SILVEIRA _ �osp'ital "Ne�'êu Ramos", e,stabele
A efeméride de hoje assinala' CImento de�tll1ado as doenças in

.o aniv,ersário natalicio da fecto:conta��osas agudas, em cp 'as

graciosa e gentil senhoritl;!. Dil-· funçoes _

velO ten:lina'r os 'seus dlf1s

'lna Silveira elemento da nossa de. 1rm9. de Candade, cercadfl do

;sociedade 'e funcionária da respeito e ela consideração rir q�WIl ..

Assistência Municipal.
"

I tos, func.io,nários e enfermos,', corn '

"O Estado" a c�mprimenta,' ela CO�1VIvIan�. A sua, morte, quase.

<'Com simpatia. I
repentIna, P?IS poucas ,h?ras de Vl.·-_
da, teve apos o mal subIto que vi-

-.
AMAURi HASS

" I timou, consternou a t?dos que lhe UO'J·e U·O oassado'

,

Faz anos_l:oje o jovem .Am,a�-II c?nhec'iam
através das diversas ali-

!

.'

'n Hass, dIlIgente funclónano YIdades.
, 26 DE ABRIL

.ao' Departamento de Saúde, O enterro do seu cadaver vcri- A data de hoj_e recorda-nos:Pública: O aniv�rsariante, que ,I ficou-se ontem ás 15 horas, no Ce- que:
��n.e.ssoa mU,ito estrm,'. ada nes.ta, I

mitério Público, com grande acom- �
a 1 821 R' D' J

-

"."''''''!t
t 1 .- ""m : ,o eI . oao

ea�H.a , sera, por certo, mUlto j pan,hame�lt?, 've�d()oose sôbre- -f) VI-regressou �"Eu:ropã��
"

fell(�Itad� pelos que gozam de

I
ataurle varIas coroas e grande nu- - em 1.821, em Rôrto Ale-

;seu conV1VlO. . mero de boquets de flôres. 'gre, Rio Grande do Sul, houve
- • " --"'-ê_'

uma rev'olta m11itar" have.ndo
FAZEM ANOS, HOJE:

'. o Governo Interino, Ten,ente.
- o ,estudante Agissé Berto D I A R I AM E N,T E general Marquês de Sousa ce-

<da Silveira, filho do ,casal Ar- dido as imposições da tropa,:gemito - Aurea Silveira. mas, dias depois conseguiu
- a menina Heliana Avila. , destacar e dividir pela frontei.
- a menina Ecy Daminiani ra,.remetEmdo preso para, o'R�oLima, dileta filha do sr. Alta- de Janeiro o Padre Franciscomiro Lima, rádio-telegrafist� Souto Maior, instigador do le-
-:- o sr. Pedro. Gonçalves, , vante;funcionário da Diretoria de ' -=- em 1.821, com a salda de"Terras e Colonização. D. João VI, que foi governar

Portugal, assumiu o Governo
do Brasil, b. Pedro, Principe-
reg,ente; .

"

\ -Im 1.833, 80 presos politi�
cos :(;ãzem um levante no Forte
do Mar, na Bahia;
- em 1,863, em Lis'bôa, COril

51 anos, de. idade, faleceu o es

critor maranhense João Fran-

Coove"DI'O eutr·e o
Ci�e�s���8, no Rio �e J�nei- JRoupa de milho 'DependendO d8 Pre-
ro, com a avançada Idade (le I ,., -d d R bl'Dra'sl'l e o 'Urugn�I·'
96 anos, fal���u D1:1a" Maria Nova York, 25 - (U.' P.) SI' ente a

.

epu lea
u

_

�. Barbosa, VlUva de R'Uy Bar:; A ciência descobriu um novo
O C'aso -da' co'rna

'

Rio, 26 (A. N.) - Foi con- bosa. uso para o milho, afora, os de
- li

c1uida a assinatura do convê- André Nilo Tadasco servir para a alimentação, e . Rio, 26 (A. N.) �,Ao que se

C.INEMAS.
nio entre o Brasil e o Uruguai fabricação de bebidas. Agor.a' informa, o·,caso da carne está
para troca de mercadorias, in- A:PARÉNCIA QUE ENGANA poderemos usar para camisa agora dependente da solução
clusiv,e farinha de trigo e tri- A pequena mancha avyrme- ou um terno para· homem ou do Presidente da República.

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas go em grão. Virão cem mil to- lhada ("inflamação"), que, nos ainda, um vestido de ,mulher, Uma comissão constituida pe"
A ORQUIDIA BRANCA· , neladas dêste últimos produ- três prim�iros dias, aparece no i. feitos de milho. ' los ministros do TrabalhO;

•. COM: 'Bárbara Stanwyck _ Da- dutos a preços baixos. A fari- ponto em que o indivíduo foi Foi obtida Uma nova subs- Agricultura e do prefeito d?
.1'vid Conte ,

nha virá á razão de 109 dola- vacinado, contra,a variola, não tânc1a conhecida como vicara!, Distrito Federal, teria rBmetl-
No programá: 1) NoticIas da Se! res .por tonelada, o qUe r�pre- signtfica. que a 'vacina tenha' que é matér_ia'prill1a para uma do ao Chefe da Nacão os seus

mana _ ,Nacional. 2) Metro Jornal.
senta 150 cruzeiros o sllco. "pegado": é, apénas, uma rea� fibra textil feita a partir da estudos, Haverá um aumento,

.

_ Atualidades. Dentro de 15 dias, o mais tar- ção de intensidade, .variável proteina do milho. Já foi. ini- que, não passará'de einC,oe�ta
Preços: Cr$ 5,00'.e 3,2& dar, os panificadores poderão com as condições orgânicas de dada a próàução comercial centavos atualmente, atmgm-
Censura até 14 anJilS. I· obter o produto por preços bem cada um e pode manifestar-se dêsse artigo. do um cruzeiro na época da

menor,es que os atuais. Com a até quando a vacina não vai A fibra, segundo o Chemur- entresafra, segundo adiantou o
� .

i�6xY:\' i�cl����' ;;;;
.

�'�f�;:r;;s'"
' mistura de 30% de trigo naciD- "pegar". �'. gic Digest, é excepcionalmente presidente' da F�deraç�o ,

das
nal determinada pela Comis- proçure o médico para macia e quente e tem conside- Associações RuraIS de Sao Pau�
são Central de Preços, a fari- ter certeza de que suas va- rável absorvência e resistência lo. Ainda esta semana o Presi:-
nha panificável voltará ao pre-" cinas "pegaram". _ SNES. à tensão. Informa-se que ,um dente Dutra deverá solucionar
çO'médio requerido para a ma- -------�_....:..--- tecido feito com êsse material a questão.
nutenção do pão no tabelamen- COMPRADORES PARA CASAS E tem alta elasticidade, alt,a re-

. ,.'

.

to em :vigo):. Assim, não será TERRENOS sistência à deformação, é imu-
concedido o aumento pedido o Escritório Imobiliário A, L. Alves, ne à traça e resistente ao mofo
Pelos ·_propri,etários . de p'ada- sempre tl=m compradores para casas e

terrenos,
'

e não deixa pico. Não tem chei-
rias. f

,-

tRua Deoloro 35. • 1'0, nem enruga aqllmen e.

I'

Em 1948 possuía 1.055 coope- ]0 - Direção deficiente.
rativas com um movimento de

' 20 - Insuficiente volume de ne-

312.589.000. pesos' e cêrca' de gócios.
500.000 associados.

.

\.
30 - Dificuld.,ades de transporte.

As cooperativas elétrica� vão 40 - Atuação. insuficiente dog
a mais de 70 com mais de '42.000, associados. '

associados. 5° - Fa,.lta de interêsse da par-
Há prodominância de coope- te dbS associados.

rativas agricola;; (umas 250), 6° - Competição desmedida.
nos'sa ' rubrica, incluindo-se as,. 70 Baixa 'de preços.
algodoeiras, viti-fruti-hortÍco� 80 - Falta de capitaL
las, as de. fumo, as ervateiras e 9° - Incêndio;;.
.as de seguros rurais. As de se- 100 - Abuso do crédito.
guros rurais. As de produtores 110 - Despesas gerais excessivas.

I -

de leite vão a umas 240, com vá- 12° - Descontentamento dos as

rias 'federações, possuindo uma sociados'.
delas 180 filiac;las. 130 - Dificuldades de produção.

140 _ Compras diretas .

15° - Falta de cot.izações.
160 � Fusão com cooperativas,
mais importantes.
:17.0 I. Por -causa de' sêcag..
18° - Depressão no períOdo ido

. .. ,.�

AIND.A OS MOTIVOS DOS
FRACASSOS DAS COOPERA

TIVAS
""'C"'--

.......

-

Aludimds em comuniCado 'an
terior aos trabalhos de COCHA
NE o \ R,H � ELSWORTH ,da
Farm CreQit Administratio.lil, da
América do-Norte, os quais, co
meçados em 1914, terminara.m
em .1939. .

. ,

após-guerra.
190 - Más colheitas.
2001- Vendas a crédito n.ão pa�
gas. I

21° - Consolidação da emprêsa.
. .._----t---

Cirurgia�Clínica:- Obstetrícia
\

Dr_ Antônio Dib Mussi
\. ."

VISITAS:
SR. OSMAR SOUTO '

•

Deu-nos o prazer de sua visi-
''ta o nosso distinto patridd sr.

:Os;mar Souto, alto funcionário
-das Representações A. S, Lara
"Ltda" do Rio de Janeiro, man
tendo conosco animada pales�
'tra. O ilustre hóspede deverá
retornar depois-de-amanhã' à

�.Qp,pital Federal, onde o cba
:!Fcmam os interesses da impor
tante firma.
Desejamos-lhe feliz estada

mesta capital.

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Setviç,o especializàdo em Doen�as de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

'Horários
Das 10 ás 12 horas e dás 13,30 ás 14 horas.

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

\ Residência�
Hotel La Porta

,

/

.-
.. ............................... t � '. � •

,FILMES DA SEMANA
Amanhã, RITZ

IRONIA DO DESTINO
;lja Feira,ODEON e RITZ

SAIGON

'y Sáb:ido, RITZ
LA RUA DO DELFIM VERDE,'

FRAQHEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
�'S I L V E '( R A .,

.' . j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A bordo do "R aul Soures"-via-
[aram 17 clandestinos embarcados
no pôrto de Cadiz. Os referidos
passageiros foram entregues, no

pôrto de Recife, à Policia Maritlrua

local, c devolvidos ao pôrto de .cri
gem a bordo do "Cuiabá". Um dos
clandestinos, de nome .José Hernan
dez Rodriguez, conseguiu Iugí r, em

barcando novamente no Itapé a

fim de prosseguir viagem até o 'nio.
Entretanto, não teve sorte e en

contra-se agora no xadrez da Po
ncia Mal'itir�la. aguardando opor+u
n'idadc para ser devolvido à Espa
nha;
UMA OPERÁHIA FREZADORA
Dentre os poucos elementos anro,

veitáveis da nova leva de imig;'an
tes trazidos pelo navio referido
viajou d. Possabcn Fieretta, italia�
na que. exerce a profissão de 1I1l!-

. ,��
}

caruca, na -especialidadc de freza-
dora e torneadora.

. '

aa4iO$ iRIlo_oe �,.l
.

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

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

Maís deslocades de guerra che-
I ---.-.. ---------

garam ao Rio ante-ontem
Rio, 23 (A. N.) - As primetrus união indispensável para que pl_l

'loras de ante-ontem chegou a t�';;'- dessem emigrar. Entretanto, o '.�n-
r

ta capital o navio "Raul' Soares", láce de ultima hora já começou a ,.procedente de Gênova e escalas, produzir seus frutos, reinando ':1.

liconduzindo para o Rio 538 passa- mais completa desavença entre ()

geir-os, em sua maioria imigrnntes casal. Teodoro Popa figura na Iis
enviados pela Organização Inter- ta de passageiros como aviador .

.tional de Refugiados. Ana. abordada pela reportagem, de- I.
SOMENTE 79 AGRICULTORES DE claou que pretende di vorciar-se IFATO imediatamente, pois não suporta v

A imigração 'para nosso pa ís con- marido, que já vendeu suas ]OHIS !tinua} s�ndo feita se.m um serviço, e .odlltros _objetos pal:a} bedber, che- :
fIe se ecionarnento rigoroso, f: por gan o, ate, a espanca- a urante a

isso chegam ao BrasiI indivíduos viagem para o Brasil. 1
indesejáveis, notadamente os que 17 CLANDESTINOS
nos envia o Comité de Refugiados.
Dentre os quase 600 Imigrantes

poucos fizeram constar, nos seus

documentos, as. profissões que reul
mente praticam. Isso constatamos
a bordo do "Raul Soares", se-i+o

importante salientar que o Pl'ÓI)rÍ,)
mtérprete da L. R. O., sr. Isidoro

Menaché salienta que apenas 79 in

dívíduos, reunidos em 4 ou ;) fa

mílias, são realmente' agricultores
e vem recomendados ao cônsul ita
Iiano em São Paulo.
Esses imigrantes 'pI'ocedem da

aldeia italiana de Taipana e se des
tinam a Apiaé, em São Paulo .

.

CASARAM-SE PARA EMBARCAR
Dentre os representantes da es

cória social que nos estão enviando
da Europa encontramos, entre ou

tros, com o casal Popa. Os rume-
'nos Teodoro Popa e Ana Popa. Ca
saram-se uma semana antes de con,

4
.

seguir embarque, tendo sido essa

is�·�'1-'�ii.�-.:;I.o.,-_e,.....c� -··V�·rid����·
.. ··

AQTOMOYEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo,

I , com 5.000qullometros, 4 portas. Vêr

I Transportes Déreos Limitada· I �;:::;:.�:�:::::R::';��::;
�

.

2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá _, Cu'ritiba' TA P. FABRICAR),
- Joinvile -_ Flo1"ianópo�is e, Lajes. I�

Vende-s'e'
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis __ JoinmJe

..

MaqnJinário' Cr� 250.000,00
Curitiba .- Pamnaguá -- Santos e Rio. _ Prédio, Imoveis Cr. 90.000,00

'Situada em Campo Alegre - S. <-'
Oper� com Aviões Douglas DC3 -de 21 lagares.. Vende�se tb. só maquinário

'0 Informações com A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina".'Agentes: Fiuza Lima & Irmãos

I
..(��)�J�)�()�)...()�)�)...()�)'

Rua. Conselheiro MaJ'l'a, 35 - Telefone 1565

Cirurgia -CUnia ·-Obstetrícia.

Dr .. AntôniO Díb- Mussi
Médico, efetivo do Hospital d-e Caridade

SerVi10 esp.edaUz:a(k) em Doen�a$ de Senhoras
Med�r'nos métodos de tratamen·to

Cansult6rio:
Rua Tiradentes, 9

Residência:
Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hOTIJ�

--L-u-iz-'�F"'_,a---"r-i-a-&---'--I-r-ID-ã-õ'-
Repi'esentações Consignações _ C/Própria

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Louças \ridl'aria, - A7·tigos de alumínio - Artigos Escolares
Pa.pelaria

Generos AUment-icios llld,slrialisados - Armarinhos em ge1'al
LOJA E ESCRITóRIO ---: Rua 7 de Setembro, 21.

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

FlorianópJUs Santa Catarina i:!':r . .:;.;, .. ;-

oOpOJ'to

-slo ·FRAN.CJ8C.9 no SUL p,ara NOV4 VORR
Informagõe. como. Acrente.

'

l?'.totiso6polts - Carlos HoepckeS/A - C( - T'!tetone 1.212 ( EI1 f. c e leg ,

São �r.nci.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - T�leloCle 'i VlO) � C \f AC [(

.......................--:• •

I Da'ilógrafa
I diplomada
: '

: Of�rece seus serviços.

.: Cart6.s a Maria Inês

•
Ferreira.

I Caixa Postal 55.

:. � .....

o
.

caso Mindszenty na ONU
Lake Success, 23 (U. P.) - As com os doi .. países balcânicos.

Nações Unidas submeteram ao ple- Paris, 23 (U. P.) _ O escritor
nárlo da. Assembléia Geral o caso Caio Prado Jr., delegado brasileí
do cardeal José Mindszenty e de 1'0 ao Congresso Mundial pro-Paz;
outros líderes religiosos da Hun- denunciou ontem os "trusts ame

gria e Bulgária, 'com a recomenda- rloanos " e o seu governo, em entre
ção ele que seja saspensa qualquer- vista- �I imprensa.
referência a respeito dos es('01'1;'05! O sr. Caio Prado disse aos jor
para resolver a questão à luz

dosl
nalistas que 'o Congresso Nacional

'. tratados de paz balcânicos, pró-Paz, no Rio de Janeiro, foi boi-
O comitê Político Especial "Ad cotado pelo govôrno, que prendeu.

Hoc" derrotou os esforços russos I centenas de pessoas e, Finalmente;
para adiar a apreciuçâo do aS5Lln-' mandou que a policia dissolvesse,
to. A votação foi de trinta e qua- no dia 9 de ahríl, a sessão de ins
tro contra seis votos e onze abs- falação do Congresso, a que cornpa
fenções em favor da proposta bol i- receram 800 pessoas, na União
viana para estudo do caso dos jul- Nacional des: Estudantes.
gamentos religiosos no atual perío- "Houve mortos e feridos, mas.

do de sessões da Assembléia. as. autoridades não publicaram o-

No entanlo, o Comitê, por í.rin- seu número".
ta contra quatro votos e -dezoito O escritor paulista disse que
abstenções, eliminou a moção cuba- o govêrrio brasileiro está fazendo,
no-australiana no sentido de que campanha cqnd.ra os sentimentos
fõ.sse nomeada uma comissão que de paz do povo obedecendo aos.

»nvcsügarã -:fJ.n loco" êsses pro- desejes de uma potência estrangei
cessas que calminaram com a im- ra," pois o Brasil é uma boa base
posição de sentença de prisão ao estra tégica em caso de nova guerra,
canleal lmngaro e aos pastores pl'O- Os trusts ame;;icanos sempre im
tJcslanles ,bulgaros, delloís, ele se pediram que as 'fonLes de petróleo'
lhf',� acusar de traição, espionagem brasileiro fossem aproveitadas. A
e atividades 110 "mel'caclo negro" gor'a, emiss.âl·ios americanos estão,
do., ditos paise:; sob dornínio co- conseguindo :permissão 'Para explo-
munista. rá-las".

Df'. acôrdo com a resolução boli- O se. Caio Prado Jr., disse que
viana aril'ova-cla .esta noite, o caso o Brasil nomeará 4.0 delegados 3&

dos líderes l'elig'iosos será inclllído CongTesso pl'ó-Paz de Paris, mas

eln temário no próximo pf'l'íodo que o govêrno llegaea "visLos" nos

ele sessões da: Assembléia Geral que passapol'tes destes delegados. "Nós,
terá início- em' setembro, de ma- mesmos ,estamos viajando por ou'

neiras que as Nações Unidas pos- tros 'motivos,.
sam decidir o que fazer sôbre o Os delega'dos brasileiros presen
mesmo se a Grã-Bretanha e os Es- tes são, além do ,eserito!", sua es

t.ados Unidos não conseguir,em ob- pôsa, o profe!;Sor Paulo Fonseca e

ter llmu resposta satisfatória a seu� Belford Matos, todos de São PaulO".
prolest..os, através de organismos O escritor J·org,e A.mado ,já se cn-

criados.--mediante .-tratados - de paz-I cc,mtl'ava aqui.

ALMOXARIFADO.- EDITAL DE CONCORRÊNCIA

CANE'I'A PERDIDA' - Foi perdida,
ontem, sem a tampa, uma caneta "Par·

ker", Júnior, fIe côr marron.: que, sendo

objeto de valor estimativo, pede-se a

quem a 'aeDu a gentileza de restítuí-ta
nesta redação, on ao sr, Arttlr Beck, DO

"Salão Progresso". Gratifica-se.

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em tôdas as cidades do

Brasil. Negócio fácil, para arr.bos
os sexos, mesmo nas horas vaga.s.
Escrever a Caixa 'Postal, 3.717

- São Paulo.
-

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

.
PLANTANDO D,A

Tem V. S. pomar, jardim e n�
cesslta de árvores frutriferas e

flores? '

Peça cafalogo, nesta praça,
com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2 Hospital iMilitar de FJorian·ópolis
As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo·

tores JOHNSON Sea Horse pois to

do� êles, antes de sair da fábrica,
são tratados, pOr um processo esp("

ciaI, idealizado e executado
.
para

proteger as partes metálicas conbra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio -\

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

Declaro para quem interessar possa, que se acham à ven

da, como FERRO VELHO, um fogão marca "BERTA" n. 175.
bem como outras peças de ferro num peso tot�l aproximado de
quinhentos (500) ql!lilos. . .

. NOTA - la - De ordem do sr. major Sergio Fontes Ju
nior, Diretor do Hospital, as inscrições dos licitantes serão en

cerradas às 10 horas do dia 30 do corrente mês, devendo a�
mesmas serem seladas com a apresentação de dois cruzeiros e

oitenta centavo3 (Cr$ 2,80) federal e em envelope lacrado.
2a - As peças acima referidas estão no páteo do Hospital.

f
a disposição dos senhores interessados para qualquer exame ou.

>

informação:..
.

. Florianópolis, 23 de abril de 1949. .

t Moacir Corrêa; 1�' T�n. 'L Ex. Almoxarife

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

o VA.LE DO ITAJA.t
ProeaAm .... A.�.éla

Pro�lIO.
LIVRARIA .3. t.IVRA.lli4

ROSA:
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Ante-ontem e ootem
110 passado

24 de abril
A data de hoje recorda-nos

'que:
- em 1.646, São Lourenço

de Tijucopapo, em Pernambu
co, foi defendido pelo Sargen
to-mor Agostinho Nunes de
três assaltos levados a efeito
.pelos holandeses de Wilem
Lambertz;
- em 1.736, nos arredores na

_ Colônia do Sacramento, tra
vou-se o combate da Concei
.ção, saindo vencedoras as nos

.sas tropas comandadas pelos
Capitães Teodorico Gonçalves
.Negrão e Inácio Pereira da Sil
va, -sendo morto o comandante
.ínímígo Sargento-mór Francis-

..co Neto;
-

- em 1.763, o Governador.
- 'Elói de Madureira, com a noti-
cia da rendição de Santa Tere-

· _za, aos castelhanos, abandonou
a vila do' Rio Grande, na qual
'os espanhóis entraram nesse

,_dia;
-- em 1.808, nasceu o grande

"ator João Caetano. dos Santos;
- em 1.830, foi solenemer..

te inaugurada a Sociedade de
·

- Medicina do Rio de Janeiro,
· fundada a 28 de maio de 1.829,
sendo hoje uma das mais res

:peitaveis instituições cientifi
.cas do Brasil com o nome de
..Academia de Medicina;

- em 1.866, deu-se tremen
.da explosão na Alfandega de
: Florianópolis, então Destêrro,
-estabelecida no local onde hoje
._se encontra o hotel "La Porta";

- em 1.873, assumiu a pre
.vstdêncía da Província. de San
ta Catarina o dr. Pedro Afonso

Ferreira! recebendo do dr. Iná
"..cio Acíole Almeida;

- em 1.882, foi criada a

_,Agência Postal de Imbituba,
-neste Estado;

- em 1.893, foi publicado
.longo manifesto, assinado pelo

, Governador deste Estado, Te-
· nente de Cavalaria Manuel
· .Joaquim Machado, aderindo a

revolução irrompida no Rio
Grande do Sul contra o Govêr
no de Floriano Peixoto;
� em 1.894, por decreto n.

: 984, foi criado o Município de
· 'Palhoça, neste Estado.

25 de abril
A data de hoje recorda-nos

; -que:
- em 1.562, Braz Cubas es-

· creveu uma carta ao Rei, anun
.ciando que descobrira ouro nas

:proximidades de S. Paulo;
- em 1.767, no Rio de Janei

'1'0, nasceu Luiz Gonçalves dos
.santos, que escreveu as cele

: bres "Memórias históricas do
·

.Brasil, durante os anos que o
-

Rio de Janeiro foi a capital da
: monarquia portuguêsa". Fale-
ceu na terra natal a 10 de' de
-_zembro de 1844;
-,em 1.777, em uma embos-

,-cada, o Capitão Cipriano Car
l doso de Barros Leme destroçou
os .espanhóis que haviam de-

• ;sembarcado em Vila Nova, per
· to de Laguna, neste Estado;
- em 1.792, tendo chegado

.a Estraburgo a noticia de que
-

Luiz XVI, forçado pela As-
· .sembléía - Nacional

'

declarara
guerra a Prussia e a Austria, o

�tusiasmo' 'inflamou todos os

corações e a noite, os convida-
.

,dos do Aíeaíde Frederic Die

t:ich insistiram junto ao Capí
tao de' Bngenheíros Claude
'Rouget de -Eisle,-jovem poéta 'e

músico, para que· compuzesse
um hino destinado aos bata
lhões de voluntários. chamados
'«enfants de la Pátrie". Surgiu
assim a "Marselhesa";

·

...:._ em 1.819,
-

depois de atra
-vessar o Uruguai, o General
Andrés Arttgas

:

invadiu pela
.sezun-ta vez o território brasí
.deírode Míssões.vsendo a 9 de

Na mocidade de hoje - e-m seu saudável oti
mismo e em seus sonhos de progresso - o

Brasil divisa a esperança de um futuro melhor.

Para êste futuro melhor também nós, na

General Motors do Brasil, estamos trabalhando .. :

expandindo nossas atividades para que êle te�
nha horizontes mais amplos à sua frente.

Em nossas fábricas - onde sempre prevalece
ram as mais saudáveis condições de trabalho
uma Escola Técnica recebe e prepara men-sal
mente turmas de 70 mecânicos, vindos de todo
o Brasil. Outra escola, especializada em refri

geração, prepara 10 candidatos por mês - e

todos os anos 4 rapazes brasileiros dotados de

particular capacidade técnica recebem bolsas
de estudos para especialização nos E, U:. A.

Uma indústria é uma obra de real valor para
a sociedade na medida em que contribui para
a elevação dos seus padrões de vida. As no

vas instalações êa General Motors do Brasil, a

"inaugurar-se em futuro próximo, são uma ex

pressão feliz dêste sadio I?rincipio industrial.
Sua capacidade de produção, grandemente am

pliada, facultará em escala ainda maior o em

prego de matérias primas e mão de obra bra
sileiras - redundando também, direta ou indi

retamente, no progresso econômico do país, pe-
la criação de novas indústrias suplementares I
e pelo maior rendimento do trabalho.

As novas instalações da General Motors virão
beneficiar, de uma ou de outra maneira, a ca

da . brasileiro - alargando fronteiras ao progres
so do Brasil.

GANHE UM NOVO 'CAMINHÃO
CHEVRO!ETo sr possue um velho

caminhão Chevrolet
em bom estado de
conservação e funcio
namento? Inscreva-o.
no mais próximo con

cessionáriodeautomó- .

veis GMBeteráa opor
tunidade de ganhar
um caminhão Che.

-

vrolet novo em folha!

PARAD�
. DE

III .

OIlIBUS; .!
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AUTOMOV1:IS CHt:VROlET, PONTIAÇ, OlOSMOBILE, BUlO:, CAOlllAC, VAUXHALL - CAMlNtiOES CHEl4OLET• .-.
GMC, BEDFORD -- GM COACH - MOTORES DlfSEL - PEÇAS E ACESSOltoS - fIIGIO". -: I

A vista e a prazo
Enrolamentq de motores, dínãmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aparelhos �lé.

-trícos, artigos elétricos, etc •

Representações diversas, com exclusividade dos ínsuperáveís
receptores "SARATOGA". "INDIANA" e -"MERCURY".

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

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE
CARIDADE

ADMISSÃO DE IRMÃOS
Para cumprimento da deliberação da Mesa Administrativa, reuni

da em 21 do corrente, torno público, que a'dmissão de Irmãos, em

qualquer casos dos previstos pelo Compromisso, FOI SUSPENSA PE
LO PRASO DE CINCO (5) ANOS, a contar da presente data.

.

CONSISTóRIO, 21 de Abril de 1949.
LUIZ S, BEZERRA DA TRINDADE

junho batido em Itacorubi, ca
indo prisioneiro dias depois;
- em 1.852, no Rio de Janei

ro, faleceu Antônio Tavares de
Azevedo, nascido em S. Paulo
em 12 de setembro de 1.831;

- em 1.852, foi fuzilado na'

Fortaleza de AnhatomiIim o

Marechal Manoel de Almeida
da Gama Lobo d'Eça, Barão de
Batovy.

André Nilo Tadasco

-::têr#lf#lr#lêêr.:::Jêêej'#l@êí#i#!j#Ij#tj

\ C 1 I c h és·
.

\

Para todos os fins'!!!
CLICHERI,A PRóPRIA

Desenhista especializado em plIopaganda
Atendemos pedidos do Interior

Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornái's"- Revistas - Folhetos
Dr. MURICI, 1.00-9 �- Catxa Postal, 775 - CURri'lBA

êêêêê@êêêêêêêêêêê@i

arvores frutiferlr
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas "f�;
melhores qualidades oferece o Jrailde Estabelecimento de

. Flori e. _pomIcultura !
"

'1 ;,;

H. J. Cipper; �

Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Cami••• , Gr.vata•• · Pifame" .

CASA

Meia. d••.melbore'i pelai me Compra-se uma de preterên-
cores preÇOt t6 n. CASAdM1S cía com fundo para o mar.

CELANEA - RuaC. Marr.� I Informações nesta redação
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Segundo apuramos,' no próximo domingo no campa da F.t.D. jagario
amistosamente 'os velhos rivais aVAl e FIGUEIRENSE

JOGOS UNIVERSITÁRIOS TERÁ LUGAR, '4a FEIRA, DIA 27, COM lNíCIO ÀS 19 HORAS, NA QUADRA DO LIRA TENIS CWBE, o TORNElO
INíCIO DE VOLEIBOL DO TORNEIO, MUNIC!PAL UNIVERSITÁRIO PROMOVIDO PELA FEDERACÃO AThÉIICA CATARINENSE DE ESTUDANTES (F.
A. C. E.), COM, o CONCURSO DAS ASSOCJAÇbES ATLÉTICAS ACADÊMICAS DAS FACULDADES �DE DIREiTO, CIÊNCIAS, FARMÁCIA E ODONTOLOi"iIA

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

\
CAMPEONATO DE VOLEI E�
BASQUE�E DA CIDADE

Dando andamento 'ao Cam

peonato de Voleibol e Basque
tebol da 'Cidade, serão realiza
das hoje, com início ás 19 horas,
na quadra do Lira Tenis Clube.
os seguintes encontros:
Valei: Barriga \(erde x Lira.
Basquete ; Atlético x Ubiratan,

.TERMINOU O SUL AMERICA
NO DE ATLEH'SMO

Foi encerrado ante-ontem em

Lima (Perú), o Campeonato Sul
Americano de Atletismo, cujos
resultados foram os seguintes:
Masculino - 1° Argentina, 2°

Chile , 3° Brasil. '

'

Feminino '- 1° Brasil, 2° Chi
le, 3°. Argentina,

A érica F. V�--super ·Campeão do Estado
o Paula Ramos na decisão

regulamentar e O x O na 'prurregaçãe. '

Finalmente já se conhece o ,C:Jm-" .nho. O primejro "half-tinie" termi- xando' a desejar. Na equipe vencida esforçados. Nicácio, Irequeuterren-
peão catariuense de 1948. nou sem abertura da contagem o -gostamos mais do trabalho de TOi.li-' te assediado po,r Piazera, -e Pauli-

O América Futebol Clube, de Jo- que só foi conseguida aos 6 minutos co, que praticou belíssimas aefei nho, ainda um novato, nada Iizerurn,

invile, conseguiu ontem merecuta- do segundo período por interm �r1io slas, estando segurissímo durante Os Quadros
mente o ma'is rico titulo do futebol de Zabot, de forma espetacular. todo o transcurso do embate. Chi- Améri�a - Rui, Currage e Hcn-

barriga-verde, ao vencer o seu Aos 41 minutos consegue o P,'UJia nês enquanto jogou correspondeu, rique ; VJ.co, Piazera e Teio ; Eucli

maior r,ival - o Paula Ramos F� C.. Ramos o almejado empate, prove- Dos' médios sobressaiu-se Ivar; e des, Badéco, Zéquinha, Zabot e He

desta Capital - na decisão das pe- niente de um escanteio; o qual, ba- dos dianteiros Fornerolli foi o me- né.

nalidades máximas. tido por Nicácio, entrou, nas redes lhor, Neném, Katcipis, -Chocolate, Paula Ramos - .Tonico, Chinês

A peleja final entre americanos americanas, não tendo Rui ocasião Cazuza e Lázaro não passaram de (Nenem, na prorrogação) e Katci-

aulainos p'ela sua urandcsa e . de intervir dada.' à forte har re ira '--,---------�-----
e p " �

SERA COMEMORADO HOJE O JAl\TAli. DE CONFRATERNIZA- POSSE DA DIRETORIA DO m�-
repercussão permanecerá serr.nre existente diante da sua cidadela. '

" ÇA-O 1,"DIA DO SENTENCIADO'" , PARTAMENTO FEMININO DO
na memória dos catarinenses. Terminado o tempo regulamentar c

_", '
Será levádo a efeito, sábado pró- "XI"

O 'certame que vem de ser en- tendo em vista a' falta de �isibi!ida- Em c�mem"oraçao ao, Dia do
xirno, ás 19 horas, no "restaurant" I Teve lugar, à noite de sexta-feira

Cerrado foi sem a menor duvida o de,. resolveu o Departamento de Sentenciado que hoje trans '

,

, ,- do Lira T. C� o tradicional Jantar l ultima, no Salão Nobre da Faeulda-
mais longo e sensttéÍonal 'da histó-. Futebol suspender a prorr-ógaçüo , cqrre, o E�pe!ança Futebol Clu-

de Confraten;ização Acadêmi�a en I de de 'Direito, a solenidade de f)',)sseria do 110SS0 futebo I. ,,"
transferindo-a para .Q dia seguinte, be agremiaçao formada por re , .

-

�". '"

-

_ tre os acadêmicos calouros e

vek-I
da Diretoria do simpático Depar--

"Super-campeão": assim ,passará com 'inicio às 7 horas- da manhã clusos da Peniteneíárra do Esta- , , '. . . "
.

,

íto và Ierií
ranos da Faculdade de Direi:» de tamento Feminino do Centro Aea-

a ser conhecido o xt de Joinvile. Ontem, lá estavam no estádio ela do levara a ereí o varias ISO em-
C"

.

dê
.

"XI d F '" d, rua Bocaiuva todos
'

t'
-

'

ti
Santa atarma, promovido por erruco c <ever'erro': a me,l11OC

Diana de todos os louvores a mar- os jogadores, dades e compe içoes espor ivas, C" Acadê F ld d",
'"

t t'l
seu entro ca erruco, acu a e.

cha vitoriosa do conjunto' nortista. l\1ais uma vez deixou de ser obser- para as �U�lS ,I�ve a, gen 1 eza
CHÁ-DANSANTE DO D. F. DO ".\1'" Ao ato estiveram present,es Ui

Venceu com a, autoridade de üni vado o horárto, tendo a peleja sido de nos distinguir com um aten-
R lí âh dn ulti I'" f d U b .. Iüll c .,

b toso convít
ea izou-se sa a o u timo, no _}"" pro essores es. r ano llU) er J<L-

legitimo campeão, Foi senhor a - iniciada ás 7,45, Jogando o quadro ClOSO convi e,
r]' C

.

d Chá 1) ]'
) H

.

F t AI P ri
v

local sem o concurso (lo zazucro Está -assim elaborado o pro-
ra . "o anuncia o 13- . ano. '�,cs, enrique <on es, ves eero-

soluto do gramado em todo o dE-
.

c' sante do Departamento Feminino sá., dr, 'Wanderley' Junior, acadõmt-
correr da peleja. Fiel o marcador Chinês, que fora expulso do grama- grama das comemorações:

.. '

'

Na parte da manha';'.' dO, C,entro Acadêmico, "XI de

,F�-I c,o Abelardo Arantes - Presidente
Podemos' dizer que não foi, ,IJor- do no segundo tempo da' peleja rCH-

Missa solene na Capéla do Es- vereiro", que teve brilhante r!c"ur- do Centro, componentes do rHeri-
quanto mais combativo, mais ardo" lizada no dia anterior, em vir!:w:le

soo do bepartamento e acadêmicos.
raso e mais técnico aparecerm11 os ter atingido' violentm:nente o dhln- tabelecimento, com a presenç;t

DESPonTOS UNlVERSITARIOS I Na ocasião discursaram os 3('a-,

b
-

f sse o péssimo tempo teiro Zabot nl'inutos antes do bntl) dos seus DirigenteS' e a,ltas auto-
ru ros e nao o "

, Amanliã, 4" feira' com inicio ás' dêmicos Alcides Abreu - Oradq.
reinante e -a falta de chance' dos do empate, O gramado se encontra- ridades' civi,s e militares, "d C H M R·Y'. 19 horas, na caricha do Lira Tem". o entro e srta. enny r ary h-

seus dianteiros, a estas lroras o va em �ituação deploravel, cOI1ti· Após a solenidade, terão ml- '

I

I Cl'C as provas de atletl'smo con,",- Clube, terá continuação os .TOgo." Idebrand � Presidente daquele De-
Paula Hamo setsaria Iamentan{ o Buando as clluvas. ,

•.

tando de corrl'das', de obstácu-. Universitários' da operosa Fed(:]'a-' partamento,
uma derrota por largo escore, A prorrogação foi. encerradl1

C
"

Elos, dOl'S >V'iil, quatrocentos" e ção Atlética atannense de 2.stu-
INAUGURADO O SUL AMERI-Está terminada a grande jornadi, sem que o escore se movimentasse, W _-

Os "americanos" são os gra_nd;:'s embora' (1 dominio' do quadro 'visi- cem metros;
,

do saco e do ovo. dan!es d(F'TA, C: El,):' ?omd a ,�t'al·I�- CANO DE BASQUETE
.

f Salto'": em altura e e,xtensão e zaçao o, ornmo- mclO e o eI.
E A

-

(P ') f·herois. Fez-se justiça ao maIS :01'- tante fosse total. Nos 30 minut')s "

M
.. T , m ssunçao aragual, 01

,

. �'as ,provaR do' "q'lebra-pot�" e boI do C,ampeonato ulllclPal,Um- "

-

d d' 'n C pe-te. Estão de parabens os esporhs- que ontem, foram disputados o 3rco - c - -

_ ,
" 'Inaugura o oml go o am a-

tas de .Joinvile pela retl1l11b�lnte .,.i- paulaiJ,1o-viv�Ll sob constante p:uoi- "pau-de-se�o", tod_aS' em dispu- ver�It�lO, :��1. ° C�Cl�:O ,das �s- na-to Sul Americano de Basque
lórÍa do seu campeão. co, "ú'rucl:jçando cair a todo insl:an- ta de valiosos premias ofereti- SOClaçoes ;t �tJcas ca enucas � as

tebol com o jogo entre Brasil e

'O, Paula Ramos é, o vice-campeão te:' Vãhas defesas' de Tonico, dllJS dos pelos homenageados que Faculdades de 'Direito, Ciê1�cias
Perú, triunfando os brasileiros;:

-

'ntes' Econômicas e Farmácia-Odont )!o- 3 3
"

. do Estado. Lut.ou bravamente u bolas na trave e uma defesa de :\e- saG os segUI .' por 2 x O,
, 'Dr, José Boabaid, Dr. David gia, ;

__ , ... _

cOl).jtmto da Praia de Fora, ?aqlle- n�!ll l�vrand(> o arco de, um 140al
Ferreira L-ima,--; Dr, Rubens de Sábado, próxi;úo, dia 30, no pstá-

.ando Çom honra e entre aplaúsos certo, e,'is os sustos por que passa- 'p t-..
-

Arruda Ramos, Dr. Anton�o Go- dia da F. C, D" será efetuado o �r IC·p!3çaogerais. Diversos foram os fatores

1
ram os tricolores,

mes de Almeida, CeI.

coman-I
Torneio-Inicio 'de Futebol, sendo

U ' II�!II '

,que cülminaram na sua' derroLl, A ' Conforme o regulamento, a p.wti-
dante 'do 146,JL C" Almirante que, em fins de, maio, a 1,a Regala-

"O casal Heitor-Stela Bitten-

falta que fizeram Bentevi _e MamE- da foi de'Cidida pelo sistema de pc-
Ant.ão Barata, CeI. Chefe da 160 Extra UniveI;s'itária com os barcqs court tem o prazer de comuni-

<co e ,a expulsãó de Qüi::rês contri-I nalidade rnhimas, véncendo o Amé-
C:R., Dr. Abelardo Arantes, Dr, dos três clubes náuticos locais. car às pessoas amigas e paren-

;)miram muito para o esfacelampll-, rica ao �tirar nas redes a qWlrla Ivo Silveir.a Sr. Sizenando da H, M, P, tes o nascimento, ocorrido na

lo do conjunto na etapa derradei- cO�lsecut�va .pelota, ? Paula Hamos,
Silva Mont�iro, Tenente Napo"

Maternidade "Carlos' Corrêa"')'•
.ra, O tricolor foi valoroso e' ieat:' fOI o prImelrO a atIrar os

escHn-,'1
-

A b' A S B h L' r O BRASIL ESMAGOU O PERÚ de seu filho JOSÉ FRANCISCO_

Tombou de cabeça erguida, trilll- teios, dos quais Rui defendeu dois, peao zam uSJa, Aibe' t eCEntrlVe�; Em continúação 'ao certame I 'Florianópolis; 17 _ 4 : 49.
"d 'd O I }'d

\
'1' rogresso, r, r o ,

'1
'

d f t b l'
'

quilo por haveI" cumprI o o seu e- s pena ts foram )ah os por IC(),

I S R be t Müller Pascoal
su -amencano e u e o, Joga-' •.... , , , .. ' , .

. 'd o lA" N'" I r
r. o r o , l'am"ante�ontem no Rio 'as sele- Encontram-se atualmente em USO;.ver. Devemos, pOIS, conSl erar pe o menca e 'lcaclO, pI' o . I.,

Apóstolos & Irmãos, Sr, Ivo Ban-
campeão da cidade por sua valen- la Ram?s. ,

deira Côrtes, Sr. Haroldo Vilela, Gões do Brasil e do perú', triun- em todos os recantos' do mundo"

tia e coragem,
, PI�zera a grande fIgura I.sr. Osni Pinto da Luz, Sr. Jonas

fando os nacionais pelo dilata- centenas de milhares de Mot(jres.

x x x ApreCIando os 22 combatentes" Machado de Cordova Sr, Jacin- do escore de 7 x 1. No estádio do de popa JOHNSON, proporcionandtJ,
. Quiz São Pedro que a peleja '.10r- consideramos no quadro vencedor to AvÍla da Luz Sr, Silvino Rus- Pacae'mbú, em São Pa:ulo, OS1'

aos seus p'ossuidores ano a�ós ,"10?'
radeira do certàme' estadlÚlJ fosse satisfatórios todos os seus illtegran- si e Sr, Ivo Ros'a, resultados forám estes: um SERVIÇO SEGURO, Dlstnbm-

. . f't 1 t
.

I
' , Bolivia 2.x Equador O e Uru,-1 dores: Comércio & Transportes G.

disputada em melO a OI' e e lU";), es,. especta mente o centro-medlO Na parte da tarde:
Bastallte alagt;l.do q campo da rua Piazera, a,melhor figura do grama:" Em prosseguimentos ás feS'- quai 2 x Colombia 2. -Ramos S. A, - João Pinto. 9.

Boca:iilva, Assistência pequena. Vt:ar- do, Auxiliado eficazIll:ente por Téio tividades, serão levadas a efeito,
. , . , . , .. , . , , .. , .. , , '

"

S' V' CATALOGO DE MOEDAS DO,cado para as 15,30 ,horas. omente e ICO, que constituiram a )vais duas partidas de futebol entre ho o qual dará o pontapé inicial
, BRASILás 16,05 foi iniciada a Juta, funcio� sólida das linhas, PiÇlzer,a anlllou as equipes, secundárias, do Es- da partida principal, cUja "pe- Já se encontra a venda com

nando na arbitragem o",iúi'z qa Fe- completamente as ações de Nicá- peraÍlca F C X Internos S C � lóta" foi ofertada pela Concei-
t d

.'

d d-

M t rt d F ti" 'd d . -. ,..,
. ,

o os os preços e moe as de
deraçao r e ropo I ana e 'u e )01, CIO, conSI eran o um grande peri- e prm�lp�ls, do Esperança F, C. tuada CA�A PERRONE.

Ouro, Pratal, Niqúel e Bronze.
-sr. Mário Viana;'o qual apresen!ou- ,go, No trio final cumpre-nos desta- x JeroDImo Coelho F. C" as Em s,egmda, OS' reclusos pres-I Preço 2000 em todas as livra-
tSe trajando calção azul, sapatos de cal' o trabalho de Rui, que foi, baSe quais serão !�alizadas em disp,u- turão outras home�a�ens. e:n rias da 'cidade. .

basquete branco e camisa dà �nti- tante seguro nas intervenções, r:llr- ta de magnlfIcos trofeus gent11-

\testemunhO
de gratIdao a boa Pelo correio Cr$ 2500dade do :u.te�ol carioca, _

e tendo

I
rage e He,nriC[ue formaram uma boa mente oferecidos pelos Home- Administração, as quais, deve- '

'

_'_. _

como aUXIlIares os s1's . .Toao Bntls- parelha de, zague'iros, No ataque Í'J- nageados: Sr, Adão Michalski' e rão revestir-se de grande bri- PASTA DENTAL
ta Bcrreia Junior e Manuel TlIuri- i ílos -nllm mesmo plano. nana dei- CeI. João Cândido Alves _.Marin- lhantismo. ROBINSON

"

Vencido das penalidades
, ,

-,'

max�ma-s ...- 1 'JC �1-, us ,tempo
, .

pis ; Cazuza, Chocolate e I van; tá�
zaro, Nicácio Paulinho, Fornevullâ
e Nenern.

O Juiz
ótimo o desempenho do sr. ':Há

rio Viana, O mais completo arhitr-o
do país foi enérgico e imparcial nas.
decisões, contribuindo no máxnno
para que a peleja fosse disputada
dentro da maior ordem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, :cIiàriamente, no Hosp,ital de Caridade

Dr. Alvaro d� Carvalho
Doenças de Crianças

Consul:torta: RUa Tenente
Silveira,. 29
Horário de consultas: � ás 11

m.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Ir. . Milteo
.

Simius
,Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhores

CIRURGIA ·GER·AL
1)08 Serviços dos Professores Bene

diclo Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas

RUI>- Fernando Machado, lU

DR. LINS NEVES
, -

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINlCA DE SENHORAS - CI-

RURGIA. PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

upeciaJizado da gravidês, Distur
Idos da adolescência e da menopau
'lia. Pertubações 'menstruais, �'l�l,\.
mações e tumores do aparelho geni
h.l feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, v'arizes, etc.
CIrurgia plástica do perineo (ru-
turas) _

ASSISTENCIA- A.O PARTO E Ol'E-
RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças
-

glandulares, tiroide, ová-

,rios, hípopise, etc.)
...

J)bturbios nervosos - Esterilídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

-

Resíd. R. 7 de Setembro - Bill!.
Cruz e Souza - Te). 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteb'o
1)0 Hospital de Cartdade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

I
Doenças dos órgãos internos, esoe

;,. eialmente do coração e vasos

Doenças' da tiroide e demais gtan
dulas internas

CHntes e cirurgia de

sen.
hora,

-IPartos
FISIOTERAPIA. - ELECrROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO.

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles o. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski &2
Fone manual 766

Dr. Mário Welldlaa..
C1lnica médica de adulÚlfl e criaacu
Oonsultórlo - Rua João Pinto. 16

. Telef. M. 769
. Con8ulta das 4 b 6 horaa
IlJtdêocia: Felipe Schmidt •• li.

Telef. 812

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Estado i Bom bin6culo
. _'

'Grande nsae
o horário dos carros de que é agente; nesta êapital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irm.ãos, é .. seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf e��essão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a."e 6a. feiras

Nova-Trento r:

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a• feiras

Produtos Veterinarios .

Visão maior e moi, p"feitoO INSTITUTO PINH�lROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis). que a de um bom binóculofem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros alcança quem tem .ólida
e Farmacêuticos, -qúe está iniciando o lançamento de uma grande série instrução,dêsses produtos. Bonl Jivros, aobre t odcs OI

OS primeiros já a venda, são: .' assuo toa:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA

e,60 g.
, Rua Deodoro, 33 - Fl )rianópoii.VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 emâ e frascos de •••••• ,. • • • • • •• • ••••••••••• .-

lGú cm3.
.

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmã.
VACINA. CONTRA BRUCELOSE: Ampo)as de 20 cm3 e frascos VENDE-SE u-ma, de 4 faces, com-de 100 cm3.

pletamente nova, marca RAIMANN.VA.CINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cms e de 10 cm3 e frascos com transmissões. Ver e tratar nad"e 100 cm3.
Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Carros para o interior· do

16 ho-ras

14. horas
16,30 horas

- 12,10, horas

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes' estoques, atendeu
do, entretanto, a. qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ter-ner-ina (Buco-Vacina contra

Clínica Médiea e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestret, e ainda, Vacina Contra a

DR. AUJOR LUZ Bouba Aviária, Vacina Contra a: Peste Suína, etc•..... : .•......
'

..•

Médico-Operador-Parteiro Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Doenças internas de Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente respoadidas pel� Departa-

Crianças nento de Veterinária.
.

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos; quando não en

Vias Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante.
- Pulmões - Estomago - Figado

Ttàtamento da Tuberculose
Raios X - 'Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas d�s 9 às 12 é das S ás 6

__ Fone 841. FLORIAN@POLIS

Especialista
MédIco - Ef=rivo �-o Hespital. de

Ca;ridade
OUVIDOS - l"A.I:dZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Scbmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
.

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

\
.

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

Plaina

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

Florianópolis

Dr. Roldão Coasenl
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DE S.s.

NHORAS ._ PARTOS
'Formado peja Faculdade de Medi·

ema da Universidade de SAo Paulo,
onde foi - assistente por vário. ano. C!0
Serviço Cirúrgico do Prof. AllP10

. Carrêia Ndo
Cirurlfia do estômago e ..ia. ciff:ula'
res, intestinos delgado e _grosso. tirol·
de. rins, próstata. be�tlgat ute�o,

c..ários e trompas, Vancocele. bldro
ceie, varizes e hernas,

Con8ultas: Da. 3 ás 5 boras, , rua

Felipe Schmidt, 21 (alt08 da Caaa
Paraíso), TeJef. 1.598

Re.idência: Rua Esteve. Jnnior. 170;
Tdef. M. 764

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA 1
A

Mello

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o est'á
acompanhando a moda.

,

Dr. Pa.Io 'oat..
Clínico e

.

operador .

l:oDaultório: Rua Vitor Meirelea._ 16,
Telefone ; 1.405

Canaultas da. 10 áa 12 e d... 14 lt
IS brl. Residência: Rua BlWII-'

22. _ Telefone: 1.620

PROCURE

Dlfaiataria
!

Rue P'elippe Schmi t 48

•••••••••.•••••••••• _.e ••••••• _

SEU RElOGIO PRECISA ÓE
REVISAO?

..

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são ,

.

gárantidos 100%
ÓTICA !MOD�LÕ
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Teseuro

.

do Estado)
.\

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFJLITICAS

Elixir" de Nogueira
Medlcagêio auxillClr DO tratamento

da .um.

DR.· FRANCISCO CÂMARA
NETO

. Advogado
Escritório: Rua Felipe Schímidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resldencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Liudolfo A.8.
Pereira

Advo.do-Co..tabilista
Cível --- Comercial

Dr. M. S. Cualcull
Clioica excJusi..amente de criallÇU

Rua Saldallba Marillbo. 10 .

Telefone M, 733
_. - Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 aJém di! J6ill-

DR:-A. SANTAELA Inicial de Cr$ lu,oo apenas.
(pormado pela Faculd{lde· Naclo·

. Partieipaçlio aos lacroa
nal de Med��n�r��I)unlverSldade , ."J.,.-_ - .,..__""' ...;. _ _ -__ •••_ : J
I4Mlco por concurso da Asslstên-

'

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio. de preencger o
ela a PSICO::J::al do Distrito

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
Ex·lnterno de Hospital PRlqulà- quanto antes, o, nosso Cadastro Social.

'

tríco e Manicômio Judlciarlo '

da Capital Pederal Nome .... " .... . _ . . . • .. .... . • .. ..•.... •..... . ... ,.... .. .........

Ex-Interno da Santa Casa de !III·
E C··} D N

.

serlcórdla do Rio de Janeiro Rua. . . . . . . . . . • . . • . • st. lVl � • • • • • • • • • • • • • • asco � .•••.......•
OLíNICA . �ICA - DOENÇ",S MãeNERVOSAS

lJe��n�I:i�:3. Edifício Amélia Pai . .. . .. _.. .. .. ..•• ..•..• .•.. •... .....• •.•..... •

"EsêitiTÓRió 'lMoiniiÂRIO' Â: i,: ..Residência: Rua Alvaro· de Oar· Emprego ou Cargo .•... _...... ..--:............... .....••. •..•..... .

ALVES"alho. 70. Cargo do Pai (mãe) ...•...•... , .•....••...• ••....... •.•..•.•....

Encarrega-se. mediante comissão, deDas 15 às 18 horllB "

Telefone: Observo ..........................................,. compra e venda 'de imóveis.Oonsultói-io - 1.208.
Rua Deodoro 35.Residência - 1.305, • • • • • • • • • • •• •• •••••••••• ••••••••••••• • ••••• • • • • • • • • • •• • •••••••••

10Jft· lJas "CnSEMIRAS
Especíeüzeda em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DÊ CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS} ETC.

Tudo pelo menor pr!ço da p'raça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

.fl C A P I T A L A R /1

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
<tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
.

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

Coruatitui,ÕeII d. .ociedCld••
e ••rvi�o. cor.l'llto., em g.ral.
�Orgonizaçõ.. contab.i•.

Regi.tro•• marcn., di.portdo,
no Rio, d. corr..pondente.
E.erit6rio: Rua Alvoro de

Carvalho n, 43.
Do. 8 à. lZ hora••

TelefQDe 1494
. . . . . .. .. ..

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM SANTA CATARINA - DIZEM - HÁ OPOSIÇÃO! NO úLTIMO PLEITO E�EITORAL, EMI45 MUNICíPIOS, \A UDN. ELE�,
GEU APENAS 5 PREFEITOS: ..

-
' I.L

-

S�operior à da Russia IComen'ári-" do 'dia
a frota',italiana

\
\

O:b' .', S· ..
I d' V d' daio,25 (A. N'.) -Ao que in- ra Dela e er a e

forma em seu ultimo numero,
o Boletim da Camara Italiana

! de Comércio de São Paulo, a

Itália figura atualmente em

sétime lugar entre-as .grandes

1? O 1 í I' 1- 'e a
_
d',

-

e P r e ç o S
trotas mercantes ,do mundo,

D 11 com quase dois 'milhões de to-

. 'I V
' neladas. Os seis paises que, a

\ Comentário de A. Abreu. blico para normalizar a situa- precedem são os Estados Uni
- Distribuído pela Dire- ção se podia fazer, coibindo o dOIS, com mais-de 26.000.000 de
toria de Economia e As- abuso das manobras altistas e toneladas; Inglaterra, com de
sistência ao Cooperatívís- fixando os preços __; teta dos zesseis milhões; Noruega, corri
mo. artigos de primeira necessida- 3.800.000; Panamá, com -;:

A política de preços, na atual de. 2.700.000; França, com .

conjuntura econômica do mun- F<ili o que se fez. 2.300.000; e Holanda, com dois
do) tem variado no tempo e fi Coordenação' da Mobiliza- milhões. Em: seguida à Itália,

-.

no espaço, conforme as. neces-
-

ção Econômica foi o organismo vem a Russia e o Canzdá. Con
'sidàders locais de cada povo. central de todo o arcabouce ofi-l tínuam ainda fora, do rol das

Estado ou nação. A profundi- cial que havia de exercer o con- grandes nações marítimas a

dade e a agudeza do problema trole sobre a economia. As Co- Alemanha ,e o Japão.
não permitiram porém, que missões de Preco e Abasteci- Em primeiro de janeiro ulti
nenhum Governo dele se menta desde, logo.se incumbi- mo, a frota mercante italiana

alheíassem ou descurasse. Es- ram de racionar,' distribuir e era constituída de 780 navios

teve a questão na pauta das limitar preços.
' de propulsão mecanica, com

deliberações
-

desde o momento Mas, não estamos, ainda, em mais de cem toneladas brutas,
em que o conflito, assumindo período de normalidade. ASI e ,247 barcos, também de pro
as proporções do orbe, desor- mesmas contingências que a pulsão mecanica, de menos de

ganizou as bases, gerais de guerra provocou, perduram. O
'

cem toneladas brutas, além de

uma economia de paz. Quando remédio não foi definitivo e a veleiros, motoveléíros e-unida

os Estados se viram atiçados cura não se processou. A conti- des de pesca,
à luta e nela entraram por in- rruídade e a vigilância dos orga-
junções várias, cogitaram de nísmos controladores é obra

uma orientação nova na
.

sua que devê continuar.

v i d a econômica: deveram Na fixação do preço justo e

transmudar, de um momento do preço honesto intervem uma

para o outro, todo o sentido da sequência 'de determinantes,
sua organízaçào interna, para cuja pesagem merece ser feita Previsão do Tempo, até H 11')1"<Js
ocorrerem aos compromissos com cuida�o e precisão.

,. do dia 26:
)

que a beligerância lhes havia.
. Entre: tais f.ato.re__:;, o salário

acarretado. Uns de grande po- - seu nível e sItuaçao- desem
der de metamorfose, puderam peI!-h.a pa�el preponderan�e.
cedo conseguir um panorama. E.. :n:edmdo. a capacIdadel
de extrema vitalidade num ru- aquisitiva .do consumidor que,
mo. econômico de segurança em pr�meira mão se pode esta
indiscutível. Estes se transíor- belecer o preço a ser dado a

"maram em fornecedores e ar- certo produto. O salário é uma
senais das nacões em luta. decorrência do custo de vida. E,
Outros, por razões facilmente' este �em que ser, - par� valer

compreensiveis, como a mín- a rec:.Iproca, que e exata ----'- con

gua de recursos técnicos e a, sen!aneo com aque�e.'Na elabo

carência de um -planejamento, raçao d� preço s�ra de�t�cado,
ficaram na estacada sem po- com carinho, o nível médio dos

der acompanhar a �valanche s�lár:io.s reinant.es para. que se

que rolava sobre os trilhos de nao prrve de artigos uteI� quen:,
Marte. Foram estes quem mais P?r força_ de renumeraçao defí

sofreram e se desajustaram, CIente, nao possa oc_o:r�r a des

Sem manterem às vezes, con- pesas em que a aquisiçao de tal

tado direto cou{ as forças em ou qual produto. imporfasia.
luta, apresentam maiores cí-

.

Ora, � co.nhecllnento desta

catrízes que aqueles que ali- círcunstãncía e de outras, de

mentaram a guerra no próprio pende d,e estudos dem?rados:
territórío por dois, três, cinco Somente u� o�galllsmo com

ou mais anos. Nestes é agudo p�ssoa�' especIaI�zado.� tem�o
e premente, ainda hoje, a ques- disponível podera realizar tais

tão do preço. A desorganiza- lest?dos. . .' ..

ção interna dos serviços. de E, portanto, lmprescm�Iyel-
abastecimento custa a essas que o Estado', para bem legislar
nações, elevados prejuizos em �antenha um Serviç� Es�ecia
sedimentação e segurança po- Iízado de Controle e Fixação de

lítica e econômica. É que dos Preços.
desarranjos da máquina abas- ....,ôl!"s...""I.jh...o"'!'t·o..re..s""·"'jó�fi"N"'§"'b·N-!:)�e·a-tl·\)·f-5f
tecedora surgiram principal- mente são utilizadas máquinas mo

" I I-
mente, para os grandes centros dernas em precisão e rapidez, O�

os problemas naturais de satis- são construídos em fábrica moder-:

fação das necessidades públi- na sob todos os pontos de vista e

eas, que se viram, de um mo- -'JS 'SOPllZ![llp<:lds<:l sot.rç.rado .IOd
mento para outro, multiplíea- engenheiros da Johnson são reputa,
das por influência de um

_

sem dos como os melhores do ramo. Dill·

número de fatores. tribuidores: ComérCio & Transpor·
A intervenção do poder pÚ. \is ,C. Ramos S. A. - João Pinte.

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

Florlan6poll" 26 Gte Abril de '949.

.'

SERViÇO J)E 'METEO
ROLOGIA

_ i
Tempo: .Instável, com chuvas e

trovoadas;
'Temperatura: Em declínio;
Ventos: De Sul a Oéste, com ra-

j adas frescas; . ,

'I'emperaturas: extremas de hoje:
Máxima 15,20 minima 13,2.

-o O N'V I T EJ
A MODELAR conv!da a digna população de Flo

rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, que
acaba de re.ceber as ,últimas novidades para o inverno'
por preços que constituirã0 a sensação da época.

Trajano 7, ---::- Fone 1.151.

, Fino cromo PRE TO • MAF\RON •

SOLADO DE BORRACI'IA
De 37 a 44 - Cr� 145,-

OFERTA ESPECIAL O.A

----

C>9UI\I_ry
F loc<.nopollS ruo T IRADEN lES,19

r'lIllLll1
l.�IRI[IIR

CONTRA CASPA,

QUEDA nns CA· ,

ilHOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Graças à gentileza do meu amigo e conterrâneo
Armando' Simone Pereira foi-me dado assistir, em

exibição privada, .uma pequena mas interessantíssi
ma série de filmes em que se documentam, de ma

neira' feliz, as atividades sociais levadas a cabo Delas
últimas admiriístracões catarinenses. '.

.

Não sei se essas películas' serão ou não mostra
das ao público carioca. Entendo, porém, que elas de
vem ser exibidas, não sómente aqui como em todo o

país, para que a nossa gente veja quanto pode a ação,
de um govêrno que quer fazer algo em prol da coleti-
vidade.

,

'

Será difícil, em verdade, senão impossível, rea

lizar-se mais' com tão parcos recursos, sabido como é
qUE) Santa Catarina não <dispõe de grandes rendas.
Êsse "mais", -entretanto, representa "apenas" a co

locação da terra barriga-verde na vanguarda das rea

lizações sociais do país.
Em se vendo esses filmes, chega-se, sem muito

esforço, a compreender -por que San,ta, Catarina é in
'fensa à propaganda comunista, apesar de já possuir
grandes centros industriais, centros estes de, velha. '

data namorados em' vão pelos agentes vermelhos.
O capítulo referente à Penitenciária do Estado,

por exemplo, precisa ser focalizado nos nosso cinemas.
para que, os nossos criminaIistas vejam como a admi

nistração catarinense abordou o problema, Seguindo
li risca os mais modernos preceitos dos mestres na

matéria, a Penitenciária do Estado é; antes de mais
nada, um notável estabelecimento de recuperação
moral do delinquente, a par- de ser para êle escola, hos
pital e oficina. Daí a razão pela qual em Santa Cata
rina se observa a menor percentagem - 2 % - conti
nental de reincidências no crime.

Outra obra digna de todos os aplausos é a funda
ção da senhora Nerêu Ramos na Legião Brasileira de
Assistência. Custa-se a crer, na realidade, como um Es
tado com tão pouco. dinheiro, tenha conseguido levar
adiante .uma obra tão perfeita quanto esta. Os seus re

sultados, aliás, são já do domínio da Nação e valem
'como um magnífico atestado da capacidade de reali-

-

zação da nossa gente.' .

Não se pense, porém, t]ue todas essas reálízações
se cingem à capital e às suas vizinhanças. Nada disso.
A obra social que vem sendo levada a efeito em Santa
Catarina, projeta-se por igual, em superfície e profun
didade, em todos os recantos da terra da grande Ani
ta: E na figura moça de Ad-erbal Ramos tem essa obrá.
encontrado um precioso e infatigável animador pelo,
qem estar do povo.

Sob todos os motivos, pois, é preciso que êsses fil
mes sejam rodados pelos cinemas do nosso Brasil.

ALEXANDRE KONDERI
(Transcrito de "A Gazeta de Notícias" de 22 de

abril de 1949 -. Rio).

.....

; '-

\

Os il•ml··gos do albel·o 'poderia admitir que seu estabe=
lecimento também servisse de:

am COqUal·fOS
' alvo à gatunagem. E isso aeon--

ti ti teceu: Quinta-feira, ou sexta;
De há muito vem servindo à da semana última, forçaram a

população de Coqueiros, o acre- porta principal do armazem,_
ditado armazem Santa Maria, retirando de lá gêneros alimen-
próximo à Escola de Aprendi- tícios e peças de vestiário. Ve
zes, alí no Saco da Lama. ' jamos à relação: latas de leíte;
Seu proprietário só tem olhos ternos de brim, bebidas, con

para súa freguezia, sempre so- servas" cigarros, camisas, etc.,
lícito àquela laboriosa gente, etc. ,

despreocupando-se, portanto,
.

O fato, IlO dia seguinte, foi
com as visitas que, por aqueles levado ao conhecimento da au
lados, andam fazendo os amí-. toridade policial que, a estas;
gos 'do alheio.' horas, já deve de estar de olho'
O sr. Salomé de Tal nunca no ladrão.

-----------�-----------'-�I

-FRECHANDO •••

, Enquapto o campeónato sul-americano prosse.glle, com <>.

Brasil em passo de girafa, marchando de vagar- e sempre !Jara
o titulo máximo; eilquanto a disputa do Catete continua tie

acôrdo C,Dm os planos pre{\stabelecidos, com xeques ao re:

respondidos cam >xeques ao rei; enquanto tudo isso, o campeo-·
nato estadual, erigido em sinfonia inacabada, ter,minou na ma

nhã de,ontem.
O Paula Ramos morreu ao amanhecer! Qnando tudo pa

reciam certezas de vitória e_ faixas de campeões, os protestal'_
tes da Capital baquearam..

-

Advogado que fomos do grêmio joinvilense, em razões �o.

Tribunal previramos êsse desfecho: o de haver, afinal, batis

mo e crisma para os paulainos.
Ninguem estranhe, entretanto� a aparição de novo prote<;tO'

do Paula Ramos. O clube quer passar por to tios os sacramen

tos. Com os dois que- já recebeu, não pode fugir à confissão

da derrota. E se protestár outra ,vez haverá comunhão de idel!ls

entre os seus diretores, se bem que, na justiçá esportiva, o fi

nal, agora, seja evidente:' extrema unção!
Será êss'e o jeito de entrar n11 ordem, que é o último d-os SR

cramentós e que é ·também o desejo de todos os esportistas ca-

tarinenses.
, GUILHERME TAL

I'
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