
"4 obra do Govêrno Nerêu Ramos, marcada pelo espírito público dei
beneficiar a coletividade, é digna dos melhores e mais· iustos elogios"

.

-declara-D9S, em rápida entrevista. o Consgo Medeiros Neto, Deputado Federal pelo Estado de 4lagõas.
. .

Após o jantar que os depu- ilustre deputado pelo Estado
tados estaduais ofereceram aos de Alagôas, cônego Medeiros
parlamentares federais que Neto, que lhes forneceu ím
visitam o nosso Estado, os I pressões sôbre o que tem visto
jornalistas se acercaram do entre nos.

.

Como se sabe,' o eminente
representante do P. S. D., ala
goano é grande tribuno, espí
rito aberto ás mais altas con

,cepções políticas e a Slla pala-

y, .• �- O MAIS ANTIGO DlARIO VE SANTA CATARINA
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Representantes sin"ldicais conferenciam
com o sr, Ministro
do Trabalho·
Rio, .26 (A. N.) - o Ministro

Interino do Trabalho recebeu
ontem em seu gabinete, o pre
sidente e representantes das
entidades sindicais dos traba
lhadores, conferenciando com

os mesmos a propósito da co- I

memoração do dia IOde Maio.
No próximo despacho, com o

Chefe da Nação, o professor
Mota Filho Iarse-á acompa
nhar de numerosa comissão de
trabalhadores, que irão con

vidar oficialmente o Presiden
te Dutra para as solenidades

daquele dia.

J Dr. Domingos
Valente, Junior

Florianópolis hospeda o pre
zado coestaduano dr. Domirr !

gos Valente Júnior, dinâmico
diretor-presidente da Emprêza
FÔTça e Luz de Lajes e presi-.
dente do C. R. 1° de Junho.

Cavalheiro estímadissímo
tanto, naquela como nesta ci

dade, granjeando, por suas be
las qualidades de coração e

de carater e de probidade, um

vasto círculo de admiradores
e amigos, o ilustre cidadão
tem sido muito 'visitado e

cumprimentado.
·"0 o Estado" que o admira

sobremaneíra, deseja-lha fe
liz permanência entre nós.

_____-----------------------

Aberta a ínscri�ão
ao concurso

Rio, 26 (A. No) -- Na sede
do Servico Escolar da Univer
sidade Rural, no quilômetro
47 da estrada Rio-São Paulo,
acha -se aberta a inscrição ao

concurso para o provimento
do cargo de professor catedrá
tico da oitava cadeira da Es
cola Nacional de Agronomia
zoologia agricola, zoologia ge
ral, anatomia dos anímaís do
mêstícos. Pelo edital' que foi
publicado no "Diário Oficial"
de 11 do corrente, o prazo da

inscrição ao referido concurso
é de 2 de 'abril a I? de outubro.
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vra se reveste de excepcional dade, é digna dos melhores e

autoridade .especíalmente em I mais justos elogios. A ímpres
matéria de assistência social. são colhida pelo visitante,
As suas declarações à ímpren- quando entra em contáto com

sa têm, assim, um cunho de os Centros de Saúde, Grupos
absoluta insupeição. Afavel e Escolares e Escolas Normais de
acolhedor, s. excía. pôs logo os Santa Catarina,. é das que se

homens da imprensa à venta- experimenta, comumente, no

de, propondo-se responder-lhes Brasil e mesmo fóra do país ..

às perguntas depois de haver Retórno ao RÍo com a convie
feito referências aos encontros ção de que, neste Estado, mui
materiais da nossa capital e to já se fez para a prosperida
.à fidalguia de nossa gente, de e o bem estar do povo bra
cujos hábitos hospitaleiros sa- síleiro.
lientou.

-

,

Finalmente arriscamos a úl-
Fizemos-lhe a primejra per- tima pergunta, por já estarmos

gunta: ,
na hora 'zero do dia de hoje:

- Quais as suas impresões - Nessas realizações não se

das obras até agora visitadas? refletem os mais sadios prin-
- As realizações, que cons- cipios do socialismo cristão?

tituem o vasto plano de assís- O nosso entrevistado, assim
tência social e educacional de concluiu as suas declarações:
Florianópolis, são sobremanei- "O primado das ímaginações
ra impressionantes. Muitas de- cristãs preside, de fato, às rea

las, dentre as quais destaco o lizações efetuadas em todos os

Abrigo de Menores, singulari- setores de atividades públicas
zam a eficiência de uma admi de Santa Catarina. Ê evidente
nístração. a preocupação e o propósito do
Em seguida, formulámos o Govêrno Nerêu Ramos, no sen-

segundo quesito: tido de humanizar as suas rea-

l-Nas realízações do Govêr- lízações, colocando-as em run
no Nerêu Ramos não está eví- ção da felicidade do povo. Pa
dente o sentido humano de rece-me que, em Santa Catari
beneficiar os ª--esajudados da I na, foram atacados e solucío-
fortuna e da saúde? nados todos os problemas,
- A obra do Govêrno Nerêu equacionados com os Iegíti

Ramos, marcada pelo espirito mos ínterêsses da coletívida
público de beneficiar a coletivi- de".

Visita dos Parlamentares
Integrando a nobre companhia de parlamenta

res que ora visita o nosso Estado há eminentes re

presentantes de quasi tôdas as correntes partidárias
na Câmara Federal. A divergência de filiações polítí-.
cas não impediu que, no gesto de fidalguia com que
anuiriam a convite do Govêrno catarinense, se con

graçassem democráticamente homens procedentes
das várias regiões do país, com o fim de prestar .ao pe
queno Estado que tão grande projeção obteve no pa
norama nacional a deferência duma visita coletiva.

Não se pode, todavia, levar à conta de simples
cordialidade o interêsse verdadeiramente patriótico,

,

que foi evidenciado nessá espontânea afluência de
tantas notabilidades políticas do momento brasileiro
para a composição inter-partidária duma tão expres
siva comitiva parlamentar.

"Sem dúvida, Santa Catarina tem motivos para li
sonjear-se dêsse acontecimento, que não passará sem

registo em 'reiêvo nos anais de sua exístêncía política.
Distinguido' de maneira assim expressiva e marcan-'
te, o nosso Estado experimenta justa e grande ufania,
sentindo-se maior no conceito generalizado da Repú
blica e fortalecendo-se mais no incentivo do reconhe
cimento de seus méritos, no concêrto da Federacão
Nacional.

'

Mas, a circunstância de, como diziamos, estarem
reunidos no luzido grupo de- parlamentares federais,
que excursionam em terras catarinenses, dignas ex

pressões notáveis da quase totalidade dos partidos
representados na Câmara Republicana permite infe
rir-se, também, do elevado prestígio atingido .pelo Es
tado de Santa Catarina, nos mais altos círculos polí
ticos e parlamentares do país. Para tanto, é de justi
ça salientar a conduta patriótica de quantos, idos do
seio do povo cà'tarinense como seus delegados em in
vestíduras de honrosa confíança popular, têm atua
do com inteiro espírito público e ilibada compenetra
ção das suas responsabilidades de mandatários, digní
ficando a sua terra e a sua gente. Por outro lado,
Santa Catarina tanto se impôs à admiração nacional,
através das fulgurações mentais dos seus homens, -

a cuja frente se encontra essa estatura de estadista
queé o sr. Nerêu Ramos - que aos espíritos bem do
tados de largueza moral e arejamento público assal
ta o natural e louvável ínterêsse por tudo quanto, em
gleba tão favorecida de vocações para a vida pública,
têm feito os governos ao encontro da coletividade.

Isso, de-resto, corresponde exatamente às impres
sões que, de sua passagem por esta capital, onde 'esti
veram dois dias, declararam à imprensa, com uma es

pontaneidade que lhes confirma as emoções vividas
em o nosso meio. São verdadeiros depoimentos' da ad
miração que lhes despertaram as obras de vulto com
as quais as administrações do Estado, a começar da
gestão pioneira do sr. Nerêu Ramos, vêm atendendo
ao imperativo das modernas reivindicações democrá
ticas, nem só confinadas às fórmulas vagas do libera
lismo, senão' espraiadas às massas laboriosas,' cujos
reclamos naturais e humanos falam cada vez mais
alto aos deveres do Estado.

Reproduzimos, em outro local desta folha, algu
mas daquelas. declarações, as quais ao mesmo' tem
po que fazem justiça ao nosso esfôrço de Catarinenses
por alçarmos-nos a níveis de evidência entre as mais
adiantadas unidades da Federação Republicana, di
zem da atividade .prodígíosa e do idealismo cívico de
quantos _ vêm, de há quinze anos 'para cá, adminis
trando a nossa terra e orientando as fôrças de expan
são da. pujança catarinense. /

. 4'
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ordens capturadas, as quais J publica, alta traição e atívída-
Redação e Oficinas à rua U mostram que a União Soviéti- de no mercado negro, assun-

João Pinto n. 5 UGUND.À-Fl!lIRA ' ca está ajudando os comunistas tos êsses que são de natureza
Diretor: RUBENS A. RAMOS Ex..I'....so Slo C!,stóvlo _ lAtnma

chineses. O mesmo informante, interna, da Hungria." Acres- E.crit61'io e Rs.id. \!'Q
Proprietário e Dír-Gerente 7 horas. que não permitiu a sua identí- centa o telegrama que a sen- Ruo Th-od'll%\t.. '" 41

tAuto-V1a�o Itaja! - lta� - l' JIo. f'
-

d ,�ONE •• 1463 ;;,SIDNoEI N,OCETI ru.' ",� icaçao. eclarou que esses do- tença pronunciada contra Mín-
Diretor de Redação: 16g�;::;80 �u_ - Bru.lqu� - cumentos mostram uma per- dszenty não viola o tratado de _ :-:-__'

GUSTAVO NEVES Expresso BJ'U.8Qu_ - Nou TNntc feita coordenação entre a Rus- paz ou seus direitos e que, ao
Chefe de Paginação-

- .À��tl�;:S· CatarlnenM _ J01nTtl4 sia e O'S comunistas chineses, contrario, foi redigida de acor- CASA MISCELANEA dbtri-
FRANCISCO LAMAl'.QUE - • horas. porém, não forneceu g,etalhes. do com o tratado de paz que buidore do. :Rádio. R,:C, A

Chefe de Impressão: _ 4�U:;_:;::'60 Catarlnen.M - Cur1ttba Fontes da ONU disseram que, estipula que tais delitos devem I Victor. Válvulal e Di,cOlh
JOAQUIM CABRAL DA SILVA RodoTlárla Sul·Brull - !-6rto Ál.-r. se os documentos forem apoia- ser castigados. RU9 Conselheiro M .Iu- � horas.

Representante: Rápido Sul-Brasíleíra - Joinvile - dos com provas suficientes, po-
.

A. S. LARA : 13�o;i�s� Sul-Brasileira _ Curitiba _
derão servir de base para uma �()�)...-<)��)....().-.()....()�).-.()....

O._.()._.()._.(O>I;Rua Senador Dantas, 40 - 5°

16
horas.

T:mRÇA-FEDU. lr:eCtlamaç�o do govêrno nacío- ,� T' 1.', . tOo,�:,',:l;andar I
Âuto-Vlação CatarlnenH _ P6rto LI. IS a chines contra a Russia no

c
,

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro greA.ut;,_.Jlia��aacaTarLD.�M _ Curitiba Conselho de Segurança. A de- �
�

RAUL CASAMAYOR - fi horas legação chinesa realizou hoje... I c
n F Ii dOI'

.

21 .A'uto·V!�Ao Catarlnen.. Jo!nT1lt . - -

"nua e rpe e rveira, -

_ • horas. uma reuruao, na qual essas no- .. '1
80 andar Aut�.VlaçãO CatarlneJlM TllbariCl ticias foram discutidas. Até ,e

'�

Tel.: 2-9873 - São Paulo - �P���:'8AO CrIF,óTlo - Lqun. - agora, a China ainda não apre-
� Tr�oS"portes I e', ren'(ft ll·mlet-!ld!l\ t:,7 horas. sentou nenhuma reclamacão. ,- Ü J.I u" eUu"

ASSINATURAS Emprêsa Glória - IAtrIma - 7�
O

'

,
>

s»
• ��horu.-..._ -..._'

sr. Trygve Lie, secretárío-ge- I;......... e880 .........Utul - _.....ue -

ral da ONU, declarou recente-Lã 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Pcraruunui - Curitiba18 hora•.
,

e :'
A·l!.O-Vlaçto ltaJa! - ltajal -, 11 )lo. mente que não pretendia inter- , _ Joinvile - Florianópolis e Lajes. Oi

r5

Rápido Sul-Brasfleira _ Joinvile _ vir como mediador na guerra e
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinmle I:13 horas.' civil chinesa. ,CU1'itiba

-- Paranaquá -- Santos e Rio.

,0,,;:Rápido Sul-Brastleíra - Curitiba -

6 horas. O CASO MINDSZENTY
Âuto-vlaçA�u�T�:': Curttiba Budapest, (U. P.) _ O ,e

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. , z:
- A�t!�l�SÇAO catarln_ Jo1nv� govêrno húngaro negou-se a

� Agentes·. FI·uza, LI'ma! & '1' "ma'"os 11.
-- li horas. enviar representante á ONU, - fi lUj � �� Auto-V!açAo C&tarlDeIIH L&.-una para debater o caso, do cardeal , • 1

1
,_. ;á�id�vr;�i.Brasileira - Curitiba - Mindszenty. Essa negativa 'foi � Rua Conselheiro Mafr,a, 35 - Telefone 1565 W6 horas. f 1 d t I i �

a..Ráp'Jo ;Sul·Brasileira _ Joinvile _
ormu a a em e egrama a

...()......o-...().-.()....()....�()._.().....()....()_,_.()....()_o..1.3 horas. '

Trygve Lie, secretário geral daAnúndoa IDediante contráto. I Expresso SAo OristoTAo -' Lacuna -

CRUZ LIMA I d
- -

17 horas. • ONU, que dizia, entre outras DR. RAFAEL G . D Inn�çao n�
�

ExpreS5<O BrusquenH - aru.Qu. - coisás: "O governo hungaro e' � lU . f1.)l
116 horas.

, Ira;,ut!>-viayAo Itaja! - ItajaJ - li no- considera a discussão do caso DR. CARLOS LOUREIRO Grã-BretanhaExpresso BrusqueIlH ..;_ Nova Tl'ento Mindszenty perante a ONU co- DA LUZ
- �:�lá�::aSUl Brasil _ ptJcto Ále�.

mo maior intervencão em as- .DVOGADOS Londres, 1 (U. P.) - A Grã-
- II OOr&8. suntos internos da Hungria. 1-\\ Bretanha vibra de indignação"
Auto-VlaçA���� POrto Mindszenty foi sentenciado pe- Escritório: Rua "João Pi!1to em face. aos ataques comunistas.

AI�,�J.Via�Clhor��tarlnen.. Curitiba
lo tribunal ,hungaro, de acor- n.O 18 -- Florianópolis contra suas belonaves, no riÜ'·

_ 5 horalS. Yang-tsé e.está apreensiva dül.ll-
Auto-ViaçAo CatarlneIlH JolnT1le .... ,- te da possibilidade de que "d,

-':u!��7:�AO Catarlnens. Tubarlo L..u;z Farl-C' & I"IliDm.a-O desprestgio" venha afetar a po-'
- 6 horas. .• j, 1.j. sição do Ocidente na Asia. UinÁuto·VlaçlíQ Catarinenee -:- Lalr\HUI
- 6,30 horas. porta-voz do Minist'rio do Exte-
Exp.resso SIlo CrlstoTllo - Lqunu - Representações -- Con'signaçõe� - C/P1'óp1>ia rior britanco declarou que os:7 horas.
Emprêss Glória - Laguna - 8 1/2 navios ingleses tinham o direito•

• 7 1/2 horas. COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO
Expresso Bru!lQuen.. _ Bruaqu. _ de navegar no rio Yang-tsé, de-.

UJ horas.
.

y
I

acôrdo com as leis internacio- ..

__ _�.uto-VIaÇ!o !taja! - Itaja! _ UI *1 L.ouças Vidraria - Artigos de aluminio - Artigos Escolares -

.-

Papelw>ia nais, segundo as quais as belona ....

13Rh�;:� Sul·Brasileira - Joinvil'ê -

ves estrangeiras podem percor-
Rápido Sul·Brasileira Curitiba - Genel'os Alimentícios Ind,slrialisaclos - Armarinhos em gemi reI' as aguas internas de um.S horas.
bpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - II LOJA E ESCRITóRIO � Rua 7 de "Setembro, 21. país, se o govêrno dêsse país deri'

- • horas. permissão. E neste caso, o go-
RoooT1Arla ����:Ji.� P6rto Alesn Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA". vêrno de Nanquim permitiu o'.

- � horas. movimento dos navios ingleses�A,uto-VIaç!(I CatarlnenH ClU'IUba FloriaIi6polis - Santa Catarina'
- 6JJ horas. Entretanto, pouco poderá fazer"
Auto-VlaçAo Catulntila JolnT1l. a Grã-Bretanha em face d{)l.·

- =���;���. CatarInenH - t.aeuna Hospital ,Militar de Florianópolis bombard:io codmunista'dde vez;:'

I
Expresso SIlo Crtstovlo - � - que nen uma as gran es po-·-

7 horas. tênciai>, nem mesmo a Russia,;.ratuto:-v1acão ltaJ,at - It&jal - 18 ho- ALMOXARIFADO. - EDITAL DE CONCORRÊNCIA reconhece o regime comunista.
16E{;g:::_90 BrullQuens. - BruiIIQue -

Declaro para quem interessar possa, que se acham à ven- chinês como govêrno.
Rápido Sul·Brasilelra - Joinvile - da, como FERRO VELHO, um fogão marca "BERTA" .n. 175, VAI ESTUDAR OS ATAQUES'·"13 horas.
Rápido Sul·Brasileira Curitiba _ bem como outras peças de ferro num peso total aproximado de Londr�s: 'co (U. P.) - Uma

6 horas.
SABADO quinhentos (500) quilos. fonte oÍlclal revelou que o gabh-

Auto-Vla,çAo C&t81'lnen.e - CU!'itlJba NOTA _ P _ De ordem do sr. maJ'or Sergio Fontes Ju- nete britanico e15tudará, na se-,
- 5 ho.ras. .

Rápido Sul-Brasileira Joinvile _ nior, Diretor do Hospital, as inscrições dos licitantes serão en- gun?a-feira próxima, os ataqueS'''13 horas, ,

cerradas às 10 horas do dia 30 do corrente mês, devendo as sofndos pelas belonaves navais:Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas. mesmas serem seladas com a apresentação de dois cruzeiros e britanicas no rio Yang-tsé. Pos- .

- • horas.
A oitenta centavo.:; (Cr$ 2,80) federal e em envelope lacrado. sivelme.nte, na quarta-feira, (»uto·Viacllo Catartn�nse - JolnT1le.

- e hora.. 2a _ As peças acima referidas estão no páteo do Hospital govêrna, enviará uma declaração'"Auto.VlaçAo catartneIIH - Tub&rlo' •

b "d t
.

- 6 h0nl8. a disposição dos senhores interessados para qualquer exame ou so re o mCI en e a Câmara dos:�
7 ��:::sso São CriBtoTllo - LquDa - informação.

, ," �omuns. É evidente que os fUll-
ExprelM!O BrusquetIJH - aru.que _ Florianópolis, 23 de abril de 1949. clOnários britanicos estão preo�·14 horas.

AI
.

fAnte-ViaçAo naja! _ naja! _ 1. )lo. Moacir Corrêa, 10 Ten. L Ex. moxan e cupados com a perda de presti-··
raso \ '_>, gio em toda a Asia, decorrente"
- E3��r!l'UI!IQ'llen;" - SOYa TNl!.to

'A VI-sta e a pra'zo
dêsse ataque, caso·o mesmo não."

• �xf;is�r��n. - La«una - •1/1' , seja revidado. Parece pouco pro-
DOMINGO

Enrolam"'"to de motores, dI'na'mos e transformadores. vavel que se formule um protes-Rápido Sul·Brasileira _ Curitiba ".u
I-6.horas.

Instalação de luz e força." to diplomatico e não há possibi_,-
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé. lidade de que se exijam repara-

tricos, artigos elétricos, etc. ções. �._ .. ___

Representa�ões divel'1sas, com exclusividade dos insuperáv·eis AGENTES NO INTERIOR
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY". Preciso em tôdas as cidades do.·

A ELÉTRO· TÉCNICA Brasil. Negócio fácil, para ambos',

Na Capital
Ano Cr$
Semestre ...•...• Cr$
Trímestce ....•.• 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

Os orildJudll, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.

I
A direção-não se respon-

,�::=--
Viacão Aérea� -

Horário
r-� Segunda-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - tO,40 .:_ Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3.55 _

Morte

Terça-feirIJ '-
....ri

"TAL" - 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

J: r I'�;,u{ - 10,40 - N01'II
"I 'i.EHlO 00 SUL - i2,m,

Worte
VARfO - 12.30 - Sul
PANAIR ...,.. 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Laje..
PANAIR -- 1(1,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

"arte
VARIG -.U,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitih.a - Paranaguá
- Sántos e �io.

PANAIR � 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - �ul'
VARIG - i 2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL � iS,55

"arte
CRUZEIRO DO SUL - 15,3tJ

'ul
\

Sezta-fetra
"TAL" - 13,00 - l1ojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.•orte
PANAIR - 10,40 - Norte,
VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

f

Sábado
I "TAL" _ 8,00'- JoinvHle

Curitiba - Paranagu-á
- Santos e Rio.

,VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3 55

��
,

Dominflo
I PANAIR - 10,40 - Norte
I CRUZEIRO DO-SUL - fiOO
l f�AIR � .13,[0 !J1L i �'-"-.J.

------..---------------------�

Dr. CLARNO G ..

GaLLETTI
ADVOG�DO

Crim. • civel
Cqlllltituição d. Socl.da i_

NATURALIZAÇOES
Titulo. Dcolarat6rioJlO

!·i;

90,60
45,00
,25,00
9,00
0,50

;l,71T

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos
..
srs. interessados que.

tendo regressado de sua viajem ao�
E&tados Unidos ,da América do Nor.
te ,e países visinhos, o Dr. Cio Ro.
cha Amaral reabrirá seu e&icritório -

(Rua Presidente Coutinhn n. 22'),
nos primeiros dias de agôsto, _espe.
rando continuar a merecer as espE:.
ciais atençl'es de seus amigos f!
cliente5l.

Pe!!ro Medeiros, Au�iliar

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

IRMANI)ADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS É HOSPITAL DE
CARIDADE

.

os sexos, mesmo nas horas
Escrever a Caixa Postal,

- São' Paulo.

vagas .. ·

ADMISSÃO DE IRMÃOS
'FABHJCA '.oE ,FOSFOROS (PRON

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Ma<pinário Cr$ 250.000,00
Pré-dio, [moveis Cr$ 90.000,00
Situllda em Campo Alegre - �. ("..;,
Vende-�e tb. só maquin:lrio
lnforma,ções com A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina",

Para cumprimento da deliberação da Mesa Administrativa, reuni
da em 21 do corrente, torno público, que admissão de Irmãos, elm

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

l



L
'

<�IA 30. _S,ÁBADO. 'GRANDE SQIRÉE DE ENCERRAMENTO DO MÊS. INíCIO ÀS 21 HORAS. PARA MAIOR CONVENIÊNCIA
.DOS SRS. ASSOCIADOS, AS ,�fESAS SE·RÃO RESERVADAS A CR$ 20,00. RESER�VAS ,DE MESAS,' NA SECRETARIA DO

CL�BE, NO SEGUINTE HORARIO: DAS. 9 ÁS .10, DAS 14 'ÁS 16 E DAS 18 ÁS 19 HORAS.

E8TAD -Quarta-telrls 21 Qe Abril ... "49 3

'�,n!�oSoi�x�"n�.��ve�,�r!�mentares: .. Curso· de· operadores telegraficos
rerro que visa quebrar flexionar I

,o pareceram ao ágape, Acham-se abertas, na Delegacia da Escola de Aperfeiçoa-
ANIVERSÁRIOS: dobrar o sentido harn�ônico d� alem .d?s dep�tados que ora mento dos Correios e Telégrafos, no período de 18 de abril a 2

DR HAROLDO PEDER- comunhão legal do país. (MIlito nos visitam, a�nda os 5.rs. Go- de maio próximo, as inscrições para -o curso avulso de opera-
:!'JEIRAS bem).

.

vernador Jose Boabaid, sr. I dores telegráficos.
T

.

t
Permita sempre Deus e" SIR Presí

,

ranscorre, nes a data, o
nome presida a esta terr>l.q�n�l:i�� Aau O

b
�:mos,

. res�d��te .

da O, curso constara de, i�struções de Morse, Baudot, Teleti-
.aníversárío natalício do nosso seu povo, e, assim, nunca nos al-

ssem leia, srs. Ferreira LIma po e le�ulamento telegráfico.
-distínto conterrâneo sr. dr. Ha- cance a intel.l1périe e a dcsnraça de e.Othon Gama d'Eça, Secretá- Serao admitidos sómente candidatos do sexo masculino.

"

, roIdo Pederneiras, 'engenheiro- ver um Brasil, onde não, se visll.llll-' nos da Fazenda e Segurança, Os interessados serão atendidos diàriamente na sede da

.civil, e diretor-presidente da h1re, dentro, do _panorama sublime Des. Urbano Salles, Presidente escola existente. em uma das salas da Diretoria Regional onde
.

t t E
A (C suas asprraçoes, a garantia da d T'b d'

-

'

.impor an e mpresa Sul Bra- lei, da verdade e da justiça. Oue
O �l' unal e .JustIça, Ten. poderao obter melhores esclarecimentos.

sileira de Eletricidade, onde o esta ilha, que. por uma feliz coutei- Nerocí Nunes, ajudante-de-or
:pôs a confiança do exmo. sr. dêucia . em relação ao modesto era- dens do sr. Governador, Depu
'Governador do Estado, e umà dor ev?ca. o nome el? sustentáclll.o tados Nunes Varela, lider da

.das mais sólidas culturas téc-
da Bepública - Flor-iano - nasc�· maioria Alfredo Campos A::
elo na mesma terra em que nascI A"

'
. .

' n

-nícas em Santa Catarina. seja a espada erguida pr-lo Bl asil t�n!o DI? MUSSl, Protogenes
Sua vida funcional tem sido par� manter a ordem, a paz,' a lei, a Vieira, Pmto de Arruda, Orty

"um constante trabalhar pelo lustIça,. a ,verdade e o ail1,ôr entre de lVIaga:lhães Machado, João

-progresso do nosso Estado, sen-
os braslle.lrosl E se. nesta !lh!l. ver- Ribas Ramos Antenor Tavares
de e cheia de esperanças, f.or pe-·

. '. '

-do grande sua folha de servi- queno o ambiente para a grandeza
Bíase ��raco, GUIlherme Ur-}

-ços à nossa terra. do sonho ele Eloriano
, que se alar- ban, Félix Odebrecht e Wigand

Aliando à sua lúcida inteli- guem os horizontes e penetre por Persuhn, do PSD, e da UDN,
.gência qualidades de trabalho todos os quadrant�s do �stach), os srs. Paulo Fontes R. Eme-

porque Santa Catarina também ,','()-'
'

.perseverante e cidadão probo, ca imensa expressão do marti roló- renciano,
. Oswaldc: �.abral,

-soube reunir a seu redor inú- gico cristão - o daquela virgem Konder ReIS e Bulcao VIana e

meros amigos e admiradores .que morreu para conservar seus O sr. Braz Alves do PTB srs

-que, pelo transcurso de sua
ideais ,de fé.

.

Rubens Ramos, de O ESTADO' IDlit�loO ..�e O 3· Con. HOJ"e"t f êríd t 1'; Ih
Srs. Deputados, vamos rrscar no Adã M', d d A NOTIeI' 11 U II U

_

gra a e�e�en ��na a reia, . e
I mapa da te!ra, ampla c.urrinhada ao. I�an a,. e I, A,

,presta:ao me�UIvo�as hqme,pa-I d�' l?enetraçao, Ser-emos .toJus hs n- de Joinvíle, Jarr9. Callado, de gresso '(Oleramorl" <. -.
gens, as quais, nos, prazero- I (üreltes:, aqu�'outr<!s qUlStTi'111 n��- A GAZ_ETA, waicir Mendonça, U

:mente, nos associamos. tentar,.a dIstan.Cla, a expansao de DIADIO DA TARDE, wai- U·O d DOI I-
. 27 DE ABRIL

':SR ORESTES BITTENC'O'URT ge.og�aflc� ela pais ; agora, LIma dir Grisard da ASAPRESS CH e e S A data de hoje recorâa-nos que:
. 1111ssao nos temos: a ele sustentar a . _

' e .

.

Faz anos hoje o sr. Orestes distancia, a expansão legal da na-
Sebastião Neves, de REGIÃO Rio, 26 (A -. N.) - Realizou- -em 1,63, os holandeses foram

.Bittancourt, conceituado co- ciorialidade. Esta, a banrlcirn qr.c SERR'ANA, de Lajes. ,
se,' ontem, no salão de festas destroçados em um combate

merciante nesta praça. ,nos �ai orien:ar ,quando tiv�'1Il0S Em meio ao ágape falou, di- 'do Palácio Hotel, a cerimônia junto a Iha de Santo Antonio,

SRTA. ALCIREMA MOTTO
de tranportar 0_ \Tale de lt.aJ'H e zendo da finalidade da visita da instalação do 3° Congresso por tropas. brasileiras;

.
sentir a agitação; a febnlHladt'dI' I t

.

d H teí - 1.753, foi nomeado Governa-
ESPEZIM

1
desta terra. ali naquela cici.ipicn ex-

os par amentares do Norte n er-amerrcano
.

e o eIS,

Aníversaría hoje a graciosa e pressão do notável parque indus- do Brasil a Santa Catarina, o conclave que ora se promove dor da então Capitania de San

-gentil senhorita Alcirema Mot- triul, q�le recebeu o cakl�anwnto sr. Dep. Aristides Largura, que no Rio, sob o patrocínio da As- ta Catarina, D. José de Melo

=to Espezim aplicada aluna do 1
etnológico de homens tangidos do declarou que isso acontecia em sociação Inter-americana de Manuel;

,

. .

'
_.' Velho Mundo e de tal maneira 111 decorrênci

'. 1756 h'
.Instítuto de Educaçao e filha.l tegrudos em nosso meio, que seu

ecorrencia de compromisso Hoteis e Sociedades congêneres, - em. ,na Ba ia, nasceu o

-do sr. Rodoval Motto Espezim sanglle se cristal.izou panl fOI''llar com OIS seus colegas, após per.:. que reune representações de notavel naturalista Alexandre

ode d .. Solohá Espezim. fi mesma fé,. a mesma espel�ança e a correr os Estados do Nordeste toda a America. Rodrigues Ferreira; falecido em

Às, suas amiguinhas a ani- mesn,la conf.wnç? nos elestll1os. do e que assim o fizéra"para qu,e .,.,., _

Lisbôa a 23 de Abril de 1.815;

-versariante oferecerá un:.a lau- B�s�l� i����t�tu��ml�'ais alem tiver- fôsse.o u_osso Estado conhe�i- CIN'E'M'A.S
- em 1.806, foi envia.do ao Rio

-ta mesa de doce e refngeran- mos ele ir, a 'convicção antecipada do, atravez O traball10 do séu
Grande tio Sul, afim-de ,crear a

'teso que f?l'mulamos ,é de .que em, Santa Govêrno, 'por quantos, repre-
comarca de Porto Alegre, o Ou-

SR. JOAQUIM MARTINS Cata�·ll1a,. l:a�ra n�ms ,bTflÇOS .c!0 sent.antes do povo brasileiro ODEON; hoje ás 7,30 horas vidor de Santa Catarina;

BAPTISTA t[ue Jl1tellgencIa. Nao fora o receIO na CAm
'

F d' 1
.

t
'

... c o sucesso, continua -- em 1.825, depois de ter saido
, ele ferirmos a alheia sensibilhlade

a ara e era, em as '

Completa hoje <seu 830 ani- e diríamos, que nesta terra, :;abe responsabilidades de legítimos A ORQUIDIA BRANCA da',CoI'ôniâ; com o intuito de se

.) 'versário o nosso di.stinto con-I nn'ir-se o �raço à ir�teligência, pa- mandatários do povo. Por fim, COM: Barbara Stanwyck - Da- juntar com sua escolta as nos-

terrâneo sr. Joaquim Martins ra �unstnlll', com es�orço herelll�o, agradeceu a acolhida que a vid Niven - Bichard Conte sas fôrças e combater a insur

Baptista, acatado comerciante �a�f�����s��s��a�n���tan���n;����� todos foi proporcionada em

.

No pro'grama: 1) Noticias da Se- reição de Lavalleja, foi aprisio

�nesta praça. -majU1 sllIad SOPllE1Jll 'alsap.TON op nossa terra. mana - Nacional. 2) Metro Jornal nado por este o General Frutuo-

O ilusire nataliciante que, péries, il1fol'tunios e. desaires, te- A seguir, oferecendo o jan- - Atualidades. SO Rivera;

na vidà, sempre se tem condu ..
mos profull�a conflança e�ll que tar, falou o sr. SaUlo Ramos, Preços: Cr$ 6,20 e 3,20 -- em 1.831" faleceu em Porto

'zido por nobres sentimentos llm,a das .rlJals robustas i):I.a5!.r�s Presidente da Assembléia', cujo I Censura até 14 anos. Alegre, Rio Grande do Sul, o

,. _ .. . que SUpOJ tam o teto da naClOll.lil- di f
. . .

- I C '1 d M'l"
,

'-'Cflstaos, prodIgalIzando maIS elude _ esta terra _ jamais nos ISCUrSO 01 aplaudIdo, segum- '

_.
,.. ,�rone e I IClas Jose Pedro

<confôrto àqueles que o têm f;)ltara, ela que tão grand(;'s homens do-se-Ihe com a palavra o sr. ROXY, fechado para reformas. Cesar, autor do mapa da Pro-

procurado, solícito às campa- n�ste l_l1omento. te:ll oferec-ldo à nd.. Dep. Aliomar Baleeiro, da . '...
víncia de São Pedro do Rio

"nhas de benemerência impôs-
C'lOl1alldade! (MUlto bem). _An�es Bahia eleito pela' UDN que IMPEHIAL, hoje ás 7,30 hora,�' Grande do Sul e que foi grava-

. , .

" era Lauro Muller, uma voz nar 111- '. •

"

'Se, ponsso, a SOCIedade em que tempestiva mas ordeira, realizundo em magnIfIcas palavras, exter- Atendendo a inumeros e insisten- vado em PaJ;'is;

'vive, motivo porque, hoje, dia o sonho de uma Republica; hoje, nau as gratas impressões que tes peel'idos.
- em 1.840, repentinamente, fa-

<do seu aniversário natalício, s�o' aquêles outros que estão no levam todos,os seus colegas de Últimas e elefinitivas Exibições lE:ceu, a frente da Cavalaria Im-

Teceberá múltiplas homena- C_ongresso, como N�reu Ramos, que Santa Catarina do seu Go- 2 grandes filmes 2 perial, nO,Passo do Azeredo, nas
.

. I tao relevantes serVIços ter!l pre�ta· A'
.

J '

gens de seus amIgos. do a esta terra no sentido de con-
verno e do seu. povo. MULHER CALUNIADA proximidades de Porto Alegre, o,

FAZEM ANOS HOJE:
'

I
wllidá-Ia, defendê-la torn�l-la mna Levantando o brinde de hon- COM: Heddy Lamarr - Dennis General Bonifácio Isas Calde-

_ a sra: d. Maria Conceição expressão áU,tê!ltica l)erantc o lutu- ra às. excia. O sr. dr. José Boa- .O'Keefe _ John Loder rón, empenhado em' bater os

''Ú'uimarães Colaço, éspôsa
J

do ro·s F_) t d b
baid, Governador do Estado, 2° o filme inescluecivel I farroupilhas; ,

J
-

C 1
.

I'S. epll a os, rece emos com ' .

d 1
;8r. oao O aço SObnnho, e \ emoção prOflll1da no coraçi3o, ccm

em exerclcIO, usou a pa avra FESTA BRAVA 1-
em 1.865, o General Manuel

'professora aposentada. 'os melhores eflúvios d'almn. êste en- O ,sr. Dep. Vasconcelos Costa, Tecnicolor Luiz Osório, com o Exército Bra-

_ a sra. d. Olindina Coelho contro entre as vossas consr.iênc1,as c de Minas Gerais, que, em es.,. COM: Esther Wíllial11s _ Ricar- 'sileiro, partiu dos arr.edores dé

--Borges espôsa do sr. Antônio as nossas. Qu�remos convosco pug- plêndido discurso disse das do MOlltal'ban _ C"d Ch�I'I'sse Montevidéu, marchando para;
, , nar por UIll so Ideal, lutar por uma . _ '.. .

J_ J "'-

-:Borges dos �antos'A' . _
unica aspiração: a de ver.o Ufa- aSplraço�s dos brasUeI�os, ;na No programa: 1) Cinelandia Jor- Paissandú;

_ O »r. LUIZ Eugemo BeIra0, si] sempre maior, como a voz mais construçao de um BraSIl maIOr nal _ Nacional. 2) Dianas Esporti-
- em 1.875, deixou a adminis�

.cont.ador. autOrizada da América, a abr'ir 'iS e melhor. vas _ Short. tração da então Província de

_ o sr. João André de Sousa, rumos para o N<!vo Mund(? e a Finalizando a feliz reunião
. Santa Catarina o Dr. João To-

.

t S 'd L'
constrmr em melO ao ContmeJ'.te d J 'B b'd Go

' Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 ,

d S'l
'comerClan e em aco os 1· onde êle' floresce, uma dviliz:.lção,

O sr. r. ose oa aI, y�r- Censura até '14 anos.
. me alva;

'mões. uma nova ordem, que a Europa nadar do Estado, em exerclClo,
--- em 1.890, foi inaugurada a

_ o sr. Acácio Cabral Neves, destruiu pela guerra e nós cons- agradeceu em brilhante impro- RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas estrada de rodagem ligando Ti-

.,da Casa Moellmann. truimo,s. ,pela paz! ,(Muito bem). viso tão cativante prova de A figura ele um pirata aventm'ci- jucas a Nova Trento neste Es-,

_ O sr. Amauri Temporal.
Permita De�ls 9ue a voz do sa- simpatia cordialidade e amiza- 1'0 ... que desperta para o amôr os tado. Esta rodovia, com cerca'

cerdote, de pe,. diante de sua IT'la- '

_ O menino �nio Luiz Alves. gemo mas com a alma genuflcxa, d� dos, representantes da Na- corações femininos, fazendo com de 34 quilometras, foi contrata-

_ o sr. Álvaro Bonzon. possa ser uma expressão Golf'tiva çao, fazendo votos por que le- que as mulheres que dele se enamo- da pelo Coronel Henrique Car

_ a sra. Nadir Garcia Kuei- tI?S rep.i:esentantes d� Pátria. � ma- vem d� nosso Estado impres- ram só conhecc-ssem dôres � infol'- los Boiteux, associado,com o Sr.

--rà. mfesta9ao ele,um UlllCO aI�selQ ,de sões as mais gratas e felizes tunios, José Alexandre Natividade, ten-
um utllCO enlevo. de uma so amHl:'

.

_ a sra. Iná Wendhausen a de ser Santa atCarina semper fl)r� J. Arthur Rank apresenta: do sido orçada em Cr,.$ 45.700,58.

BallalUs. te como seu nome, granrlé <:;omo

,PRED,lOS
IRONIA DO DESTINO André Nilo Tadasco

NASCI'MENTOS: 'seu sangue e heroica como Sl'llS

filhos! (Muito bem; mnito bem
COM: Rex Harrison - Lílli P:.1-

.

CLÉA-MARIA Palmas prolong'a'das). I mel' - Griffith Jones SONO E SAÚDE
, Com o nascimento de uma ALUGA-SE o prédio da rua Ar- Homantico. Diferente.

,-encantadora criança, ocorri- tista Bittencourt, nO 32. No programa: 1) A Marcha di!

do na Maternidade "Dr: Cal'- O JANTAR NO RESTAURAN- VENDE-SE o prédio da Avenida Vida - Nacional

10s Corrêa", .acha-se em festas TE ROSA Mauro Ramos, nO 199.

o lar do sr. Walter Anseln10 Às 20 horas realizúu-se, no Ambos a tratar com Sr. José G.
.

Firmo de Oliv�ira Cruz, e de Restaurante Rosa, um jantar L. Carvalho" á Praça 15 de No

sua f'xma. esposa d. Clqe Ra-, oferecido pelos representan- vembro, 1 - sobrado.

mos, ��amar?io de Oliveira çruz.1 tes do povo de Sant.a Catarina
\C12a-Mana se -shamara a I aos seus coleO'as da Câmara PASTA DE''''T

primogênit.a do feliz casal. I Federal.
b ROBINSON

AL

LINHosDALYY
PREFIRA OS LEGITIMOS

GENUINO PRODU_TO DO BRASIL

lHO. OE LINHO E ALG. "DnLVY" S. A.
Janeiro·

no Pissado

Amanhã, RITZ e ODEON
SAIGON

Em cada período de vinte e

quatro horas, oito horas de so

no são precisas ao organismo
para renovar as energias du
rante o dia.' Os que dormem
pouco estão mais sujeito ao ata

que das doenças infecciosas.
Evite tudo Que possa desfalca"
o tempo de sono necessário à
saúde. - SNES.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
LIVRE. Creanças maiores de 5

anos poderão entrar na sessã'o dc 5

horas.
FILMES DA SEMANA

.



CAPITAL E

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCí:NDIOS E TRANSPORTES
Cifras d� Balanço de 1944

RESERVAS '....... Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.7�5;97

,

67�(l53,245,30
142·176.603,�o
118.687.816,30

76.736.401.306,20

II HSTAOO-Guana .el§ a 27 �ti Abril ela 'UI49�----------�--------.------------------------------------------�-----------------------------
DOENÇAS E OPERAÇõES

DE .

-OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

•

(Cabeça-Pesooço-Boca)
DR J. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson,
do Rio de Janeiro. \
.Díplomado em Broncoeso

fagologia, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Chéva
lier Jackson, dos Estados Uni-
dos. '"

.

Operações de catarata, dos
vesgos, 'receita de oculos etc.

Operação do Bocío (papo).
do lábio e céu da boca fendidos
de nascenca. Tratamento cli
nico cirúrgico das amídalas,
das sin}usi�es, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo

ne 1.447.

realidade SOViética. Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
'Dr .. Antônio Díh �qssi

'Por GEORGE DEXTER
Em 16,tle outubro. de 1948, o É claro que a notícia deixará

delegadó brítaníco à Comissão de ser tão interessante se íma
de Dírettos Humanos das Nações ginarmos que dois terços da
Unídas fez algumas declarações queles alunos foram matricula
importantes sobre 6 chamado dos contra a vontade.
trabalho involuntário, na União O Izvestíya de 5 de março de
SoviéÚca. Citou os milhões de 1948 anunciou que, durante a

'casos de encerramento arbitrá- primeira metade de fevereir'Ú do:
rio de Indivíduos nos campos de referido ano" apenas 4.381 alu-:
trabalhos forçados e falou tam- nos ingressaram I, voluntarla
bém dos outros milhões de pes- mente anquelas escolas da Ucra
soas que lá vivem obrigadas a nia, o que representou apenas
trabalhar para o estado, muitas 4%' do contingente exigido pelo
vezes em ocupações pesadíssi-, Governo, para a referida área.
mas e nas piores condições de Depois de terminados os cur-

saúde e de hígíene , sos, quer dessas escolas de reser-

As declarações do delegado va para o trabalho, quer das
britânic,o foram verdadeiras, uníversídades soviéticas, os alu
rnas não tiveram para ilustrá- nos formados ficam sujeitos

,

las a qualidade de detalhes que ainda à vontade do Governo,
a questão exigia. Por isso, pare- que é quem lhes determina o 10-
ceu-me utíl dedicar um de meus cal em que devem exercer suas

artigos a esse aspecto da reali- atividades. Segundo um decre

dade soviética, já que em minha to baixado em 23 de junho de
viagem pela Rússia pude colher 1936, esses alunos devem traba-:
informações preciosas a tal res, lhar pelo menos durante tres

peito.
'

anos em SUÇl.S profissões. Os que
Antes de mais nada, precisa- vêm das escolas de treinamento

mos dizer que a Constituição so., industrial, são em consequencia,
viétiia dá apoio legal ao traba- outra vêz recrutados compulso
lho forçado quando, em seu ar- riamente, para períodos de 4

tígo 12 o classifica de "obriga- anos de serviço para o estado,
ção ". Além disso, o sistema ecõ- periodos estes que são quasi
nomico do pais baseá-se inte- sempre prolongados até abrari- de qualquer empregado' remu-

gralmente na autoridade abso- [er a maior parte da vida do nerado de empresa para outra.
. . AUTOMOVEL FORD 49lutá que tem o Governo sobre o trabalhador aniquilando-o pa- A pena para a transgressão Vende-se um, em estado novo,trabalho do povo. ra qualquer tentativa de troca dessa lei é de dois a quatro me-

com 5.000quilometros, 4 portas. VêrMas comecemos pelo princi- de profissão. ses de prisão. e tratar com Oswaldo Nascimento,pio. Estl,ldei com todo o cuidado A rigor, o recrutamento para O mesmo decreto estabelece, no Hotel LaPorta .esta questão. A vida de traba- as escolas de treinamento in- pena de seis meses em campo de
lho, na Rússia, tem inicio nas dustrial equivale a um recruta- trabalho correcional, com re-

escolas chamadas de reserva mento direto para a industria, ducão de até 25% do salário,

VENDE SEpara o trabalho, as quais exís- porque os alunos, ficam desde para. os trabalhadores .seJ? aS-J i

_
tem espalhadas por todo o país inicio, encarregados de varias síduidade. Segundo jurrspru
e se encarregam do recruta- espectes de produção. Segundo o dência firmada pelo Supremo
menta dos jovens de ambos os que li no Pravda de 15 de reve- Tribunal Soviético, o atrazo de
sexos considerados em idade de de 1948, essas escolas deram mais de 20 minutos constitue
se preparar para servir o Esta- conta da produção de 2,000,000 ausênca e deve ser punido com

do, em todas as profissões. As de toneladas de carvão, 270.000 a mesma pena.
matrículas nessas escolas não toneladas de minerio, da revisão Para os trabalhadores das ín;
.são feitas voluntariamente. Os e reparo de 2.000 Iocomotivas e dústrías militares ou rerroví
alunos são alistados e, queiram 17,000 vagões, da construção de árias, os castigos para tais fal
ou não queiram, têm de fre- 2.400 maquinas metalúrgicas, da tas

<

são sempre muito maiores,
quentá-Ias. fabricação de instrumentos no indo de oito anos de prisão a
Os cursos são de duas espe- valor 'de 60 milhões de rublos e prisão' perpetua.

cíes: (1) os de treinamento in- de peças de maquinas agrícolas Por decretos de 15 de abril e 9
dustrial, destinado a preparação no valor de 4 milhões de rublos. de maio de 1943, os . trabalha
dos trabalhadores. comuns, Como volume, essa produção dores das estradas de rerro a
príncípalmente para as in,!us- não deixa de ser interessante, das vias de comunicações flu
'trías de produção pesada e para mas que pensaremos dela quan- 'fiais e manítímas ficaram equí
mineração, e (2) os cursos co- do soubermos que consumiu mr, parados aos soldados do Exér-

'

merciais e de ofícios especíalí- Ihares de horas de liberdade cito Vermelho, o que significa Responsabildades. .. . .

zados, inclusive trabalhos fer- roubada a jovens que não tive-

Ia
lei miitar, isto é, ao artigo 193, Receita .

roviários. ram direito de seguir suas voca- 7, al. d, do Codigo Criminal, que Ativo.. . . . . .

1 Sinistros pagos nos últimos 10 anos .A finalidade dessas esco as ções naturais? '

estabelece: "A ausencia por �

não é propriamente oferecer Quando recrutados para o mais de 24 horas constitue de- Re�ponsabilidades. . . . .

. I Diretores:treinamento técnico para os que trabalho, os jovens sovietícos serção e é punida com privação.
desejam seguir qualquer -car- não podem escolher o lugar em da liberdade de 5 a 10 anos". ! D,r. Pamphilo d'Utra Freir� de Carvalho, Dr.•�rancisc� de Sá,
reíra de sua escolha. O interes- que devem servir, Conheci, em E a prova de que os .gover- I

'

Anísio �as8orra, D� _:O:��l� _�a��:t� ��e_ ����J� _ ':. :��e_ �:::u.: �
se principal _é preparar traba- Moscow, uma moça chamada nantes russos acham isso natu-I _.� .-••••••••� - or_�. _. _.,.. - �- _ or. _. - .. ............,.

lhadores para as profissões que Sonya Alexeev, que hav�a termí, ralíssim? é. que recentemente

G· d P" /'0 estado no momento mais ne- nado o curso do Instítuto do intensífícaram a campanha pa- Ula O aranacessita. Aço, na Capital russa.' Dearite- Ta 'que se use de 'rigor sempre
Como o número de .matrícu-Jda comissão encarregada de de- maior na aplicação dessa lei.

las voluntárias para tais esco- signar a nova turma de especta, Tenho 'comigo o numero de 10
las é geralmente muito reduzi- listas para os varios postos, So- de setembro de 1948 da revista
do, um decreto baixado em 2 de nya declarou não querer sair Trud, onde está publicado um
outubro de 1940 autorizou o re- de Moscow. travou-se breve dís- artigo em que o autor pede aos
crutamento de alunos, nos mol- cussão. Mas o chefe da comís- diretores de todas as empresas
des do recrutamento militar são encerrou br�talmente o as- que submetam ,mediatamellite
obrigatório.

" ,

sunto com esta frase: aos Tribunais 'Populares todos
A impopularidade das escolas -Camarada, você irá para onde os casos de trabalhadores que

de treinamento industrial, prin- for mandada! tenham abandonado o serviço
cipalmente, 'pode ser apreciada O Pravda de 19 de [ulho de sem â devida permissão. E os
pela seguinte noticia do Moscow 1947 comentou o fato dizendo Tribunais Populares soviéticos r

Bolshef'ik, de 14 de fevereiro de coisas ásperas sobre Sonya Ale- custam ·tanto a encontrar ra-
1947,: xeev. zões para absolver alguem !
"Há um crescente desejo, en- Outra terrível restrição á li- A cínica propaganda soviética

tre a juventude soviética, de in- berdade dos trabalha.dores so-
I
apresenta, de vês em quando, ao

gressar nessa's escolas, como se viéticos é a impossibilidade em mundo grandes cifras' repre- mente, muitas vezes, esses totais
pode ver do fato de que, duran- que ficam de mudar de emprego sentativas do total de produção são altos. Mas o que �mporta sa
te a ultima chamada,ma,is de sob não importa que protesto. de suas industrias de sua bel' aos povos livres do, ociden
um terço dos alunos vi'eram vo- Um decreto de 26 de junh'o de agricultura, e de Vál:ios de seus te é o preço real dessa produ
luntariamente"'. 1940 prOibiu a saida voluntaria campos de atividades. E, real- I çào. Porque nenhum cidadão

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Meâernos métodos de tra.tamento
Horários

Das 10 ás 12 horas e das ,13,30 ás 14 horas.

Consultório:
Rua Tiraden teso 9

Residência:
Hotel La Porta

..........
-

......

Casa Recem
,

consfrutda

OOtÍ�[PAfNrFUA lD nos CO�l�
�p..CCIDENTES DO TRABALH0-==4

s e o a SOC:IAl.�

PO�lO A!-�GRi;,

DE S o c UPA DA
RUA FELIPE JliEVES
6;10 c.netcos, toda de

meteriel..
TRATAR NESTA REDAÇÃO

RUA VOL(JNTÁ�IOS DA PÁTRIA N.· 68 1.· ANDAR

PLANTANDD DA
Tem V. S'. pomar, jardim e ne

cessita de árvores rrutríferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2

C,'XA' POS'TAL, 683 • TELEFONE 6'ô4Q • TE"EGRAMAS: .PROTECTORA.
•

.�:?Agencia Geral para 8ta. Catarina
Bu.a Felipe Schmidt 22-Sob.

Cáixa Postal, 69 - Tal. "Protectora" -- FLORIANOPOLIS ......... ,. . ,. ... ,. .... ,. ... . .. . ....... ,. .........

Vende-se
PASTA DENTAL

ROBINSON
..... lO ,. � �

CANETA PERDIDA - Foi perdida,
ontem, sem a tampa, uma caneta "Par

ker", Júnior, .de côr marrou, que, sendo:

objeto de valor 'estimativo, pede-se ai

quem a acou a gentileza de restituí·1a
nesta redação, OU ao sr. Artur Beck, na·
"Salão\ Progresso". Gratifica·se.

Dor motivo, de mudança'10

Grande área de terreno iii cultivada
(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianóp.olis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com' o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel' C�uzeiro.

......,_._-....-.-_....-_........._.-_-.-..........._., .."J'..-_-_- ,....-..-....-_-.-_..-.-.-.-.-_......... ...r-..._,.�
,

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

das democracias desejaria uma

produção abundante mas que·
lhe custasse a energia, a digni
dade, a honra, o direito e a li
berdade.

Publica relação dos comerciantes e industriais 9000 seus enae-

recoso
-

Cada guia é vendido aeomnanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina. •

Redação: Rua Prudente- de Moraes. n. 626� +. Curitiba.

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento -de
,

,
Flori e Pomicultura... .

H. J. Cipper.
Corupá. I

Mun. de Jaraguá - Estado d� Santa Catarina.
'Peçam catalago gratuitamente.
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Ouçam iiieriemen'te, das 9 às 13 e das 17 às '22 horee

RADIO lU81"
J

IYO 9
1530 k i locieios ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. C/iTARINA

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, 'N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ..- ENTREGA
RÁPIDA

BOM N'EGOCIO
lJ,ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
urta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

Irdor truiçõe« nesta redação

Suspensa a
..construção

IAvi§o aos
Iettores

..
,

Washington, (U. P.) - O. PRC-3 - RÁDIO GUANA-
.secretárío da Defesa Louis BARA, do Rio de Janeiro -

.Johnson mandou suspender a 1.360 quilociclos, oferece valío
construção do super porta- so prêmio a quem lhe remeter a
.aviões "United States", de .. história, a notícia ou o fato
,ô5.000 toneladas, cuja enco- mais original e curioso, observa
'menda estava sujeita a contro-] do nesta 'região. O programa
-vérsia. Ainda na segunda-feira "Copacabana Bluce" e "0 Es
passada a Malinha anunciou tado" darão o resultado dêsse
que fôra batida a quilha do concurso mensal.
-novo vaso em Newport News, Escrevam para a Rádio Gua
mas o porta-voz do Departa- nabara - Avenida Treze de
.mento da Defesa interpretou' a Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
ordem de Johnson com signifi- de Janeiro, contando o que sa

"cativa de que a construção se- bem, de trágíco, de engraçado
rá suspensa de uma vez. Esse ou fora do comum, e candída
vaso de guerra foi concedido tem-se a um valioso prêmio que
:para servir de base a bombar- aquela emissora remeterá a

deíros capazes de transportar quem fôr contemplado.
:� bomba atômica, Seu preço "Copac!1bana Cl.ube" - . �e
estava calculado em 188 mi- Segunda a sexta-feira, das !-t,' dJ
'lhões de dólares, além de 30 I

às -15,30 �ora�; e aos sábados,
a 35 mühões para equipá.Jlo das 13,30 as ln horas.
com aviões. Deveria acomodar Diretor do programa: Carlos
:24 bombardeiros pesados ou Pallut.
120 caça;;. . .. , , , .. - ,.

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. '........... Se ricos quereis ficar
IA cgrnhtllij· da r,h.h�(, De modo tacil .elegalfi UI lU.

r '

1
Fazei hoje uma inscrição

Los -Angeles, (U. P.) o Credito Mutuo Predía
'Os cruzadores americanos "st, . _

.

'Paul", de 13.000 toneladas, e As águas do mar não constituem

"Machester", de 10.000, esta- perigo para a conservação dos Mo-

vam ontem a caminho da Chi- tores JOHNSON Seà Horse pois in

na, com numeroso contígente dos êles, antes de sair da fábrica.
de fuzileiros navais a bordo - são tratados por um processo espe

.anuncíou-se hoje aqui: cial, Idealizado e executado para
O Jornal "Los Angeles �xa- proteger as partes metálicas contra

miner" declara que os dois va-[ os efeitos corrosivos da água salga'
-sos de guerra, que zarparam da. Distribuidores Comércio �

ontem, tomaram o rumo da Transportes C, Ramos S. A. - �oão
'China. Entretanto, o contra- Pinto, 9.
almirante Thomas Binford.
que estava a bordo do "Man
chester", afirmou que ambas
as belonaves iam fazer uma

viagem de rotina.

• � ••• OI
.

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para omar.

Informações
.

nesta redação

s
-

---�--_..�

Muitas felicidades pelo Dasci...
to de seu filhinho I

Mali, não esqueça. que o ,melh.!

p�esente para o seu "PJMPOLHO'"
é uma caderneta do CRt:DO'()
MUTUO PREDIAL. I

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

•.. reune som ... acabamento .•

solidez .•. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para'
pronta entrega. .. êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Subwal'tzmauD
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT' 'S!Â
CX. 134 - Te!. KNOT

Florianópolis
-------....,...----------_ ....

A -, , ,tençao ...

za.

Os autores da tarefa recla
mam para si o "record" mun

.

díal de pintura de uma casa.

pois o anterior e� de 17 minu
tos e 4 segundos Foi, o último,
estabelecido em Colômbia,
Ohio, há vários anos.

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

t"e.UA VOLUNTAR!OS OA. .PÃTRIA N.- 68 • 1.... ANO,I\ft
C"",,'''I'''OSfAl,,,'''f3' TElEfOM1_· tEU;GólU'" """'l).1"EciQlUllOo

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Feíipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

'Moedas antigas ou mudernas�1o H E � E M
Tem alguma moeda antiga em su� casa? Conferindo a . data pode : diplomada i."valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terá.:, I!I
Compre um CATALAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e i OfeTece seus serviços. =!(,jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes. v

• Cartas a Maria Inês. l
O pr-óprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

I.. Ferreira. I<Cr$ 10,00 para cima. ...

Caixa Postal 55.Obra rarissima e de grande utilidade. : (l
À venda em todas as Livrarias da Cidade. ..Sil••o••••oe ..

PREÇO: Cr$ 20,00 , " (........ . .

'30 MIL IMIGRANTES PARA
I

O BRASIL ..

A Comissão Mista Brasil
OIR está encaminhando para
nosso terra trinta mil imigran
tes, dos quais seis mil nos cus-Itarão 70 cruzeiros' por cabeça,

j
,

e os restantes nenhuma des
pesa acarretará ao erário pú-
blico. '

Fato altamente auspicioso, maxima rapidez e garantia para transport e de suas mercadoria.
deve êle ser posto na devida A'g�nt�s em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
evidência, pois faz parte dos
fatores favoráveis, entre os

. quais se devem considerar as

causas demográficas e econô
micas, sem se perder de vista
os fenànemos socíàís resultan
tes.

Os imigrantes que nos estão
chegando em contingentes de
dois mil mensais, foram, pre
viamente, selecionados na Eu
ropa, e osteritam títulos f,ísi-
cos, funcionais e morais do
mais elevado teor.
O entusiasmo em face dêsses

trabalhadores justifica-se dada
a rara oportunidade de se' en

contrar elementos humanos
em (juantldade maior nos gru

pos étnicos dispostos à imi-
gração. Só grandes cataclís
mas, como a guerra de que
saímos, são capazes de deter
minar circunstâncias favorá
veis a tal acontecimento .

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

Uma casa pintada em
2 minutos e melo

Nova' Brunswick, N. J. s. (U�
P.) - Uma casa de 5 cômodos

. foi pintada em 2 minutos e

32 segundos. A proeza foi rea
lizada por 96 pintores em favor
de um veterano de guerra pa
ralítico. Cinco mil pessoas as

sistiram à extraordinária proe-

Atenção! !!
.

Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

Díàríamente entre �
FLORIANÓPOLIS

ITAJA1'
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

•

U8.AOO &Jcuém, tar_ • ..,.
Iheiro da ilnstraqIÓ a«ma.�
lhe, em ......vel reato. QJD ot.Uce do

""ce!ent.e ..porit1vo InfoT. kma�
_ v. Si&. de _taro ao�
001' ..�:ESTEE TAl.,
Bt,., O NEY APEnITiV(}

�. PREDILETO!

'tm��ts1]
� li,., J1()(}{)U1'O /).f 1(/10{H./ff[)..({}I1. f fêtiVROl
f
;0

li '1'1..14.'- _

)

o Sah�o"

"VI�RCiEM ' ESPECIALIDADE"I
( lA 'W ETZEL( tNDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA f� 1,OUPA BRANomSSIMA

.s���'ltct�
... .

ESPECiAlIDADE
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domingo·
o

FAC será
Campeonato Citadino

efetuada

realizado . no próximo
.de Ciclismoa Sábado

de velocidade

Promovido pela

a prova
......................... :

Avai I Figueirense, no próximo do. ing
--------------�---------------------

..
--------- Em Comemoração á passagem no próximo dommgo , no can:-

do "Dia do Trabalho" jogarão po da rua Bocaiuva, os tradí-
,

cíonais rivais Avaí e Figueíren-.
se, os quais aproveitarão a oca

siao para apresentar os seus

novos esquadrões.
É desusada a ansiedade do

público pelo sensacional con

fronto de domingo.Direção de P�DRO PAULO MACHADO

Promovido pela Federação
.Atlétíca Catarinense de Estu

dantes, realiza-se hoje, com iní
cio ás 19 horas, na Cancha do
Lira Tenis Clube, o torneio iní
cio de basquetebol dos Jogos
'Unversrtários Catarinenses de

1949.
Tomarão parte as Associações

atléticas das Facudades de Di-

CAMPEONATO FLORIANO
POLITANO DE CICLISMO

Realizacão : Dia 1 de maio de

1949 homenagem ao. "Dia do

Trabalho",
Percuso: 5 voltas "Circular".
Partida: 9,30 horas.

Arbitras de honra: Dr. José

Boabaid, Almirante Antão Alves

Barata, Dr. Adalberto Tolentino
de Carvalho, Dr. Armando Si
mone Pereira, Dr. João David
Ferreira Lima, Dr. otnon f1a

reito, Cíencías Econômicas

ellar
dos mais disputados e sen- Gama D'Eça, Dr. Leoberto Leal,

Farmácia - Odontologia. sacionaís. Dr. Raul Caldas, Sm. Solon
Pelo enorme entusiasmo que Os jogos estão assim progra- Vieira e Dr. Osmar Cunha.

vem despertando nos meios es- mados:
. Arbitro Geral: Jorn. Waldir

tudantís, o torneio em reterên- 10 jogo - Ciências Eeonõmi- Grisard.
cia promete levar uma grande cas x Farmácia-Odorrtologta Juiz de Saida: Tte. Teseu Mu-
assístencía á quadra do Clube 20 jogo - Direito x Ciências níz.
da "Colina" e dado o equilíbrío Econômicas Juizes de Chegada: Snr. José
de forças das equipes degladian- .3°. jogo - F'armácla-Odonto- Gusmão de Andrade, Dr. Osval
tes é de preve'r-se um desenro- logia x Direito

_ �d.O
Bulcão �iana, Major Rosa

DATAS MARCADAS PARA O TABELA DE JOGOS DO CAMPEO- no de Araujo, Cap. Nelson Car

REGRESSO DAS DELEGAÇõES NATO DE VOLEIBOL E BASQUE- pes, Sm. Rubens' Lange, Tte. An-

AO. SULAMERICANO DE TEBOL DA CmADR tonio Fajardo, Sr. Guilher

FUTEBOL Dia 29-1-49 - VaIeI: Ubiratan X I Schuermann, Sr. Osvaldo Meir�,
Clube Atlético Catar ínense : Bas- Sr. Moacir Schuttel e Sr. Elpí-

Rio, 26 (Via Panair) Os quete : Barriga Verde X Lira Tenis dia Machado.
últimos jogos do Campeonato Clube. Cronometristas: Erico Strae
Sulamericano de Futebol realí- Dia 3-5-/l9 _ Volei : Ubiratan X tz Junior, Prof. FLávio Ferrari,
zar-se-ão no Rio, no dia 18 de Barriga Verde; Basquete: Caravana Sr. Dib Cherem, Sr. Gustavo
maio 'entrante, mas, a partir do Ar, X Clube Atlético Catarinse. Neves Filho, Sr. Pedro Paulo
do dia 4, já começarão a dei- Dia 6-5-!19 _ Valei: Barriga Machado e Sr. Aribaldo Povoas.
xar esta capital as delegações Verde X Clube Atlé íico Catarinen- Juizes de Percurso: Dr. Heitor
que tomaram parte 110 certame.

se; Basquete: Lira Tenis Clube X Ferrari, Dr. Paulo Otto Schei-
Dessa maneira, em avião da Pa- Ubil'atan. demantel e Dr. João B. Bonassís.
naír do Brasil e em clípers da Dia 10-5-49 _ Valei: Lira Te- Juizes 10 Pôsto (Rua João Pin-
PAA, as representações partirão nis Clube X Ubiratan; Basquete : to - Avenida Hercilio Luz) - Sr.
de regresso, na seguinte ordem: Barriga Verde X Clube AlIético Walter Mussi - Sr. Ledo Leite -

dia 4, via Buenos Aires, a dele- Caf arinense. Sr. Lauro Batistoti.
gação do Equador; dia 6, tarn- Dia 13-5-119 _ Basquete: Clube Juizes do 20 Pôsto (Praça
bem via Buenos Aires, as dele- Atlético Catarinense X Lira Tenis Etelvina Luz) - Sr. Osmar Mei
gações do Peru e da Colombia; CIÍJb.e e Caravana do Ar X Ubíra- ra - Nierefes Haviaras - Wilson
da 7, via São Paulo e Campo tan. Abreu.,
Grande, o primeiro grupo, com- Dia 17-5-il9 - Basquete : Cara- Juiz do 30 Pôsto (Praça Lau-
postode treze pessoas, da repre- vana do Ar X Lira Tenis Clube ro Mueller) - Cap. Mauricio de
sentação boliviana, seguindo o e Ubiratan X Barriga Verde. Souza Spalding - Sr. Gualter
restante três dias depois; a 9, Os jogos terão início ás 19 110- Baixo Sr. Agapito Veloso.
viajará a equipe do Uruguai, as- ras, somente às terças e sextas Juizes do 40 Pôsto (Avenida
sim como a delegação chilena. feiras, devendo os jogos transfe- Rio Branco - Rua Padre Roma)
A última a deixar o Rio será a ridos por motivo de chuva serem - Sr. Gustavo Zimmer - Heras
turma do Paraguai, que se díví- realizados na rodada seguinte.

I
mo Damiarii - Osni Barbato.

rá em dois grupos, o primeiro, O returno obedecerá à mesma I Local de Partida e Chegada:
no dia 10 e os demais no dia Tabela, devendo o mesmo ter iní-: Frentes das Lojas Hoepcke.
14. cio no dia 20 de maio, si não tiver Equipes de 5 Corredores.

sido transferido nenhum jogo do Inscrições por Clubes filiados.

---------------._-'------------------------- ._---

Torneio-Inicio de Voleibol Universitário
Está noite na cancha do Lira TAni� Clubp.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA
CATARINENSE
Nota Oj1icial

Em sessão de Diretoria reall
sada nesta data, com a assisten
cia do Conselho Tecnico,' a Fe

deração Atlética Catarinense
deliberou:
a) - Fazer constar da ata um

voto de louvor ao SecretarIo
desta Federação José Gusmão
de Andrade pelo exito alcança
do no Concurso, Miss Santa Ca

tarina dos Esportes em que se

sagrou vencedora a Senhorita
Dirce Noemi de Souza candida
ta da Associação Atlética Bar

riga Verde;
b) -- Fazer constar dé ata de vo

to de louvor e agradecimento a

todos os dirigentes e atletas das

embaixadas aos Campeonatos
Brasileiros de Basquetebol Atle
tismo realisados, respectiva
mente, em São Salvador e São

Paulo, pela disciplina e esforços
demonstrados naqueles certa

mes:

c) - Nomear o Sm. Walter
Mussi para ocupar o cargo de

Tesoureiro desta Federação;
d) _:.._ Realisar no próximo dia
1° de Maio :- Dia do Trabalho
- conforme estabelece 0,Oalen
dario Desportivo desta Federa

ção, os campeonatos regionais
de ciclismo, em Florianópolis,
Blumenau, Joinvile e São Lud

gero;
e) - Designar as autoridades
que dirigirão o Campeonato de
Ciclismo em Florianópolis no

próximo dia IOde Maio;
f) - Deferir o pedido feito pe
lo Dr. Paulo Otto Schdemantel,
em oficio, para ser juntada ao

Relatorio apres�ntado pelo Sn'r.

Aldo Nunes 'e referentes ao

Campeonato Brasileiro de Bas

quetebol uma explicação sobre
a sua missão de Delegado desta
Federação ao Congresso ele Bas

quetebol realisado na Capital da
Bahia;
g) - Proclamar Campeão e Vi
ce Campeão do torneio munici
pal de basqu�tebol, respectiva
mente, Caravana do Ar Esporte
Clube e Ubiratan Esporte Clal)8;
h) - Proclamar Campeão e Vi
ce Campeão do torneio inicio de

basquetebol, respetivamente,
UbIratan Esporte e Caravana. do
Ar Esporte Clube;
i) - Proclamar Campeáo .e Vi-

ce Campeão' do torneio inicio de
turno.voleibol, respetivamente, Ubira- CLUBE ATLÉTICO DE AMADO-

tan Esporte Clube e Clube Atlé- CAMPEONATO SUL-AME- RES
t íco Cataririense ; RICANO DE FUTEBOL Da agremiação que encima
j) - Aprovar a partida de velei- Dando continuação ao certa- esta nota recebemos um oficio
bol realísada no dia 22-4-49 en- me sul-americano de futebol, comunicando a eleição de sua

tre as filiadas Lra 'I'enis CI�I)e estão marcados para hoje os I diretoria provisória, a qual fi-
e Clube Atlétíc» Catarinense, seguintes prélíos: cou assim constítuída:
com a vitória d'J Lira T8i:l.iS :lu- Brasil x Uruguai, no Rio. Presidente - Yoldory Alves.
b(� por 2 x O; Perú x Bolívía, em Santos. Vice-Presidente - João Car-
k I - Aprovar a partida r!€' bas- Chile x Paraguai, em São

110S
Prats.

quetebol realísada no dia 22-4-49 Paulo. 10 Secretário - Moacir Perei-
e:r:tre as filiada', Associação O Brasil enco,}1trá-se invicto !a.

Atlética BarrÜ5'l VBrde e Cara- na liderança s.endo os seguin- 20 Secretário - Mozart Frei-
vuna do Ar Esporte! CI:.lbe ('Ciro a tes os resuitados dos jogos: tas Mendes.
vitõI:ia da Assor.l<W5.(J A Barri- i ;Brasil, 9 - Equ�dor, 1 1° Tesoureiro - Aldo Silva.
g::i Verde por 37 x :r3; Bolivia, 3 - ChIle 2 20 Tesoureiro ..:_ João Carlos
.) -.- Consid·�o.� abenas as 111s- Paraguai, 3 - Colômbia, O

jMeirenes.(.;I\·�q, ao ":;<;l.,D�f!:';!1nt() Flor: .. - Brasil, 10 - Bolivia, 1 Conselho Fiscal - Milton Po
nópolitano de Ciclismo até o di� Paraguai, 1 - Equador, O 'li e Aldomar Sales.
211 jo corren;:(" a(, 'Jual St\!ll':!lt e Perú, 4 -Colombia, O

.

Diretor Esportivo - Heitor
.: :'cl': crrerão ,c.:i· associações dcS'- Brasil, 2 - Chile 1 Santos.
r;(Jl' �'vas filiad? � nesta Ca;,::r.: Paraguai, 3 - Peru, 1 Diretor de' Publicidade
m) - considerar licenciado, Brasil; 5 - Colômbia, O Norton Romeu Linhares.
;'"rp' �. corrcé1,'·" ano, 0 Ta�lbo.té Chile, 1 - Equador, O Diretor do Material esportivo
I!.;c 1 f_rte C'·, ")� in�lusivE pua Bolívia, 3 - Uruguai, 2 - Nei Hamilton Prats e Antô-
:r,l., L dás H '11Í,::to·;a�;. Uruguai, 2 - Paraguai, 1 I nio Russi..

.

Florianópolis, 23 de abril de 11)49, Chile, l' - Colômbia, 1 Diretor de box - Manoel Ta-
Osmar Cunha Peru, 4 - Equador, O vares. ,

Presidente Brasil, 7 x Perú 1 Diretor de Catch - Mário

IJosé Gusmão de Andrade Uruguai 2 x Colômbia 2 Nascimento.
Secretário Bolivia 2 x Equador O i Gratos pela cômunicação.

,

sela

ALTERADA .A TABELA DO SUL

AMERICANO DE FUTEBOL

Rio, 26 (V. A.) - Reunido ontem,
o Congresso Sul Americano de Fu

tebol resolveu alterar a tabela C

os locais do atual certame Sul 'Ame

ricano que ficou sendo a seguinte:
27 abril: Paraguai x Chile (São

aulo) e Perú x Bolívia (Santos'.
30 abril: Perú 'x Chile (Pacacm

bú) , Paraguai x Bol'ivia e Brasil x

Uruguai (Rio).
4 maio: Colombia x Equador e

Perú x Uruguai (Rio).
8 maio: Uruguai x Chile (Belo

Horizonte). Colombia x Bolivia e

Brasil x Paraguai (Rio).

o UBIRATAN VENCEU FACIL
MENTE EM BLUMENAU

Excurcionando sábado ultimo à.

cidade de Blumenau, o Ubiratan,
desta Capital, enfrentou e venceu

facilmente naquele dia os conjlmtos
de velei e basquete do Grêmio Es

portivo Olimpico na cancha. deste,
.pelos escores de 2 x O (15 x 8 e 15
x 17) e 31 x 19, respectivamente.
Assim formaram as equipes ,f)o

campeão ilhéu:
Voleibol : Dedéco, Erico

,
Car.iar

go (Serafim), Soncini, Humberto Co

Eddie.

Basquetebol: Eddie (Erasi-io),
Bicudo (Camargo), Marcos (Dcdé
co), Érico (Humberto) e Serafim
(Eddie) .

Vadico, o ponto alto da equipe
viu-se Impossibilitado de s�g\lir
com o clube, sendo sua falta bas

tante lamentada pelos blumenaucn
ses.

Pretendia o Ubiratan rea lisar pe
lejas em Gaspar, pela 111anh3, C

Itajai, à tarde, o que não foi pos
sivel devido ás chuvas, tendo' a de
legação, que viajou sob a chefia do'
seu presidente sr. Rubens Langc, re
gressado à Capital domingo à tarde,

AAgon�a
dà lsma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita.

- Mendaco ._, começa a circular no

sangue, aliviando os aceseos e os ataques
da asma ou bronquite, Em pouco tempo
é passive! dormir beol, respirando Jivrf" c)

facilmente. Mendaco alivia.-o, mesmo

Que o mal seja antigo, porque dissolvé e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia. arrui
nando 811a saúde. fazendo-o senti r-se
prematuramentevelho.Mendaco tem tida
tanto êxito que se oferece com a gara.ntia.
de dar ao, paciente respiração livre e ficit
rapidamente e completo alívio do soiri
mellto da asnta em poucos dias. Peç!:&.
Mendaco, boje mesmo, em qualquer
farmúcia. A nossa lYarantia é a 8ua maior-
prGteção.

�-

Men tiac €) A�,��.:;.m
.

..

fRAQÚEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

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

() VALE De ITAJ,U
Pl'Ôe1B.:rem 11& Agêllcla

Prol'1'e8so,
LIVRARLA ·�3, I.J:VRARU �

ROSA 4



I',' RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

•••

Dr. Alvaro de Carvalho
, Doenças de Crianças

ocnsuitorto: RUa Tenente

Silvei:r:a, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

!1s. .

Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. O'uerreiro da
Fonseca
Especialista
Efetivo rio 110spi.tal de
Caridade'

O'UVIDOS.- l�A.H.nZ € GAR
GANTA

Tratamento e Operações'
Residência: Felipe Sohmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela 'manhã no Hospital
Á tarde; Rua Visoonde de Ouro
P;re10 n, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Mé.Ueo

Dr.. Milton ,Simone
Pereira

Clinica Cirurgic'a
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
[)08 Serviços dos Professores Bene

,meto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral -- Doenças de Senho- de

ras - Proctologia
Eletricidade Médica._

, Consultório: Rua Vitor Meireles n:

2'8 - Telefone 1.307
Consultas: ,Ás 11,30 horas e à tar-'

de das 15 horas em diante
Diretor da Maternidade e médico do

Residência: Rua Vidal Ramos n.
H�spital de Caridade

65 _ Telefone 1.422.
'CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
'

Clínica Médica e Cirúrgica do

Diagnóstico, controle-.e tratamento DR. AUJOR LUZ
{&llpl�cializado da gravidês. lli'iI'lM'- Médíco-Operador-Parteiro
lbio8 da adolescência e da menopau- Doenças 'internas de Adultos e

fi. Pertubações menstruais, : 1.�l'l'
\ Crianças

mações e tumores do aparelho geuí- A'lta Cirurgia - Cirurgia, Geral -
It&l feminino. Doenças de' Senhoras - Partos -

Overações do utero, ovários, tr-em- Vias Urinárias - Rins - Coração
"uns, apendice, hérnias, varizes. etc.

_ Pulmêes _ Estomago - Fígado
!Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
tnras) Raios X -"Eletrocardiografia
,àSSISTENCIA AO PARTO, E OJ:'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz 'do

RAÇõES OBSTÉTRICAS '

"

Tribunal)Rua Santos Dumont, n. 8.

�n�riçãs gíáiidUlarés; ii'rordé�
-

o�I-�-Consu1{âs"das !)""âs 12 �' das"3'-lI's�'
rios', hipopise, etc.)

,

__ Fone 841. FLORIAN0POUS
Dhlturbios ner_vosos - Esterilidade

�

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

DR. LINS NEVES

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

Dr. Roldão Coueal
CIRURGIA GERAL -- ALTA
RURGA - MOL�STIAS DE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de S10 Paulo,
onde foi assistente por vário. ano. �o
Serviço Cirúrgico do Prof. AlJpIO

Corrêia Neto
.

Cirurgia do estômago e via. eirc:u�·
reI intestinos delgado e grosso, tlrOl'

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. Varlcocele, bidro.

cele, varizes. e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas. , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Çaoa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua, Este,ve. Junior, 170;
Telef. :M.I 764

Resid. R. 7 de Setembro
'Cruz e Souza - Tel. 846.

Eili!.,

!DR. POLYDORO ERNANI DE S'

THIAGO

Co
Médico e parteu-a

Hospital de Caridade de FIo.. ;
rianópolis. Assistente da

Maternidade i
Ooenças dos órgãos internos, esoe-:

, cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan-'
.
-

dulas internas

Clínica e cirurgia 'de senhoras

-,Partos

FlSIOTEI\.APIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
ft.(nURIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

Dr. '.alo 'oatn
Clinico e operador

Conlultório: Rua Vítor Meirele., i6•

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12' e dai' 14 ,.

I! hrs. Resídência : Rua Blum_.
22. - Telefone: 1.620"

--Õr. M. S. Canla.
Clínica exclusivamente de eriançea

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

DR�A. SANTAEiÃ-�
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de !!edicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex.lnterno de Hospital .P§lqul(l..
trlco e Manicômio JudICIÍ\r1o

, da Capital Federal
Ex-Interno da San ta Casa de !.(I.

, serlcórdla do Rio de' Janeiro
OLtNICA MltDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsult15rlo: Edifício Amélta

Neto, - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

"alho. '70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência ,- 1.305.

ms.
CONSULTóRIO:

Rua 'Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCI1\:
Avenida Trompowski 113

Fone manual 766

Dr. Mário Welldha._
Olnica médica de a4ult08 e criançea
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4, ã. 6 hor..

lleaidência: Felipe Schmidt li. U.
Telef. 812

Carros pa'ra o interior do Estado I Bom binóculo
. " GrHnde visão

VARIApO SORTIMENTO DE CASEIVIlJ1.AS 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 preço da praça' DR, FRA::!�o
CAMARA

Fap.(1 uma visita à nossa üasa e verifiqu,e Escritório: Rua Felipe Scbimidt" 21 (sobrado) (Alto da casa "O

nossos preços e' ,artigOS' �:�fJ!�da: Rua Alvaro de Car-

"C A. P I T A L A R "I v_alh_o,_36__F1o_ria_,;;nóp......oli_S
pessoais, conce-,

a ,conceituadaO hor-ário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é I) seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feira-s

16 horas
14 horas

16,3ú horas

- 12,10 hora,s

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
'. -

ínstruçao.
Bona livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - FI .r ianôpolie

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGA'NCIA 7
PROCURE

Dlfaiataria
A

Mello

••••••••••• "! •• • ••••••••••••

·Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Plorestal de Santa Catarina. no

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

Plortanôpofís

SENHORITA!
A/ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná ,KNOT .

EM GARRAFAS GRANDES
Preterindo-o está

acompanhando a moda.
............................•

FERIDAS,' REUMATISMO E
PLACAS SIFILITIC.I!S

.

Elixir de Nogueira
Madioaçeo auxilicll' DO tratam.nte

da .ifiJi.

Produtos Veterinario's
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos. /'

Os primeiros já a venda, são:
•

SULFAGlJANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 comprimidos de
e.se s.

VACINA CONTR,A MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Wu cm3.

SÓRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.•
VACINA COl')TTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
100 cm3. ,

- I
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de' 10 cmâ e frascos

de 100 cm3. .'

Dos dois últimas, por serem os seus prazos de valídez 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
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra ..

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 PÍNHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eI)
centrados na Iocalidade de residência do solicitante.

"

Dr. Lindolfo ,4.6.
Pereira

Advotado-Contabilistà
Cível -- Comerciel

Cozutituiçõe.' de .oci.dade.
e .el'viço. cor.lato., em geral.
rOrgjlnizaçõ.. contabei•.

Regi.tro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
E.eritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. '8 à. 12 hora••

Telefone 1494

..

Esc�iTÓRiô �M:OiúiiÃRIO' Á: L:
. .-

ALVES

Encarrega-se, mediante comissão.
compra e venda de Imóveis.
Rua Deodoro 35.

de

lOJA
.

DAS CnSEMIRAS
Especteüzada em artigos para-I

homens·
RECEBEU

"

ClONAIS
CI· MANTEMSlt-

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

Representante 'em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais., mediante mensalidade de Cr.$ 20,00 além da Jóia

Inicial de Cr$ 11.1,00 apenas.

'ParticiPJlção nos Incrps
............-.·.-.-.-.-.w.·.-. ....,.. ...,..-.........·.-.WM-......W:"...-.-.-.-• .-_-....-.-. "'"�
Pedimos 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. Civ.il •..
'

.........• : D. Nasc. . ...•........

Mãe ....•.•.•...•. ....•. •..•..•. •••.••••••• ..... • ..•........ ;

Pai .....•. . ..•...••..••••••.••.•.•.•....••..•..••....•.

Emprego ou Cargo .........•. '
•....•.......•.....•.......•........

Cargo do Pai, (mãe) ..•....•••.. .••...•.•... .•....... . ••..•...•..

Observo •...••••....•..••••.••••••.• , ••.•...••..•.•..•..••.....•..

/.
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NA A�EMBLÉIA LEGISLATIVA DECLAROtJ O SR. DEP. CôNEGO MEDEIROS NETO, EM SEU DISCURSO DE AGRADEÇI
MENTO: "ANTES ERA LAURO MültER, UMA VOZ NÃO �INTEPESTIVA, MAS ORDEIRA, REALIZANDO O S O N'H O' DE.

.
.

.

UMA. REPÚBLICS; HOJE, SÃO AQUELES OUTROS QUE ESTÃO NO CONGRESSO, COMO N�RÊU RAMOS� QUE TÃO RE ..

LEVANTES SERVIÇOS TEM PRESTADO A ESTA TERRA, NO SENTIDO DE CONSOLIDÁ-LA, nEFENDÊ-LA� TORNA-LA.
UMA EXPRESSA0 AUTÊNTICA PERANTE O FUTURO"'.

\

Dentre aJS homenagens com

que o Govêrno do Estado e os

representantes do povo eata
rínense significaram o seu

agradecimento à .honrosa visi
ta dos parlamentares federais,
representa-ntes dos Estados do
Norte do Brasil," brilhantes as

efetuadas, ontem, na Assem
bléia do Estado e no jantar ofe
recido pelos élf"""JUtados barri

gas-verdes aos seus colegas.

NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

Às 17 horas a. Assembléia
Legislativa do Estado .realízou
sessão especial, presidida pelo
sr. Saulo Ramos, e secretaria
da pelos srs. Joaquim Pinto de
Arruda e Alfredo Campos, pre
sentes 28 srs. deputados.
Após declarar iniciados os

trabalhos daquela sessão o sr.

Presidente designou os srs,

tia 'Abril de t949

o O N V I'T ,B]
A MODELAR convida a digna população de Flo

rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, que>
acaba de receber as últimas novidades para o inverno
por preços que constituirão a sensação da época.

.

Trajano 7 - Fone 1.151.

PARA FERIDAS,
E C Z E M' AS,
INfLAMAÇOES,

lo

FRIEIRAS,
E S P I N H A S I E T t lf�@-===-..--:-----.-=:!J

i

FRECH o ..8.

Os nobres parlamentares patrícios, ora hospedes.

de nosso Estado, visitaram diversas obras de assistên
cia social nesta cidade. Ao depois leram no jornalzi-
.nho clandestíno da U. D. N. que a Colônia Santana, o
Abrigo de Menores, etc. foram construidos com ver

bas federais. Essa deslavada mentira dos anonimas
não colheu o efeito desejado. Fôsse corno -rôsse, as rea
lizações aí estavam para a apreciação dos visitantes e

para a negação dos eternos vigilantes noturnos do,
oposicionismo local. As petas e patranhas do folhêto
dos diretores misteriosos serviram, todavia, para que

. os ilustres itinerantes formassem uma conclusão mui
to segura respeito ao sr. Nerêu Ramos, como estadis
ta, como admirristradór ve como político. O episódio .

valeu para que os parlamentares que hospedamos
com justa satisfação, concluíssem dos motivos impe-·
ditivos de um acôrdo em Santa Catarina. O Diário, ór
gão anônimo, deu o pano-de-amostra da mentalidade
udenista aqui pelo Estado. As realizações do sr. Nerêu
Ramos serviram para consagrá-lo ao juizo de tão emi
nentes visitantes. E a atitude do jornal clandestino,.
para gaudio de todos nós, veio demonstrar aos olhos,
imparciais dos parlamentares excursionistas que, o sr.

Nerêu Ramos, para poder pacificar Santa Catarina
ainda espera que o oposicionismo mude de rumo e de
maneiras. Não fôra a pressa dos nossos adversários
em apresentar, sponte sua, essa justificação da con

duta.do sr. Nerêu Ramos, a nós cumpriria essa prova.
Gratos, pois, sumamente gratos, aos jornalistas

desconhecidos do Diário.
GUILHERME TAL


