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c Alfredo Campos.
Havendo numero legal, foi aber

ta a sessão sendo lida e aprovada
a ata anterior. O expediente cons

tou da leitura de diversos telegra
mas, oficios, cabogramas, comum

cações, fonogramas, etc.
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Em Santos será Ioca�
IIzada uma réfinaria

Rio, 29 (A. N.) - Ao que se

informa, está na pauta dos
trabalhos do plenário do Con
selho Nacional do Petróleo, a

indicação da cidade de Santos

para a localização da refinaria
de 45 mil 'barris de oleo crú.
Como se sabe.. o assunto vem

.

, sendo estudado cuidadosamen
te em face das dificuldades de
ordem econômica, t é c n i c a

etc. Outros locais estão em co

gitação, como Belém. do Pará
e sul do país. Santos, porém,
já teria sido objeto de acurado
exame, por parte dos membros
do Conselho Nacional do Pe
tróleo.

Dependendo do DASP
o aumento

Rio, 29 (A. N.) - No pro
cesso do Conselho Superior das
Caixas Econômicas Federais,
submetido ao presidente da Re

pública pelo Ministro da Fa
zenda sôbre o aumento de ven-

.
cimentos do pessoal da Caixa
�tonômi'ca do Rio Grande do
Sul, proferiu o Chefe do Go
vêrno o seguinte despacho:
"Ao DASP. 26 de abril de
1949".

Missão econômica do
Japão, DO Brasil

Rio, 29 (A. N.) - Na pri
r,meka quinzena de maio, deve
�
rá chegar a esta capital, via
jando a bordo de um "clípper"
da Pan-América World Airvay,
uma missão econômica espe
cial do Quartel General do CD
mandante das Fôrc.as de Ocu

pação do' Japão, g€neral Dou
glas Mac Artur, com a incum
bência de reatar as relacões co

mer:ciais entre aquêle país do
Extremo Oriente e o Bra,;;il.
Segundo se informa, objetivo
da missão faz parte do progra"
ma de recuperação econômicél
do Japão, proj,etada pelo gene
l'al Mac Artur.

lombotado O preço
da carne

, Rio, 29 (A. N.) - O Presi-
�dente da RepÚ'bliica despachou
o processo em que o Ministro
do Trabalho remeteu as con

clusões da comissão constituí
da pelos ministros Honório
Monteiro e Daniel de Carva
lho e prefeito Mendes de Mo
rai:s, sôbr.e a carne, e o xarque,
mandando que se procedesse
de acôrdo com o despacho an

te,riormente proferido. Voltou,
pol1i:SiSO, o docU!Illenlto àctUie�€
minist�rio, afim de que o mi
nistro fixasse os preços da car
ne no tendal, e depois, ao pre
fJeito, paTa estabelecer o preço
da venda a varejo. FiJcou esta
bel,ecido, segundo, informa um

matutino desta 'capital, um

reajustamento no atual perío
do da safra, o que representará
para os consumidores um au-

mento de cincoenta centavos
por quilo. Em época oportuna
será apreciado o reajustamen
o para a outra safra.

10.471

o MOMENTO

cional,
- SI'. Cardoso da Veiga - P. n. Suo Joaquim.

maleficio das aves agoureiras. Bur

la as leis econômicas, enodôa o l:O

mércio honesto, martiriza as popu

lações, maltrata o consumidor, ar

refece o' entusiasmo das massas. E

só termina quando a ação violenta

da autoridade faz desfalecer a ga

nancia e a improbidade.
Não valem. os principios coma

grados pela economia liberal. Os

homens modernos teem mil e cem

meios para adulterar e transgredir
aquelas cerebrações. O resultado

das constantes in'iquidadcs dos f'"a!I

dadores da economia foi o inter

vcncicnismo. Vem ele dar e garantir
ao Estado o direito de ir até as fon

tes de produção e orientá-las, tra-.
zer os produtos manufaturados c

distribui-los. A produção, a cir

culação c o consumo não estariam

mais ao arbítrio de interesses par
ticularistas. O Poder Publico vela

ria pela uniformdiade no trata

mento da riqueza, pela justiça do

preço e pela garantia da colocação
dos produtos.

Com o advento da guerra, as

circunstancias mudaram a produ
ção orientou-se, por decorren

cia do conflito, para rumos ou

tros que não os programados.
Desde logo se manisfestaram abu

funciona com relutivà regulal'ida- sos cujo eerceamento foi entreglle
de.

a orgãos de controle econômÍL:o.
Durante a conflagração muito �e

lutou por um equilibrio do abas·

tecil1lento e muita dificuldade se

teve em prover determinados me1'

cados de certos produtos carell

teso Terminada a hecatombe p",n·

sava-se que o "statu-quo" seria

questão dr tempo. Uma vez nor

malizada em bases novas e só]i

das o Buxo da produção opr,rá
ria' por si o imprescindivel ajus
tamento das forças vivlls da nação.
Tal fenômeno,_ porém, não se veri

ficou. E continuam a existi" as

Comissões de Preços, com tunta

imperiosidade e oportunidade í;O

mo fjnando da sua instituição. :\ias,
estes organismos não podem preci
sar a série de ê!ementos a serem

computadOS, sempre e de cada vez,

para o estabelecimento do pre<;o.

O resguardo dos consumidores, a

garantia da colocação do produto,
a renumeração justa do trab1111o,
sómente decorrerão de normas fi-ooferta enquanto perduram os "pre-

ços bons", elevados pelo artifieia- xadas por organismos que se Iledi

lismo de uma retenção crllmnosa quem com exclusividade, ao estudo

que se desfaz aos bocados, sob a dos assuntos que se lhes submc·te.

forma de polpudos rendimentos que B necessário, por conseguinle ..

mais abarrotam a arca do açal1lhar- para norteamento da politiea, a

cador insatisfeito. ]� o autêntico criação do Serviço Espeóa]i.zétrlo
"eambio ncgro" operando com o de Controle e Fixação de Preç"s.

HORA DO EXPEDIENTE
- Sr. S.Iaz Alves - P. T. B.

Na tribuna, se referiu ao dia do tra

balho, 1° de :\1:aio. Hef'eri ndo-se :1')S

trabalhadores nac'lonais .tece-lhes
ca lorosos aplausos e louvores.

- Sr. Protógcncs Vieira - P. S .

D. - Em nome do sen partido, que
é o P. S. D., subscreve os elogios
aos trabalhadores nacionais, que se

continham nas palavras do orador

que o antecedeu.
- Sr. Bulcão Viana - U. D. No

- Em nome do seu partido que é a

U. D. N., também subscreveu as

palavras do sr. Braz Alves quando
o mesmo se referiu ao operário na-

Política

Comentário .de A. 'Abreu,
- Distribuido pela Direto-
ria de Economia e Ass is

tência ao Cooperativismo.

�o estudo dos fatores ínterveni-:

MAU JEITO •••

entes na determinação de um prc-

ço justo temos encontrado sempre

argumentos Iavoraveis à crlaçâo de

UIll Serviço de Controle e Fixnção
de Preços dos Produtos Agrc-Pe
cuário-Indusu-iais. Vimos a impor-
tancia de que se revestem o custo
de produ5ã?,J .a. situaçà'o, eC;?l1ômic?social uo']n!Odutor e o nivet e :)051_
ção dós salários, como elementos

ponder-áveis que possam conduzir ii

elaboração do preço.

:\Ias, não são estas as parce.as
unícas que empolgam o estndiosc
rio afã de chegar a conclusões acer

tadas e a deliberações que valham
e Signifiquem uma solução honesta.
Outras coisas, há a medir; outras

I instruções há a pesai'. Diversissimas
circunstancías surgem quando os ca

sos conel'etos devem ser apr,xJa
dos,

Em regra geral o preço é conse

quência do consumo. Nos periedos
normais e fora das especulações de
bolsa, a lei da oferta e da procura

Os granelcs mercados aberto,:; a

toda espécie de proelução, a con

centração das industrias na mão de

poucos, a tirania do capital e do i'i

nanciamento colocam, porém, o C\Jr;.

sumidor à mercê dos magnatas e fi·
nancistas. Os grandes comercian
tes importadores e exportaclores
são o barômetro ela viela econômica
da nação. Mais (lue tudo, eles são
os soberanos os ditadores dos pre

ços das utili'dades..- quando n:1o
da própria qualidade, da mal'ca, do

tipo e até elo padrão dos artigos de

que o consumidor se deve servü',
A vontade e ao desejo dos senhores
da finança deve dobrar-se i) gosto
do homem simples na sua obriga
ção de satisfazer as necessidade-, de
cada dia. A oferta é regulada à üm_

dição dos preços melhores ou ph
res c só é franca quando os nivei>
em que pairam permitem um iu

CI'O facil e ... escorchaute. E só há

Qucm saiba ler c haja lido o nosso corncntúrio de ante

ôntem, em o qual estranhavamos o silencio elo vespertino
udenista em tôrno ela visita dos par-lamentares federais a Santa

Catarina, nunca poderá subscrever o "Pujo errado" de nm

"Maquis", inserto ontem no
,.Diário da Tarde". E isso por

que ninguém terá encontrado, naquele nosso editorial nenhum
nome dentre os ele tão ilustres hóspedes. Mas, :) disfarçado
escriba do udenismo local, contrariando as prudentes reser-

vas do órgão oposicionivtn, atesta, sem o menor constangimcn
lo, que tentamos "fazer intrtga do ilustre deputado Alioruar

Baleeiro, com finalidade de desprestigiar a U. D. N.".
A intriga viu-a o "Maquis" no fato de termos estranhado:

a) a ausência de qualquer reportagem no jornal udenista, a res

peito da estada dos nobres representantes da Câmara Federal em
nossa terra; b) a deselegância de uma pretensa e ridícula sau

dação feita pelo "Diário da Tarde" aos deputados visitantes (.;

em cujo texto, ao invés de um florilégio, ha via uma torpeza opo
sicionista.

Ora, o que dissemos. assim, não pode ser desmenti no. São
fatos. Onde, pois, a intriga?

Não mencionamos os nome do sr, Aliornar Baleeiro, P muito
menos o fariamos com objetivo de intriga. O que afirmamos e

do que todos podem ter a comprovação imediata, foi que o jor
nal que expressa o pensamento do udcnismo catar inense não
teve uma só palavra, sequer, de referência às homenagens que
se prestaram em Santa Catarina aos eminentes par larueutares
Icrler-ais embora entre eles houvesse personalidades filiadas à
1,;. D. �. "Aliús ", acrescenta vamos então - "não nos consta

sequer hajam visitado a sede da C. D. ::-J., a julgar pelo si
lêncio do jornal eru tôrno dum fato que expressaria

Ulll.a�fmação de solídaríedadc". Dir-se-ia que o "Maquis", emIJ"\Jmascarado, nos viessse desmascarar e dar-nos conta de que
os eminentes representantes udenistas na Câmara. estivU'am,-!
sim na séde da C. D. �., nesta capital. Pois não o fez. O que fez
foi atribllir'JlOs o propósito de intrigai' o sr. Alioruar Baleeiro, ao
mesmo tempo que, na verdade e de-fato, quem procnra envolver
numa intriga o nobre deputado federal pela U. D. K é o sta
balhoado escriba do "Pulo CITado".

É o que depreendo da yens50 rluma suposta 1H'l'glln
Ia do sr. Aliornar Baler iro aos ilustres titulares das pastas ela
Fazenda e da SC'glll'[lI1ça Pública, sobre onde estarra situaria
U Féde da {.', D. )I. local. Temos razões para crer que o depu
tado visitante, sé quisesse saber onele J'icava a casa do seu

partido, não o Jndagaria cios 81'S. Secre! ários ele Estado, tão
corto é ljllP, :}nle� mesmo de ha\'er-se enlendido com expl'es
siies polílica:; de 0\1[1'0 partido recebeu o eumprimentú de
correligionários e teye contacto com a própria reportagem
do "Diário da Tarcle". Se, toclayia, o episódro hOllvesse ocor

rido, nada mais natural do que ig'norar alg'llem, 'não filiado
ao udenismo, onde :::1' acha instalada a séde da U. D. )[, A
,.

má-fé" estaria, então,- com quem tomasse por propositacla
a escusa da informaçflO. Eis porque 1ambém não acredilamos
que o SI' • .lHomar Baleeiro, de cuja superior educação polí
tica livemos prova no desprezo com qúe aludiu a cc,rla
manehete do "Diário", se Lives:,\e queixado a qllalqup,l'
"l\:[aquis" contra os 81'S. SecreLários da Fazenda e da Segu
ranç,a Pública, pela circunstância de lhe não haverem sabido
indicar as instalações da tI. D. K em Florianópolis ...

A intriga, portanto, não foi nossa oe sim do estranho
colaborador, acolhido com as honras de colünas abertas,
na pt'imeira 'l1c1gina do "Diário da Tarde".

A irresponsabilidade des,se improvisado jorna Iisla e

corifeu do udenismo estadllal leva-o mesmo a cometer a

infàmia de atribuir àquele honrado membro da bancada
uclenisLa na Câmara F,crkl'al e ex-secl'elário {la G. D. N, um

juizo desairoso, porventura formulado na inlimidade, a res

peito da pessoa ele um memb1'O do gO\'êrno esladual.
Com fl'anqueza: fi lempo de alguem, com reservas mo

rais e intelectuais à a1[u]'a de uma tribuna jOl'nalistica, ·asso
mar ao cabeçalho do "Diál':io da Tarde" com as l'esponsabi
lidaues osLensivas da direção desse vespertino. Cremos fazer
justiça ao equilíbrio político do sr. Adolfo Konder e às suas

inconLestáv,eis tradiçõ.es na "ida pública de Santa Catarina
eximinclo-o do mais superficial cnnbeeimento de quanto
acontece DO jornal que ri propl'iedade sua. Quase mesmo

deveriamos .:\Cl'eseentar que acredita'mos lhe não e permitido
até j1ublicar ali o que deseja, Ião pxLensiva, se"erfl e ousada /
a censura dos ql1e se dizem seus cOlTeJigionál'ios 110 seu Es
t.ado ...

Reuoir-se-á em sessão secreta
R'io, 29 (A. N.) - Em sessão Oliveira, para Embaixador Ex

secrleta o Senado apreciará a

mensagem do presidente da traordinário e plenipotenciário
República, relativa à €scôlha
do ministro Antônio Camelo de

do govêrno brasileiro junto ao

govêrno mexicano.

Lej�atio.,t,,,, .

J <;'��.;J ..?
..�. :�-:� iI", ,,: ..

P. - Também ..,-'it(l ·sn; ch:pll,Íuno' �0- ;f"'..
cundou as paIWi·ã� ,go:'s,:. Braz �\1!:- .,..�..

ves referentes ao 'óperârio' brnsi- ,....,
:t"'"

leiro, por declaração escrita envia-

da it Mesa.
� Sr. Konder Reis - U. D. N. -

En viou à Mesa um projeto de .eí

de sua autoria.
- Sr Waldemar Rupp - U. D. N.

- Pediu diversas informações à

�Iesa. Ainda com a palavra, tratou
de (lois projeto de lei sôbre imposto
territorial em transito pela Casa.
- Sr. Armando C. Bulos ._- P.

S. 1). -- Com a palavra, diz êste sr.

deputado que a Conrissão de Fi

nanças não pode informar sôbre

processes, que ainda lhe não Iorern

entregues. -

- Sr. Alfredo Campos - P. S. D.
- Presta ao sr. Waldemar Rupp as

informações que o m.mo pediu.
- Sr. Guilherme Urban - ]'. S.

D. - Apoiou as palavras de seu co

lega Max Colin, que nos não foi

possível apanhar.
- Sr. Pinto de Arruda - P. S. D.

- Falou sôbre a construção da es-

trada estadual em Campo Azul, em

de Preços
v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-SE por moUvo de mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreirós
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo'

6 casas de madeira e uma de material.
.

TRATAR:

Florianó1?olis - nesta redação ou Escritório l. de A L. Alves.
,

BarreIros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no, Hotel Cruzeiro.

.Segundo Recital Artistice prumo- Os comunishls ata-I lnfurmncoes
I Juv tude Catélrca cam Perón .

.
�

pe a tn , Buenos Aires, 28 (U. P.) - '."rario das empr.r
d FI, '. r I' los comunistas acusaram o go-I � O ESTADO �!I UU ••

_-

e �)rlanOpo IS
. I vêr??

Peron de .e�ercer "uma I � �. sas rOdOVlarlHS
O Grêmio D. Vital, anexo i: Ju c) Concerto n. 1 - Tschaikowskv política due �?StIslld�te. a?,erta"l

Redação e Oficinas à rua

I
.

Il!lIlUN.Ll�,�A
ventude Católica de Florianópolis, ti) Marcha Turca - Mozart contra a nlao aVIe lca .

.

João Pinto n. 5

E-pr••� ""0 Cis'tAvlo _ �a
Diretor: RUBENS A, RAMOS __� .,... u

prosseguindo o desenvolvimento 3a parte _ Carlos Alberto da Si lva Em seu órgão oficial, "La G t
7 horas.

.

li .........
• J d I Proprietário e Dir.- eren e Auto-ViaçAo naja! _ Jta� _

"" _do programa de formação artís- a) Quando a sauna e c lega ._

Hora, o Partido Comunista SI.DNEI NOCETI ra�xp:'eS30 Bru8QU«IH _ B1'1uIq��"
1ÍC'a de seus membros, setores mas- Franz Lehar

.
condenou a dissolução,

pela,!
Diretor de Redação: lI! nor.. ,

N 'l'r«Dto.
cu lino e feminino, fará realizar, no b) Ay, Ay Ay _ Perez Freiso zovêrno em 25 de abril da! GUSTAVO NEVES Exprtsso Br-usquen,•• _ o.,..

próximo dia 2 de maio, com inicio é parte _ Lacy da Costa Pcrci- União
'

Eslava da Arge�tina,: Chefe de Paginação'
- A�!���l�Á:I. Catarlnen.. _ JoUlvU.'

ás 20 horas, nos salões do Clube ra e Carlos Alberto da Sil;'a e�l!:, dominada pelos comunistas.! FRANCISCO LAMAr,.QUE
--

À'u::�{=çAo CatarineI>M _ Curtttbli<,

Doze de Agôsto, o seu -Segundo Re- a) Canção indu - Rl�dolf Fnl1il.l '''La Hora" disse que as me-I Chefe de Impressão: ._ � horas.
ôrto AIecr.'

cital, em que serão apresentados ao A fim de tornar acessível a lati' .s didas tomadas contra a União JOAQUIM CABRAL DA SILVA. I RodoviáriA Sul'Bru!l _ l-

.

t i ti I - � horS9.
J

. vUe
publico, três grandes expoente!': ar ..

a participação nessa noite ar .. 1S lca, Eslava "arrancam a máscara Representante: , Rá:lido Sul.Brasileira _ om _.

tisticos de nossa Terra: o Grêmio D. Vital fará cobrar Cr$ da chamada "terceira posição". :
A. S. LARA

'

13 :ã��i�s� Sul.Brasileira _ Curitiba �..

a pianista Suely Veiga; 5,00 por ingresso, revertendo () ]!1- O jornal se referiu a muitas Rua Senador Dantas, 40 _ 50 6 horas.
TERÇA.FEIRA

'

O soprano Lacy da Costa Pereira; cro apurado, cm prol da Caixa de vêzes declarada politica exte- andar I .4uto-VlaçAo CatarineIlH _ P6rto AI.... '

e o tenor Carlos Alberto da Silva. Servico Assistencial da Juventude rior de terceira posição, que, Tel.: 22-5924 _ Rio t'e Janeiro gNAU-;:-;'_�la���ascate.rlnenH _ Curitiba,

va. • Católica, que, como é sabido, tem segundo o presidente Peron, es- RAUL CASAMA"'OR

1'-A�t�.;Jfa�Ao Catarln.en.. Joinl'1Je,

Estão programados para êssc Se- a seu cargo, a assistência social do tá entre o comunismo russo e Rua Felipe .de Oliveira, 21 _

_ • horas.
' .

Ii t
.

,

I
Aut'o-VlaçAo Catarln.eJl;H l'l1ba4"lo .

gundo Recital da Juventude Cutó- Morro do Mocotó. O capitalismo ímpería IS a. I 80 andar
1

- 6 horas.
T ,--'naJica, os seguintes numeros ;- Fazemos um insistente ape o para O editorial, publicado na Tel.: 2-9873 _ São Paulo Expresso 8Ao CI'!Jrt.óvlo -..._� 7'

P parte - Lacy da Costa Per-eira I
que o publico catarirrense, cuia fi- 1 primeira página, foi o mais

,

7 ���;;..,.. Glória � lAC1mA _ 7"'''
a) Estrclita - Canção mcxica- dalguia de coração é couhecirln cm violento ataque feito pelo par- ASSINATURAS e 61,i horas.

_ -'-ue _-

EXpresso Brusquena ----.
. oi

na - M. :VI. Ponce todo o Território Nacional, nos dê tido contra o govêrno, dede Na Capital 16 hora,a. �h,
-

d l'
.

.

id t
.

PAno Cril 90,00

I
A·,to·VtaçAo ltaJa! - lta}a1 - I' ho-

b) Guitarra Hornana t..; Tango seu apôio, procuran o auqun i r que o-presi en e assumiu o 0- � '"

canção - Di Lazzaro seus ingressos, que estarão à venda, der, em junho de 1946. i � Semestre Cr$ 45,00 rS'RápidO Sul.Brasileira JoinviJe

44
. -

E 1 f
.

dí lví

I
C $ 2500 13 horas.

. C ítíb2" parte _ Suely Veiga à Rua Felipe Schmidt 11. '

. A Unmo S ava 01 ISSO VI- Trimestre....... r , ! Rápido Sul-Brasllelra ur 1 a _.

a) Nocturne op. 9n. 2 _ Chopin Antecipando agradecimento .. , da sob a nova cláusula cons- Mês Cr$ 9,00
;
6 horas.

QUARTA.J.!'ERÃ
b) Valse op 70 n. 1 _ Chopin Marla Odete Te ixeiru, Secrctà ria titucional, que giz que o Esta-Número avulso .. Cr$ 0,:>0 1- Âuto-\TiaQâo CatarrlnenH CU;rJ..Ubll,

�---"---COMPÂNi��\LiANéA-DÁ�--BAmA;;-------� �ge��ou�'e��:��Ce�R��r��fe�� � sAnot.... ��. ����ri°ccrrr! 10800'oo� ! =:�:{�!�}::: ::= ::::.
-

< democrático de govêrno. i ) c emes re .. - . . . . . 'p,
30 h-

d
.

BAHIA >, $ 35 f - h. çras.
Curitiba _.

Fundada em 1870 - Sé e:

l
O editorial do "La Hora", } Trimestre Cr ,00. Rápido Sul.Brasil�ira

-

� I
.

C" 0:60" 6 horas.
INCÊNDIOS E TRANSPORTES intitulado "E' isto uma colô- \

Número avu so �. r.. ,

�"113R;g:��
Sul.Brasileira _ JoinviJe _.,

Cifras do Balanço de 1944 nra yankee", diz que o Trata,,:'

�
--

l!<xpresso SAo CI'1storto _ Laa"Una _

CAPITAL E RESERVAS Cr$ SO.900.60f),30 do de Defesa do Hemisfério do
! Anúncio� 'Itediante contráto. 7 horas.

._,�
;

}
ExpreSlóO BrusqueIUlfl - �.......u.

-

Responsabildades. Cr$ 5.978.401. 755,97
�
Rio de Janeiro, q-ue a Argepti-

�
16 horas,

C 67 "53 245 'j
. -

Os origtolua, mesmo não I Auto-VlaçAo Itaja! _ Haja! _ 11 ho-
Receita •..... r$ .\.' " ,i o n.a assinou mas aInda nao ra-

Ativo :....... Cr$

142.17G.603,!!0!
tificou, "obriga os argentinos! publicados, não seriio S ra�xpre8so Brusquen.ooe _ Nova Tnnto.,

Sinistros pago!': nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687,816,Jo a derramarem sangue na defe-1' I
devolvidos. � - ��,30Iti��asiIJ Brasil _ Pôrto Ále&Te'''

Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306,20 sa dos dólares de Wall Str-eet... A direçãlJ não se respon-

1-
II ��r&8.

QUINTA FEIRA.

Diretor:s: Há inspiraqa hostilidade con-j s:��!��o�e::s c������s Al��-�ÚlgA�or��t�1ne�•.

__ CurP!�baC'Dr. PamphHo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá.
�
tra os soviets aqui ... Algumas ii .

d ' Autu-Vlaç!io Cataxinen.e. _ ...

J
.

B d A" J' Ab
A A

t ,,' aSSIna os.
_ 5 horas.Anísío J\1Ils8orra, Dr. oaqulm arreto e· rauJo e ose reu. vezes, o governo pa rO';Inou

I
Auto-VlaçAo Catail"in__ JoinvUc"

��Ibücã� �1.��y:�sStrkO:�;'��;��!��:� V�;:�êr;;- �:��� =::::: -_=:
... d M; PI" {smo an ee .

. �
-. Ex>!_ressv SAo Cr1stovlo _ LaJ'UlUl _

M •• dO·.\ Horaflo.
-.

es e u o. n es
FERIDA';!, REU\fl\TISMO-e

-_-

Seound(bofeira
7 �:;�êsa Glória _ Lacuna _ • 1/

"

'

F
;'

Es R C Ih' I
.

PLACAS SIFJLITIC.aS
"TAL" 1300 L J'es

., 7 1/2 horasB, _�._ B- ......u. _.
. 30 _ Sabado - armaCla peranca - ua onse eIra

nl·· d N.
-

,
- a ExpI"esw ru1lQU�� - .�....

.

Mafra.. , .

�

. n Ix'r . e oguelf8 PANAIR - 10,40 - Norte 1IIA����iaÇAO ltajal ltaja! _ la hOo '.

1 - Dommgo - FarmaCla Esperança - Rua ConselheIro Madicação auxiliaI' no trotamento I VARIG - 10,40 - Norte MlJ'Râpido Sul.Brasileira _ Joinvi� _-

Mafra. da eW i.· PANAIR -- 13,60 _ Sul 13 horas.
C 't'b .

' ""' Rápido Sul·Brasileira - Ul! 1 a -,
7 - Sábado - Farmácia da Fe - Rua Felipe Schmidt. .

r e. I CRUZEIRO DO SUL - i3,uu �

6 horas.
._

8 - Domi�go - Farmá�i� da Fé- Rua Felipe �ch:r�idt. Republica Indepen'" .orf,e .D;mpresa Sul Oeste Uda _ Xapeco-�
15 - Domlngo - FarmacIa Moderna - Rua Joao Plnto.

• "'�rr;a-,eir(J
- • hora•.

SEXTA.FEmA
14 - Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto. dente a Indla "TAL" -'''8,00 _ Joinville RodoTlárll1. Sul Brasil _ ptm,o AI�'

21 - Sábado - Farmácia Santo Antônio - Rua João Curitiba _ Paranaguá - A;t�%�Çao C:&tarineJ1H CurIt.1b•. '

Pi t Londres, 28 (U. P.) - Foi
S t RI _ II-horas.n o.

concedido à India o direito de
- an os e o.

Auto-Vlaç!o CatarlnenH ,_ JoinvU* ..

22 - Domingo - Farmácia Santo Antônio _ Rua João
procla:mar�se república sobera- ,",11.g - 10,40 - Norte -A'U!O��:�o CatN'1nenae _ t,quna.,Pinto.
na independente e continuar I "['I'::KIRO DO SUL - i2,OO

_ 6,80 horas.
28 - Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. sendo, ao mesmo tempo, mem- ,1orte Expresso SAo. OMlItov.o

29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. bro do Comfnonwealth Britâ� VARIG _ 12.30 _ Sul 7 !����viáçAO lta}a1 _ ItaJa! _ li .�
O serviço noturno ser§. efetuado pelas Farmácias Santo

nico. PANArR _ t3,50 _ Sui ral.

Antônio e Noturna, sitas à.s ruas João Pinto e TraJ'ano n. 17. Q _ f .; 16EhXPresso BrusqUelll.

Um comunicado, expedido u... , .a- e.ra • oras.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-
ao concluir a conferência de "TAL" _ 13,00 _ Lajes 13R;g;�� Sul·Brasileira

torização dêste Departamento. IR 1040 Norte Rápido Sul.Brasileira
uma semana, celebrada pelos· PANA -�

, -;-
Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949. �

DO SUL ii 00
6 horas.

A representantes de todos os pal.'- CRUZEIRO
.

1- '.
Luiz Osvaldo d'Acampora, farmaceutico-fiscal.

ses do -Commonwealth, anun- .orte
dou que a India terá um "sta- VARIG ..;;: H,40 - Norte
tus-'quo" completamente novo PANAIR _ 13,50 - Sul

de República membro. Quinta-feira
Segundo o comunircado, a "TAL" _ 8,00 - Joinville:

India continuará reconhecen- Curitiba ._ Paranaguá
do O l'í3.Í. como "símbolo de li- � Santos e Rio.

vre associação das nações mem- PANAIR _ 10,40 - Norte

bras rndependentes e como tal PANAIR _ 13,50 - Sul
chefe do-Commonwealth". En- VARIG _ 12,36 - Sul

tretanto, não há significati- CRUZEIRO 00 SUL
vamente qualquer menção de

I �()rte
lealdade ao rei. Assim, pois, os CRUZEIRO DO SUL
súditos indús só deverão ser tul

'leais à RepúbUca da India,
quando esta República fôr

. proclamada mediante a ado
, ção de uma nova Constituição,
o que se verificará em agôsto
próximo, pro%velmente,
O comunicado tampouco

mencionou outros aspectos le

gai,s que surgem da retirada da
India do Império, como seja
quem assinará os tratados pe
la Incl'Ia, se os indús gozarão da
cidadania ,...britânica e indú e

quem tem o direito de de:clarar

guerra em nome da India. O �O'rte

:comunicado .diz que êsses as

pectos serão estudados. mais.
adiante, se os mesmos chega
rem a ser apresentados.

vido

aru-Qu. -

Joinvile _-

Curlt}ba -'

5F..oe SOCIAL:

PO�TO AlfGRE
i5,30

SÁBADO
Auto-VlaçAo CatarinenM - Cll'MUba

- 5 hora,s.

Rápido Sul·Brasileira
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- " horas.

Auto·ViacAo Catarln�nse - JotnvUe.
- e hora..
Àuto·VlaçAo CatarlnenH - Tubl.rfh

- 6 horas. ';'
Exnr'ls!lO SAo Orll1toyllO - La� -"-

7 horas.
ExpreSlO BrusquenH - Bnlequ. -

lo( horas.
-

Aute'v!açAo naja! - ltaja! - 11 Jae>

ra�xpreS80 BrullQu_ - Non Trento
- 9,30 horu.
Expresso Glória - Lq"una - • 11.: •

• 7 1/2 hor...
DOr.UNGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba --

6 horas.

Jolnvile -

OOu�AN�� [D)
=- ACCIDENTES

�05 CO�lRA
DO TRAB�LH04

Curitiba -

t3,55

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.·68 • t.' ANDAR

',:." ''<A POSTA�, 583 - TELEFOI.E 6c<C • TELEGRAMAS: -PROTECTORA'

Se:xta-felra,
"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�;�AgenCia Geral para 8ta. Catarina
,

. �ua Felipe Scnm-idt, 22 - Sob.
Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

.orte
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - fi,40 -_ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul ENGENHEIRO CIVIL

Sábado Aviso aos srs. interessados que,.

"TAL" _ 8,00 - Joinville tendo regressado de sua via.iem ao�'"

Curitiba - Paranaguá .E&tados Unidos da América do Nor-

- Santos e Rio. te e pais�s 'Visinhos, o Dr. Cid Ro-

VARIG - i2,aO - Sul cha Amaral reabrirá seu es'úritório"

CRUZEIRO DO SUL - i3.55 (Rua Presidente Coutinhc. n. 22)"
nos primeiros dias de agôsto, .espe-"
rando continuar a merecer as t'SPEl-"

ciais atençi\es de· seus amigos fp\4

cliente8. "

Pe!!ro Medeiros. AuxiliBl"(

EscrUório Técnico
Cid Rocha Amaral

Domingo
PANAIR - 10,40 _ Norte

CRUZEIRO DO SUL - U,OO
PANAIR - i3,50 SuL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem cio Circulo Operário de Florianópolis, ficam con vida
dos todos os CIHCl'LISTAS e bem assim, todos os OPERÁRIOS mesmo

ainda não filiado ao CIRCULO OPERÁI-HO, para tomarem parte "la

CO:\IUNHÃO PASCAL OPERÁRIA, a realizar-e no dia 1° de MAIO, ás
7 horas, na Catedral Metropolttana. merson

Sua Excia. o Sr. Arcebispo Metropolitano, D. Joaquim Domingues No programa: 1) Cine Jornal -

de Oliveira, especialmente convidado e' acolitado pelo digno vigário Nacional. 2) E a Loura Ficou - Go

Padre Dr. Itamar da Costa e o coadjutor Padre Quinto, ministrará a
zadissirná Comédia

Santa Comunhão a todos os operários, no grande e Universal dia do Preços: Cr� 4,20 e 3,20
Trabalho. Censura até 10 anos.

REUNIõES:
A. A. BARRIGA VERDE
A simpática associação pre

sidida pelo sr. CeI. Lara Ribas
continua a brindar seus sócios
com atraentes reuniões Iítero
sociais, às quartas-feiras.
Convidados por seu dinâmi

cos . dirigentes, estivemos em

sua sede no dia 27 dêste. Sele
ta assistência compareceu ao

serão literário, inclusive repre
sentantes da popular revista rá
"O Cruzeiro", do R'io, que, em da
breve, trará circunstâncíada
reportagem sôbre suas ativida

des, mui principalmente a ....• ...•••••....-..·.-.-_,._·.·--,p_._.._,..· ·.·",..,........w�...,...,.,....."._w_._..-__....�...

respeito do incremento que R·· E'
,,,

� 1vem dando, entre nós, à vida enovoçao SpllJlttOartística. Números de músicas, ISAAR CAMARGO COM: Martha Hyer
NELSON DE ABREU 6.� declamação, de humorismo I cia da comunhão bendita com () Se- Lutas. Torcidas. Sensações.

Comemora, hoje, se� aniver- e de canto, deleitaram os pre- A consagração do templo da I;:{l'e_ i nhor. Teremos paz de espirito. Um filme eletrizante cheio de
.sárío natalício o talentoso aea- sentes a' reunião que se na-o .

P biteri I d d tc d S 'd' I
-

1
.. . . -

t- ja res 1 errana 11 epen en c desta e a VI a e uma evo uçao C(.I)S- utas, nustér-íos, traições e aven u-
. -'dêmi�o de Direito e alto run- cansaram de aplaudi-los,
cionárío do I P S E sr Nel- .'p it d d 'o" 7 CaP.itHl oferece-nos subs:idlo.:.� valio- tante, se o nosso organismo Iisico raso

. . . .,. ara a nOI a a o PI ximo SlSSllUOS para �,lllla meditação pon- está se modificando dia a dia. tam-I S A I G O N

�onOd� Abtreu. t . . I de maio, que, segundo nos derada a respeílo de uma renovacào bém o organismo espiritual deve ser COM: Alsn Ladd - Verônica La-
ílus re na: alícíante que I t c tara' com o concur . . . ...

.
,

. "
cons a, on '- de nossa vida íntima e espi ritual. cuidado para que se renove conti- ke

-pelos seus predicados de espi- so da renomada cantora con- -.' E·

. -

.
.

I Nao fOI sem ansiedade e sem con., nuamente. sssa renovação pode ser Emoções ainda não sentidas,
TltO e coraçao mantem um terr M·· M n-

•

.-

..

'

'
.

.

erranea azna ansur, IeIna vrcçao que os crentes, durante cer- feita por meio de um exercicio runi, num dos filmes mais espetaculares
v�sto círculo de amizades,' se- desusado ínterêsse em nossos ca de vinte anos, fazendo os maiores to simples: leitur'a da Bíblia e ora- da temporada.

�:a����r�� �����af:��va p��� meios sociais e intelectuais. sacrificios, dando prova ctt' uma ção. Se pela oração nós subimos até, Continuação do melhor e mais'

-ta, às quais prazerosamente consagração írnpar, trabalharam pa- a prcsil1ça de Deus, por meio da misterioso de todos os filmes cm

.nos assocíamos. RádíO Guaru)·á �;ló;i�e li:e ]�::l:�t'����:)�iI1;g�:�lX��an� ���tl�l�a :�s��:J��I�S����i;�e vem Ia- séri�s�ISTERIOSO DR. SATAN

MENINA STELA MARIA com vivo interêsse
, aquele dia beu- Nos dias em que vivemos. 11(1 jJl(Ji._ COM: Edward Cianelli - 7/80-

Dentro de breves dias. a
dito em que pudessem transpor os viduos que estão descontentr-s COIl1 Episódios

Z Y.J·7 RÁDIO GUARUJÃ, umbrais do novo edificio para ado .. a condição moral c espiritual tio Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
desta capital, estará irrarli- .

rar a Deus, servi-lo e prestar-lhe tI_:'- 11l111ldo.(' anseiam, por isso mesmo, Censura até 10 anos.

da a honra e louvor, para ('n�nll' por uma reconstrução. Sabemos, ]10- •....•..........................•
em contacto intimo e direto com rém, que sem renovação Interror, RITZ, hoje ás 7,45 horas

Aquele que é o "Soberano dos 1l,UJ1_ não pode haver r-enovação externe. "AVANT-PREMIER"
dos", por meio de preces ardentes

-

Comecemos, então, pelo ap=rfci- O maior acontecimento cinema-

e sinceras e bem assim pura rccc- çoamento do nosso prãprio carutcr ;
.

tográfico desde" ... E O Vento Le

hcr do Livro Sagrado, a Palavra de unamo-nos aos grupos que lutam eu.
.

vou".

Deus, tôda a instrução, orientação e favor de um aperfeiçoamento moral I Um romance que para ser levado

Em sua séde social, a Panair edificação de ([ue o seu espiritro ne- da hlll11::111idade; esforcemonw-nos à tela, mobilizou todos os recursos

do Brasil realizou, ontem, uma ecssita. Seria a concretizaçiio (te pal'H que o !ll1lnero, desses :'H;l'Upa· do maior estudio do mundo: Metro
assembléia geral de acionistas UIll dos mais doirados sfluhos. mentos se multipliqlle. Dentre ,ies- Golclwyn l"layer.
que, além de aprovar o relatório Esse dia já chegou... sal; três linhas, cada indiyidl!o pode A histól'ia de uma paixão que

D. NINETE CAMPOS RAlVrOS da Diretoria e as contas referén- Fui a 30 de Abl'il de 19'1!), Dw so- concorrer eficazmente, como �tla nasceu de Ulll erro e foi um deI '.riO.

CALHEIROS tes ao exercício! de 1948, elegeu Iene e ue jubilo esse çlTI que a [;,(1'e- ! atl!açãu especifica para a melhoria Cenas de Terremoto e Maremoto

Aniversari:a, hoje, a

exma'los seguintes membros de seu ja penetrou pela vc� primeira o r ... , espiritual da human'idade. apresentados com grandiosidade iu-

."Sra� d. Ninete Campos Ramos Conselho Administrativo: dire- cinto do novo templo. Hinos entoa- J Grupos desse tipo e que. atr<lv('-; comparavel.
Calheil'los, espôsa do sr. Mário, tores - Alberto Torres Filho, dos de todo o coração, ações cle gra- da história, têm traçado as diretl'i- S, 1\1. O Leão orgulha-se em ap1'(:-

CalheIros, conceituado expor- Argemiro de Hungria da Silva ça, palavras de entnsiasmo e de ale_ zes definitivas para a rellovaç:'íq l'S_ sentar:

'tador. Machado, César Pires de Melo, gria, caiai' e:pirHuaJ, coraçõc� t�Hl piritual do mundo. A RUA DO DELFIM VERDE

"O Estado" a felicita, respei� Erwin Balluder, Euvaldo LOdi, fest.a. Esse dia há de estal'::- grava;;ln CO\1: Lana Turner - Van He-

·tosamente. Guilherme Guinle, João Mar- para sempre no eoração 'de to�{os
··'.·��_·__ .U� - ""''''' ,_ 0_,

flin - Dona Reed e apresentanJo
ques dos Reis, Manoel Ferreira quantos t.iveram a oportunidade de Se !'icos Qu�,reis ficar u novo "astro" Richard Hart

Guimarães, Octavio da Rocha I comparecer ontem à rua .João PlIl- De modo tacil elegel Ela dese,iou o h6mem que sua

Miranda, Oscar Santamaria pec to. n. 37. Esse <iÜl passará a ter mil Fazei hoje uma inscrição I irmã amava.

reira, Paulo de Oliveira Sampaio
.

n�v() significado a Igreja que aH telll O Credito :Mutuo Predia Um tempestuoso romance de
e Valentim Bouças; suplentes �

a sua sede. Não n terá, tambem, uos
' , ,... •.....

amor e {)goisl11o.
Edg-ar da Rocha Miranda, Erik anaI's dI) Evall"cJisl11<'J cm Sant.ft Ca- No lwograma: 1) Noticias da Se-

'" As águas do mar não constituem
Oswaldo Kastrup de Carvalho, tarina'?

\
. mana - Nacional. 2) Atualidades

HOJE perlgo para a conservação dos Mo·
FAZEM ANOS· : Francisco Eduardo de Paula Ma-

" I!!reJ'a Pres'bl'tel'ial1<l Jndeu:'l1' "'a1'11er Pathé - Jornal.
.

Sil
I .�

� � tores JOHNSON Sea HOl'se pois to '.

- a srta. �u.lmlTa
.

'Va.. I chado, Jurand.ir LOdí,
. Mano.el dente de F'lol'l'a'llo'poll'S entra em

-

filh dos êles, antes de sair da fábrica.
- a srta. ErIJca Sousa, a Caetano de Bnto, Octano GUlll-

uma nova fase de suas atividades.
''<lO' sr. Fr�n.�isco d�, ��u�a : le � Victor BOu?as .. Pa.ra a dir�- Ela já passou por C'ríses amargas,
Sousa, gráfICO do Dlano da torJa foram eleItos. dIretor pre- • 7. di' nte de si vroblemas 3p0'lLs-

, 'T d"
.

t ] dOI'
.

S
,e\ e ,I !.. "

ar .e .

. . sl�en ,e,. Pau.o e
. lyelra am-

'tioSOS.
teve de transpor obstáculos

-.a srta. Valklna_ Pampl?- paIO; dlr�tor-secretarlO, Alber�o tl'ellle�rlos. Ainda da conserva as

na, fIlha.do casal Joao OtavIO
I
Torres FIlho e ?iretqr-tesourel- marcas de certas provaçôes. VPl�eeu,

,e Orla:nJdma S. Pamplona. :LO, J. C. Younkms. Passaram a

I f' I \' a esta' d" ))
. .

M rinh . . a lua. 'enceu' e agor " [SI (S-
- a meruna AlIoe a o mtegrar o conselho flscal, como t d'·

·

Ferreira, filha._do sr. Mano'el membros efetivos, Vernon Smi- ta.�, f�squecen .0 .as, C�jS,�S qut
e

,p�dr�
Ma

.

h"'"
.

h Ed d B h t B d
ras lcam pi OSSl.glllr raçal. II

rm O ];!errelTa. t, uar O a ou e ernar .' >. • , , •

.

Manoel Moral's F k st 1 I
novos 1 umos E. marcando novas I ea-

- O lnenmO i ran ap eS', e, como sup en- . _ , '
.

Savas Who do sr. Nicolau Es- tes John Eric Talling Thomas JJsaç�es. Se 113 alguem. que C011>;C1'-

tefan� Savas, comerciante. Bristowe Hobson e Luiz Franca va aJnda algum ressentLmento. deve

_ O sr. Luiz, Albani Júnior, Lins.
.,

passar uma esponja no passado,

fudustrial. agol'a, estamos vivendo uma nova

__ a srta. Carolina Taranto I CASA era. "As coisas velhas já pas'Saram;

:piazza, digna espõsa do sr. eis que tudo se fez novo".

Luiz Boit.eux Piazza. PRECISA-SE - Uma casa no Eu (luero crer, portanto, que sem

centro para um casal In�lês sem f d
-.

't 1
_ ,o J·ov·em F·lodo��rl>o Sena, ullla pro nn a renovaçao espIn ua

i;U'U filhos. Preferivel com jardim
="t'''dante no Cole'gio Catari-

·1'
não se pode abril' os portais dess':l

,= u on quintal. Contrato para um

nense.
nova era. Se o ind'ividllo não tiver

Ol] dois anos. TrataI' à Rua
harmonia interior, não podel'ú t.�r

Jo:10 Pinto n. 20. (Cabo Sllbma-

I
hamonia com os outros. Dessa har-

rino).
MENINA VALDA _. ._,_. .

monia vai depender a paz e a proso

Acha-s,e ,em {<estas o lar do. Os motores JOHNSON Sea Hone perida(le de sociedade crisli'i.

nosso prezado conterrâneo sr. II mente são utiliza,das máquinas mo, 'O supremo ideal nosso deve ser Dia 14 de maio, nos Baiões do Lira T. C., o Grêmio Lira

'Eurico de Sousa, ,competente dernas em precisão e rapidez. O� entrar no nbvo templo, onde DeliS vai promover mais uma festa de rara beleza - NIGHT AND

funcionário do Tesouro do ES-I são construidos em fábrica moder- está, possuidos de um novo eor�ção, DAY - tendo a abrilhantá-la um magnífico desfile de mo'

tàdo e de sua exma. sra. d. Ma- na sob todos os pontos de vista e ond'e Deus esteja habitando. Porque delos inéditos de Schiafarel'li, Christian Dior, Jacques Fath,
Tia do Car,mo Sousa, cOI? o 'I)S 'SOpBz!TBF>adsCl sopl}.wdo .Iod se Deus ainda não habita o �')SSo Marcel Rochas, Mme. Hertha, etc., recentemente adquiridos
nascimento, ocorrido no dIa 28 engenheiros da Johnson são Teputa- coração, nós não o encontraremos por Bazar de Modas, Casa Clipper, e Casa Modelar - e apre-
do corrente mês, de uma linda dos como os melhores do ramo. Di�- em parte alguma. Mas se o nossr� 01'- sentados por senhorinhas do nosso "grand mond".

,

m,en;'1a que, na pi.a batismal, �1'ihllirlnrps: f:omN-cio & Transpor- gan'isl1lo espiritllal estiver renovado. E' de se p'cever um completo sucesso para NIGHT ÁND
receberá o nome de Valda. tes C. Ramos S. A. - João Pinto. ('ntão, teremos a gloriosa experién- íDAY! 't."�?,�� •••• ,,
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Vida Bociall Páscoa perária
(:ONV,IIt:

ANIVERSÁRIOS:
SR. EDUARDO SANTOS
Vê passar, hoje, mais uma

data aniversária, o nosso dis
tinto conterrâneo e conceítua
<lo farmacêutico sr. Eduardo
-Santos, proprietário da acata
<ia "Farmácia Moderna".
Profissional afável e dedica

do, sempre solícito às pessoas
I 'que gozam de seu convivia e

àquelas que o procuram no

estabelecimento de sua pro-
·

príedade, o nataliciante de ho

je será, por certo, alvo de ine
quívocas demonstrações de
apreço e simpatia, às quais
.nós nos associamos, abraçan
-<10-0 cordialmente.

Circulistas e todos trabalhadores em geral, repetindo o vosso

exemplo cios anos anteriores, vinde a vossa Páscoa.
AVISO: Sábado, dia 30 do corrente, das 10 horas em diante, have
confissão geral para todos CIRCULISTAS e demais partícipantcs
Comunhão Pascal.

Secretaria do Ci rculo Operária, ao 2G-4-49.
Gumercindo Caminha - Secretário-Geral

Comemora, hoje, seu 7° ani
-versário a graciosa menina
Stela Maria de Souza, querida
filhinha do nosso distinto con

terrâneo sr. Osví Sousa, acata
do industrial nesta capital e

de sua exma. sra. d. Haymée
'V. de Sousa.

Festejando tão grata data,
Stela Maria bTindaTá suas inú
meras amiguinhas que Irao

>eumprimentá-la, com uma fes
tinha íntima.

ando com energia própria,
nos horários de 8 às H f.

16 às 22 horas.

Conselho Administra·
tivn da PaD�ir

SR. JAIME CARRElRÃO
Faz anos, hojoe, o sr. Jaime

Carreirão, hábil telegrafista do

Departamento dos Correios e

'T.elégrafos, nesta ·cidade.

siío tràtados por um processo eS1)1'"
ciaI, idealizado e executado para
proteger as pa,rtes metálicas cont·ra
os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João
Pinto, 9.

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo ,para o mar.

Informações nesta redação
-- .......C)-.......... '

.Muitas felicidades pelo na.el•••
to de seu filhinho I

Mas, nio esqueça. que o mel iii li'
presente para o seu "PIMPOLHO·
é uma caderneta do CUDITO
MUTUO PREDIAl..

CINEMAS
Simultaneamente

ODEON, hoje ás 7,30 horas

lUTZ, hoje ás 4,30 horas
O CRIME DO PRESIDIO

COM: Van Johnson - Faye Ern-

Simultaneamente

IMPERIAL, hoje ás 4 e 7/30 horas

"ROXY, hoje ás 4 e 7,30 horas
. :' .... Gigantesco Programa .... ..

1) Çinelandia Jornal - Nacional

Eis. de volta ... O mais jovem �

não menos arrojado "cow-boy"
Tim Holt em:
MORROS TROVEJAi�TES

Preço: não tem.

Censura ate 14 anO's.

Suspensas todas as entrada de fa-

vores e permanentes.
FILl\'lES DA SEMANA

RITZ - ODEON - ROXY

'rerça-Fejra (ell) sessões das ID')ças)
l\'lASCARADA TROPICAl.

(Carnaval em Costa Rica)
Tecnicolor

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em tôdas as cidaltes do.

Brasil. Negócio fácil, para ambos

os sexos, mesmo nas horas vagas.

Escrever a Caixa Postal, 3.717

são Paulo.

PASTA DEl\'T"('AL
ROBINSON

NASC.IMENTOS:
HT D D,A »).
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Da Fábrica co consumidor.:�-- Grande estoque recebeu

Lima &,.Irmãos»� - Rua Conselheiro Malra' 35 -«Fiuza

Aceita-i!!Ell representante no interior do Estudo. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

V S
Oi

If'j
• II) R'

.

d' r., I t '

· U 1'ESOURü
" S!Il' "

1 Da instrução está ao I!IlolI.n�
• • Viaja. ie�1 e no n erlOr, de todos, Dá esse tesouro ao �1J
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira uru Catálogo de Moedas! amigo analfabeto, levando-o a um

Antigas do Brasil e 'enriqueça depressa.
.

I
curso de alfabetizaçâo no Grupc

Peça em qualquer livrada de Florianópolis.,Custo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Escola Indu..
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da -Nóbrega, Rua 'General lrial de Florianõpolís ou mi Cat.e.
Bitlenc:ourt, 91, sob � Florianópolis. ' ,l,..� I Met.rrYDolitll.ua.

ln
..

ustrl8

A maior e mais apertei�üada F�b,ica de

Maquinas. Igricolas, Tornos, 'eares e
ArtiUDs .de Cutelarias

Fabrica em Americona - Estado de São Pa�o

��;rppgsgntantgs Q_xe!usivos papa o 6stado
(1� Santa (Qataplna

Industria Comercio e Seguros Kont. S. I.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 ol'ldor

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
PloPÍan.ópnljs - �)anta @atapÍna

_/;: L) (

rtJl�

a firma distribufdora
Fone 1565 - Fpelis,

Ir----"�-;'-�i
I i
I Transportes Aéreos Limitada, I
3 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba ,
à - Joinoüe - Florianópolis e Lajes. 6'� 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinmle ,

, Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. 0:

i
Opero corn Aviocs Douglas De3 de 21 toqares, I

'e: Agentes: Fiuza Lima & Irmãos I
, Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565

t:
el �
r •
....-<)���)....()....().....o_() ().....()_(),...() ()�)..

Rft.olO TU.DI' IVO 9

Faria & IrmãoLuiz
Representações - Consignações - C/Própria

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAHEJO

Vidraria - Artigos de aluminio - Artigos Escolares -

Papelaria

Getieros Aiimenticios Lniiistrialisados - Armarinhos em qeral.

Louças

LOJA E ESCRITóHIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 32.2 - End. Telegráfico "LUFAMA".

Florianópolis - Santa Catarina

A vista e il prazo
Enrolamento, de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, radias e acessorios, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte. 'Silveira, 14 - Caixa. Postal 193 - Fone 793.

� � �: Da

II A. DAMASCENO DA SILVA
'

81 ADVOGADO I
! AÇõES CiVEI; E COMERCIAIS I
I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :

'I I (Edifício Pérola)

II Fones: 1.324 e 1.388

L Florianópolis - Santa Catarina

................................................J!

f1RM�!f !s!�ELC;C���f.��� (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPÓSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

.RESPOSTAS ACAIXA P.OSTAL, 245 - SÃO PAULO.

._------------�_._------

Ouçam diariamente, das 9 às lJ e das 17 às 22 horee

1530 kitocietos ondas; médies de 196 metro8

-, TUBARÃQ -- S. CATARINA

,

--:---------- --==_== __ """"" , [ ,..,_ _ __ __ i __•__ __""""'m""'H...,..�.,.......·-nn 'fiSt..'""'lf�,t(,o"::./1; _m -_ &

...

\
f
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5n �'�TADO Sábado 30 SIG Abril ". '949
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I

A realidade soviética
•

Por GECR:JE DEXTER

J

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

CAIXA
Precisa-se de um. Exige-se

carta de recomendação e de

Fiança. Escrever do próprio
punho para Pretendente, Cai
xa Postal, 126, dizendo idade,
estado civil 'e pretensões.

-----------

,

Agenh:s' e r4' pr es« nt« nte�, Iocais
- (CAPITAL E iNTERIOR) -

Importante organização nacional precisa de repr esentantes em todas as cidades, e vilas do Brasil.
Negócios fácil· para ambos os sexos, mesmo nas horas vagas. Escrevam sem compromisso, oedirr
do detalhes. Otima oportunidade para qualquer pessôa, obter boa renda mensal em poucas-horas

de trabalho. - Escrever à Edificadora Brasil, Ltda.
-

.

Rua de São Bento - Caixa Postal, 3.717 - São Paulo.

Edição de 191,8: O Japão fi
cou tão fraco com a guerra
que, depois da batalha de
Tsushima, foi forçada á apre
sentar uma proposta de paz".
Outro exemplo notavel é a

diferença de tratamentos da
das pelas duas edições da en

cíclopedia a Conferencia de
Moscow, rearizada em 1941.
Dest.a conferencia, em que es

tiveram pneSlentes;. Harríman;
Lord Beaverbrook, Stalin, Mo
lotov, Litvinov e Voroshilov,
resultou um acordo sobre o

amemo do Ocidente a Russia.
A enciclopedià, em 1943, dis
se que a conferencia "conse
guiu uma forma concreta de
colaboração e creou o podero-
so [ront anti-hitlerista dos
povos amantes da liberdade, I.liderados pela Russía, Ingla
terra e Estados Unidos". Mas.
em 1948, a Inglaterra e os Es� \

tados Unidos foram acusados, I
na nova edição, de "tentarem I
usar a dífícil posição da Rus
SiR como meio de impor suas

condições" .

Mas a ansia de censurar, na
União Soviética vai tão longe
que o proprío Stalin, o excel
so, acaba recebendo também,
os cortes mais violentos. Um

artigo do ditador - vermelho,
publicado no Pravda, durante
varios anos seguidos e tratan
do da Revolução de Outubro
(1948), dizia assim até 1930:
"Todo o trahalho de organi
zação da insurreição foi exe

cutado sob a chefia do Presi
dente do Soviet de Petrogra-!
do, o Camarada Trotsl<y. Po

de-se dizer que, com a rapida
passagem de guarnição para
o lado sovietico e com a habil

organização do trabalho do
Comité Militar F�Bvolucioná-

O simples fato de ser cida- Mas os erros e falsidades ti-
-dão soviético já é uma lnfelí nham uma explicação. O edí
tddade. Mas si, além disso, tou da série de folhetos, A. V.
também se é escritor, então, a Gogin, entregara os originais;
desgraça é completa. Porque .ao escritor' soviético B. A. Va
.a arte d�screver exige, antes detskií, para que este desse
-de mais nada, o pensamento uns "toques literarios" á obra.
_ Iívre. E, na União Sovietica, o E como hávia necessidade de tais como "países amantes da
'escritor tem de pensar segun- se crear um super-herói para paz" e potencias, democrati
.do a linha traçada pelo Partido a propaganda soviética, Va- cas da Europa e da America".
Comunista, entidade onípo- detskii soltou as rédeas de Consegui trazer da Russia
tente e oniciente. Nenhum es- sua fantasía.

I

d
-

I. uas ediçoes da Enciclopedia
crítor russo jamais poderia fa- É muito comum na Russia Soviética, a de 1943 e a de Izer, por exemplo, o que eu te- que os autores e editores so- 1948_ Esta ultima, em um só
.nho feito, desde os vinte anos fram duras repreensões por volume (a Kratkaya), mos
.de idade: eSCT€Ver tudo que não terem acompanhado aten- tra o efeito da interferencia
quero, sem obedecer sinão a tadomente as reformas que o politica no modo soviético de

• minha propria conscíencía.. Partido Comunista determina contar a história. As diferen-
Em Moscow, a esse respeito, para as diretrizes politicas, I cas no tratamento da Guerra

vi coisas assombrosas, Conven- O estado não s� de�cui�a· Russo Japonesa, tal corno no
cído da infalibili:dade das dou- um momento d� !lscallzaçao livro da professora Pankrova,
trinas e pronunciamentos do sobre as no�as. ed.lçoes-, tratan- segue ma mesma linha traça
Partido Comunista, o governo do de sup�lmlr imedíatamen- da pelo Partido. Assim, a po
soviético obriga todos os profis- te as anteriores, quando algu- sicão "derrotista" dos bolche
síonaís das letras a repetir ma coisa de seu conteúdo já vistas com relação á referida
sem digressões aquílo que o se tornou Indesejável. Mas co- guerra foi incluída na edicão
partido determina. Acontece,' mo esse trabalho não pode de 1943 e eliminada na

�

de
'porem, que a cada momento ser perfeito, surgem situações 1948.

· surgem dificuldades muito se� I ímpagavéls, princip.almente A expressão "exercito rus-
· rias para os russos e muito en- nas reedições do clássico do so" foi substituida por "exer-
• graçadas para quem as obser- Marxismo-Leninismo, dos li- cito tzarista". Quanto ao país
va de fora. É que o Partido vros dídaticos e das obras que que pediu a paz, a diferença

· precisa frequentemente mu- trazem citações. entre as duas edições é tão
dar sua linha politica, para Os estudantes ginasiais so- grande que o melhor é citar
'atender a essa ou aquela si- víétícos usam um livro sobre os dois textos: Edição de 1943:
tuação internacional. Então, ii historia russa, editado pela - "A guerra de fato acelerou
tuação internacional. professora A. M. Pankratova. o desenvolvimento da Revolu
Então, de um momento Se. compararmos as edições de ção de 1905-07, na Russía.

para outro, uma quantídade 1940, 1945 e 1946, desse livro, Para estar apto a combater a
-enorme de livros, artigos, to- poderemos notar modificações revolução, o tzarismo apres
"Ihetos, etc., escritos em con- incriveis. A edição de 1940 a- sou a conclusão da paz. com o

iormidade com a doutrina an- presenta, por exemplo, a guer- Japão, em 23 de agosto (5 de
-teríor, tornam-se completa- ra Russo-Japonesa de 1904-05 setembro) de 1905."
mente impróprios e até anti- como uma luta imperialista
soviéticos. E segue-se daí uma pela divisão da China, com a

-eorrería de autores e editores, Russi.a procurando dominar a

para ajustar tudo a vontade Mandchuria e a Corea e "pi-
, da disciplinada vanguarda co- lhando eínícamente o povo
··munista que, sem aviso pré- chinês". Na edição de 1945, as

vío, mudou de rumo . reííerenêias aJO imperialismo
Guardei uma sede desses tzarísta desapareceram para

"fatos que agora servirão de dar lugar ao heroismo do. e

-exemplo e de prova do que es- xércíto e da armada russa

-crevo. Vejamos em primeiro lu- Na edição de 1940, Stalin era

gar o que ocorreu com relação citado como contrario á guer
-a vida .de um heroí nacional ra Rnisso Japonesa, e como

russo. profeta da derrota ínevítavel,
Tenho diante de mim um enquanto Trotsky e os men

dos folhetos de uma série de- cheviques apareciam como pa
dieada aos heróis soviéticos tríotas que pregavam a dete-
-da segunda grande guerra, 'o sa da patria. Na edição dé
qual conta a historia de um 1945, foram suprimidas todas
aviador russo, o Coronel P. A. as referencías aos sentimentos

Pilyutov. Antes de sua publí- patríotícos de Trotsky e dos

cação, o Major A. Burov, au- menchevíques.
tal' do folheto, mostrou o ma- O mesmo livro, nas edições
nuscríto ao próprio Pilyutov, de 1945 e 1946, apresenta
que aprovou irlteiramente o grandes diferenças no que diz
-trabajho, pela precisão dos da- respeito aos esforços militares
dos biograficos nele contidos. dos aliados na segunda gran
Mas quando Pilyutov viu o de guerra. A edição de 1945,
trabalho publico ficou assom- que não critica os esforços de
brado com a quantidade de er� guerra das potencias ociden
ros e falsidades em que fora tais, inclue o elogio feito por
transformada sua biografia. Stalin ao desembarque alia
A terra em .que foi creado, nos do na Normandia: "A hísto
Urais, tinha sido trocada pela ria das guerras não registra
Bielo Russia, para atender a outra empresa como esta, com
certa campanha política que tão alto proposíto, tão grande
se desenvolvia naquela região. escala e tão perfeita execu-

. Com referencia a sua ação du- ção". Essas palavras de Sta
rante a guerra, contava o fo- lin foram cOTltadas na edição
lheto que Pilyutov, ferido em de 1946 e substituídas por es

combate por 20 estilhaços de te trecho: "Eln 6 de junho de

granada. conservara seu 'Sorri- 1944, as forças aliadas. reali
zo feliz, mesmo no curso da zaram um desembarque ao

.
_., /

delIcada operaçao clrurglca norte da França". .

,em que os estilhaços foram ex- Embora .as edições de 1945
.. traídos, e 1946 fossem menos hostis

Pi1yutov ficou furioso. A- á França, á Inglaterra e aos.

que}.e sorriso sob ais pinças e Estados Unidos do que a de
os bisturies do cirurgião pare- 1940, a de 1946 cortou as pas
ceu-1he cretino e muito pouco sagens da edição anterior que

-

humano. se referiam aos aliados ociden-

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
máxima rapidez e garantia para trsnsporr- 'de suas mercadoria I

Agentts tom Florjanôpofis CARLOS HOEPCKE S. A
,

/1 t�nç(";o' , , ,
I .� óI,>� ,�fI ., ..

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

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAÍ
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA I,IMA & IRMÃOS

Conselheiro Marra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

Arvores fruliferas
Arv.a.res FrIl,tifel'as enxertadas e' plantas ornementats IH\f-l

melhores qualidades oferece o' grande Estabelecímeuto '.i..

Flori e Pomicultura
H. J. Gipper.
Corupá. .

Mun. de Jaraguá - Estado de, Santa Catarum.

Peçam catalago gratuitamente.
,_.,.. � .... .-- ."_--

rio, o Partido ficou devendo Se a União SÔvtética passar
quasi tudo principalmente ao muitos anos antes de levantar
camarada Trotsky." Entre� a "cór:tina de ferro;', os pro
tanto, quando este al,'tigo foi bres russos, aprendendo tanta
transcrito na col.etanea de tolice e "desaprendendo" tudo
traipiilhos de Stalin (Sochine.. o que o governo achar que não

niya), editada em 1946, teve serve mais, acabaTão perten
suprimidos todos os trechos cendo mesmo á outro mundo,
referentes a Trotsky, sem que eomo deseja o camarada Sta

se fizesse nenhuma nota sobre 11n que é muito pouco camara-

as partes cortadas, t �.a.
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Riquíssimos prêmios serão disputados na prova ciclistica de amanbã
Indescritível o interesse e en- Federação Atlética Catarinense será disputada na distância de petição. A conceituada Casa serão oferecidos outros pela

'tusíasmo do públíco pelo sensa- e dedicado ao sr. dr. Raul Cal- 25 quilometros, iniciando-se às Hoepcke, colaborando nessa ad- F.A.C., Delegacia Regional do
cional Campeonato Citadino de das, dignissímo delegado régio- 9,30 horas da manhã. -mírável iniciativa da F.A.C. re- trabalho e pelo comércio local.
Ciclismo que amanhã será rea- nal do Ministério do Trabalho. Riquíssimos prêmios estarão solveu oferecer instituindo uma Portanto, pedalistas, força nas

Iízado, sob o alto patrocínio da A grande prova pedalística em disputa na sensacional com- bicicleta para ser entregue ao pernas e atenção na manobra,
vencedor da prova. O sindicato que os prêmios do I Campeona
dos Comerciários vem de ofere- to Citadino de Ciclismo são
cer um aparelho de jantar com- mesmo de deixar a gente com

pleto para o corredor que se agua na boca.
classificar em segundo lugar.
Também o Sindicato dos Ban
cários resolveu dar sua contri
buição do certame, oferecendo
um aparelho de chá e café de

porcelana "Mauá" para o atlé
ta que obtiver a terceira coloca

ção. Além dos prêmios acima,

INTERNACIONAL X COLEGIAL

Deverá realizar-se amanhã, no
período da manhã, tendo por lo

cal o campo do Colégio Catari
nense, uma peleja amistosa en

tre os guadros do Internacional
e do Colegial.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Com os portões àbertos será realizado
amanhã o choque-rei do futebol citadino
Vinte e quatro horas apenas

nos separam da realização do
sensacional "choque ·das multi
dões", em que serão protagonis
tas os conjuntos do Avaí e do

Figueirense, clássicos rivais de
todos os tempos.
A cidade esportiva em peso

.......... c ..

OLíMPICAUMA ESPERANÇA
ATÉ QUE ENFIM!

Buenos Aires, 28 (V.A.)
Terminou a greve dos futebolis
tas argentinos. Inesperadamen
te, nas ultimas horas da noite
de ontem, após uma reunião en

tre o presidente da Associação
do Futebol Argentino e o da A$

socíação de Jogadores, foi assí
nado um acordo, pelo qual os
jogadores se, comprometeram a

aceitar o regime de contratação
proposto pela AFA. De seu lado.
as entidades concordaram em

modificar o referido regime, na
parte relativa aos salários.

' ..
Iestará amanhã no estádio da

F.C.D. para assistir ao emocio
nante cotejo entre o "Leão da
Ilha" e o "Esquadrão de Aço".
Ambos os quadros detrontantes
terão oportunidade de apresen
tar ao público os seus novos va

lores.

Contrariando o que ôntem

noticiamos, a entrada amanhã
no campo da rua Bocaiuva será
franca.
Dada a grande írnpôrtancia

do prélio é de se/prever que a

praça desportiva da Praia de Fó-
ra ficará superlotada. I

ex-clube a estréia!
no Fígueírense

A grande sensação da tarde te ainda enorme simpatia pelo
futebolística de domingo sem grêmio azurra, tendo há pouco
dúvida será a .extréia do ata- tornado público o seu sincero
cante Bráulio na equipe do agradecimento aos diretores do

Figueirense frente ao Avaí, seu alví-celeste pela máxima consi
ex-clube. deração com que sempre foi
Bráulío mostra-se bastante tratado durante a sua perma

satisfeito com o seu novo clube nência do tetra-campeão de 46.
€ nos ensaios efetuados tem Amanhã será disputada a

correspondido vivamente à di- grande peleja da rivalidade e

reção técnica do alvi-negro, naturalmente todas as aten
dando vida nova ao conjunto ções estarão voltadas para o

orientado por Izidro Costa. excelente "player" Bráulio Sil-
Embora desligado do Avai veira, que fará o seu debut no

SERAFIM E DINHOCA VISA- o meia-esquerda "colored" sen- "esquadrão de Aço".
DOS PELO CARLOS RENAUX
PARA OS FESTEJOS DE AMA-

NHA

APROVEITARA O PAULA RA
MOS TRÊS ELEMENTOS DA

EQUIPE SECUNDARIA
Centra O seu

de BráulioO Paula Ramos Esporte Clube

que tantos valores novos tem

formado, destacando-se entre
êles Lazaro, Cazuza, Ivan e To

nico, segundo estamos informa
dos vai aproveitar este ano três
elementos do quadro secundário
que se destacaram no último

Campeonato de aspirantes. São
eles o centro-avante Paulinho,
o meia-esquerda Manara, titular
da equipe do Caravana do Ar
em 1947, e o extrema-direita
Machado.

••••• to .... � ..... lo ... .." ...... ..... ..,

C.A.R. OLIMPICO
Estreito

ASSEMBLEIA GERAL

De ordem do sr. presidente.
ficam convidados os senhores
associados deste clube, a se reu

nirem em assembléia geral, na.
séde social a rua Pedro Demoro
nO 1.610 neste distrito do Estrei
to, as 19,30 horas, no dia 2 de
Maio próximo vindouro, para
deliberarem sobre o seguinte:

10 - Eleição da diretoria.
Conselho Deliberativo e Diretor

Esportivo.
-

20 - Outros assuntos.
Não havendo número legal pa
ra a 1a Convocação, após 30 mi
nutos, haverá a 2a convocação
onde se procederá com qualquer
número de sócios presentes.
Estreito, 28 de Abril de 1949.

João Flores
10 secretário

Reginald Hanis, esperança 0-

limpica britanica, dá uma volta
â pista com um troféu recente
mente conquistado em Manches
ter. (BRITISH NEWS SERVI

CE).

o «six» do Floresta quer visitar a
m.elrópole barriga-verd�, .

.
-

O Dr.Osmar Cunha, maioral110 mandatário da "eclética." mel��res equipes de vol�)l. d�
da F.A.C., recebeu um telegrama I que a proposta do clube bandeí- América do Sul e uma �lsIta a

do presidente da Associação DeS-j rante é das mais honrosas, es- nossa terra representara para

portívs, Floresta, de São Paulo,' tando propenso a aceitá-la, pa- DÓS uma grande ho.nra. .

comunicando que o seu quinte- ra meados do próximo mês de Que seja concretIzada a VlU-

to de voleibol está desejoso de maio. ela do "Six" florestino, os nos-

conhecer a nossa capital, rea- O Floresta possui uma das; sos votos.

Iízando aqui algumas exibições
frente aos nossos melhores con

juntos do esporte da rede.
Em palestra com a nossa re

portagem, revelou-nos o ilustre

O dr. Osmar Cunha, presi
dente da Federação Atlética

Catarinense, recebeu ante-ou
ontem uma carta do secretário
do C. A. Carlos Renaux, de Brus.
que, na qual solicita a sua in
tervenção junto aos clubes Li
ra Tenis Clube e Ubiratan ES'

porte Clube no sentido de se

rem cedidos, para as grandes
festividades esportivas de ama

nhã naquela cidade, os cesto
bolístas Serafim e Dinhoca, per
tencentes aqueles respectivos
clubes.

....... " • " • .. .. .. .. .. .. M � • .,

TRANSFERIDA A PROVA DE

Hâ'NRó��-"-msfÍNçA;:--�Õ�:""�OÃcnr-NÓ"-C;L1ffiE"""·ÃTLm- VELOCIDADE DO CAMPEONA-·

FERIDA AO FLUMINENSE CO CATARINENSE TO CITADINO, DE CICLISMO

Divulga-se no Rio que acaba Dentre os valores que o Cclube Segundo informes que colhe-
de ser concedida ao Fluminen- Atlético Catarinense apresenta-'mos junto á Federação Atléti

se, por unânime consenso da rá na temporada futebolística ca Catarinense, a prova de ve

assembléia efetuada em Roma, ofcial do ano em curso, destaca- locidade do Campeonato Citadi
a honra de ter seu nome ínscrl- se o centro-médio Moacir, que no de Ciclismo que estava mar

to na famosa "Taça Olímpica", em 1947 defendeu a bandeira do cada para ser ralizada na tarde.

criada pelo inolvidavel Barão Palmeiras, de Blumenau, lau- de hoje por motive de força
Pierre de Coubertin, uma das reando-se campeão da cidade maior ficou transferida para.

mais legitimas expressões do e vice-campeão do Estado. o dia 7 de maio.

olímpísmo mundial.
Esta honrosa distinção é con

ferida pela primeira vez a um

clube sulamericano.

NOVAS ALTERAÇõES NA TA·
BELA DO SUL-AMERICANO

. DE FUTEBOL

Rio,29 (V.A.) - Já foi bastan
te modificada a tabela do sula
merícano nas' ultimas rodadas,
no que se refere aos locais e as

datas, visando a C. B. D. conse

guir maiores arrecadações. Ago
ra, ficou estabelecido que o [o

ESTREARA HELENO CONTRA go Uruguai x Chile será realiza-
SÃO PAULO do em Juiz de Fora ,no dia 7 e

Notícias chegadas do Rio di- não em Belo Horizonte, no dia
zem que o centro-avante Hele- 8. Cogita-se também da antecí
no, recentemente contratado pação do prelío Colombia x E

pelo Vasco, fará sua estréia no quador, do dia 4 para o dia 2 e

grêmio eruzmaltino no dia 10 de Colombia x Bolívia, do dia 8
de junho contra o São Paulo, para o dia 5. Assim, os Bolívia
'Campeão paulista. nos poderiam regressar dia 7

G os Equatorianos dia 3.

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

..

TAÇA "SINDICATO DOS, ESTI
VADORES

O Sindicato dos Estivadores,
dando a sua cooperação. aos fes
tejos do "Dia do Trabalho", re
solveu oferecer um belíssimo
troféu para ser disputado no

jogo Avaí x Figueirense.

• í(jl .,
AO CABELO • FIXBRI
E USADO PELO BOM BA.QE!RO

" .

,. ....... � . � ..... � ., . - ... , . - ,

GALDINO VAI VOLTAR ÀS A
TIVIDADES DEFENDENDO A

/'...A. BARRIGA VERDE
Soube a reportagem do "O

Estado Esportivo que o jovem e

valoroso atleta Aldo Galdino,
campeão catarinense dos 800
metros rasos pelo Clube Atléti
co Catarinense em 1947, vai vcl.:
tal' ás atividades, defendendo, ·oedas antllllU,8S OU moder,n!lSDIA DO PENITENCIARIO no próximo certame de atletís- IIUPor motivo imperioso foram mo as côres gloriosas da Asso-

adiado!} de terça-feira para ho- ciação Atlética Barriga Verde, Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data. IJude.
j e as comemoraçes do dia do desta capital. valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terá,
Penitenciário, promovidos pelo .

I Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASII& e

Esperança F.C., grêmio formado BRASIL X URUGUAI, HOJE! . . .

.lhpor detentos da Penitenciária do P
..

h
.

C jogue diariamente na loteria sem comprar bí etes.
rosseguira oje o arnpeo- .

Estado. Várias provas atléticas nato Sul Americano de Futebol, O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em eatálago, de
terão lugar pela manhã, realí- com os seguintes encontros: Cr$ 10,00 para cima.

no zarido-se á tarde duas grandes Em São Paulo, à tarde: Perú Obra rarissima e de grande utilidade.
A- partidas de futebol no gramado x Chile.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.do

I
interno daquele modelar esta- No Rio, à noite: Paraguai x Ibelecimento.

i Bolivia e Brasil x Uruguai.

�---------------------------------------------------._
.................. . .. . .

MINELA ASSINARA NOVO
CONTRATO COM O ALVI-NE

GRO

.

•• • � + .. • .. • .

Apurou a nossa reportagem
Que o médio-direito Mine
la, um dos' mais categorizados
"players" do Soccer catarinen
se assinará novo contrato com

o F�gue�rens�, possivelmente
ainda hoje.
Minela estará em ação

embate de amanhã com o

vai, 'envergando a jaqueta
"esqu:;>.drão de Aço." I ;_PREÇO: Cr$ 20,00

:'
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/ CLUBE .'DOZ E O E AGOSTO
DIA 30. SÁBADO. GRANDE SO'IRÉE DE ENCERRAMENTO DO' MÊS. INíCIO ÀS '21 HORAS. PARA MAIOR CONVENIÊNCIA
DOS SRS. ASSOCIADOS, AS MESAS SE·RÃO RESERVADAS A CR$/20,OO. RESER·VAS DE MESAS� NA SECRETARIA D()

CLUBE, NO' SEGUINTE HORÁRIO: DAS 9 ÁS 10, DAS 14 ÁS 16 E DAS 18'ÁS 19 HORAS.

- -'-� o
•__._�__ ._�_.. .,_. _ ..... ._
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Hospital Militar de Florianópolis
ALMOXARIFADO. - EDITAL DE CONCORRÊNCIA

.

J Declaro para quem i�teressar possa, que se acham à ven-

da, como FERRO VELHO, um fogão marca "BERTA" n. 175,
bem corno outras peças de ferro num peso total aproximado de

quinhentos (500) quilos. '

I 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 as

mesmas serem seladas com a apresentação de dois cruzeiros e

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

i a disposição dos senhores interessados para qualquer exame ou

I informação.Florianópolis, 23 de abril
A

de 1949.
..

Moacir Corrêa, 1° Ten. r. Ex. Almoxanfe
� - -� .�..-......._._._-_._-..!'\J'\..._............;.._�......\a__....'I",. -....,._-__.._-__.._...

de CClJg.OS o e p ôr t o eH

sIo FRANCISCO 00 SUL para r,ov4 VORM
In.formações cornos Agente.

Floflsn6poiu -_Carlos HoepckeS/A - C[- l'!le!one I.Hl ( &111. �eleg
São F'rSDcitco do Sul - Carlos Hcepcke S/A _.�{ - r! -Io I � i

, vi) ) � � VI \C <:
I-;�-L-AR-N-O--G.---I Aviso aos

I,
'GALLETTI I, leitores
ADVOGADO

Crime II erva!
Con.tituição de Socl.dtdG' PRC-3 - RÁDIO GUANA-

NATURALIZAÇOLti BARA; do Rio de Janeiro -

Títulol Dlolarat6rl0. 1.360 quilocic1os, oferece valío-

r o COOPERATIVISMO NO so prêmio a quem lhe remeter a
MUNDO E,critório e Re.id. 'le :l história, a notícia ou o fato.

Rua Titadente. 41.

I mais original e curioso,
observa

P'ONE •• 1463
do nesta região. O programa

_____________ "Copacabana Bluce" c "0 Es-
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Rió
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado ..
"Copacabana Clube" - de

SeRunda à sexta-feira, das H'::11)
às -15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.
Possuía, em 1945, nada menos

de 6.500 armazéns cooperativos
com mais de 800.000 associados
e um volume de operações de
1.000 mílões de corôas. Suas fá-
bricas tiveram uma produção de
240 milhões.
origem cooperativa.
Na cidade de Goetheborg, 50%

das casas de moradias são de
Enfrenta o movimento coope

rativo sueco, com galhardia, os

trustes da borracha, da fari-
do nha, do azeite e o das lâmpa-

das életricas, possuindo a marca O
.

,,·.tLE· 'DO
.

iT.!J.!i
.

"Luma", mundialmente conhe- Pl'Oeurem •• J."ê.fJlacida.' e

ProgreSso,
l.IVRARIA 43. L:rvRARU

BOM
-'

Reunem as cooperativas um

milhão de associados e que,
multiplicado pelo múmero de
famílias, é como se tôda a

população estivesse cooperatí-

r
� vàda.

. Leia, ,�ivulgue e Assine I
r,Jórnal de Joinvile"

'-0

Cirurgia- Clínica -
Dr., Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhorás
Medernos métodos de tratamento

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

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

'.

IRMANDAD� 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 admissão de Irmãos, cm

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

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

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enne-

recoso
Cada guia é vendido acomnannado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Oatarína.

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

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensai•.

Informações nesta redaçiio

mais completo Orgam
Santa Catarina

de

w. I .

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, -N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVI"ÇOS' TIPOGRAFICOS

, APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
_,._ .._ �". RÁPIDA.".__ .. _-..,

(Comunicado do Serviço de
Economia Rural do Ministério
da Agricultura)
Pela eloquência dos números,

o relato abaixo dispensa comen

tários. Oferecemos dados de

alguns dos paises vanguardeí-
I

ros no dornínío cooperativo.
, INGLATERRA

Em 1945 as cooperativas pos
suiam 8.225.200 associados, o

que, consideradas as respectivas
Iamílias, representa 80% da po
pulação brítanica.

SUÉCIA

FINLANDIA

DINAMARCA
Seu magnífico movimento co

operativo abarca 1.800.000 co

operadores. Quase tôda a pro
dução agrícola e pastpril, im na

tura ou industrializada, passa
pelas cooperativas,

.

....

Metade do movimento econô
mico da Dinamarca está coope
ratívado.

ALEMANHA E ITALIA
Depois do regime totalitário

e da guerra, estão-se erguendo
seus movimentos cooperativos,
que tiveram sua fase de esplen
dor.

RúSIA
-,

Já demos em comunicado an
terior cifras relativas a êsse
movimento. Embora respeitados

PREDIOS
ALUGA-SE o prédio da rua Ar

tista Bittencourt, nO 32.
VENDE-SE o prédio da Avenida
Mauro Ramos, n? 199.

'

. Ambos a tratar com Sr. José G.
L. Carvalho, á Praça' 15 de No

vembro, 1 - sobrado.
-

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 4.9

Vende-se um, em estado novo,
com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
e tratar com Oswaldo Nascimento.
no Hotel LaPorta '.

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

ker", Júnior, .le côr marron, que, sendo

objeto (le valor estimativo, pede-se a

quem a acou a gentileza de restituí-la
nesta redação, ou ao sr. At'tnr Beek, Del

"Salão ·Progresso". Gratifi!�-se.

PASTA DENTAL
ROBINSON

@i@iêj'#1@í§#Ji#I@ê
os princípios doutrinários ba-

sicos, não tem o. movimento o

clima de liberdade que lhe é in

dispensável. São as cooperativas,
por assim dizer, apêndices do
aparelhamento estadual totali
tário.

CHINA
Em 1947 possuía 168.000 co

operativas com 17 milhões de as

sociados.

INDIA
Tem 175.000 cooperativas,

destacando-se as agrícolas. As

sanitárias representam papel
relevante.

, ".. .. .. . . .. .. .. . . . . . . ..

DOENÇAS E ()PERAçõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

- :
-

(Cabeça-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, dos

vesgos, receita de oculos etc:

Operação do Bocio (papo) •
do lábio e céu da boca fendidos
dé nascença. Tratamento cli
nico cirúrgico das amídalas.
das sínusites, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo

ne 1.447.
......... ,

.

• , ••••••••••••••••
lO. .. •• lO .

Casa Recem
coesmnda
DE S O c U PA nA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 nnetros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
� • •• • .... til ..... � ••••

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvotes frutriferas e

flores?
.

Peça catalogo, nesta praça,
com J. Costa à Rua Jerônimo

I

Coelho nO 2
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no passado o sr, dr. Paulo Peregrino Ferreira
A data de3��� ��!��.nos que: aSSUmi0 as funeões de Delegado da Capital
- em 1.531, . chegou a baía do

Rio de Janeiro, Martim Afonso Por recente ato do exmo. sr, Go- veruador do Estado, datado de 22 do'

de Som�,;a, determinando a cons- vcrnador do Estadv. de 22 do ('01'- coi-rente mês.

ti rente mês, foi nomeado o sr dr. Dentro das atribuições rcsul-
trução de dois bergan ins, que
foram as primeiras embarca- Paulo Peregrino Ferreira, hrilhun

ções construídas por europeus te causídico patricio, para as f'un-

no Brasil; ções de Delegado desta Capital.
_ em 1.625, foi assinada a capi- Recai a justa escolha do exrno. SI.

tulação dos' holandeses na cída- Governador do Estado em um cida

, de da Bahia, que vinha sendo dão probo e de invulgar capacidade
tratada desde o dia 28; de trabalho, que, no novo cargr·, há
- em 1.791, agentes do Governo de dignificá-lo com o concurse de

Catarinense e da então Vila de sua inteligência privilegiada e de

Lages, plantaram na serra do seu cara ter reto.

Trombudo, um marco assina- S. S. acaba de nos dirigir o <;e-

lando a divisão entre São Paulo guinte oficio, que agradecemos:
e Santa Catarina;
- em 1.804, nasceu em Recifc�
Antonío-Peregrtno Maciel Mon

teiro, mais tarde Barão de It�
maracá, Faleceu em 5 de Janeí
ro de 1868;
- em 1.822, um artigo publica
do no "Revérbero Constitucio··
r�al" de autoria de Gonçalves
I.edd, sugeria ao príncipe-re
gente a necessidade de procla

do Co- mar desde logo a Independencia
do Brasil;
- em 1.825, na cidade de Farta-IIeza e por sentença da Comissão

Militar, foram executados os.

Coroneís Andrade Pessôa e Pa
dre Albuquerque e Melo, mais
conhecido por "Móroró ", impli
cados' na insurreição republica
na de 1.824;
._- em 1.838, em Rio Pardo, um-,
Divisão do Exército Imperial,
comandada pelo General sebas
tiào Barreto, foi derrotada pelo
I'.xercito Repuhllcano do Gene
ral Bento Manuel Ribeiro;
_. em 1.839, na Vila de Píoca,
Estado de Alagôas, nasceu Flo
riano Peixoto Marechal do

Exército, Consolidador da. Repú
b:'ca, "Marechal de Ferro", he
rói da Guerra do Paragun.i, lia
cnarel em ciências fi;,;icas e ma

temáticas, Ministro da Guerra,
V ice-chefe ia Governo de 1.389;
Vice-presidente da República.
Faleceu em 29 de Julh') de l.H9S;
_. em 1.854, deu-se a. inaugura-

Rio, 29 (A. N.) -Realizou-I
res e crescido número de assis- çãc da primeira estrada de ler

80, ontem, na séde do Instítu- tentes, a sessão solene de eh- ':'0 no Brasil, a de Mauá:
to Histórico e Geográfico Bra- cerramento do 4° Congresso _. em 1.868, no Rio Grande do
síleíro, presente as altas auto- Hístóríco Nacional, certame Sul e com a avançada idade de
ridades, escritores, historiado- que reuniu nesta capital des- 115 anos', faleceu D. Eutrásía

tacadas figuras da íntelectua- ·Joaquina de Jesus matrona ca-PASTA DENTAL lídade patríeía e ilustres dele- tarinense, deixando vivos 2 fi-ROBINSON
_ ._... Soagados estrangeiros. " I lhos, 11 netos, 45 bisnetos e 21

Nuvem de mosqu-I.tos Ocuparam lugar a mesa, trinetos e, falecidos, 71 outros
além do Embaixador José I descendentes;

P t I
Carlos de Macedo Soares, .

- em 1.900, o oMarechal João
em. or uga presidente perpétuo do Ins- Thomaz de Cantuaria passou a

tituto Hitórico e Geográfi- responder pelo Ministério da
co Brasileiro, que presidiu à Guerra.
sessão, o Embaixador extraor-l André Nilo Tadasco
dinário e plenipotenciário de
Portugal, dr. Julio Dantas, UU·la-o Beoell·CeUtaque representou o govêrno por- .. ti

tuguês no conclave; mlnístro a R Ope'rárl-a '

Adroaldo Mesquita da Costa, ti •
. �

titular da pasta da Justiça; Dessa assocraçao de Classe, recebe-

ministro Augusto Tavares de mos e agradecemos o seguinte

Lira, presidente do 4° Congres- convite:

so de hi&toriador portuguê.3 e Florianópolis, 29 de abril de 19'19

segundo vi:ce-presidente do Senhor Diretor:

certame; ministro Alfredo Va- Tenho a grata satisfação, de em

ladão, l° vice.,presidente do no�e da diretoria, convidar V. SÜI.,

SERV-IÇ-O··
.-

DE METiJ;lO. Congresso; ministro Fonseca afim de que esse bl'ilhante orgão da
L Herm,es, presidente em exel'cí- imprensa catarinense, se faça_repr(-

ROLOGIA cio da �ociedade �rasi1eira de sentar na solenidade de pos�e da
.

. � r. , I Geog1.1afla;
Dr. Anosto Gonza- nova diretoria desta ,entidade, ,1 rea·

Pr�vlsa:o do Tempo, ate 14 horas les, presidente do Instituto lizar-se em nossa sede, a rua Pedro
do dia 30: I Histórico do U1.1ugaui, professor Soares n. 15, nesta Capital, �1S 10
Tempo: Em geral instável; Ernesto de Sousa Campos, ex- horas do dia ·1° de Maio próximo.
Temperatura: Estável; titular da pasta da- Educação Certo de que dispensareis a vossa
Ventos: De Suéste a Nordeste, e Saúde; dr) VirgiUo Correia atenção ao presente convite, apre-

frescos;
. Filho, secretario geral do Con· sento os meus cumprimentos. snbs·

Temperaturas extremas de hoje: gr.esso; senOOor Aloisio de Car- crev,endo-me,. cordialmente.
Máxima 21,5 minima 16,0. valho e deputado Luiz Viana. Deodósio Ortiga, 1° Secretário

SR DIRETOR
Tenho a honra de comunicar a convite!

va Si". que venho de assumir as A Igreja Presbiteriana lndepen-

funções de Delegado Regional dr dent: desta Cap�tal tem o pra�e! ele

Policia desta Capital, cargo pari( convidar' os .leItores deste Jorn�l
que fui nomeado pelo Exmo. 51'. Co- para as solenidades da consagraçao

. . e dedicação de seu novo templo a

.. ..
/
realizar-se hoje, ás 19 horas e 3i) rui-

nutos, à rua João Pinto, n. 37, com
um programa especial.
Será orador oficüll o rev. dr. Sati-·

HOje

'lor'.n6polIs, 30 Ite Abril de '9-'�9

Solenidades comemorativas do' t
de Maio nesta capital

o "Dia do Trabalho" será este ano assinalado pelas es

guíntes solenidades, patrocinadas pela Delegacia Regional do
Trabalho:

As 7 horas - Missa solene e Páscoa dos Trabalhadores
promovida pelo Círculo Operário de Florianópolis.

As 9 horas - Corrida de Bícícletas, promovida pela F. A.
C., com prêmios aos vencedores -oferecidos pelas firmas Car
Ios Hoepeke SIA, Sindicato dos Empregados no Comércio e

SindÍicatos dos Bancários.
As 14 horas - No estádio da F. C. D.

Jogo de futebol entre equipes de trabalhadores e outras
provas desportivas.

As 15,30 horas - Avai F. C. x Figueirense F. C., com taça
ao vencedor ofertada pelo Sindicato dos Estivadores de Flo
ríanópolís.

A tarde esportiva é patrocinada pela Federação
mércío de Santa Catarina.

OUTROS ATOS: Entre os atos que deverão figurar no

Prime.iro de maio destaca-se a assinatura da regulamentação
final da lei do pagamento do descanso semanal remunerado
que acaba de ser concluída por uma comissão designada pelo
Ministro do Trabalho na Capital Federal, Encerrando as so

lenidades terá lugar no Te.atro Municipal às 20,30 horas um

espetáculo em que tomarão parte a orquestra do Corpo Ballet
da Prefeitura e os melhores artistas de Rádio. Nesta oeasíão
O' Presidente Eurico Gaspar Dutra saudará os trabalhadores
brasileiros, sendo esta mensagem transmitida pela Agência
Nacional.

Florianópolis, 23 de :fflril de 1949.

O,ONVITBJ
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.

Ante-ontem, o encerramento do 4-
Congresso Histórico Naeíanal

Fino cromo PRE TO • MARRON
SOLADO DE BORRACHA
De37a44 - Cri! :1.45,-

OFERTA ESPECIAL DA

-----
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FRECHANDO...

O jornalzinho incógnito, êsse mesmo da U. D. N., de quan
do em quando cata, aqui e acolá, frases e conceitos contrários

à politica pessedista e ao eminente chefe dessa corrente, divul

gados no Rio. As ressalvas adversárias à individlla�idade do

eminente sr. Nerêu Ramos o folhetinho ilegal faz timbre em

omitir. Há poucos dias, na tribuna da Câmara, o sr. Flores da

Cunha em discurso ratificou uma entrevista que dera à im-
_.,' ....

.

prensa porto�alegrense. O Diáriozinho foi obrigado a não di-

vulgar as palavras do chefe udenista do Rio Grande do Sul

porque nelas estãO' declarações como esta:
�

.
_ "Quero, entretanto.,..decIarar à Câmara que, em relaçao

ao sr. Nerêu Ramos não me "mima qualquer s�ntimento subal

terno de anirri�dversão, de antipatia ou mesmo de prevençãQ

pessoal. Julgo;o homem probo, d� vida austera".

Mais adiante, respondendo a um aparte do deputado Joa

quim Ramos, no qual este lembra que ° sr. Nerên Ramos, com�
chefe ,do P. S. D. evidentemente é partidário, mas como preSI

d,ente do Senado tem -ficado acima dos partidos, segundo,
aliás, o próprio lideI' uelenista naquela Casa reconheceu e pro

clamou da tribuna - o general Flores da Cunha - diz O

JORNAL - mantev,e o seu ponto de vista, "salientando que nãQ"

é det.rator de homens ,públicos, e não o seria do sr. Nerêu Ramos

_ (que lição a certes udenistas daqui! - .em quem reconhecia (}

homem de bem. Nã'o p�deria esquecer que o lHogenitor do atual.

Vice-Presidente da República, senador Vidal Ramos, sobrevi

vente da Velha República, é um homem de honradez e profun
do espírit.o j)úblico. Também o sr. N.erêu Ramos não poderia dei

xar de manter e conservar-se homem de bem".

Esses conceitos que são comuns na voz dos adversários da

grande catarinense, evüaram ao grupê)ho an;'mimo o nihil obstat

no discurso de chefe vizinho. Felizmente o número elos lança

raiva vai fieando dia a dia menor na U. D. N. Quanelo ficar redu

zido ao Beco do fala só, então, nós chegaremos até lá ... pe]0
lado.

RiO', 29 (A. N.) - Noticias
de Evora, cidade alemtejana de
Portugal, informam que uma

nuvem de mosquitos, depois
de expulsar do campo dois ti
mes de futebol, se abateu sô
bre aquela cidade, à tardinha,
pondo a correr as pessoas que
se encontravam na rua, nos

cafés. nas lojas e até mesmo

policiais em serviço. O tráfego
parou, as lojas fecharam e o

'peSsoal se dispersou iCom a má
:xima rapidez passiveI.

( •

CONTRA' CaSPA.
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.J
I

tantes da confiança com que fní

distinguido, encontrará Va Si"�

causa puhlica.
Aproveito a oportunidade para

upresentar a Va Si". os protestos da

minha estima e distinta consideru-

ção.
'Paulo Peregrino Ferreira, Delegado
Regional de Policia.

Consagração de um
novo templo

.>

Para o ato recebemos o seguinte

las do Amaral Camargo, pastor da

Igreja Presbiteriana Independente
de Curitiba, devendo participar das
solenidades o CÔl'O daquela Igrcia.

o sr. Anibal Freire
na Academia
Rio, 29 (A. N.) ___: O sr. Aní

bal Freire, tomará posse da
sua cadeira na Academia Bra-
sileira de Letras, cadeira essa

que tem o número três e cujo
patrono é Artur de Oliveira, no
'dia 10 de maio próximo. Será
recebido pelo sr. JO&O Neves da
Fontoura. O novo acadêmíco
substitue o sr. Roberto Simon
sen, o qual, por sua vez, já
havia sucedido a Felinto de Al
meida, êste um dos fundadores
da Academia.

o PRECEITO DO DIA

ALIMENTAÇÃO E DENTES
Na composição dos dentes entram

fosfatos de cálcio e magnésio, carho;
nato de cálcio e fosfato ele cá leio.

Para conservá-los em bom estado,
torna-se indispensável o uso de ali

mentos que conteham esses sais-

minerais.
Defenda seus dentes usando

ás refeições, entre outros ali.-·

mentes, leite, ovos, verduras

e frutas. - SNES.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


