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Não é �etralQ.� �JÍ�.sr� .Nereu Raib,os .;
1$",

. �.

O SR. PRESIDENTE --'- En- caminhasse 'pára uma s91�{Í-ã;ó
tra em discussão o projeto. em tôrno do nome do Ilustre
Tem a palavra o Sr. Flores Sr. doutor Nereu Ramos, 'des-

da Cunha.
.

,

de êsse instante eu não mais,
O SR FLORES DA CUNHA seria udenísta, . :"��

- Sr. Presidente, ontem per- .Êste o fato. .,''i.\,

maneei no recinto até quase Quero, entretanto, declarar
o final da sessão, por:que me a Câmara que em relação o

sentia no dever de, sem espe- sr. Nereu RaJllOS, não me ani...
rar a publicação do veemente ma qualquer sentimento su

e brilhante Professor Hermes balterno de animadversão, de
e brilhante Professor Hernes antipatia, ou mesmo, de pre
Lima, vir aduzir algumas con- venção pessoal. JUlgo-O ho

síderações sôbre a matéria de mens probo de vida austera
que S. '.Exa. a tratou.. Entretanto tenho reservas

Sou levado a éste gesto, por quanto a ação politica de Sua.
motivos afetivos, de gratidão Excelência, e, nesse tocante,
e em virtude do imperativo de- parece que não há segunda
ver patriótico. opinião.

' '

Foi envolvida no· discurso É que o Sr: Nerêu Ramos
pronunciado pelo Professor tem um feitio' todo autorítá
Hermes Lima a personalidade rio, de politico provinciano,
do Sr. Correia e Castro, atual que, por todos (JS meios e ma

Ministro da Fazenda. Não só neiras, tenta fazer prevalecer
dos têrmos eXiplicitos' de sua sua vontade.

oração, como ·também nas in- O Sr. Joaquim Ramas _...: O
sinuações que se faziam entre senhor Nereu Ramos, em geral
as bancadas se procurou dei- quando tem desempenhado as

xar em má situação o nome funções de clfefe de partido, é,
honrado do Sr. Correia e Cas- evidentemente, Um partídárío.
troo

/ Entretanto, ainda há pouco
Eu pretendia, srs. Deputa- tempo; todos os lideres de par

dos, depois de meu regresso tidos, no Senado, em discursos
do Rio Grande do Sul, dedicar proferidos, ressaltaram as qua- I

meu primeiro discursa a as- lidades do senhor Nerêu Ramos
sunto que se relaciona com a que tem presidido o Senado ací-
vida politica do pais, antes de ma dos partidos. .

-abordar a questão relativa ao O Sr. Rogério Vieíra -

\ E

petróleo. Mas a imprensa, os com o apôio de todos os lideres
comentários politicos e os de partidos daquela Casa do
cronistas partllPentares acha- Congresso. ,

ram de tecer' considerações a O SR. FLORES, DA CUNHA ,

respeito da alocução que pro- - Mantenho meu ponto -de
nuncíou na, Convenção da vista e a opinião de longo tem
União Democrática Nacional, po formada,' sôbre à personali
em Pôrto Alegre, há bem pou- dade do Sr. Nerêu Ramos. Não
CDS dias.

'

sou detrator de homens publi-
Realízàva-se, com pleno e cos, e não o.seria do Sr. Nereu

magnifico êxito a Convenção Ramos, em quem reconheço o

da U. D. N. seção do Rio Gran- .homem de bem.
de do Sul, quando em meio da O Sr. Joaquim Ramos
reunião. fui interpelado por Obrigado a V. Exa.

um convencional do Mtmicípíc O SR. FLORES DA CUNHA
de Júlio de. Castífhos, o jóvem - E não poderia S. Exa. dei
advogado, Dr. Arlindo Perei- xar de manter e conservar-se

ra dos Santos, primo-irmão do homem de bem, porque não
ex-Ministro da Justiça, 'Sr. pode esquecer seu progenitor,
Carlos Maximiliano, sôbre se o velho Senador Vidal Ramos,
não era preterível afrontar sobrevivente da Velha l�epú
uma nova derrota nas urnas, blica, homem de, honradez ca

par ocasião da sucessão pre- bal e de profundo espírito pu
sídencial, a ter de encaminhar blíco. Dêle se poderia dizer que
o nosso Partídr para a candí- como Borges de Medeiros, é·
datura do ih.l:-:'ôre Sr. Vlce-Pre- um dos poucos remanescentes
sidentê da Republicá. da velha �publica, que sou-

Respondi incontinenti que beram-honrar o passado repu
na vespera, assistira a uma blicano do Brasil.
reunião do Diretório' Central O Sr e , Joaquim .Ramos-
da União Democratica Nacio'lobrigado a V. �xa.

.

nal, e que ali fizera a declara- (Do Diário da Câmara Fe-

ção de que, se a U. D. N. se en- deral).
.
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Trumao diz que os
Jre�os não têm'
Import8ncia
Washington, 3 (U. P.) - O

presidente Truman manifes-,
'tou que "os preços não têm,
ímportancía", desde que exista
"um bom equilibrio entre os

produtores agricolas, fabrican
tes e consumidores" . Acres
centou: "Sinceramente, se pu
déssemos elevar o nível de vida,
dos povos da Asia, Africa e

América do Sul, a nossa pros
peridade. jamais cessaria".
O presidente declarou aos

membros \ de uma associação
de agricultores que o visita
ram: "Desejamos que cada pes
soa no país tenha uma parte
equitativa da prosperidade dos
Estados Unidos. Trabalhamos

agora, em um programa agrí
cola que será um verdadeiro

programa agrícola, desde que
possamos contar com a vossa
cooperação. Estamos. tentando
arranjar as coisas de 'modo que
exista um equilibrio, um bom

equilíbrio, entre o homem que
produz as coisas para comer e

a fibra com a qual nos vesti-.Imos, o homem que as elabora
e o homem que as utiliza". O

presidente frizou que a pros
peridade agrícola neste país
está vinculada à situação mu

dial.

Carta de Pio XII aos
t

'

cardeais alemães
COLONIA, 3 (U. P.) __:_ Pio

XII solicitou, hoje, aos' Iíderes
católicos na Alemanha Oci
dental, que lutem por uma

C.onstituição que garanta a

liberdade de cultos para todos
e assegure a educação religio
sa nas escolas.
Sua Santidade dirigiu uma

carta aos cardeais alemães, na
qual declara estar obser�ando
"com grave preocupaçao a

luta dos dignitários católicos
em favor de uma Constituição
garantidora dêsses direitos
fundamentais.

Videla acusa os

comunistas'
SANTIAGO, 3 (U. P.). -

No discurso que pronunciou
ontem de um dos balcões. do
Palácio Presídencíaí, durante
as comemorações do Dia do
Trabalho, o presidente Gon
zales Videla acusou violenta
mente os comunistas que a

pontou como os responsáveis
pela falta de unidade atual
mente registrada entre as fe

derações trabalhistas' de to
do o mundo.
Videla afirmou que os comu

nistas estão tentando . "agra- ,

var" 3;0 invés de procurar
resolver os problemas; do tra

balho, na esperança de que "o

desespêro cego" venha colocar
'as massas operárias .nas suas

mãos, auxiliando-os, a destruo
ir a· democracia e as institui

ções livres .

.$t.

o MOMENTO

'Criticas apre$sild�s
,

, Ocupando, ontem, a tribuna da Assembleia Le

gíslatjya, o deputado Osva�do Ca_?ral, componente da
bancada udenista se demorou toda a hora do expe
diente a criticar � recente Mensagem do Executivo.
As suas' observações, se não pecavam quando, renden
do preito à verdade, salientavam a excelência' dos nos

sos estabelecimentos de assistência social, incorriam
em lamentável ligeireza' e inconsistência desde que,
da apreciação objetiva, passava S. excia. à crítica
mais ou menos tendenciosa.

'

No setor da educação' popular, o representante
\

minorista se deteve a rebuscar supostas íncongruên
cias nas tabelas .que acompanham o texto da Mensa

gem. Mas, no que o orador abusou dos seus incon
testáveis recursos oratórios foi no querer diminuir, aos
próprios olhos dos Catarinenses, o mérito da obra rea

lizada por sucessivas administrações e que, segundo
acentuam as estatísticas federais, colocam o nosso

Estado em posição de evidência, à frente das unidades
mais avançadas da Federação. Não nos ufanamos sem

, razões, em que pese a quantos menos obedecem ii eví-
• dência dos números que aos ditames do mais estéril
facciosismo político.
I Também ao tratar dos estabelecimentos hospi
talares, cuja modelar organização e eficiente apare
lhamento não lhe permitiu a consciência de médico
e o orgulho de Catarinense dissimulasse ou calasse, o
sr. Osvaldo Cabral derivou do objeto de sua crítica
para as divagações a respeito da orientação dos Insti
tutos de Previdência, que estariam, mercê de contra
tos com os poderes públicos do Estado, .Iotando gran
de parte do Hospital ,"Nerêu Ramos", destinada ao

tratamento dos tuberculosos pobres. E como, em apar
tes da bancada do P. (S. D., fôsse informado de que
nada além de quatro leitos se destinavam no Hospital
aos tratamentos custeados pelos InstitutoS,}2 orador'
passou a .recjamar contra a limitada lotação dos pa-'
vílhões, que' deveriam, isto sim, acolher- o ílhnitado
número dos enfermos pobres de todo o Estado ...

Nessa linha de argumentação, a Biblioteca Pú
blica deveria ter um arranha-céus e a, Imprensa Ofi
cial outro igualzinho.
,

Não nos alonguemos, todavia, sem aludir a uma

das censuras feitas ,pelo sr. Osvaldo Cabral ao impor
tante documento do exercício administrativo de 1948
e em a qual pôs tôda a veemência da sua palavra. É
que se haviam esquecido de incluir na Mensagem re

ferências ao Congresso de História de Santa Catarina,
realizado nesta capital, naquele ano.

A censura seria justa, se não soubessemos que,
não já sómente àquele certame de cultura, mas às ce
lebrações do bi-céntenário da colonização açoriana
deu o Govêrno do Estado o mais decisivo e concreto
apôio, prestigiando-os moral 'e materialmente e, póde
'se mesmo dizer; assegurando-lhes o êxito 'de que tão
legitimamente nos orgulharíamos, A simples circuns
tância de, numa Mensagem destinada a expor fatos
administrativos, não haver o Governador incluido um

tópico alusivo àqueles acontecimentos de ordem cul
tural não póde ninguém atribuir a qualquer desin
terêsse governamental em tôrno das felizes realiza
ções, que encontraram dos poderes estaduais,' quer
nas �ases preparatórías, quer em plena cóncretização,
inteíra coparticipação.

beveria o sr. Osvaldo Cabral fiar-se um pouco
menos na sua admirável faculdade de improvisação,
tantas vezes responsável pela impropriedade ou ino
portunidade de conceitos pelos quais se torna respon
sável. Ontem, convenhamos, não, assentou S. excia. as
suas considerações em base de serenidade e de juizo
claro. Só isso explica que tenha incorrido em le
viandades na sua crítica, a que faltou, antes de mais
nada, o sentido da objetividade.

.

Em certos casos, está mal informado. Noutros,
insuficientemente instruido. Sémpre,' porém, sujeito
a garrar da realidade por demasiado confiante na im-
provisação. \

Valiosa adesão
o senhor Celso Ramos, digno Presidente. da Comissão Executiva rio

Partido Social, Democrático, recebeu o seguinte telegrama:
"Curitibanos, S.C. - Tendo ingressado no Partido Social Demo

crático, venho em meu nome e de alguns irmãos e cunhados, hipotecar
inteira solidariedade a vossa excelência, como' Chefe. do Partido neste

Estado e ao Prefeito Salomão Almeida, Atenciosas saudações (a) Wences
lau de .Melo Cezar".

Os parlamenfares federais
.

# agradecem. \
o sr. Governador em exercicio, dr. José Boabaid, recebeu O.S se

guintes telegramas:
"JOINVJLE, 29 - Regressando à Capital da Republica, depois de

admirar os encantos desta terra e o labor construtivo do seu -grande po-:
I

-" •

vo, cumpre-me o grato dever de externar a V. Excia, os meus agraneci-
mentos pelas inumeras demonstrações de aprêço e consideração com

,que fomos distinguidos. Abraços. (a) João Adesdato" .
.

.

I "JÔINVILE, 29 - Ao deixar este grande e belo Estado, onde sen

I ti tanto. orgulho de. ser brasileiro, envio ao eminente amigo e aos se�s;

I dignos
auxiliares de govêrno, bem como a todos aqueles aos quais

.

,

tive a feliz oportunidade de conhecer nessa formosa capit�l, a expres

I são do meu reconhecimento pela ,fidalga e honrosa acolhida. Abraços.
(a) Vasconcelos Costa".

Em MaiO a .Semana do Comércio
Internacional

WASHINGTON, (USIS) as comemorações através de'

Começando no' dia 22 de maio, todo o pais, especial atenção
os Estados Unidos comemora- seja focalisada ao fato de ,?le
roo a "Semana do Comercio os Estados Unidos estão auxí

Internacional", segundo uma j liando a expansão ,90 comercio

proclamação
. do Pres}dente I entre ,todas as naçoes do mun

Truman.
. do, vízando o melhoramento

Em um comunicado da c.a-1 dos meios de vida e o lança
sa Branca, o Presidente Tru- mento. das bases pro�p�r�dade
man pediu para que em tod�s \ e duradoura paz mundiais. C •.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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reulídode soviética·A
XIJ

Por GEORGE DEXTER

.f:'-\�

A frase que mais se. ouve en- às ocultas planos inteiramente
tre os comunistas de todo o diversos de tudo que estava pro
mundo é "imperialismo norte metido no tratado.
americano". Com este rótulo, E, 9 de agosto de 1945, tinham
conrecíomado e distribuido pe- as tropas soviéticas entrado em

la União Soviética, devem ser território mandchú, para expul
marcados todos os esforços sar os japoneses. O povo da
dos Estadas Unidos para a re- Mandchuria recebeu os soldados
cuperação da Europa, toda a de Stalin com vivas manifesta
obra norte americana de de- cões de' entusiasmo. Para ele, os
mocratização do erlremo. ?�i- soviéticos eram os libertadores.
ente, todo o imenso SaCrITICIO Em breve, porem, a brutalidade
do corredor' aereo para Ber- dos soldados e oficiais russos
lim o intenso intercambio cul- pôs em panico os pobres mand
tur�l mantido dispendiosamente chús. As ordens que os verme
com as nacões do mundo li- lhos traziam eram as que cos

vre e, por fim, a profunda �é tumavam receber ao penetrar
dos Estados Unidos na Organi- em territorío inimigo: : Saquear.
zação das Nações Unidas. Em seguida à onda de terror

Mas facilmente se descobre Ievàntada pela soldadesca, co

a íntencão sovíetíca creando mecaram as ações de verdadeí
frases

'

como "imperialismo ro saque das ríquesas industriais
norte americano", "blocos ím- da região. Durante mais de dois
períalístas",» "provocadores de meses, unidades militares e tec
guerra" etc. É que a Russia nicas soviéticos l:varam, só de
tem necessidade de esconder Mukden, 500 uaçoes carregados
atraz dessas acusações ruido- � de maquinaria pesada, fer�a
sas e ocas seus verdadeiros as- mentas e muitas outra� espec1.essaltos a territórios alheios. de equipamentos de índustrta.
Em 1945, estive encarregado Oito poderosos dinamos foram

de reunir alguns dados sobre a removidos de estações de forçasituação no extremo Oriente e, cletríca em .Kirin e Fushur:; jun-I da observação desses dados, to com centenas de turbinas e

surgiu a historia clara e ver-
1 geradores das instalações _dasdadeíra do que tem sido em: príncípaís cidades. Na ternve�realidade o movimento de ex-: pilhagem, nem ao menos !Olpansão soviética nos ultimas' feita distinção entre instalações

anos, Contando-a num artigo, � de propriedade chi?e'sa e de
fícarão desfeitas muitas das I propriedade estrangeira. Toda �ilusões que ainda existem so- obra de desmantelada�ente �Ol
bre. 3JS intensões "libertadoras"

r
executada por 226 tecmcos vm

dos soldados vermelhos. dos de Moscow, com ordens ex-

No dia 14 de agosto de 1945, pressas de levar tudo que pud:sao mesmo tempo que o Japão sem das fabricas. e instalaço:sconcordava em assinar sua ren- mandchús, destrumdo o que nao

dicão incondidonal aos alia- fosse passiveI carregar.
dos ocidentais o Governo sovié- Em nota de 21 de janeiro de
tico assinou �m tratado de 1946, o Governo soviético infor
amizade com a Republica Chi- mau ao Governo chinês que con

nesa. Esse tratado foi recebido siderava "pre."a de guerra" to
camo saticsfação pelo povo da das aS propri!' lades japonesas
China o qual confiava pl>ena- na MandchUJ,t e todas as em
ment; nas promessas contidalS presas que tiv?sse.m p:estadoem .suas clausulas. Mas o pre- serviço ao exercito Japones. Par
ço que a China teve de pagar

I
tindo deste principio, como era

por tão agradaveis pe;rspeeti- dificil encontrar a�guma e�vas foi tragicamente alto. A presa na Mandchuna que nao
URSS estava em posição muito houvesse servido aos jap?neses,favoravel para a troca de in- üma vêS que estes

. estlve��mteresses e exigiu que sua segu- longo tempo oCupand? a regl�o,rança contra futuros ataques a totalidade das mstalaçoes
japoneses (?) fosse garantida. mandchus foram. consideradas
Para isso, o Governo soviéti- "presa de guerra" e saqueadas.
co pedia a resUtuição de todas Além disso, os unicos jUizes �mas· vantagens· estrategicas, to- tais. questões eram os propnos
dos os, privílég�os �specia�s ,que soviéticos.
a Russia tzarista tIDha conse- Os efeitos econômIcos da crimi
guido estol1quir da phina en- nosa ação russa naMandchuria
:tlraqUJeCiida, antes da Guel1r.a foram estudados�or um nume
Rli.SlSo Japonesa de 1905. Tals rosa grup0.de téCnICOS, sob a che
vantagens e privilegios signifi- fia-da Embaixador Pawley, que a
caram, apenas, ter a China de presentou ao Govern? norte-a
curvar·se aos "altos interesses mericano um relatóno sobre os

soviéticos", entregando à URSS bens ex-japoneses naquela ar:a.o mais importante porto
-

de Um calculo sobre a d�vastaç.aosua mais importante zona in- causada no parque Industnal
dustrial e estrategica, arren- mandchú, segundo os referido�dando-lhe a base nával que. tecnicos, estimou em dois bi
:protege aquele por.to e cedendo lhões de dolar�s o.s �rejuizos t?também a metade dos interes- tais. Desses dOIS bllhoes, 858 ml
!Ses nas principais estradas de lhões, foram atribuidos a des
feITO da Mandohuria. • truição direta, e o restante ao
A Mandchuria é uma região custo dos danos causados aos

de alto valor econômico, por sua edificios e maquinaria que não
agricultura, suas riquezas mi- pUderam ser removidos, ficando
neirais, suas instalações indus- abandonados e sujeitos a dete
triais, etc. riorização e ao custo da re-ins'-
Outra promessa do trabalho talação do equipamento.

de amizade instalações idus- Mas não pararam ai 05 horro
de amizade sino-soviético, de' res da dominação SiOviética. As
qualq�er apoio moral ou mate-l autoridades. de ocupação em
rial aos comunistas chineses. b r e v e começaram a emitar
Tudo fazia crer aos chineses quantidades enormes de dinhei

que a União Soviética estava in- ro em papel. O total das emis
teressada numa China forte e sões atingiu rapidamente o doo.
independente e, neste caso, a bro da circulação normal, dando
Mandchuria, representando 70% causa à inflação com o conse
do pOder industrial chines, se- quente aumento insuportavel
ria U111 elemento de importancia do custo de vida ,e todo o seu
decisiva, para a China. cortejo de privações e necessi-
Mas os russos tinham traçado da.des.\ Para agravar a situação,

,

.',

Seleta-feira
"TAL" - 13,00 - Lojes.

IfO���ZEIRO DO SUL - 7,20

Escritório Técnico
PANAIR - 1O,tO - Norte

IVARIG - H,to -- Norte Cid Rocha Amara l

PANAIR - 13,50 - Sul ENGENHEIRO CIVIL
SábadQ Aviso aos srs. interessados que�
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CRUZEIRO DO SUL - 13.55 (Rua Presidente Coutmhn n. 22) ..
"arte nos primeiros dias de agôsto, _espe..o'·

Domingo rando continuar a merecer as espe--

PANAIR - 10,40 - Norte ciais atençí1e� de seus amigos e·

CRUZEIRO DO SUL - l1,OC)' _ cllente&.
�ANAm - �3.50 SuL

.
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teve inici�--;,-;xportação dos ge
neros de primeira necessidade
da Mandchuria, para a União
Soviética. E, finalmente, com

carater de verdadeiro flagelo,
comecararn a chegar os agentes
comercíaís e financeiros soviéti
cos carregados de dinheiro de

emIssão das autoridades russas,
para comprar, de qualquer ma
neira, os bens civis japon�ses
que não puderam ser consíde

rados presa de guerra - hoteis,
cinemas, casas comerciais escri
torios e nesídencias particulares.
Mas, a prezar 'de toda ��sa

mísería no campo da polítíca
interna' as autoridades soviéti
cas pro�uravam crear a ilusão
da não interferencia. Em 11 de

agosto de 1945, o Comandante
Comunista chinês, General Chu
Teh, ordenou as forças comu

nistas que entrassem na Mand
churia para receber a rendição
dos japoneses e cooperar com o

Exercito Vermelho. Os russos

fingiram recusar a Chu Teh o

direito de entrar em território
mandchu como chefe mílitan,
permitindo-lhe apenas entrar
com suas tropas em trajes civis.
Uma rarsa imoral. Em pouco
tempo, todos esses "civis" esta
vam armados e organizados e

constituíam as unicas forças
chinesas reconhecidas pelos so

viéticos. Quando o exercito na

cionalista quíz ocupar posições
na Mandchuría, depois da reti
rada dos soviéticos, esbarraram
com toda a ordem de

'

dificulda
des. Os russos não os ayisaram
do dia exato da retirada e todas
as posições a que os nacionalistas
se dirigiram foram encontradas
em' poder de berI? armados exer

citas comunistas chineses. E a

Mandchuria ficou perdida para
a China.
Em agosto de 1946, a pezar do

"Tratado de Am'izade e Aliança
entre a China e a União Soviéti-.
ca, firmado apenas um ano an

tes um simulacro de eleição ins
tit�iu o "Supremo Orgão Admi
nistrativo do Territorio Liberta
do da Mandchuria".
E assim, tres meses depois da

retirada SOViética, as primeiras
sementes plantadas pelos cam

poneses da Chirta, em solo

mandêhu, começaram a brotar
na vàsta Mandchuria, uma vês
saqueada pelos exercitas, da
Russia e, agora, dominada pelo
pulso de ferro de senhores co

munistas apoiadas em numero

sos e bem armados exercitos
"democraticos ".

Todas as elausulas do tra
tado de agosto de 1945, que pro
metiam o respeito da União So
viética a sober.ania e à integri
dade territorial da China, a as

sistencia econômica e o apoio
russos ao Governo nacionalista
chinês estavam totalmente es

quecidos. A União Soviética tin
ha arrastado a mais rica- região
da China para traz do trecho
oriental da "cortina de ferro".
E desta base, 6s exercitos comu

nistas chineses, dominados pelos
soviéticos, mas dominadores em

relação ao resto do território de
seu pais, passaram a ameaçar
até o esmagamento a vida in
dependente de mais uma grande
e infeliz nação.
Mas Stalin não gosta que se

chame a isso imperialismo so

viético. Imperialistas são os

l).mericanos. O que Stalin faz é
"libertar" os povos:

PASTA DENTAL
ROBINSON

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00

Cr$ 80,00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,60

l

Semestre .

Trimestre .

Número avulso ..

Anúncio. mediante contráto.

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

I
A direção não se respon
sabiliza pelos con�eitos
emitidos nos artigos

assinados.

,._-
- -.-...,_............... _ a-a- .-.-_-_-••.,....."..

'Viacão Aérea
..
..

Morano
Segund�feira-
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PANAIR - fO,40 - Norte

VARIG"':'" tO,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUzEIRO DO SUL - 13,55 -

(orte

Terça-feir. '��;
"TAL" - 8,00 - Joinville -

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

l '. ":\l'R - 10.40 - Norte
)R UZEIRO 00 SUL - 12.00

40rle .

.

VARIG - t2.30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Q'Uart�feira
"TAL" - 13,00 - Laj�s
PANAIR - 10,40 - Norte
éRUZEIRO DO SUL - u..OO

(orte
VARIG - t1,.0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
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"TAL" - 8,00 - Joinville

,

Curitiba .- Paranagua
- Santos e Rio.
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CRUZEIRO 00 SUL - 18.51

Rorte
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'ul

uteis
'

E,'I[preuo 810 CttrtOvao - �
7 hocas.

II __ .. _Auto.Vlaç60 Itaja! - JuJ&l. +, �_r&aÊzpreSIlO Bl'uaQu_ - :aru.cau -
ltlE��BO Bru.wquenn _ Non Trato'
- 16,110 horu.

J �,Auto.Viação Catwin_ - o .

-,' horas.

Auto.V�çflo Catwln_ - CUritiba,
- II boras.

lI'}o6rto Al�'RodoTiãr1jl SuI"Bru -

- II horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
.

Rápido Sul-BrasHelra
6 horas.

Jolnvile -,'-

Curitiba _'-

TERÇA·FEJJU.
.l.u't()oVlaçl.o Catarln_ - P6rt.O .IJ -

Ir" - 8 hora.. .

......_. .....

Auto.VlaçAo CatarUl_ - ",,,,,- -"

- II horas
Auto-Vlaçl.o Catwln_

- • hora.

.I.�.V1açlo Cawm- TlJbIrlO"'
- 6 horaa.

•�-.ma' _

Expresso Mo Crf8t.6...ao - _. -:
.

7 ::�sa Glória _ IAC'UD& - ''161,''
• 6'$ hocu.

aruq,. _lDspl'ftlG' BrwIIlu- _ � í18.I.��laçao ltaJII1 _ ItaJat - 1. )lo.

ra'kápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 horas. .

Rápido Sul-Brasileira
8 hGl'as.

QU.A.RT.I..J'ERA
Auto.VtaçAo Catlll'lnenH - CUI'iUlJa..,

- li horas.

�
Auto-Viação CatarlnenH

- I hbras.

, .l.uto-Viação Catwm.1lMi
- 'l.30 heras.

I,
Rápido Sul-Brasileira Curitiba _

! 6 horas.
.

iiRáp ido Sul-Brasileira - Jomv e - ,

Ill3
horas.

..-.-to-- _ •.•_.fta _l!.xpr"SBO Slo ......_.... _-

7 horas.
......_ __Exprel*> BruSQu_ - .........u.

l81u�;:�lação ltajal _ Itaja! - II bO-
naa.

.
.

N -a -tooExpresso BrullQueIIH - O. U�

- 18 30 horas.
Rodoviária Sul Brutl - Pflr10 .Al.....

- li horas.
.".",T.D •QUINTA·,,�

Auto-Viação Catll1'lD.enM'
Alegre - 6 horll8.

..o.... "

Auto-Viação CatarlneIlH - Cm1w_'
- II horae,
Auto.Viação Catarin.eInM

- • horas.
Auto·Viação CatarlnenH

- 6 horas.
'. _A·uto·Viação C'atal'1nenM -

_�.
- 6.30 l'Draa.

I _ •.•._.ft. _

EXp"resSoJ Sio Cristo... o --..�

7 haras.
• l/S;Emprêsa Glória - LquJla -

• 7 1/2 horas. .

_;Expresso BruSQueIlM - Bru�ue
UI.I.���iaçIl.O ltajaf _ ltajal - 11 bQ.

raitáPidO Sul.Brasileira - Jolnvile-
1'3' horas. -'..f..Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

«I �.?��·sa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - D
- • hora•.

8EXTA-FEJJU.
RodoY:!Arla Sul Brasil - P6rto�

- .I.�t!��Çio C&tu1n_ OuI'lUba>
- I!J horas.

J-._ ,�

.A.ut().Vlaçl.o Catarl!nenM'_ ._,

- • hora.
_ Auto-Viação C&twm_ - {ACUDa.

- 6,30 hora•.
Expresso 810 Oristo...ao - l.qlIDe -

17 !��Viação ltaJat - ltala! - 1. a.-
ra..

..._._� _Ex'Pri!IIBO Bl'UIIQuen.. - � ......

UI hor�lI.
•

liRápido Sul-Brasileira - Jomv e -

HI·ltoFas.
. .

Rápid� Sul-BraSllell'a
6 horas.

Curitiba _-

Peno>

Curitiba _.

IJAB.A.DO
....u't()oVlaçl.o Catarln_ - 0UdUtIIr.

- 6 hocas.
Rápido Sul-Brasileira

13'ltoras. .

Rápido Sul.Brasileira
6- horas.
- iii .boras.
Auto-VlacAo CatartnellB8 - JotnTD..
-. horaL

_1Auto·Vlação C!atarln_ - & ,.
- 6 horas.

..

T__ 'R_ExDr'lSSO 810 Cr1lto...", - __ _.

7 horas.
ExprelllO BrwIQ\MIDft - BrwIQ�. - -

H boras.
__ .Autc-VIaçlo l'taJa! - naja! - li _,..,..

ras.
...� _._,'Exprl!$80 Brusqu_ - ...�.- ......_.

-

- ��e8�r�iórJa - Lquna - • 1/8>'
• 7 1/2 har...

MINGO
.

DO
"baRápido Sul-Brasileira - Curltl .'

6 h�as.

Joinvile

Curitiba --
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Agradecimento e Missa I JUíZO DV��IR�T�A�LI�RlMElRA

�aymuDdo LOI'z "abral Tel·ve I �:!:';tedee��tal;'�al�einc�:�:n: ��:e:at':à!;
� U com o prazo de quarenta dias

ANIVERS
-

RIOS
O doutor José Murta Ribeiro, [urz de

A: do seus dirigentes, principal- A' R d L' C b 1 T' f'ilh
direito da pr-unerra vara de Família. do

'VIÚVA'FERREIRA DA CUNHA t
. viuva ayrnun O lUZ a ra eive, Ias, genros e noras, ne- Distrito Federal:

lTIen e o CeI. Lara Ribas alér- tos, bisnetos e demais parentes consternados com o falecimento de _Faço saber a todos que êste virem, ou
. Vê transcorrer, hoje, sua gicos á jetatura, constr�iram '

'
. I

dele noticia tiverem que, por parte de

efeméride natalícia a veneran 1
seu saudoso, c-hefe, vem, por mero deste, agradecer, sensibilisados. a dona Dora Pederneiras Linnemann, nos

a e egante sede à Av. Hercílio t d
.

.
. - . .

autos de outorga judicial de consenti-

-da senhora d. Mônica Ferreira Lu 211 D '.
o as as pessoas arrugas, associaçoes religiosas, que lhe levaram o menta em que contende com ClemenS

da Cunha, víuva do nosso sau-

z n. . ep?!tS VIeram os seu conforto no doloroso transe por que acabam de passar e
-

bem Linnemann, _foi,me apresen�ada a petí-
sucessos. Reuniões ütero-so-L,«

, , .' çao do segumts teor: Petição de fôlhas

doso conterrâneo sr. Joa-o Fer- c" V tl
.

. aSSIm a todos que acompanharam o sepultamento do extinto que re- dOIS: Excelentlssimo senhor doutor juiz
Ials. a icmou-se logo pelos .

' de direito da primeira vara de Família:

reíra da Cunha e mãe de con- sant s f' delas ,
.

meteram flores ou telegramas. Dora Pederneiras, Linnemann, brasileí- .

't'
O , O im elas. Nada cer- Aproveitam o ensejo para convidar aos parentes e arnizos para

ra. nata; Iuncionár ía federal ,de deputa-
-ceI uada família catarinen- to, no entanto Fiau para o .. ,. �.',

",' dos, residenta nesta Cidade, a rua San"

se. ma Ih d
'. assistirem a nnssa de ,o dia, que será celebrada no dia 7 próximo, sã- ta Luzia ·nu�ero sessenta e oito, apart.

U oi a o. HOJe o "Bar- b
....
.' _ ..,' 302, Maracana, casada com o dr. ois-

D. Mônica além de mãe de riga" vitorio
-

'

dá
. ado, na Igreja de São FranCISCO, as 7 horas. mens Linnemann, êste de nacionalidade

, so, nao a maIS A t
.' d t d

•

de jii
alemã, ausente em lugar incerto e não

numerosa prole, é avó de mui- confianca 'a s d f t
n ecipa amen e, agra ecem esse ato e piedade cristã. sabido. desde 1925, por seu advogado in-

-+.� .

"

.

eus esa e os. fra-asstnado, vem perante v. excia. ex-
.

IJVS netinhos que, por certo Lastima-os apenas. _.. -.- - - -••_ _-_-_ -•••- -___...�.t"J".-.-.....,............. por, e afill�l. baseado no art. 251, n. 1,
. boje, irão cercá-la de carinh� Reuniu a seu lado valores g��ag���o ;re�I��re�o c���n�equa::f3�' eS�ão
-em meio de alvíçareira alegria. intelectuais dispersivos e ilus- -A f�ml'll"� de Cermenf suprtrnento de outorga marital .e d�

"O Estad " it trou s

.

, U !la U cara ter ,geral para direção e adnuntstra-
O , reSpeI osamen- rou sua sede com eles. Exem- ção plena de todos os bens do casal

·te, a cumprimenta. plo disso"! OI'a e' fácil L Lmheres (.nIO
.....

níe existente. a_serem adquiridos, incluindo.

.

. . , 1 , O OU- U � "J flUi
se a aquisiçao de um apartamento a rua

'DR. ABEL ÁLVARES CABRAL ríval Almeida artista que co'
Dona Mariana n. 79, apart. 702 (Bota-

JÚNIOR . ,

' , fogo), 7° andar, pela importáncía de
. mo nmguem, sabe dizer "Su- <convida aos parentes e pes- do) as 7 horas, pela passagem

CrS 295.000,00 ao senbor dr. Silvio Mi-

.

Faz anos nesta data o sr. dr. lamita"; Waldir Brasil" íntér- soas de sua relação, para as- do primeiro ano de seu raleei- �r��t�c�J�it�s� \':1�titu�ba'J:m;�:�dê���!
Albel 'Alvares Cabral Júnior, prete da araciosídade da paró- sistirem á missa que será re- mento.

. dos Servidores Públicos do Estado,. por

digno Audít d G da dia:
. b. ., .,

igual quantta pelos seguint es motives:
,) I or e uerra Ia, Dílza Dutra, a simpática zada na "Catedral", no altar A todos -que comparecerem

1 - A suplicante como foi dito acima.

,������t�����drCoO. Estado e �ambista; e tantos outros que, do "Sagrado Coração de Je- a êsse ato religioso, antecipa �oC�,Seag��l�omd� d���t,';%��s d�in:ee:a���
as quartas-feiras tengalanam sus", no dia 7 de. Maio, (sába- os seus agradecimentos.

realizado 'em data de qutnze d� maio de

O ílustr t 1" t
. , ;

.

·i 1924, na Cidade de Florianópolis, Esta"
e na a ician e. que sua sede com tal requinte ar- do ,de. Santa Catarina Doc. 2 - Que a

goza da melhor simpatia em tístico, que fazem, hoje, do ��s�nc;.::o d�a���o I�a�i�o j�ll;}ci���e����{;
.nossns meios sociaís, onde con- Barriga", o centro de conver- CaJ'xa E'C(IlDO-mi'ca f�deral de e passado em julgado. e reconhecido por

t
.

d ,. u L r : sentença do doutor JlllZ de direito da co'
a com numerosas armza es gencia Idos que zelam pelo marca de Florianópolis, concedendo a.

'receberá, hoje, expressivas ho� mundo 'do espírito entre
' Sente I'�".:.rl-n.:;:a. suplicante alvará para fazer venda dos

nos. u lu ,-,....1.... u bens do casal e ainda pela Comissão de

menagens, ás quais nós nos as- Como se tudo isso fosse pouco.
Defesa E�onôrr.ica. Resolução n. 87/1943.

sociamos. t'
. " C t d P' h Ed' I Pl.lb "Diana Oftcial ", de 12 de julho do

�remDs, no proximo sabado, ar eira e en ores. _;.._ Itaft !,"esmo ano .. Docs. 3 e ..... cuja reso-

SR. LUIZ DA COSTA FREYS- dia "? a presenca de Na I'
Iução -. autorízou a suphcantc a allenar

, >
Z ra (IS bens' do casal. Nestas condícõcs a su-

LEBEN Mansur, a festejada cantora
Levamos ao conhecimento dos interessados que serão vendidos em p]icante espera que v. exci�. ciiante doS

Anl'VerSa'rl'a hOJ'e O nosso dI' ,

.
. Leilão, no dia 7 de Maio do corrente mês, a's 14,00 llol'as, todos o.'· [)b- fatos expostos e comprovados por do"

" O ,C aSSlco e do folclore... A
.,

cument�s anexos, feita a citação legal,
,distinto .conterrâneo .sr. Luiz reunião que se

.

t jetos constantes das Cautelas da Carteira de Penhores desta Repartição, preenchidas tôdas as f0rmalidades se

...:I' C t 'F l' b' ", anunCla am- digne !te I'le concej�l' alvará investindo
.>tia OS a reys oe en, proflsslO- bem é esportivo-cordial. Os

vencidas até 31 de Dezembro do ano p. findo e que não foram resga�t:ldos a suplJcant� na direção e administração

nal de odontologi� e pe;s�oa tenistas de L�/jes, que dispu-
ou reformados até véspera do dia do Leilão. . �fzatg�o� ��a���� �gd;sas�;, !t;;nJr�v��tt�;

-que g'oza de mereCIdo conceIto I tarão uma série de partidas
./ Gerência da Caixa Econôm'ica Federal de Santa Catarina, em :2 de no

ar,
tlOg �uzentos e quarenta, e seguin"

.

. . '.
' M' d 1949

tes do Codlgo ClVlI, prmclpalmente o

:nO� n?sSOS,melos SOCIaIS.
. domlngg. com a rapaziada do f alO e .

. ato dp,momento. atLial' que ('onsiste na

AS meqUlvocas homenagens I "BarrI'ga" Q.ompa'''''c
-

",' _ ARI MAFRA - Secretário-Geral . aqUlslça� do Imove! aCima e �l11 segui"
_ ,

" .., _. erao, ",a da hlpctecar ao referlCla Instituto por

,que lhe s-erao prestadas, nos bado á festa. Darão maior gra-
conta ,!o empréstimo. que irá fazer para

l'd
. '.' aqllJSlçaO do chto Imo·id. Dá à pI'esente

,
.

150 I anZamos. ca e entretenImento ao Iserão li- . o valor de cinco mil cl'll'l.eh,s. Nestli's

�i:':SR. TIAGO VIEIRA DE CAS- terário. Por t1.ldo isso a expec- Juventude Uatólic� CINE.MAS ���n��l;' �i��� �;fe�;���t'�er;;�ild�o;��:.il:
TRO tativa é maior que doutras ve-

tos e quarenta e 110V�. Claribalte GaIvão,

A
. .

t d t
- � Fio· ó I·

advogado. Despacho: Feita a afirmação
, mversana_, nes a. a a,. o zes. E - nao se diga que não ue rl8n PO IS ODEON, hOj' e ás 7,30 horas

de ausência, dce·s,,? �om o praz?' de qua"

coestadu,ano Ilustr.e Sr. TIago _ sobram razões para tant
'renta dias. RIO, t'-l11:a e um,tras ..qllaren,-

. .

o. E O sucesso continua
ta .e nove

.. (�ssmadl) Murta. Deferida,
-VIeIra de Castro, competente A presença de Nazira vale a

assun !1 petIçao, eXi'efle,se o presente
� 1 . d' d C E P M d M'"

.

. A RUA DO DELFIM VERDE no artIgo duzentos 'e quarena e seO'uil1"

lU� e�� O a
'.'

. ., o 1- mtensldade da espera. De Na- REALIZ4NDO, . .

pelo qual fica citaú> o st;pll;:ado. °eIe_
-:nlsténo da Agncultura, e ca- zira e dos J'ovens atletas de La-

COM: Van Heflin - Lana Tur- :r��s cLointnedmann _Pdla. no praz_? de t.rês

Ih
. . .'. "D' 30. d b'l ne R' h d Hti, n a os apos a termmaçao daqtle-

va' elro multo estimado nos leso EspeJ;emtls -nortanto uma
la. e a n·, um'\.- grupo r - lC ar ar le, prazo, responder �os têrmos da pre-

•
•• •

• , 1-' , de aCI'stas d J t d Preços: CrS 6,20 e 3,20' !"ente medIda, nos têrmos da peticão ao

nossos meIOS soçlaltS. e outros. a uvenue' mício trans,?rita. F_'ica .ciente o suplica·
"O ESTA-DO" abraça-o cor- . ,... Masculina e Ferr/J.1ina de Flo- Censura até 14 anos. do de. que este JlllZO funciona nesta ca·

.

'

I
J

• r

l' f
"

pltal, a rua Dom Manuel número vinte

d,l.almente. NOIVADOS: nanopo IS, oram a Colonia ,....... e. cinco, primeiro andar,' Edifício Pret6·
.

SRTA. Ü1"iILD� CAR�OSO .

Com a gentil senhorita Dilma Re-, de Santa Tereza, levar como IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas r�o·i�p.?:�::n!e a����o s;roá l�l���C��oc�;:
)< Completa hOJe maIS uma gls Matos dileta filha do 'sr. nené sua contribuição, uma lâmpa- Sensacional Reentrée do filme tu�e .. RIO de Janelr?, Distrito Federal,

. ". . I' d d S
'

ao� cmco dlas do mes de abril do ano

'prrmavera a gentil e graclOsa Matos e de sua sra. d. Adorindina a e antlssimo, para a Ca- inesquecivel de mil. novecentos e qua·re lta e nove .

.h ··t O 'ld Cd' d' J� .. M t .

.

pela do d' t d f'd O
.

t 1 d SI k Eu, LUIZ Soares de Mau)'!). escriváo
sen on:"l. nl a' ar oso, 1- .egls I a os contratou casamento, S oen es a re en a poema llnor a e la esp<�,are subscrevo. (Assinado) José Murta Ribei�
'leta filha do sr Oscar Cardo- a ntc-ontem o sr Nivaldo de Sousa Colônia. ROMEU E JULIETA roo Está c;onforme. Luiz' SoaJ'es de Mou..

. ,. _ . , ra escnvao

:s0, p:mprietário do acatado es- filho do sr. M'iguel de Sousa e ,!e Esta lâmpada foi resultado COM: Leslie Howard - Norma __:____.--.----------
·tabelecimento Casa A Capital. o. Petronilha de Sousa, ambos resi- de uma inidativa tomada pela Shearer

Sua"s amiguinhas, com certe- dentes no EstreÚo. Juventude, por ocasião da 'la O mais emocionante de todos os

.za, acorrerão à residência de , ..•.... ,.....
Semana de ESi7udos de 49. romances de. amÔr.·

seus pais, para cumprimentá- belez.:. e'
Durante aquela semana, ca- Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

la.
•

� u da membro comparticipador Censura até 14 anos.

SR. MANOEL FRANCISCO b
- vendeu 10 bilhetes de uma ri-

.COELHO O rlgação fa - uma bon�ca doa.da por
..

R'OXY,' i��j'e' ãs"7,SÓ' h�I:��"""
Comemora, hoje, mais um A mulher tem obrigação de ser Maricha Daux, amiga da Ação Programa Colosso

aniversário natalicio o sr. Ma- bonita. HOJ'e em dia só é feio· quem' Catolica. '. ().. t
. ..

,
maIS nus enoso e maIS nl:)VI-

noel Francisco Coelho, zeloso quer. Essa é a verdade. Os cremes Foi um ato muito nobre dos mentado de todos os filmes .poJi-
Inspetor Escolar da la Cir,cuns- protetores para a pele se aperfei- semanistas que souberam jun- daIs:

erição. Por êsse'motivo, seus çoam dia a dia. tar bem dois pontos essenciais PROCURAMOS O ASSASSINO

amigos lhe tributarão as ho- Agora já temos o creme de alfa- ao �ovimento' - Ação e For-· COM: Eric Portman - Dll.lcie
·

menagens a que faz jus. ce "Brilhante" ultra-concentrado maçao. .

Gra
SRTA. OLGA VIEIRA que se caracteriza por sua ação ra �,á na colônia os, semanistas c�mes.
A efeméride de hoje consi- pida para embranquecer. afinar estiveram em contato com OS

:'gna o aniversário natalício da refrescar a cutis. doentes cantando, recitando e

senhorita Olga Vieira, gracio..: Depois de aplicar este creme, ob- tocando piano para os mes-
· sa filha do sr. Targino Fer:m!Í- serve c-omQ a sua .cu,tis ganha um mos. Houve troca de ideias en

'nio Vieira, funcionário da fir- ar de naturalidade, encantador á tre todos e após um agradável, Henry - Daun Kennedy.
· ma Brando & C�a., e de sua vista. • cafezinho tomado na casa das

. exma. sra. d. Carolina Forne- A pele que não respira, resseca ,simpáticas irmãs francisca-

IV O t 1· I t O d d'
- Um seriado novelesco,

roli, i'eira. ,um.Iprimentamo- e orna-se lornve men e escura., nas se ' .aspe Iram, nao sem
tema históriéo da Inglaterra me-

'la pelo grato acontecimento, Creme de Alface "Brilhante" per antes, prometer as irmãs que
desejando-lhe felicidades. mite á pele respirar, ao mesmo lá voltariam muitas vezes. dieval, c-onfeccionado com um ri-

FAZEM ANOS, HOJE: tempo flue evita os panos, as man- ECOS DE UMA PALESTRA gor de detalhes absoluto

_ a srta. Iracema Corrêa chas e asperezas e a tendência pa· '1 Todo O auditório sentiu-se
Duelos Sangrentos. Lutas

de Negreiros, ra pigmentação. muito bem com a simpática tan'icas. Traições Infames.

:..._ O sr. José Lino Bastos, O viço, o brilho de uma pele vi- palestra feita pelo report:er e
No programa: Cinelandia Jor-

empregado no "Diário da Tar- va e sadia volta a imperar com o acadêmko Valter Piazza no
nal - Nac-ional

d.e". uso do Cremf> de Alface "Brilhan- dia 29 do corrente no secreta- Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

_ o sr. Antônio Sales, tenen- te". Experimeate-o. riado Arquidiocesano da Ju- Censura até 14 anos.

te da reserva da nossa Policia . E um produto dos Laboratório. ventude Católica de Florianó- ,............. . .

..Militar.' o\.Ivim & Freitas. S./A:. polis. RITZ, hOje ás 5 e 7,30 horas

_ a sra. Maria dos Passos . , . , . . . . . . . . . O con.ferencista dissertou Sensacional programa

Souza. T tegra'mas etl·d muito hem sôbr·e os monumen- Um sensacional e eletri/.ante

_ O sr. Augusto Barbosa da e
.

r Ol tos históricos da cidade do' Sal- "western" sintético. I

Fonseca.
' As pessoas abaixo, deverão diri· vador que visitára há pouco

I A LEI NA TERRA DE NINGUEM

gir-se ao D. C. T., à procura de por ocasião do Gongresso His- Far-west Miniatura.
seus telegramas: tórico realizado na:quela cida- A mais sensacional e arro :ada
Lcni Verissimo - Rubina Frantz de. aventura do hcróe n. 1 das selv3s

- Blemisinha rua Tenente Silveira Ao Va1J;er os sinceros' agra- TARZAM CONTRA O MUNDÓ
- Dr. Vicente Cunha - Julieta decimentos pelo bom exito da CO.M: Johnny Weissimull'.'l·

Cruz - Edith Schazz - V,itl8.! tarefa que brilhantemente se Maureen O'Sullivan
Duarte - Waldemar Egidio Silva. desincumbiu. Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

• Vtda eocial

Lutas. Açf.o.
Um dos mais importantes

todo sos seriados
A SANGUE E ESPADA

COM:
.

Bob Shaw Robert

dc

/ COMPANIDA
·INTERNACIONAL

DE
.CAPITALIZAÇÃO
Amórtização de A&ril

H
l
R
N
B
N
R
C

Inicio

No portelo realizado em 30 de
Abril de 1949 toram RorteQ

I das &8 seguintes combinflçÕ(;" :
com um

REUNIõES:
A. A. BARRIGA VERDE
Muita cousa já se há dito

sôbrp .'1.S iniciativas da Associa
ção Atlética "Barriga Verde".

,

Houve um abrir d'olhos quan-

Escritório à Rua Conse
lheíro Mafra .122. - Nesta.
Inspetorias e agenc.ias nas

principais cidades do
EstadQ

R
G
K
M
'6
W
E
W

K
I
X
D
U
F
N
G
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Alliança do Lar Ltda ..

AVENIDA RIO BRANCO, 91 - 5° ANDAR
. Carta Patente 113 - Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado no dia 27 de abril de 1949,
'pela Loteria Federal do Brasil, de acôrdo com ° artigo 9 do de
ereto-lei 7. 930, de 3 de setembro de 1945, revigorado pelo de

n. 8.953 de 26 de janeiro pp. conforme circular n. 2 da Diretoria

de Rendas Internas de 8 de janeiro de 1946.
Plano Federal do Brasil - X. Y. Z. e Plano Aliança

Especial Popular
. . . . . . . . .. Cr$ 1'0.000,00 Cr$ 5.000,00
.. Cr$ 1.200,00

.

Cr$ 600,00
. . . . . . . . .. Cr$ 300,00 Cr$ 200,00

Plano Alianç�iberal Clássico. E f quecl'da � UOU Iluml'neo'se
I

Aviso aos
Numero 8840 série 7 o-s 50.000,00 c-s 25.000,00

. n ra a
I

...

Milhar de qualquer série' . . .. Cr$ 2.500,00 Cr$ 1.250,00 enores
Centena Cr$ 600,00 c-s 300,00

p P�D Farlea R -IS PRC-3 - RÁPIO GUANA-
Inversão de milhar crs 200,00 crs 100,00 assolt-s_' para o ll· o sr. e

f SARA, do Rio de Janeiro _
Inversão de centena. . . . . . . .. Cr$ 60,00 Cr$ 30,00 1360 quilociclos oferece valio

Adaptado ao decreto n 7930 Rio, 2 (A. N.) - A U.D.N. flu- Agora, grave desfalque vem
. ,

-

. .

de sofrer o partido, com a pas- s� p�ê�io a que� lhe remeter a
Numero 8840 série 7 : Cr$ 40.000,00 Cr$ 20.000,00 mínense, depois que resolveu fa- hístóría a notícia ou ° fato
Milhar de qualquer série Cr$ 5.000,00 Cr$ 2.500,00 zer oposiçao ao governador, sagem do sr. Faria Reis, chefe . .' . .

.

C t . C $ 1 200 Cr$ 600 ° na-o vai lá muito bem. politico de influência em Nite- mais orígínaí �CUrIOSO, observa-
en ena .... .... .... r. . ,00 ,0 do nesta regIao O programa

Milhar na ordem inversa Çr$ 2.000,00 Cr$ 1.000,00 rói, para o P. s. D. ".' " o.r

1 ° prêmio ,18840 Ha dias, divulgamos que o O sr. Faria Reis, ao que se diz, Co��cab�na Bluce e O �Es-
20 prêmio 29077 prefeito de. Níteroí, da U.D.N.;-sr já teria coriferenciado com o sr.

tado darao ° resultado desse-

30 prêmio 39680 Rocha Werneck, caso seu parti- Amaral Peixoto chefe dos pesse-
concurso mensal.

.

. .

. , nabara - Avemda Treze de
4° prêmio 17829 do rompesse com· o sr. Edmundo distas fluml�ense, .tra�ando de

Maio, n. 23 _ 250 andar _ Ria
5° prêmio 28328 de Macedo Soares, ficaria ao la- assuntos d� .lmportancla para o

de Janeiro, contando ° que sa-
Plano Aliança Tipo Extra do deste, abandonando a agre- f�turo polítíco do Estado do

bem, de trágico, de engraçado
78840 Milhar do 1° prêmio e final do' 2° Cr$ 60.000,00 míação. RIO.

ou fora do comum, e candída-
09077 Milhar do 2° prêmio e final do 3° crs 50.000,00' ';:::;:;;::;::;::;::;::;::;;:::;;:::;;:::;;:::;;::--:P;::;;:-;R;:::--:;F��-;D;:::'-:;I;O:::::;:�S;::;-- tem-se a um valioso prêmio que
99680 Milhar do 3° prêmio e final do 4° Cr$ 40.000,00 " CL RN

.

G aquela emissora remeterá a

08840 Milhar do 1° prêmio e final do 3° Cr$ 30.000,00 'f"'�' A O •
. quem fôr contemplado.

99077 Milhar do 2° prêmio e. final do 4° Cr$ 25.000,00 GALLETTI ALUGA-SE o prédio da rua Ar-
"Copacabana Clube" _ de

89680 Milhar do 3° prêmio e final do 5° Cr$ 20.000,00 A D V O G A DO tísta Bittencourt, nO 3.2. Segunda à sexta-feira, das H,:1Ij
98840 Milhar do 1° prêmio e final do 4° Cr$ 15.000,00 Cdme e oi..1

' VENDE-SE O prédio da Avenida às 15,30 horas; e aos sábados,
89077 'Milhar do 2° prêmio e final 'do 5° .... Cr$ 10.000,00 Collllltltuigéio eH SocMdaci.t Mauro Ramos, nO 199. das 13,30 às 15 horas.
88840 Milhar do 1° prêmio e final do 5° Cr$ 10.000,00 NATURALlZAçOES Ambos a tratar com Sr.'Jo$é G. Diretor do programa: Carlos
09680 Milhar do 3° prêmio e final do 1° Cr$ 10.000,00 Titula. o.o1a.rct6riOlll L. Carvalho, á Praça 15 de No- Pallut.

Cada inversão de dezena de milhar da direita para a es- E.crit6I'io. Re.iden:::ia v����?:.�.: .������?:, .... :�...
_

;��;rod�B'eSdE�R:$VcAg.mÇo�ooi��õeos
do Tipo Extrta..

está �remia�a com o RFO�\t1I�:i��a 41. t Ven'd'e-se O Mucus da
A - próximo SOl'.eio, realizar-se-á no dia I

28 de maio de 1949, pela Loteria Federal do Brasil, de confor- IS'm-o DI·s·solv·ld·Omidade com o decreto-lei 7.930 de 3 de setembro de 1945.
., AUTOMOVEL FORD 49 A

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1949. Vende-se um, em eSÍ/do novo,

R' d tEduardo F. Lobo - 12iretor-Tesoureiro. C$)m 5.000quilometros, 4 portas. Vêr ,.('IPI- O'·meo e
O. Peçanha - Diretor-Gerente, e tratar com Oswaldo Nascimento, U

Visto Alexandre dá Paz - Fiscal Federal. no Hot�l Lal'orta . Os ataques desesperadores e violen-

tos da. H,SIna e bronquite envenenam

Convidamos o� senhores contemplados, que estejam com o organismo. minam" energia. arrut-

OS seus títulos em dia, a virem a nossa sede, para receberem
- CASA nam a saúde e debilitnm'o ooração. Em

.

3 minutos, Mendaco, nova fórmula.

seus prêmios de acôrdo com o nosso" Regulamento, Compra-se uma de preterên- médica, começa a circular no sangue,
.

di dominando rapidamente os ataques;
cía com fun o para o mar. Dêsde o primeiro dia começa a de"apa-

Informações nesta redação recer a dificuldade em respirar e volta.

o Bano reparador. Tudo o que ee faz ne

-cessârio é tomar 2 pastilhae de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo que se trate de ca�oB.
rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
i;.anto êxito que se oferece com a garantia
de dar: ao paeiente respiração .livre e fác�l
rapidâinente e completo aUvIO do sofri

menta da. asma em poucos dias. Peça,
Mendaco, boje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção.

MendaAo Acaba com

.... a asma* .'

DESOCUPADA
RUA FELIPE _l'vEVES

. 6xIO metros, toda de

Plorianõpolds - Santa Catarina 'mataria/.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

3r#Jr#ir#Jêr#JF#lr::EIr#lp =:I ::1 :::a =r#ir#lêr#ie - •.......

SeIricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei boje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia
••••••• ".� ••••• 0 •• ••••• •••• \ •••

A familia de Justino Adalberto Leal, profundamente aca

brunhada com ° falecimento de seu querido chefe, vem por
..............

este meio, agradecer ao Exmo. Sr. Governador. em exercicío,
por ter telegrafado enviando pesames e se feito representar
nos funerais, ao Sr. Celso Ramo� por igualmente ter se feita

representar e apresentado eondolencías, aos medicas Srs. Drs,
Polidora Santiago e Paulo Fontes pelo desvelo e atenção que

........ . dispensaram durante a enfermídadç, ao Sr. farmaceutíco Tau-
1)ji;!J CAIXA ríno Sousa, as pessôas que enviaram telegramas, fonogramas"

flores e que, pessoalmente apresentaram pesames e conforta-
Precisa-se de um. Exige-se ram no duro transe por que passou, e ainda, a todos que acom

carta de recomendação e de nanharam o corpo até á' sepultura.
Fiança. Escrever do próprio

�

Outrossim; c.onvidam �os parente� e pessôas, de sua ami

punho para Pretendente, Cai- �ade) �ara aSSIstIrem a r�llssa ?e 7° d.Ia que. sera re.:>ada ,

em

xa Postal, 126, dizendo idade, II mtençao a al�a do f�lecId�, dla 5 qumta feIra proxIma, as a

estado civil e pretensões. horas, na MatnL; de BIguaçu. .

8840 Prêmio maior
840 Centena ....
Milhar invertido

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE

CARIDADE .

ADMISSÃO DE IRMÃOS
Para cumprimento da deliberação da Mesa 'Administrativa. reuni

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

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

.

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

Luiz Faria & Irmão
Representações - Consignações - C/P1'óp1'[a

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Louças - Vidraria - A1'tigos de aluminio - Artigos Escolares
Papelaria "

Géneros Alimentícios Ind.strioiisedo« - Armarinhos em (leral,
\ .

LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de' Setembro, 21.

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

C 1 i C hé s
Para 'todos os fins!!!

CLICHERIA PRóPRIA
Desenhista especializado em propaganda

Atendemos pedidos do Interior
Velox Propagadora

.

Publicidade em. Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICi, 1.009 - Catxa Postal, 775 .:_ CURITIBA

H····�I •

.

\:
. .�I'

. ',

@@@@@êê@êêêêêê@êêêij
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 f � .' .

Rua Est. Civil D. Nasc .

Mãe . . . . . . .. •..•.... ••..••••••• .• . .•....... : ..

Pai . ..

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

Cargo do Pai (mãe) . .

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

tOo........ ........ ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.J

.JI

BELIEMA ,

.Casa Recem
consmnda

i

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

o VALE·D. ITA.J,U
Proeu'em •• A_.flla

PI'oAT"so,
LIVRARIA 43, LI'V'R.A'RU

R08Ã

FRAQUEZAS EM G�RAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

para Eczematide Infantil
"Pomada não gordurosa, antíssé

tica, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a
.

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postal 687, Rio.

Encontram-se atualmente em US0

em todos os recantos do mundo.

centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano

um SERVIÇO SEGURO. Distribuí

dores: Comércio & Transportes C.

Ramos S. A. - .João Pinto. 9.

Igradecime"nlo e Missa
. Roberto Morilz

A Vva. Roberto Moritz, filhos, netos e demais, parentes,
consternados com ° falecimento de seu pranteado chefe, vêm
por meio dêste, agradecer de coração, a tôdas as pessôas ami

gas, sociedades Esportivas e Recreativas, que lhe levaram o

seu confôrto, no doloroso transe por que acabam de passar. e,
bem assim a todos os. que acompanharam ° sepultamento do
extinto, que remeteram flores ou telegramas, ou que, por ou
tro meio, manifestam ° seu pezar.

Aproveitam a oportunidade para convidar aos parentes
e amigos p.ara assistirem á missa de, 7° dia, que será celebrada
no dia 4 próximo, quarta-feira, no altar de' São José, ás 7 ho
ras, na Catedral Metropolitana, confessando-se desde já muí-'
to gratos P9r êsse ato de piedade- cristã.

t Agradecimento
...

e Missa
Justino Adalberto Leal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!Ontem no passado
A data de hoje, recorda-nos' que:
- em 1652, na margem esquerda

do Rio Tigipió, em Pernambuco, o

Sargento-mór Antônio Dias Cardoso
destroçou um contigente de hclan
,deses;
r+: em 1818, Sena Pereira forçou

rcom a Escuna "Oriental" o Passo
de Vera;
- em 1819, foi organizado em

Santa, Catar-ina um corpo de 271

_praças de Artilharia de Linha;
- em 1823 co'm solenidades, pro

,cederam a abertura da Assembléia
Constituinte, primeiro par-lamento
junuinamente brasileiro, sendo pre
.sidida por D. Pedro I;

,

- em 1823, o Govêrno Imperial
-ainda não tinha completo domínio
sôbre a exte'nsão do Brasil, pois
continuavam os combates da guerra
da Independência, na Bahia;

- em 1824, na cidade de São
"salvador, na Bahia procederam o

juramento da Constituição do Im

pério do. Brasil;
.

"
:___em 1840, o Exército Imperial

sob o comando do General Manuel
Jorge Rddrigues travou batalha, em
"I'aquari, com o republicano do Rio
-Grande do Sul sob o comando de
"Bento Gonçalves, que fo'i vencido;

_ em 1861, foi inaugurado na

"barra Sul de Florianópolis, 'leste
'Estado o 'Faról dos Naufragados;
- em 1863, na então cidade do

'l"Desterro, hoje Florianópolis, nas

-eeu o grande poeta João da CI'UZ
·"e Souza.. que veiu a falecer em 19

'março de 1898;
- en� 1883, foi inaugurado em

rDester-ro, Santa Catarina, o Liceu
.de 'Artes e Oficios fundado pelo
'Presidente da Provinda, Dr. Teo

�lreto Souto;
- em 1900, foi erigida no Rio de

Janeiro 'a estatua de Pedro Alvares
Cabral.

'

André Nilo Tadasco

Distribuidores no Estado de Santa Catarina dos Produtos de

Fer�o e Aço da Cia. Siderurgíca Nacional (Volta Redonda).
Equipamentos completos para construção de estradas de

rodagem
Máquinas de escrever

CONTINENTAL

Motores a gasolina, querosene e a óleo' crú.
Grupo eletrogêneos para fornecer luz para sítios

Porcelana técnica
,

Produtos veterinários
Arados, cultivadores, grades de discos e de dentes, pás, enxadas.

Cimento, Arame farpado
Válvulas Iguassú

Móveis da Cia. /Industrial "CIMOS" (Rio Negrinho).
,

. Passadeiras de veludo. Linoliun.
Tampos de vidro e de borracha -- Cereais

Pneumáticos e câmaras deo ar
"WESTINGHOUSE"

Geladeiras, Aspiradores de pó, Enceradeiras, Máquinas' de
. lavar roupa .

Rádios - O novo e incomparável Rádio-fonografo
"Westinghouse", com tom vital - Traz o mundo ao seu lar!

Compare .... e comprará um rádio "WESTINGHOUSE"

OSNY GAMA & CIA.

Reptesent�ç�es -- Conta Própria -- Importação e Exportação
Rua Jerônimo Coelho, 14, Caixa Postal 239, Telefone 1.607

Florianópolis
- ,._._._.

CÕMPANúiA�"''IDrNÇAlfr··BAüíA;;·'''···_··w.
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS .

Responsabildades .....• . .

Receita :
Ativo : , ..

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades . .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

80.900.606,3(:)
5.978.401.755,97

67.Ü53,245,30
l42.l76.603,Ho

. 98.687 816,30
76.736.401:g06.20

Diretores: .

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. ,

...-_---.-....-_-_-,..•._......-_-_-.....-.-.-_---_-...-_-.-.-_..-_-_-_-.-.,-.-.-_-.-........."...........-..........

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para

�vender?
'

, Não encontra comprador?
. Entregue ao Escritório
.,A. L. Alves.

Rua Deodoro 35, .

Imobiliário

VENDE-SE. por motivo de 'mudançâ
Grande área de terreno iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da canital-Bairro-Barreirbs
Da presidência desse Grêmio nos Area de 142 metros de frente por· 1.850 de fundos, incluitulo

comunicam, e nós agradecemos- a 6 ,casas de madeira e uma de material.

.eleíção e posse de sua nova direto-
TRATAR:

ria: Florianópolis -- nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.

Florianópolis, 17 de Março de
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

_ .�1949.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Crnseíro.

)Grêmio Uullural Cid
"Bocha Amaral

A· vista e a prazo '

Enrolamento de motores, dinãmos e transformadores,
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações . diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "l\fERCURY".

A ELÉTRO· TÉCNICA
'

Rua TIe. Silveira, 14 _. Caii:a Postal 193 - Fone 793.

Guia do

DibDr .. ntênío Mussi
Médico efetivo do Hospital de Ceriâede

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de t.ratamento

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

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

5

Os dez mondomentos
do cooperador escolar
I -- O cooperador escolar viçal. Não pensa que a cama

ama a sua escola, que é a sua I radagem e a familiaridade po
casa" ai casa dos meninos; de-j dem excluir a cortezía.

seja-a sempre melhor instan- VII -- O cooperador com

lada, mais limpa, mais bela. 'preende que 'a díscíplina é uma
II �.. Para chegar a ser um necessidade de ínterêsse e ge

bom cooperador é preciso prí- ral. Sabe obedecer àqueles que
meíramsnte ser assíduo e pa- seu grupo elegeu para dírígen
tual, limpo e ordenado, enér- tes: se êle mesmo é designado
gico e� disciplinado. não esquece que o melhor mei�
III � ,É necessário, sobre- de ser obedecido é dar exemplo

tudo, ISabel' sacrificar, em ca- de fidelidade a comum. Sabe.
so de necessidade, uma parte 'rá, mais tarde, tratar-se nor

do próprio direito para o bem mas e segui-las. Em tôdas as

de todos ou mesmo de um só situações, afronta a responsa-
e esforçar-se por tornase cada bílídade de seus atos. "

vez mais apto para o sacrifi- VIII -- Antes de formar uma

cio, flor suprema da vida. opinião e antes de decidir, o

IV -- O cooperador tem con- cooperador tratára de infor

ciê12cia de seus deveres em re- mar-se o melhor possível. Es�

lação aos seus companheiros forçar-se-á por pensar honra-
'

mestres e pais. damente e falar corretamente,
V -- Olha as seus compa- pois sua palavra' é sagrada.

nheiros como irmãos. Só lhes IX -- Depois .de refletir. e

dá bons exemplos, é seu primei- decidir, sabe atuar energíca
ro dever para com os mesmos. mente com coragem e bom hu

Ama, sobretudo, DS infelizes, mor.

os fracos, os pequenos, novos, X - O cooperador escolar
e esfor�a-se par�a que a escola será sempre um homem justo
lhes seja agradavel. e bom, generoso e valente;
VI - Ê sincero e leal, amá- um homem de inciativa e pro

vel e cortês, complacente e ser- gresso.
C?!!!!E. :::::���........
CI--IE M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,

" '., "" FlorianBo'l!;s f�"pr n� 'H()'RPCKE S.' A

Atenção ! ! ! 'A tenção! ! !
Em suas viagens à Joinvile e éuritiba prefira as luxuosas

limousines do
.'

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAt
. JOINVILE

CüRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Oenselheirc Mafra 35 -- Telefones - 1562 -- 1565
CONFÔRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

"

'�'i
""".,

.. .;.,
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Avaí X Palmeiras no próximo domingo, possi,velmeóte no campo da FeO
Segundo apurou a nossa re

portagem, a diretoria do Avar
está bastante interessada na

I realização de um amistoso com

10 Palmeiras, de Blumenau, I no

próximo domingo, no estádio da
F. C. D.
Para tanto, estão os dirigentes

. avaianos realizando entendi
mentos com os mentores do al

vi-verde, esperando-se para ho

je ou amanhã a Conclusão dos
demarches.

GRANDE REGOSIJO PELA

SOLUÇA0 DA CRISE NO PU
'TEBOL ARGENTINO

Buenos Aires .(U.P.) - (De
Leopoldo Yeanoteguy) - Os as- Re

•
portagem de Nazareno radagern e disciplina com que na Penitenciária.

tros do futebol portenho volta- C lhoe o. se apresentaram os 22 homens Juiz: Nerval Machado . (re-rão a brilhar nos estádios. O
conflito que os manteve afasta- Consoante vinha se n d o

na cancha. A expectativa em gular):
dos sete meses teve uma solu- anunciado,' finalmente realí- torno do prélio que se ia ferir QUADROS
ção imprevista após uma réu- zou-se, sábado último, o gran-

alí era imensa. Disputando um Esperança: Tônico, Mário,
nião do presidente do Sindica- díoso festival esportivo premo- fl!tebol eI:? i�u�lda�e dd' condi- Zaluca, X 4, Osni, Baichinho,
to dos Jogadores, sr. Oscar Bas- vído pelo Esperança F. C., ç�es, o publI�O alí pn:sente, Adãozinho, Arnoldo, Carlos,
sío com o presidente da A.F.A. agremiação formada exclusí-l nao s� descuidou nem. SI q�er João' Nildo, Artur.
sr. Oscar Nicolini. vamente pelos reclusos da Pe- um minuto em aplaudir as JO- Jerônimo Coelho: Neri, Nel-
A noticia, divulgada pelos nitenciária do Estado, em rego- gada.s esp�taculares. d� ambas son, Falcão, Airton, Chocolate,

matutinos, causou enorme ale- sijo ao dia do ipresidiár,io, que as pa�tes viste que O�dl:�l�tan- Teodoro, Valmor, Miranda, Tu

gria a massa de torcedores que, se comemora aos 26 dias do tes nao pouparam estoi ",�;:, �m dinho, Silveira e Nilton.

agora, aguardam ansiosamente mês de Abril oferecer ao numeroso público Marcaram os tentos para o

a segunda rodada do futebol Como era 'de se esperar, pa- que e;? mas�a f�i aplaudir os Esperança: Arnoldo 2, A?�ozi
profissional, quando ressurgi- ra aquele grandioso festival, o

seus
. prefendos .' um futebol nho e X 4. �ara o J�rommo

rão os mais famosos jogodores Esperança elaborou um capri- �rdorosamente .dlsputado onde!
Coelho: Tudmho 2, Nílton e

platínos. choso programa para ser cum- Imperou o �ang�l.'e daquela gen- Valm�r. . .

O acôrdo estabelecido dispõe prido, no qual constou diversas t� no_ya. FOI n?t�vel aquela rea- , Abrilhantou estas, f�stIvlda
que os jogadores subscreverão provas de atletismo, pelejas de lízação peb?lIstlCa sem exage d�.s a ban.d� de musima d.a

futebol .a ainda uma série de rarmos, muito nos convenceu. Força po.lICIaI do Estado, cedi- TABELA DE JOGOS DO CAMPEO-
o novo regime elaborado pela Q �

NATO DE VOLEIBOL E BASQUE,

grandiosas atrações, DETALHES: da gentilmente pelo seu co- .; < !J k -

A. F. A. Nícolírii prometeu mo- .
.t'�

díf'icar o sistema de pagamento ÀS 9 horas precisamente ti- Local: Campo do Esperançl mandante.. TEBOL DA _CIDAD�
de salários fixados na dita regu- veram início as provas de cam- MELBOURNE SÉDE DOS JO-

lMONGUILHOT
TREINADOR? I Dia 6-5-/19 - Valei: Barriga.

lamentação, na forma conven- po, �s qua�s apresentaremos a GOS OLIMPICOS DE 1956 Segundo circula pela cidade, Verde X Clube AUéhco Catarinen
cionada, sem ter em conta o seguir na íntegra os seus por- ROMA (U. P) - A cidade de- o árbitro Newton Monguilhot, o se; Basquete: Lir-a 'I'enis Clube X

produto das bilheterias até cem men�res. Melbourne, Autrália, foi esc0- \mais conceituado do Éstado, en-I Ubiratan. .

por cento' do produto liquido. Prova de 2000 mts. - 1° lu- lhida pela Comissão Olímpica contra-se em Urussanga, tendo Dia 10-5-49 - Valei: Lira Te-

gar: João Pedro. 2° Manoel, 3° Internacional para séde dos [o- sido há dias contratado para nis Clube X Ubiratan; Basquete:CAMPEONATO SUL AlVl'ERICA- Hortêncio. gos Olímpicos do verão de 1956. treinar o clube que tem o nome, Barriga Verde X Clube Atlético
NO DE FUTEBOL Próva de 100 mts. - 1° lu- Melbourne triunfou sôbre da cidade. Catarinense.

Em disputa do certame Sul L'
.

gar eodoro. 2° LUIZ. 3° Cruz. Buenos Aires por 'um voto ape- FEDERAÇ�O CATARINENSE Dia 13-5-49 - Basquete : Clube.
:Americano 'de futebol de 1949 Próva de 400 mts. 10 lugar nas na quarta votação. Mel- DE DESPORTOS Atlético Catarínense X Lira 'I'enís
até agora foram realizados os A t 20 C '1'r ur. .eci 10. bourne obteve 21 votos e Buenos - COMUNICAÇÃO - Clube e Caravana do Ar X Ubira-
seguintes jogos: P' dIODO t l° 1

' .

rova e ' m s. - ugar Aires 20. De ordem do snr, Presidente, tan,
Brasil 9 x Equador 1 L d

'

20 L 30 Ceo oro. ucas. ruz. Oatras cidades que se can- comunicamos a V. S. que.r a par- Dia 17-5-49 - Basquete: Cara-
Bclívia 3 x- Chile 2 Corrida de obstáculos: 10 didataram para séde dos Jogos tir desta data, o horário de ex- vana 'do Ar X Lira Tenis Clube
Paraguai 3 x Colômbia O Mario Scarzi 20 Nascimento 3° Olímpicos de verão foram a Ci- pediente externo desta Federa- e Ubiratan X Barriga Verde.
Paraguai 1 x Equador O Hortêncío. dade do México e Mínneapolis, ção passará a ser o seguinte: Os jogos terão início ás 19 ho-
Peru 4 x Colômbia O Salto em altura: 1° Mario Detroit'h São Francisco, Fíladél- - De Segunda a Sexta-Feira ras, somente às terças e sextas:
Brasil 10 x 'Bolívia 1 20 M' 30 N

.

tIro . ascrmen o. fia. e C ícago, nos Estados Uni- Das 8 às 11· horas. feiras, devendo os jogos transte-
Uruguai 3 x Equador 3 Salto em extensão: 10 Luiz A defesa de Buenos Aires foi - Aos sábados Das 14 às 17 ridos por motivo de chuva serem
Paraguai 3 x Peru 1 20 Natalício 30 Trappo. feita pelo delegado argentino horas. realizados na rodada seguinte.
Brasil 2 x Chile 1 C 'da d 10 N t l'

.

orri O ovo: a a I'CIO Mário Negri, Q qual assinalou Atenciosas Saudações. O returno obedecerá à mesma.
Chile 1 x Equador O 20 Marcilio 30 Mario. que os jogos olímpicos nunca Florianópolis, 3 de Maio de 'rabeIa;-devendo o mesmo ter iní-
Brasil 5 x Colômbia O Prova do quebra póte: ven- foram celebrados na América do 1949. cio no dia 20 de maio, si não tiver.
Bolívia 3 x Uruguai 2 d J

-

M
. .

dce or oao aria. A cidade ítaljana de Cortina JOSÉ ESMERALDO DA SILVA sido transferido nenhum jogo. ().
Peru 4 x Equador O F h d t
Colômbia 1 x Chile' 1

oram os omenagea os nes as Dampezzo foi selecionada para Secretário turno.

provas as seguintes pessôas: séde dos Jogos· Olímpicos de In- �� .-----------..........,.,........,,,.""'--ee-

Urugaí 3 x Equador 2
- "Dr. José Boabaid, Dr. David verno. A Cidade dó México ob- O

"",... d' D
....

t 1"1 beBolívia 2 x Equador O F. Líma.Dsni P. Luz, CéL Paulo teve 9 votos na primeira vota- S SOCIOS, O ·emoC,ra a "u'
.

Uruguai 2 x Colômbia 2 G W V·· d TI, C '1
.

Brasil 7 x Peru 1 Mari�ho,le�� S. �é��,saÁlbe.r�� �!ÓV�:ã�.omissão sôbre os jogos elegem sua nova diretoria
Paraguai 4 x Chile 2 Entres, Tte. N.apoleão de Azam-

'

I
Subscrito pelo sr. Alvaro Alves, secretário do Democrata,

Peru 3 x Bolivia O buja, Ivo Côrtes, Haroldo Vilé- VICENTãO ESTREARA COMO Clube, recebemos o oficio abaixo em o qual nos comunica a
Brasil 5 x Uruguai 1 la, Alm. Antão Barata, Silvino PROFISSIONAL ENFRENTAN-I eleição da diretoria do simpático clube para dírígí-lo durante
Peru, 3 x Chile. O Russí, Dr. Rubens de Arruda DO ANTôNIO SOARES o ano social de 1949-1950.
Paraguai 7 x Bolivia O Ramos, Dr. Antônio Gomes de Vicente dos Santos, o POPu-'1 Gratos á gentileza de comunicação.

NÃO SERA REALIZADA A PRO- Almeida, Abelardo Arantes, lar "Vicentão" que deu ao Bra- Florianópolis; 2 de maio de 1949

VA DE VELOCIDAQE
•

Ivo Rosa, Tte. Oél. Pedro Gay, sil o título de campeão sul-ame-I Sr. diretor do jornal "O ESTA.BO"
Tendo em vista Q desinterês- Jonas Córdova, Apóstolo Pas- ricano de box de peso pesado Por êste apraz-me comunicar .a êsse ilustrado orgão da

se dos clubes Lira Tenis Clube coal, Dr. Ivo Silveira, Roberto em 1948, fará sua estréia como imprensa catarínense que, na eleição da Diretoria, realizada.
e Associação Atlética Barriga Müller e Adão Míchalscki e a profissional no proxímo sábado, no dia lOdo corrente, que deverá gerir os destinos do "Demo

iVerde pelo Campeonato Citadi- conceituada Casa Perrone. no estádio do Pacaembú, en- crata Clube", durante o ano social de 1949 a 1950, foram eler

110 de Ciclismo, o qual foi rea- Às 12 horas foi oferecida aos frentando o português Antônio tos os seguintes membros:
.

Iízado domingo último com Um concorrentes e as autoridades Soares. Presidente de honra, por aclamação, o Exm. Dr. AderbaII
iUnico concorl"'ente, o Ubiratan alí presentes uma' suculenta Ramos'da Silva.

iE. C., resolveu a Federação. Atlé- churrascada, onde est.iveram A ESTRÉIA DE JOE LOUIS Presidente: Heitor W. dos Santos - (reeleito)
tica 'Catarinense não mais rea- presentes pessôas de alto relê- COMO EMPRESARIO Vice-Presidente: Japy Fernandes
ilizar a prova de velocidade do vo social 'E' esportivo. Detrait,4 (U.P.) - A carreira 1° - Secretário: Domingos Tonera
referido certame, que estava Às 16 horas, foi realizada a de Joe Louis como "promotor" 2° - Secretário: Alvaro Alves - (reeleito)
lnarcada para o proximo domin- peleja principal de futebol que começou auspiciosamente na se- 1° - Tesoureiro: Mario Schimidt

go. reuniu as homogêneas equipes mana passada, com a ajuda do 2° - Tesoureiro: Eugênio Cordeiro Dutra
do E'sperança F. C. x J·erônimo ex campeão mundial Jack Dem Orador: Osvaldo Melo - (reeleito)

O FIGUEIRENSE QUER JOGAR Coelho F. C. Ambas as equipes psey e do campeão pMo-pena CONSELHO FI8CÁL E SINDICâNCIA
EM BLUMENAU lutaram com denodo e o pla- Willie Pep. Uma multidão de AcioliViera - (reeleito)

Apurou a reportagem desta card final terminou com um 10.000 pessoas assistiram à es- Olimpid Monteiro Pinto
folha que os diretores do Fi- justo empáte de 4 tentos con- tréia do Clube Internacional de Hélio Pacihecó

.

gueirense estão· desejosos de tra 4, o que muito bem espelha Box, com Joe Louis como "pro- Fernando da Silva Milis
efetuar um embate no proximo a igualdade de luta entre os motor" e "match-maker". Pep Marinho Rodrigues.
oomingo, em Blumenau, fren- dois contendores. disputou uma luta de exibição DIRETOR DE SÉDE
te ao Grêmio Esportivo Olim- Se apTOfundarmos na apre- em quatro assaltos, com Elis Adalberto Moreira Paes
pico daquela cidade, tendo já ciação do que foi aquela párti- Klis ASk, campeão 'pêso-pena DIRETOR ARTíSTICO
seguido um oficio tratando do da, não tememos em afirmar da Filândia. Dempsey serviu de Deodósio OTtiga
assunto. que foi uma partida a qual yi- juiz, IlUma das tres lutas em Valho-me do grato ensejo para apresentar-vos os meus

'Emera-se hoje a resposta do veu momentos de emoção onde dez assaltos do programa. protestos de elevada estima ti consideração.
.

Clube de Jalmo. predominou à técnica, a cama- bfEk -éTn Alvaro Alves, Respondendo pe'la Secretana.

_.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o Festival' dó Esperança Futebol ,Clube BOCAIUVA E. C.

O snr. Alfredo Campos, pre
sidente do Bocaíuva Esporte
Clube, vem por intermédio deste
convocar todos o demais com

ponentes da diretoria deste Clu

be, a comparecerem'a reunião
a ser realizada hoj e as 19 ho
ras, no Clube Democrata gen
tilmente cedido pela sua dire

toria; afim de tratar de interes
se de grande urgencia para o

Clube.

,J.

Aproveitando o ensejo, vem

convocar todos os atletas inscn-'
tos pelo Bocaiuva a comparece
rem ao treinos que será reali
zado 5a feira no campo da F. C.
D.
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Carros para o interior do _Estado I BOIII: b��::��
o horário dos carros de que é agente,

.

nesta capital, a

firma Fiuza Lima &. Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUEN�E - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 'ti8• feiras

RADIOTERAPIA
RA·IOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, DO Hospital de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 áS 17 hs.
---_ ..- -------

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirúrgica,
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Ooneultas : Dás :l4 ás 17 horas
Rua 'Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de éaridade .
.

CLINICA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

D·agnóstico controle- .e tratamento

especi_alizàd� da gravidês, Dístur-�-
hi08 da adolescência e da menopau-
sa. Pertubações menstruais, .i '14.:1,\,

mações e tumores do 'aparelho geni
tal feminino..

Operações do utero, ovários, trem-
1lU, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cil'1Jl'gia' plástica do pezineo (ru
turas) .

, ASSISTENCIA AO PARTO E O.t'E-

RAÇõES OBST�TRICAS
Doenças glandalares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Vhlturbios nervosos - Esterililiade
- Regimes.
Consultório. R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Besíd. R. 7 de Setembro - EdU.

Cn'iz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORQ ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteua
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

po

DOenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

l)�erlÇas da tiroide e demais gtan
duIas internas

aalea e cirurgia de senhoras

-IPartos
fi1SIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO.DE CONSULTAS: -

Diàriarhente das 15 às 19 ho-
raso

/ CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 111. 18

Fone manual 1.702
RESIDt;:NCIA:

Avenida Trompowski fllI
Fone manual 766

Dr. Mário Wendlta....
ClIaica médica de adultoa e eri�
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 Aa 6 boral

aaidência: Felipe Schmidt ii. II.
Telef. 81:1

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

conceituada

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA I
A

Mello

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 cm3.

ras - Proctologia VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de lQ cm3 e frascos
Eletricidade· Médica de 100 cm3.

visão

EspeCializada em artigos para
Dr. Roldão Cons.DI homens

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RECEBEU VÀRIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

RURG�HORfs°�sj.�iTcPsle sz.
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

FOTmado pela Faculdade de Medi-
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS·.................. .. .ema da Universidade de Silo Paulo,

onde' foi assistente por várioa ano. do PARA HOMENSServiço Cirú�&dN!'��' �lpiO ARMARINHO EM GERAL -'CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
CiruriPa �o estômago e "tal CI�Ula: TAS PIJAMAS CHAPEUS ETC. .

=;�5�� Tudo peló lDeno'r preçó da praça
.:::::c!;!iif>���;�;��t,�:; Faça uma visita � nossa Casa e verifique

nossos· preços e artigos
. .'

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUViDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n, 2.

. Horário: Das 14 ás 17 l,1oras.
DR. NEWTON d'AVILA

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

PROCURE

IHfaiataria
RiJa Felippe'Scbmidt 48

Viaãl;) maior e maia perfeita
que a, de ltm bom binóculo

alcança quem tem sólida
inltruç.ão.

Bons livroa, sobre todo, OI

assunto. :
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - FI :lrianópoli,

······Pla·ina
.

VENDE-SE uma, d(j 4 faces, com

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

Cia, Florestal de SaIlta CatarÍJla, no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis r

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

SENHORITA!
A ultima creação em reiri
�eran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

,

.... . ...........................•

Camis.l, Gr.vata'i Pijamel
Me�al da.�,melhore.; pelo. ' me·

nores preçol .6 na CASAdUIS
CELANEA � �UQC, Mafra'
. . . . . . . . . . .

.

. SEU RElOGIO PRECISA DE
.

REVISAO?
NOSSÂ OFICINA É ESPECIALIZADA'
N0880S concartos são .. ,

garantidos 100%:
ÓTICA MOD�LO;
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro·

do Estado)

DR.. FRANCISCO CÂMAR.&:
NETO

Advogado ,

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de car
valho, 36

Florianópolis

Clinica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças I

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões -'- Estomago � Figado

Tratamento da Tuberculose

Raios X .:_ Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. P'LORIANc!)POLIS

Dr. r••1o 'oa'.
Clinico e opet'ador

eoalult6rio: . Rua Vitol' Merel.. ".
Telefone: 1.405

Ccnuultal das 10 A, 12 e dali 14 ,.
15 hn. Re.idência: Rua BI_.

22. - Telefone: 1.620

·or. M. S. C.,aIcUI
Clinica exc1uliumeiJte de criall_

Rua Saldallba Mari,.tlo, 18
Telefone M, 1U

......

·DI. A. SANTAW-
(Pormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

.

do Brastl)
1I�lco PQr concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
llX·lnterno de Hospital P�lqulá·
trlco e Manicômio Judlciãrlo

da Capital Federal
llX·intemo da San ta Oasa de W
seríeõrdía do Rio de Janeiro
OL:tNIOA M:tDICA - DOENÇAS

, NlmVOBAS
Oonsult15rto: Edifício Am�iUa

"eto - Sa18 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

"alho. '10.
Das 15 As 18 horas

Telefone:
.

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Produtos Veterinarios

Dr. Llndolfo 4.8.
Per8i�ra

Advo.llo-CQótabtlista
Civeí -- Comer.cial

ConatltuifÔO, c1. .oc:iedcuJ..·
• aerriçoit corelotOll,.m oeral.
�Organizaçõe. contabei••

R4!gilltrol. marCGI, dillpon'do.
n. ·Rio, d. corrupondent••
tlcrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. �Z' h�ra••

T.iefon. 1494

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, Í63 - Florianópolis).tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazéndeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos. '

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ú cm3.
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande 'eficácia, como: Ternezína (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra.
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suina, etc .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem corno sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
Dento de Veterinária.

Pelo· sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

LOJA DAS CftSEMIRAS

..

EscitiT6Biô �M:oiuiWiIO' Á: i.:
.. '

ALVES

Encarrega·se, mediante comissão, de

compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

s e o e SOc..1A,"�

·PORTO ALEGR.E

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.O ANDAR

CAIXA POSTAL. 68S • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia Beral para. Stae Catarina
I!ua· Felipe '·Schmidt, 22-Sob. .

Caixa .Postal, 69 • Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

I "A CA ,., %."
IlI!e'hor.. fdbl'loo.; A ·Ca.a "A CAPITIU.· ahama � -cbDgao dOI

vl.lta ante. de .fetuorem lua. aompl'ol�MATRIZ em
.

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

f'abrloant. 6 distribuidores d.a. atamada. o'oll- .1..
facções -DISTINTA- a RIVET. Po...ue um oram
d. IOl'timento d. oosomira.l. ..l.oado. hll'bu
bane e baratos, olgoclõoD, mor·ino " cn·iarnontoll

palra alfaiat... que recebo dbetnm.cnh. d�. " .

8n.... ' Comel'ollllilt•• do Interior DO .ontidc do Ih. la•• rem 'lm�

Flol'icI'l6poU.. - FILIAIS em Blura.nau e Laj •• ,

.....: .
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..A.S5EMBLÉIA LEGisLATIVA
'DO ESTADOVontrá1rios a lei

aprovada'
NOVA YORK, 3 (U. P.) -

Disse o "Journal of Comerce"
que os representantes da ma

dor parte dos' cosumídores da
eêra de carnauba nos Estados

o Unidos telegrafaram ao presi
dente Eurico Castltar Dutra,
do Brasil, instando para que
v�te o projeto de lei de pre
ços e fin.anciamento sôbre a

eêra de' carnaúba, ,'aprovado
!pelo Senado brasileiro.

Disse o jornal que "o pro
jeto estabelece preços oficiais

para a cêra que, acreditam os

corusumidores daqui, são im
próprios para um' mercado
concorridos". Os c�nsumidores
norte-americanos, segundo o

jornal, preveniram a Dutra
que a cêra de carnaúba já não
tem condições para concorrer

com as cêras sintéticas produ
zidas nos Estados Unidos , e

com as cêras importadas do
México e da Alemanha. O gru
po avisou ao presidente do
Brasil que o excesso de produ
ção brasileira de cêra de car- I
nauba, calculado em 8 milhões
de libras, "seria em breve
absorvído pelos mercados dos
Estados Unidos ,e que aqueles \

que neste pais fazem uso do
produto consumiriam tanta
cêra de carnauba quanta pro
duzisse o Brasil, caso a cêra
voltasse ao mercado, livr

..
e".

Presidente: - Sr. Saulo
Ramos - P. T. B.
Secretarias: .- Srs. Pinto

de Arruda e Alfredo Campos
-P.S.D.
Havendo numero legal, foi

aberta a sessão, sendo lida e

aprovada a ata da anterior.
O expediente corustou da

leitura de cartas, oficios, tele
gramas, etc.
HORA-DO-EXPEDIENTE
_o Sr. Rodrigues Cabral - U.

D. N. - Ocupou toda esta ho

ra, apreciando a Mensagem
que o Chefe do Poder Executi
vo Estadual enviou á Assem
bléia Legislativa.

ORDEM-DO-DIA
Foram estudandos diversos

projetos-de-lei, sendo apresen-,
tadas emendas a alguns deles.

Contrario ao imposto
sObre os solteiros
RIO, 3 '(A. No) - Com o

mandado de segurança ímpe
trado pelo juiz ACJ1no Falcão
contra a cobrança de taxa es

pecial Sobre eleitores, foi defla
grada a ofensiva dos celíbata
rios contra a Delegacia Regio
nal do Imposto sobre Renda.
Agora, além do protesto de ou

tros solteiros" que estavam se
fazendo sentir surgiu uma

outra voz combatendo aquela
taxação.

'

E esta veio através do pul
pito da matriz de Engenho Ve
lho, do qual o vígarío da paro
quia fez uma condenação vee

mente.da cobrança de taxa de
celibato de mulheres solteiras.
Declarou o vígarío de São, o

Francisco Xavier, entre ou-r

tras coisas, que o Estado não
tem poderes para penetrar em
questões de foro intimo, como
é o problema' do celibato. Não
pode, portanto, obrigar a mu

lher solteira a pagar essa taxa
aberrante á luz da teologia e

condenou formalmente essa

afronta á dignidade da mu

lher".
'

10 coração temíntno não po
de ser devassado pelos pode
res publicos, pois só a Deus
eabe ouvir-lhe as maguas e re

gistrar seus anseios. Monse-,
ilhar Mac, Dowel teria acres

centado em sua oração que já
'palestrara com figuras emi
nentes das letras juridicas, de
·todos obtendo parecereIS total
lllente -contrarias á medida.

Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
0.37 il 44 - Cr� 145,-

OFERTA ESPECIAL DA

----

c5'�Ul\I_ry
ru .. TIRAOENTES.19F ro ria no p ohs

PASTA DENTAL
ROBINSON

- ,

Ita;aí' o m,iJis antigo Pre�
leito do Bra�il'o eminente professor ame

ricano Robert King Jiall não.

é apenas o catedrático de

Educação Comparada da Uni
versidade de Columhia, f:,
principalmente um dos maio-

r'es nomes da pedagogia C(!l1-

tiuenrat e o mestre a quem os

Estados Unidos entregaram a

mais importante tarefa educa
cional dos tempos modernos
_ a reforma, no sentido de

mocrático da educação prirr.á
ria do Império do Japão.
Pois essa figura ilustre do

magistério americano já este

ve entre nós duas vezes e por
fluas vezes visitou o Vale

Itajaí, ora tão em fóco por
causa de uns artiguetes da Ra

quel Queizóz. E da ma excur

são ao Estado de Santa Cata"
rina nos deixou êle mil magni
fico testemunho de quanto S;\O

falsas, as afirmações que volta
e meia' sujeitos apressados e

mal -intencíonados tem feito sô-
,

bre o pretendido aspecto anti
brasileiro dessa região.
Graças ao meu conterrâneo

Armando Simone Pereira, con

segui ter mão uma cópia do rc

latório em que o famoso educa-
r
dor ianque registra as suas im
pressões sôbre o Vale do Ita

[aí. Por ser uma peça longa
.demais para este canto de pá
gina, dela 'transcreverei apenas
os seguintes trechos:
"Há oito anos que fiz uma das

mais interessantes experiên
cias de minha carreira profis
sional: uma viagem de aut0111Ó
vel através do Estado de Santa
Catarina, percorrendo especial
mente as colonias alemãs. Aca ..

bo, agora, de voltar de uma St'>

gunda viagem ás mesmas re

giões. Percorri Nova Trento,
Brusque, Itajai, SãQ Francisco
do Sul, Joinvile, Jaraguá, Tim
bó, Rodete, Ibirama, Riodo Sul,
Indaial Blumenau e ainda vá
rios povoados no interior. Vi
sitei as mesmas escolas e falei
com várias das mesmas pr- .

soas, as quais se mostraram,

gratas ao Govêrno, que, após
um século de esquecimento, es

tava tomando um intetêsse vi
.tal pelos seus problemas. Algu
mas dessas pessoas externaram

me suas amarguras pelos ert os

que, individualmente ,ati ha- ,

viam sido praticados em detri
mento ás verdadeiras normas

.da politica de reeducação
métodos policiais punitivos, pai'
parte de certos funcionários e

de alguns m'ilítares, Falei tam
bém com professores e estudan
teso E se não tivesse sabido que
essa .area tora antes predomi
nantemente germaníca e que
antes constituia um problema
nacional sério, dificilmente che-

def,uljo Divino .da Igreja
Sanjo Antônio

Durante o mês de maio se cele- Jesus e assistida, como é de ccstu
brará novena ,em .honra da ViJ�gem me, por todas as zeladoras, do

Santissima, todas as noites, ás 19 Apostolado e seus assqciados, ha
horas. vendo, nestas ocasiões distribuição
Em todas as terças-feiras do ano de fitas para os candidatos de am

haverá Preces e Benção de Santo' bos os sexos apresentados pelos ze

Antônio, ás 7 horas, durante a mis- ladores.

sa, e ás 19 horas. Nas pr'imeiras Do dia 6 a 10 de maio, inclus'Lve
,

'

terças-feiras os pobres sacramp,n(a- na Praça Fagundes, realizar-se-!lo
dos receberão mantimentos depois festas em favor dos pobres, patro�
da missa. . cinadas pelos Exmos. Cmtes. da
Nas primeiras sextas-feiras do nossa Guarnição e pela Pia Unü\o de

mês haverá sempre missa cantada Santo Antônio, que ainda reclamam
em honra do Sagrado Coraçãc de prendas.

NUNDJ=l EXISTIU JGU�L

PARA fERIDAS,
ECZEMA'S,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

do

garia a acreditar que ela JU

mais' tivesse sido uma zona de

colonização alemã. Só o portu
guês é ouvido nas ruas, exce

ção feita de conversações oca-

'sionais em francês, alemão OI:

inglês, o que seria um lugar -

comum nos Estados Unidos e

que deverá tornar-se um lugar
_ comum no Brasil, quando o

problema 'da assimilação ra
cial (; [inguistia estiver tão per
feitamente solucionado que o

conhecimento da língua estrnn

geira seja um patrimônio e '1à./
uma brecha nos sentimentos 11:-1-

cionais. Até os anuncios ,os jor
nais, os cin,emas, 'os"placards",
os menus são escritos em portu-

.

guês. Os professores, ali, são

um espelho do Brasil' e' Santa
Catarina desafia qualquer coru

par-ação com qualquer país .10

meu conhecimento, no tocante

aos novos edifícios escolares !".
Estas umas poucas frazes tira

das do relatório de viagem de
mil dos mai-s famosos educado
res do nosso tempo. Elas são
um tanto diferentes, como Io

dos podem ver, das afirmativas
feitas pela Raquel de Quei
róz ...

ALEXANDRE KONDEH
(De "A Gazeta de Noticias", -Io

Rio.)
PASTA DENTAl..

R'OBINSON

i

O sr, Alírio Barreto Bossle nos;

traça em O mais antigo Prefei-o'
to do Brasil, uma substancio
sa biografia do sr. Pedro Bitten- '

court, e, modestam-ente, a chl3.-·
ma de esbôço,

O ilustre oonterráheo que,
em 1930, assumiu' o; cargo de'
Perfeito de Imar'uí.f Ià: perma
nece até hoje, para contenta
mento de seus munícipes, au

mentando, daquele ano até (»'

atual, a receita municipal .vínte
vezes mais.
O entusiasmo do sr. Alírio:

Bossle pelo administrador pro- '

DO e progresista, é bem o refle
xo do sentir de todos os íma
ruíenses.
Volume bem impresso enfaí->

xa treze capítulos .que a gente
lê de um folego e no fim .quer
mais. Acreditamos que êste.
início tão vitorioso leve o sr;

Alírio Bossle a trabalho mais

I
intenso em um futuro que não ,

i deve estar distante.

I Felicitamo-lo, auspícíosamen->
te, pelo presente volume, digno:'
de figurar

o

nas estantes dos;

apreciadores da boa leitura e

dos .homens públicos que bemu
administram.

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

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARIDADE'

VERA CRUZ
De ordem da Provedoria desta Irmandade e de acôrdo com o pre

ceítuado no artigo 98 do Cornpromísso.. faço
-

publico, que no dia � do
corrente mês e ano, ás 8,30 horas, será realis�a, na Igreja do Menina'
Deus, Missa Solene com Sermão do Evangelho, em comemoração ás fes
tividades da "VERA CRUZ".

Para assistirem à referida solenidade, ficam convidados todos ',;S',

fieis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.
Consistório da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital.'

de Ca idade; em Florianópolis, 4 de Maio de 1949.
Luiz S. B, Trindade _ Secretário

............-.·----.""..-.-.-.·s-.-.--'7.-..-.-.---------.-.-.--...-.-"!'"---........-----.-.--.............. ............,..

Zé Lins do Rêgo, pelo Globo, inscreveu-se entre os of'tal-.

mologistas patricios que desejam curar os olhos azuis que, aos.

pares,
.

uma parte da população catarinense usa como imper
mutável órgão, e aplica na gloriosa função de enxergar e mo

vimentar os 'instrumentos de trabalho, em busca de fartura•.
Dele já lemos' comentários que, destocados aqui e' ali e cu.a

dos de uma oh outra daltonice, 'punham o assunto nos eixos c '

não no eixo, como quis o retinto e atrasado nacionalismo do
Da. Raquel de Queiroz. Sem molecagens à Ricardo ,o Zé Lins.
de começo, situou o problema com imparcialidade marciana.

Já nos Alemães orgulhosos' e mestiços chibantes escorregou na.

mesma casca de banana que tirou o equilibrio e a palavra à D",

Raquel.
Esta, acolhendo e erigindo em dogma informações fermen

tadas de um confeiteiro brusquense - tipo do contra, desses que'
não usam sal-de-frutas Eno e desconhecem as vantagens anti

hepatálgícas do Necroton - pôs de parte o .seu agudo poder:
de observação, amorteceu para gráu. penumbroso as fulgu
rantes luzes de sua inteligência, fugiu ao incômodo de pene
trar o caso cm sua extensão 'e profundidade, e, o no escuro, vo

tou com o padeiro relator. Zé Lins, no artigo citado, hípote-:
cou solidariedade a êsse processo de julgamento· que, na su

perior instância da Verdade, justificaria, a aphcação do 177 a,

tais juizes. Só po-r que uma dona Laura - pseudônimo por

ventura de um' quintacoluna bem instalado aí mesmo no Rio
_ lhe despejasse uma série de insultos nazistas, o Zé Lins aban

dona o assunto e se refugia nos insultos. Aí o erro. A análise :

da colonização tenta interessa a todos nós. Essa' dona Laura"
quando muito, poderá interessar a marinheiros .desembarcá

dos depois de longas travessias. o- que' ela,' queria �ra publtci
dade e deve de estar' radiante com a que lh'a deram. Não será

demais prever-se que ande mostrando o' desabafo- do Zé Lins -

como prova da ingenuidade brasileira e da� supel1ioridad(' ('on')

que soube desvia-lo do bom caminlidi.
Tão logo -o Brasil levante êsse sul-americano,marca peixe.

o Zé Lins não faria nada de mal se abandonasse as poltronas
do São Januário e viesse até os vales do Itajai. Para ponto de

partida esta'história, que é verdadeira: Há uns vinte e tantos

anos passados, um tio deste rabiscador, foi Çlbrigado a perma'

necer alguns dias em Blumenau, preso pelô desabamento de'

barre'iras na estrada, CO,nversador inveterudó,l andava' já com'

têia-de-de�aranha pela língua, quando avistou, na rua, um ne

gro. Correu a êle, sedento por um' bate"papo:
_ Meu -querido patricio! Meu amigo, meu irmã'O! Você vai

almoçar comigo! E jantar! Hoje, amanhã e enquanto eu esti

ver aqui!
O preto olhou-o �spantado e respondeu!

_ Ich verstehe es nicht; ich kann nur deutsch!

A diferença entre essa époC'a e a atual condensa o trabalho as"- �

similador dos catarinenses. Que belo tema para penas como a do

Zé Lins. Venha, menino de engênhor

\..

. ;

GUILHERME TAL
o
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