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o SR. DR. JOSE ROARAID, GOVERNAD OR EM EXERCíCIO, ACOMPANHADO. DE LUZIDA COMITIVA'" C_JO�TA llE '

SEU SECRETARIADO E DE ALTAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E EC.LE SIÁSTICAS, A L E M D� '�EPRt:SENrAN�",
TES DA IMPRENSA, SEGUIU ONTEM, À TARDE, PARA LAJES, _ AFIM DE ASSISTIR À 'QUINTA EXPOSIÇÃO AG�O-

PECUARIA A INAUGURAR-SE, HOJE, NAQUELA CIDADE ,I) �!?" ;�:',;� :,� ,)
-_- - ---
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ACamara Mnnicipid- de 'Iblramu, /10,&
unanimidade. protesta conl'rª: ii ,aUtítfB
dos vereadores uden'istas de Araranguà

Jerusalém é e conti
Dua a 'ser parte do
Estado Judaico
'fEL AVIV, 11 (U. P.) - o Par

lamento de Israel aprovou o novo

gabinente do premier Ben Gurrnn,
por 73 votos contra 45.

O premíer David Ben-Gurion,
falando ao Parlamento, declarou

que "Jerusalém é e continua a ser O Governador do RIPo 6 do Sul e o "omtoparte do Estado judeus.acrescentan- • \I U. 30 BILHõES DE RUBLOS .

do que seu govêrno continua a em- da �a.D.. M. Iar-se-ãe representar MOSCOU, 11 (U. P.) - o, mi-

pregar lodos os esforços para obter if P. nistro ,das Finanças, A. G. Zverec,
o reconhecimento internacional A propósito do convite dirigido dirigido o seguinte telegrama: "A- declarou ao Parlamento da União

,dêste fato. Recordou o primeiro mi-' ao SrvDr. Walter J-obim para assis- gradeço convite para assistir tra- Soviética que as forças armadas do

nistro "os pesados sacrif,cios de til' ás solenidades de instalação da balhos segunda Reunião Econômi- pais consumirão 20% mais do que

sangue judeu na bataLha de Jeru- Quinta Exposição Feira Agro-Pe- ca Agrícola Santa .Qatarina. Im- no 'ano anterior, em virtude_ do

salém, na primavera passada, não cuárta dê Lajes, o Governador Jo- possibilitado comparecer, designei aumento do preço dos armamen

somente na Cidade Santa, mas tam- sé Boabaid recebeu daquela auto- comandante Segundo Batalhão Ro- tos, em consequencia da ,suspensão
bém nos combates transjordanos e ridade o seguinte despacho: "Te- doviári-o representar-me pt Cor- dos subsidias governamentais. De

israelitas na area de Latrum, en- nho Ihoma acusar recebimento con- diais Saulações, General Theodo- acordo com o orçamento as forças
tre Tel Avive Jerusalém. Ao mes- vite comparecer Exposição Rural redo Barbosa Comandante Quinta armadas russas serão' contempla-
mo tempo, Ben-Gurion desmentiu de Laje� vg t:ansmitido ,

ilustre Região Militar". das, em 1949, com 79 bilhões de

os rumores de' que o govêrno de' secretárIO AgrICultura esse Esta- rublos, equivalente a 15 bilhões

lsrael leria COn3el'ltido na inclusão do Dr. Leoberto Leal pt Impossi- de dolares.
da parte ápabe da Palestina na bilitad.o comparecer, far-me-ei re-

Vai- a� Irge'utl·U8, la-
o ministro d'as Finanças apre-

TranSjordânia. prese:ntar pelo Se_cretário da Agri� II sent-ou o seu trabalho perante o

O gabinete de Ben-Gurion é uma cultura Sr. Balblllo :Mascarenhas.

t t' primeiro ministro Stalin, seu pri-
coligação <;Ie quatro :partidos, -

Cordíai,s Saudações Walter Jobim, moso CODS ru or meiro assistente, Molotov, e ou-

o Mapai, o partido do premieI', com Governador Estado".

d·
- tros lideres do, governo russo. A

sele pastas; o Bloco Religioso, com Ao doutor Leoberto Leal, Se- e aVI08S receita está e.stima,da em 445.208

três; 'os Progressistas, com uma; cretário da Viação, Obras Púbh- NOVA YORK, 11 (U .P .) - Ale- milhões de rublos e a despesa em

e o Partido Sefardita 'dos Judeus' cas' e Agricultura foi, pelo Comàn- xandre de Severky, famoso

cons-1415,355
milhões. Há assim um su-

Orientais, com uma. danle da Quinta Região Militar, trutor de aviões nos Estados Unidos peravit orçamentario de, aproxi-
Votaram contra a coligaç.ão os anunciou que partirá no próxi- madamente, trinta bilhões de ru-

comunistas, o Mapam, s-ocialista es- €f±Sé ' ....=}- -=-�''ffi2::1��,� mo domingo com desUno á Argen-' blos. Zverec revelou que, em 1948,
querdista: e os Ilacicinalistas extre- B,·rohe.to democrata tina como convidado do secretá- ó gOVe<t'flO gastou com o exercito,
mistas do Partido Heruth, liderado J '. ' rio da Aeronáutica' do 'dito pais, marinha e aviação ii quantia de

por Menochim Beigin, chefe da an- TóQUIO, 11 (U. P.) - O lmpe-, brigadeiro Cesar R. Ojeda. Deverá 66 bilhões de rublos.

Liga Irgun. radar Hírohito deu mais um pas- chegar a Buenos Air,es: na próxima Após terminar a leitura do orça-

Enfre os ministros do gabinete so sem precedentes na história do . seg'unda-feira" por via aérea. mento o ministro das Finanças fez

se incluem Moshe Sha1�et (ex Japão, ao almoçar com vari-os Pfo- ,Severs�y c'pnferenciaeá�com\ fun- um violento ataque aos Estados

BhertOk,) m:inJs'lro do lfxfjerior, fessôres da Escola de Pares Gakus- 'cionário,s militares e pl;dnunciará Unidos, ,acusando-o de ser o càusa

Eliezer Kaplari, ministro das Fi- huin. Ês�e convite a palácio é cOJ.1si algmnas COnferências. dor da presente situação internacio

nã'hças, e a sra. GQlda Meyerson, derado mais u).'Ila tentativa para DepOis de sua visita i Argenti- nal. "A politica de paz da União

ministro d,o Trabalho, que é ainda exaltar' a atitude democrática do na, pi:ovavc;Ino::;n�", u-" «I) Chile, SoviéLica continuará. O;; ga,stos
enviado em MosGOu. Micado. Brasil e <\'Julros paises. militares dos Estados Unidos, po-

o MAIS ANTIGO DURIO DESANTA CATARINA
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Parada dos forças ec·o·'O braço direito de
nômícos do Estado s. francisco Xavi�r

CIDADE DO VATICANO, (VP)
A. Dj Ferreira Lima Iodo Exmo. Senhor Vice-presíden- - É possível que o braço direi-

,

De t d
.

t' t J
te da República está fadado a to de São Francisco Xavier, .re-

n 1'0 e poucos ms an es, se- "", ' '. , .. ' l'
.

que há 335 anos se acha'
'<' t I d id d d, L'

I constituir r etr ato fiel e, sigruí'íoati- iqura
'l'd ins a a a na CI a e e ajes, a . . dI' d J
""11' tE'

_

A P
,.

vo das forças VIvas econômicas de conserva a na greJa e esus,
'''-!''Illl a

_

xposiçao gro- .eCUa.l'Ia. Santa Catarina. em Roma, seja mandada ao Ja-
A atenção de todos os agr-icultores A' d pão por ocasião das' cerímonías
'8 criadores está voltada para esta

ssirn, ampar� � e patrocinad� a,

d á d d f A pelos poderes púhlicos federais e com que será' comemorada a
gran e p ra a as orças econo- t dI" I data do 400.0 aniversário da

.

d E t d I I d
.

es a ua e munrcipar, -a exposiçãonucas o s a o, pe a e eva aSl-,. h d d f M'
.

'1"
-

d l't· I f" I'
havera de proporcionar o congras- C ega a o amoso issiona-

,gm icaçao e suas mu 1p as ma 1- .

d d
sarnento da classe rural catarí- no.

a es.
nense no sentido de dem mst A emissora do Vaticano, re-

É de se esperar que ali se reu-' o rar o

progresso de sua principal indus- produzindo informações que
narn, numa pujante demonstração tria, a por do esLímulo que empres- diz terem sido colhidas em ron-
da capacidade de trabalho do nos-

tará ao produtor catarinense para tes seguras, anunciou que o Pa
so homem rurícola, os mais cate-

novas realizações, " pa Pio XII talvez permita 'quegorizados produtores de nossa ter-
Possibilitando esse estreito con- essa relíquía seja mandada aO

ra, fazendo ali desfilar e aparecer
grassarnento, verdadeiro traço de Japão para aqueles festejos os

os representantes de seus rebanhos -

união enLre os que mourejam no quais terão inicio a 29 de maio
e as objetivas possihilidades de su-

as lavouras. campo e os que labutam nas indus- deste ano, e para os quais está
trías e laboratórios, ela facultará sendo organizada uma peregri
maiores ppssibilidades para' o me- nação internacional.
lhoramento de nossa produção.

'

São Francisco X!avi�r viveu
Grande foi o esforço dispendido muito tempo na ilha de San

para que se tornasse realidada a

I
Cian, perto do costa da China,

ExposiCão de Lajes e fartos deve- depois de dez anos de peregri
rão ser os aplausos para a,queles, nação pela Indía, China, India
que a idealizaram e exec�<1ram, Portuguesa e Japão, pregando
porísso que dela hão de vir maio- e convertendo milhares de pa
res incentivos ao agricl;..lo'or barri- gãos, Depois dê morto, .scu cor

ga-verde, batalhador intemerato po foi inumado, em 1614, em

da grandeza econômica de nossa Gôa, na India Portuguesa.
terra. Por ordem de Claudius A-

DR. BIASE FARACO
Ausente até fins de Março;

Certamen em boa hora idealiza-
,"<do pela Associação Rural de Lajes,
·é, perfeitamente, compreendido
pela Secretaria da 'Viação, Obras
Públicas e Agricultura que o ,ofi

cializou, trazendo para ele todo o

apoio do Governo do Estado, e,
também, com aquele de maior re

Ievancia, que lhe não podia í'altar,

Nela - que se nos afigura livro
aberto onde se poderá ler a histó
ria agrícola e' pastoril de uma épo
ca - os ensinamentos e a experi
ência aliados á tecníca, serão exem

plos frisantes, verdadeiro mapa
vivo a dizer das possibilidades do
nosso solo e do nosso homem. ,

cquaviva, então Geral da Com
panhia de Jesus, seu braço di

reíto foi cortado pelo hombro
c mandado para Roma.

Fiedlér, Presidente, Paulo Nus

sner, líder do PSD, ' Rodolfo

Maas, líder da UDN.

o sr. Celso Rar/os, digno Pre
sidente do Partido Social De
mocrátíco neste Estado, �ca
ba de receber de Ibirama o se-

guinte telegrama:
-

Ibirama, 7 - Temos a satis

fação de comunicar a Vossên
cía que. os vereadores da Câma
ra Municipal de �@irama, por
unamidade, protestam contra a

atitude tomada pelos vereado
res ,udenistas de Araranguá, pe
dindo a anexação daquele Mu
nicípio ao Estado do Rio Gran
de do Sul. Saudações - Reine

Locutora condenada
WASHINGTON, 11 (U. P.) -

Mildred Gilar (Sally do E'ixo);
roí condenado por traição ..
O julgamento, que durou sete

semanas, terminou com o vere
dito de traição, por ter a ré to
mado parte em irradiações na

zistas contra as tropas 'norte-A
mericanas

.

pela rádio de Berlim. ,

Desde a tarde de ontem que
o juri estava pesando o caso,
estando Mildres Gillars sujeita;
à pena máxima de morte e à
minima 'de 5 anos de prisão
com multa de 10 mil dólares.
Até hoje nenhum civil foi exe
cutado por traição nos Estados
Unidos. A' sentença de 'SallYi
do Eixo será dada mais tarde.
O advogado da defesa, James,

Laughlhl, anunciou que ape
lará para novo julgamento. No
decorrer do processo a srta Gil

ars, soluçando, protestou que
nunca pretendeu que trair os

Estados 'Unidos e 'sempre pro
curou ser cidadã 'leal.
O promotor chefe, John Kel

lay, todavia, sumarízando o

caso, disse que ela tirara "sa
díco prazer das suas irradiações
descrevendo as agonias dos sol
dados norte-americanos captu
rados antes de morrerem dos

rerímentos recebidos.
'

Aumento, de verba
para as forcas ar
madas russas

MOSCOU, 11 (U. P.) - O pri
meiro ministro Stalin estava pre
sente quando foi aberta a sessão
do Parlamento Soviético. Stalin
entrou na sala acompanhado de
Mola lov, seu prímeiro assistente,
e de A. I. Mikoyan, também assis
tente de primeiro ministro. Vis
hinsky também se encontrava líb
recinto, ostentando seu uniforme

diplomático. S�alin sentou-se no

lugar de dionra, sendo ladeado pe
los elementos de mais destaque do
governo e do partido. Mais de mil
delegados penetraram na sala,
após ,a fim de ouvir a leitura do

orçamentq, feita pelo ministro das

Finanças, A'. G. Zverev.

PRESENTES OBSERVADORES E
DIPLOMATAS ESTRANGEIROS
MOSCOfT, 11 (U. P.) - A sessão

inaugural do Parlamento Soviéti
co foi assistida pou.numerosos ob
servadores estrangeiros, assim co

mo elevado numero de diploma
tas. Na galeria diplomática podiam'
ser vistos o encarregado de nego
cios dos Estados Unidos, e envia
dos especiais da França e dos paí
ses escandinavos.' Não compareceu
o embaixador da Inglaterra, O pre-

Imigração-·-
Entre os problemas fundamen

tais do Brasil o da imigração me

rece um destaque especial.
Ele desafia soluções, desde os

remotos tempos da descoberta.
Ainda agora, por exemplo, a Co

missão de Industria e Comércio
da Camara dos Deputados .desígnou
o Deputado Aldo Sampaio para re

latar o anteprojeto de lei .enviado
ao legislativo federai pelo Minis
tério da Fazenda, tratando do as..

sunto,
No referido anteprojeto, conce

de-se isenção de direitos e demais
taxas ad uaneiras, ao gado e aos

apetrechos agrícolas veículos e

rnaqu inas agro-pecuária, trazidos
por imigrantes -ou colonos, quando
pede sua entrada regular no país.
Merece relevo também" o traba

lho cuidadoso e/ eficiente 'que vem

'desenvolvendo atualmente a O. l.
R. na sele�o e adaphção do mate
rial humano que nos traz do es,.

trangeiro, como elemento vivifi
cador da economia nacional.
Trabalho dos mais patriótocos"

ele tem um sentido elevado, por

que impórta na formação ética
dos !brasileiros e na estrutura do
Brasil do futuro ...

,

Merecem pois aplausos ambail

iniciativas, procurando atender, se-
.

-nã-o no todo, pelo menos em parte,
as divers-os facetas de um unic()l

problema: o da imigração do Bra
sil.

sente orçamento s-oviético é o maior
de toda .a história da U. R: S. S.
SUPERAVIT ORÇAMENTARIO DE

rem, são esle ano quinze vez�s su

'-periores -aos de 1937. Também a

Inglaterra está aumentando seus

orçamentos militare,s".
Os observadores ocidentais estão,'

particularmente interessados em'

,saber quanto a Russia gastará, com
as suas forças armadas durante oS'

pl'oximos meses e o que existe

atrás das recentes modificaçõe& do

gabinet�.
,\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIVRARIA ROSA
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ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APR�SENTAÇÃO IMPECAVEL •• ENTREGA
, RAPIDA

�()�().-.(�().-.().....o.-.().-.().-.().-...c).-.().-.<)__('l>
� J,I *A.. I� � � 1
I Transportes' Aéreos Limitada f
� 2as. 4as. e 6as: Rio _ Santos _ Paranaguá - Curitiba ,I
I .

_ Joinvile _ Florianópolis e Lajes. 'i
o

3as. 5as. e ��bados: Lajes -,- Fl�ianópolis. -- Joinvile ,�.
I Curtttba --

!aranagua -- �antos e RtO. li

I 4�;;i;: Ai;;z;ouLim�C3& 2írl;i;� i
! Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565 :1
.
'. �

...().......().-.o.-.().-.().-.o.-.().-.().-.().-.().-.().-.()....-<>4

Eaoritório • R..iel.ncla
Rua TlrOC_eAtel .'2.

.rONE •• lt68

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

Anúncios mediante contráto.
-

Os bri!dBall, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sablliza pelos conceitos
emitidos

.

nos artigos
assinados.

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -'- 10,40 - ��rte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _. 13,55

�ort&
..�,j�

"TAL" - 8,00 - JoinvilIe
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

l \�:\lR - 10,40 :._ NON
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Terça-feira

lIlorte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quo:rtrrfeira
"TAL" - 13,00 - Laies
PANAIR � 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H,OO
lIlorte
VARIG - 1 t,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Ouinta-feira
"TAL" - 8,09 - Joinville

.

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul.
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

110m
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

lul ..ii.:
Sezta-feira

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

1Il0m
PANAIR :__ 10,40 - NQrte
VARIG -,- H,40 -.Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sdbado
"TAL'� - 8,00 - Joinville

nteí«

EMPR:S:SA
.

súi,
.

BRAS:[J.JEI�
DE ELETRICIDADE S. A.

_ EMPRESUL ._

,Serviços de .energía elétríea
em Joinvile, Jaraguá do SUl,
São Bento do Sul, Mafra, Ti-·
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lacões _ Motores _ Dínamos
_" Bombas - Lustres _ Fer
ros de engomar - Lampadas,
_ Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de:

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

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

"UA YOl.UNTÁRIOS DA PÀTR'" N.� 68 • 1,· ANDArt

''''''" POS'''�.� . 'E�EFONe IlCl4I1 . lE�(6a"'IIIAa, oPIIOfEct()lll'"

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

,

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

,arte
Domingo

, PANAIR - 10,40 - Norte
I CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
1 ;J?ANAIR - �3,�Q SJ1J� 11 till!II

'Relojoaria Progre1so
de ]UGEND lG' FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

.
.

Faça .eu pedida por carta ou telegrama e pague
àómente quando receber.

�

Expre.uo 810'"C!:któvlo - l.AIrlma
7 horu. .

Auto-Vl4ç1o J'tajaf - Jtajal - 11 JIIo.
� ��
bplreno :aru.qu_ - lIinI8Q1M' -

18 !loru.
, Expresso BrueqUeIlM - NOft 'l\'eJlto
- 16,30 boru. t

Âuto-Viaçlo Ca� - JcdDTU.
-. horu.

ÂUto-VIaçIo Cata"lJl... - CUritiba
- I b,ora&
RodoTlArla 8u),.BrMll - HIrto .u..r.

.� s boriís. '
' .�

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

6 horas.
TlIlRÇA·Fl!lJR4

Âuto-VlaçAo CatariD_ - Peno .AI.
. Il'e - 6 horu.

ÂUto-Vlaçllo Cat.al'1ll4lUe - Curitiba
- fi h'óras
Â'Ilto-V� CatuineIlM - JolD91lI
- • horàa.
.Á�.Viação Catu1:DClM - TIlbU'io

- 6 horas.
Expresso !lo Crl8t6Tlo - IAcuna -

7 horas.
.

Emprêsa Gl6r1a - � - '7lJ6
• 6JA. horu.
Expresso BrusQ.u_ - BrwIque -

18 horlUll
""lto-V1açIo Itaja! - Itaja! - II 110-

ras.

Rápido Suf-Br-astleira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.

SI

SI

ril
Co
lo
COI
rio

um San Martin dos· tempos moder
nos Lebensohn declarou:

....0 vosso

elog'io não vai bastante longe. E?
o chamaria de JLlpiler da Arnef1-
ca".

N. 31 CI'$ 100.00 N. 9 cr$ 260.00

D.apel'tador ele bola0
ilumina a noite

Suiuo d. quaUelade

Uma maquina fotografioa
americano el. focil

mon.jo
-

No..o. nlogiol .õo ocompa nhodo. eloe r..pecti.o. oel'tificado..
c. gOl'CUltia.

fEQAM-N03 CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATlS
JUCEND & FILHO

(Curit'ba - Proça Tirodeat... 260 - Pcuná

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

MaQ"Jinflrio Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmutn.
Brusque - Santa Catarina".

Lei Magna
argentinaQU.A.RTA-J"ER.A

ÂUto-Vla9l0 Catarlnen..
- fi horas. 4

Auto-Viação Ca�
- • horas.

'I ÂUto-Viação Catu'1Deua

r
- 6.30 horas.

Rápido Su l-Brási leir'a - Curitiba -

6 horas.

1 RáPi.dO
Sul-Brasíleíra - Joinvile-

13 horas.
�preS80 810 0rtst0'YtO - � -

7 horas. . '\

Expre!!IiO BrusqUenM - a-u.Que -

16 horas.
Auto-VIação ltajal - Itaja.! - II h0-

ras.

Expresso BrusqueJlH - Nova Trento
- 16.30 horas.
Ikldoviãria Sul Bra.s1l - � Al�

- 8 horas.

. B. AIRES, (U. P.) - A nova

Constituição da Argentina, per:
miLindo a reeleição do presidente
Perón, foi aprovada em votação
global. Os adeptos do presidente
na Assembléia Constituinte apro
varam unanimemente os textos da
nova Constituição, que substituirá
a de 1895. A Constítuição .entre

tanto, ainda terá que ser votada

artigo por artigo, A votação foi
de 191 a O, pois todos quantos eram

contranios á reforma retiraram-se
da Assembléia. Quando os radicais,
da oposição, se retiraram do recin

to, ouviram-se gritos de "covar

des", partidos das bancadas pero
nístas,

O �vimento de retirada do Par
tido Radical foi efetuado de subi

to, depois que ArLuro Sampay, de
legado peronista, indicou que a

única razão para a reforma era a

reeleição de Peron. A esta altura
Moisés Lebansohn, líder radical,
lançou o tumulto na Assembléia, a
nunciando que seu partido se re

tirava, "desta farça de reforma
consti tuicioÍ1al".
Perón foi eleito em 1946 e seu

têrmo expira �m 1952. Pela ariU·
ga Constituição, Os presidentes ar

gentinos nã.o poderiam se candi·

d;ilar novamente senão depois de
decol'ridos l)elo menos 16 anos do
têrmirio do seu govêrno. Esta re

tirada foi o climax de uma série
. .

CUritiba

Encontram-se atualmente em uso.

QÓINTA.FEIR.A.
Auto-Viação CatarlD.eIlB4'

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnena.

- li horas.
Auto-ViaçAo • Catarm-

- • horas. e

Auto.ViaçAo CatarlnenH - TubaLrlo
- (I horas.
Auto·Viação Catar1nenn - LaI(UJIl&

- 6,30 horas.
EXP.resso 810 Cr1stoTlo - Lacuna -

7 horas.
Emprêsa Glória - LagulDa - • 1/2

• '7 1/2 horas.
bpresso Bru1lQ,uenee - Brusq\W -

18 horas.
.

ÂUto-Viação ltaja1 - Itajaf - 111 ho-
NS.

Rápido Sul-Braaíleira - Jolnvile-
13 horas.
Rápido Sul-Brasüetra - Curitiba -

6 horas.
�presa Sul Oeste Ltda - xapecO - ..

- • horas.

SEXTA·lI'EmA
RodoT1ária Sul BrasU - P6\'to Aletrn

- li hora·s.
Aut.o-VWiçãa CatarlnenH

- (iJhoras.
Auto-Viaçll1o CatarlneIltH·_ JolnT11.

- • horas.

Auto·Viação Ca�lrnenH - t.acuna
- 6,30 horas.
Expresso São OrlBtovAo - � -

7 horas. ."

Auto-Viação litajaJ - ltaJa! - II ho
ras.
Expresso :Brusquenn

16 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

JolnT1l.

OIIirlUba

BruIIque -

Joinvile -

de rterrotas parlamentares dos ra-

Curitiba 1- dicais. Desde que a Assembléia
BABADO iniciou seus trabalhos, em ja-

AUlo·Via.ç!o Catall'1neDtH 0u4"1t11ba
_ 5 hora.s.

-

neiro, .êles têm fracassado em suas
Rápido Sul·Brasileira JOinvile - tenlativas de suspender o funcio-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba. _ namimtó da sessão, como ilegal. Os

6 horas.
_ .• horas. radicais Jhaviani concordado, a . 7

Auto·Viacão Catarmense - Joln91le. do corrente, em abandonar a As
- 8· hora..
Auto-Viação CatarlrnenH _ Tub&rlo sembléia, deixando assim a maio-

- 6 horas. ria com responsabilidade pela no-
ExDr�sso São CrlstoTAo - La«una -

7 horas.
. va Constituição. Esta decisão, eu-

'14�::':'" BrusqUenH - BnhIque - tretanto, só foi transmitida aos

Autc·Viação l'tajai - Itajal - 11)10. peronistas quando Lebensohn a
rae.

Expressq, Brusqll1e!IJM _ NOft Trato nunciou-a, hoje, no momento de dei
-

��es�r�iór1a _ Laa'uM _ • l/I x!J.r o reciuto. Entretanto, não bou-
e 7 1/2 hor... ve incidentes pessoais.

DOMINGO C
.

Rápido Sul-Brasileira _ Curitiba ._, onqu an Lo os rad icais tivessem
6 horas. feito objeções a quase tôdas as e

mendas, dirigiram seu fogõ mais
cerrado ao disposit.ivo sobre a 1'e-

Escritório· Técnico eleição presidencial. Nos debates
de ontem á noite, Sampay, da ma-

Cid Rocha· Amaral ioria, citou o 'exemplo dos Estados

ENGENHEIRO tCIVIL Unidos reelegendo Roosenvelt ires
Aviso aos srs. interessados .que. vezes. Lebensohn retrucou que as

tendo regressado de sua viajem ao! reeleições de Roosevelt constiluiam
E!'.tados Unidos da América do Nor- um. caso ·excepcional mas que mui·
te e paises visinh'os, o Dr. Cid Ro- ta gente nos EsLados Unidos, era

cha Amaral reabrirá seu e&critório contraria, por questões de princi·
(Rua Presidente Coutinha n. 22), pios, ás repetidas reeleições. Sam·
nos primeiros· dias de agôsto, _espe- pay respon,l'eu que na Argentina
rando continuar a merecer as espe· também, poderia se tornar neGes

ciais�atenções de seus amigos e sário que, depois da reeleição de
cliente!',!.

.

Perón, "nós novam�nte llroibis-
Pedro Medeiros, Auxiliar seffios as reeleições". Lebensolm

declarou então que esta reforma
constitucional visava, unicamente,
reeleger Perón. Quando um mem

bro da bancada perollista o inter

rompeu para dizer que Perón era

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NASCIMENTOSs
SÉRGIO ROBERTO

Para maior alegria no lar do
nosso' distinto patrício sr. A,dil
Rebelo, alto funcionário doANIVERSÁRIOS: 11 e sr. Osvaldo Machado, prestigio- IAPETC, e de sua exma. espõsa'SRTA. AMÉLIA BIANCHINI so oorreligionário. d, Elly G.Rebelo, nasceu, nama-A efeméride de hoje regista o As muita felicitações que recebe- ternidade "Carlos Corrêa", no�aniversário natalício da distinta rá a senhorita Rose, juntamos as dia 2 do corrente mês, o galante.srta. Amélia Bianchini, fino orna- nossas.
e robusto Sérgio Roberto.mento da nossa sociedade, e aplica- SRTA. HILDA BRITES LIVRA- Felicitamos o ilustre caasl e al-da áluna do Instituto Coração de MENTO, melamos ao Serginho mil ven-.�Jesus. Seus pais, sr. Lourenço Bian- A efeméride de hoje regista o
turas.-chnii e sua exma. sra. d. Malena aniversário natalício da prendada

'Vieira Bianqhini, recepcioné}rão em senhorita Hilda Brites do Livra
.sua residência as amizades da se- mente, oompetente funcionária da
nhorita Amélia que irão hoje 110- firma Irmãos Glavan, e pessoa mui-
menageá-Ia. to relacionada, nesta capital.
"TTK LEANDRO' JOSÉ DA SILVA HAMILTON FIGUEIRA FER-

Faz anos hoje o nosso prezado RARI
-oonterrãneo sr. 2° tenente da Poli- Completou. ontem mais um
cia Militar do Estado Leandro José aniversário, o Jovem HAMIL
-da Silva. TON, aplicado aluno do ColégioO aniversariante que, tanto nos Catarinense, quartanista da se
meias militares como nos meios so- ríe ginasial e filho de nosso pre.,-ciaís, desfruta de inúmeras rela- sado amigo Henrique Ferrari- .

vens noivos.'Coes, sera, por certo, hoje, muito, Junior, alto funcionário da Di-
<cumpri.mentado. I retoria dos Correios e Telegrafas.SR. OSVALDO MEIRA Por motivo da data onomas-

Transcorre nesta data o aniversá- tíca do jovem HAMILTON hou.rio natalício do benquisto cidadão ve uma reunião íntima de seus
.sr. Osvaldo Meira. amiguinhos e. admiradores, comD. ANTóNIA LAGO ALVES muitos doces e guaranás.Decorre hoje a data aniversária
.da exma. sra. d. Antônia Lago AJ- SRTA. ISAURA XAVIER
ves, digna esposa do si, Carnpolino Rejubilam-se as amiguinhas
Alves, membro da Junta de Conci- da distinta senhorita Isaura
Tiação nesta capital.

I Xavier,
destacado elemento do

A distinta dalTla por seus nobres nosso "set" social e pessoa que
.

. .sentírnentos impôsse á consideração por sua irradiante simpatia,
da Sociedade local que lhe presta- desfruta de muitas amizades,rá homenagens por seu natalí- inclusive na Assembléia Legis--cío, latíva do Estado, onde, com de-
D. CLOTILDE TABOAS MORElR dicação e rara competência,D. CLOTILDE TABOAS vem funcionando de há muito

MOREIRA tempo.Deflui hoje o aniversário natalí- A senhorita Isaura, que vê
-cio da exrna, sra. d. Cloti'lde Taboas passar hoje a sua data natalí-
1Il0reira, .espôsa do nosso prezado cía, por seus nobres seritimen
·.amifo sr. Enéas Moreira, grárlco da tos. cristãos e coração boníssí-
1. o. K

mo, ver-se-à largamente fes-SRTA MARIA DE LOURDES tejada pela decorrer de tão
VIEIRA auspiciosa efeméride.

Faz anos hoje a graciosa e gen-
. "O Estado" que. a aprecia-til senhorinha Maria de Lourdes sobrmaneíra, deseja-lhe um tuVieira, empregada na "Casa Mis- turo próspero e feliz;celania" e dileta filha do sr. Tar

-gíno Vieira e de sua exma, sra. d.
Carolina Vieira.

SR. AR! LOPES

Jovem muito estimado nas nos- ves, comerciante no Estreito.
sas rodas sociais, será alvo, hoje, - a sr ta. Mar ia de Lourdes Ma-
das manifestações de regozijo de chado.
seus amigos. - a sra, d. Madalena Lacerda.
�RTA. MARIA CAROLINA· GALLO- � a sra. d. Julieta Gonçalves,. dia para voce ...

TI' KOERICH esposa do sr. Lauro Gonçalves, 9,30 - Arco Iris musical
Aniversaria-se hoje a di,sLinta funcionál'io do Ministério da GueÍ'- 9,45 - Orquestra Vienense Bo-

senhorita profess·ora normalista ru. hemia
srta. Maria Carolina GaBoti K08-' - a sra. Maria Emília Freitas 10,00 - Musicas brasileiras em

lich, filha da exma. sra. viuva ·d. Noronha. gravações 1)
'{)lindina Galloti Koericll, residen- - a sra. d. Natália Leite, espôsa 10,30 _ MUZAK 2)
te em Santo Amaro. do. sr. Manfredo Leite. 11,00 - Informativo Guarujá
�RA. CAROLINA C'. FERREIRA - o sr. Osmir Morais C-o,sta, ca- 11,05 - Artie Shaw e sua orq.

LIMA pitão do Exército Nacional 11,15 - Namora10s da Lua
Vê passar hoje mais um aniver- - o sr. Antônio Solon.

.

11,30 Variedades em grava-Sál'io natalício a exma. sra. d. Ca- - o menino Ilmar Farias Di- ções
rOlina C. Ferreira I,.ima, viuva do niz. 12,00 Oferecimentos
saUdoso conterrâneo d. Joaquim I - o menino Antônio Carlos Es- cais

.DaVid Ferreira Lima. . píndola. 14,00 - INTERVALO
"O Estado" a cumprimenta, de- - o jovem Carlos Alberto Cardo- 16,00 - Em tempo de valsa

sejando-Ihe perenes felicidades. so, estudante. 16,30 - Cine Revista no ArSRTA. TEREZINHA DE JE�US 16,45 - Posta Restante - 7
CARVALHO COUTO VISITAS 17,00 - Informativo GuarujáPaz anos hoje a graciosa senho- Deu-nos o prazer amável de 17,50 - Minha visitarI ta Terezinha de Jesus Carvalho sua visita, o ilustre e l;lenquisto 17,30 _ Juventude EstudantilCouto, dileta filha do nosso distin- patrício sr. Cmte. Plinio da Catolicalo Conterrâneo sr. Décio Couto, Fon�;eca Cabral, capitão dos 18,00 -'- Ave MariaeOtnpetente Inspetor' de Fazenda portos' do nosso Estado. 18,05 Variedades110 Estado. S S d t. . nos agra eceu a no a 18,30 - O Esperanto em mar-A senhorita Terezinha ver-se-á, que demos de seu regresso da chaDor êsse motivo, muito homena- Capital Féderal, onde esteve 18,45 _ Vocalistas Tropicaisgeada nesta data. em tratamento de saúde, vol- 19,00 Momento EsportivoSRTA. ROSE M'A.RIA MACHADO tando completamente restabele- 19,30 Noticiaria da Agencia!'a])eflui hoj� mais uma. pi"imave- cido. Nacional

.
da graciosa senhorita Rose Ma- '.'0' Estado se associa, .com 20,00 _ .Rádio Bailea ilhchado destacado elemento grande prazer, à satisfação ge- 22,00 _ Informativo�I noosa' "j�unessc - dorée", e ral pelo Seu retorno e restabe- 22,05 Franciscoela filha do acalado comercian- lecimento.

,

·Vida.Bocial

SRA. PAULO MALTY
Vê passar hoje, sua da'::1 nata

lícia da exma. sra, Maria de Lour-
des Malty, consorte do nosso esti
mado e grande colega sr. Paulo
Malty, competente chefe. do escri
tório ·da firma "Osny Gama &
Cia", nesta capita-l.
A distinta dama aniversáriante,

desejamos-lhe inúmeros votos de
imensa felicidade.

Decorre nesta data mais um ani
-versário natalício do nosso distin
to conterrâneo sr: Arí Lopes, fun
cíonár io � Estalairo Arataca.
A1"ONSO BELO WANDERLEY
A eferrrêride de hoje assinala o

aniversár-io natalício do distinto
jovem conterrâneo Afonso Belo
Wanderley, aluno da Escola Pr-e
::paratóri'a de Cadetes de Pôrt� Ale
gre.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr: João elo Sacramento Al-

,

o mais antigo caminhão Chevrolet
está' em seu poder?'

Numa busca por todo ter�itorio, fábrica, esperada para breve,
nacional, a General Motors do Bra- No programa das restívidadea
sil está procurando o mais sntigo com que irá inaugurar sua nova
caminhão Chevrolet ainda em uso fábrica em São Paulo, a General
no pais e dará um novo por êle - Motors do Bras'il oferece uma
esta pesquisa faz parte dos f'este- oportunidade, á todos, no territo
jos de inauguração de sua nova rio naci-onal, que possuam um ve

lho caminhão Chevrolet, Trata-se:

com fTed DONALDSON Tom .rescos
.

POWERS - ANN DORAN e H.US. Temperaturas
TY o cão maravilhoso . hoje:

III Maxima 28,4
Mais dois sensacionais episódios

de:
O TERROR DAS MONTANHAS

com

Ralph BYRD - 2° e 3° Eps.
IX

O melhor seriado de aventuras
nas selvas:

.

O FALCÃO DA FLORESTA

o MOMENTO·NOIVADOS:
- O nosso distinto e estima

do patrício sr. Antônio Carlos
de Souza, competente comíssá
fio da importante companhia
transporte aéreos "TAL", aca

ba de ajustar núpcias com a

graciosa e gentílísstma .senhorí
ta Anita Ramos, dileta filha da
exma. sra. víuva d. Ana Ramos.
Nosso cumprimentos aos jo-

RITZ - ÁS 4,30 e 7,3{I hs.
- Sessões Chies .-

_ Um gigantesco espetáculo! arte!
LUXO!
MUSICA!
ROMANCE!
EXPLENDOR:

Montagem deslumbrante 20TH
century fox

apresenta:
ALlDA VALLI·
BELARMINO GIGLi

em

AGRADECIMENTO:
.

OS PALHAÇOS I ,

Subscrito pelo sr. Acy ca-I
(I PAGL�CCI) . .

- baseado no Iibreto da operabral, recebemos e agradecemos do mesmo nome!
O seguinte telegrama: "Socie- - 100 minutos de arte!
dad" ('.,a."ut�lesca Granadei- - Um espetaculo artístico de va-

1:OS da Ilha agradece o pronto lar incoufundivel!
.

b d No programaacolhimento que rece eu o
1) A h d id N. �

- mare a a VI a - .L ac.

jornal,sob sua direção estando 2) _ Fox airplan news 31 x 16
certa de poder contar com a Atualidades
colaboração Indispensável da ATENÇÃO - A pesar do elevadí-

imprensa. Saudações" simo custo deste filme, vigor-arão
os preços de costume, uo sejam:

Preços: .

Cr$ 4',80 e 3,00
"LIVRE" :_. Crianças maiores de 5
anos poderão entrar as 4,30 hs.

. R'QXY .� 'Â� '4 .� 'i,30 ·h�: .....
Sessões Colosso

I
- Um drama de grande interesse

e intença emoção!
RUAS DO PERIGO

REUNIõES:
- Foliões da velha guardá,

saudosos dos carnavais que se

faziam em tempos idos nesta
boa terra, entre 0& quais regis
tamos OS' nomes dos srs. Luiz
Mello, Tte. Línhares, dr. Fon

toura Rey, dr. Rubens Lira,
Neogênlo Grillo, Arnaldo Oli
veira e outros, irão se reunir no
Clube 12 de Agôsto, no próximo
sábado, dia 19 para a fundação

com
Robert LOWERY
Janne WHITERS

II
- O filme que vai encantar

dade com a narrativa de uma
zade sem fim!

. AVENTURAS DE RUSTY

da SOCIEDADE CARNAVALES
CA ·"FILHOS DO PLANETA".
Sabemos que a nova socieda

de se interessará mais pelos
carros de crítica, deixando de
lado, por mais dispendiosos e

difíceis, os carros de mutação,
pretendendo ainda, segundo
nos garantiu o folião Arnaldo
Oliveira, sair no sábado de A
leluia.
Felicitamos' os denodados fo

liões que, dessa maneira, fa
rão ressurgir em Florianópolis,
o esplendor do Carnaval anti"-';,·
go, tão saudosamente lembra
do pelos daquela época.

com
Herman BRIX
(O NOVO TARZAN)

5° e 6° - Episodios
No programa

Cinelandia Jornal Nac. .

Preços:
Cr$ 4,00 e 3,00
"Irnp. 10 (DEZ) anos".

o'DioN'� :Â�' 7; '30 ·h�.······
CASA DE BONECAS

Rádio Guaruiã
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - ABERTURA - Bom

musi-

, com

Délia .

GARCES
Jorge RICAUD

No programa
- Noticias da Seman::t Nac.
- A voz do mundo atualid:<des.

Preços:
Cr$ 4,80 e 3,00
"lmp. 14 anos".

IMPERÍÁi; :_:_. Á�' 4'� 'i,Só' h�:
.

Sessões Populares
,

- Uma his'�ória � arrebatadora,
tecida de profundas e poderosas
emoções'!

AVENTURAS DE RURTY
com

Ted DONALDSON Tom
POWERS - ANN DORAN e h'Lis·
TY o cão maravilhoso

II
Momentos de grapde ·'eu1oção 'que

manteem o espectador com a rcspi-

22,15 - Chucho Martinez
22,30 última melodias
23,00 - Bôa noite - ENCER
RAMENTO.

AGRADECIMENTO E MISSA ..

Snra. Viúva Laura Rodrigues Corrêa, filhos, pai, ir-::nãos, sc.gra.
cunhados e mais parentes, profundamente abalados com o desapar-eci·
mento do seu inesqueciv'el Orlando, agradecem a todas pessôas ánlÍgas
que o acompanharam em seu leito de dor e ae de descanço 'eterno, e an

tecipam agradecimentos a todas que comparecerem á Missa em sulf:ca
gio de sua alma que será realizada ásá 7 horas do dia 14, segunda· feira,
na Catedral Metrõpolitana.

\

Guarujá
Guarujá

Canaro e

sua orq.

de descobrir, no país, o mais an

tigo caminhão Crevrolet ainda em'
funcionamen to, trazê-lo á São
Paulo, acompanhado de seu pos
suidor, tudo por conta da cornpa
nhla, e, durante os festejos, em

que o veterano veículo terá sua

parte, será' ofertado em troca dêle,
um caminhão Chevrolet novo. O
caminhão velho ficará num lugar>
de .honra, no salão de exposição da.

companhia.
A investigação será profusa-

mente divulgada por todo o pais.
Em mãos dos distr-íbuídores fi

carão as formulas de Inscr-íção ao

concurso. Os concorrente deverão

pr-ourar o distribuidor mais pró
ximo para inscrever-se. Os dados a

serem preenchidos nas formulas
serão os seguintes: - nome do

concorrente, endereço, nome e en..

dereço do distríbuior, ano e .rnodê
lo do caminhão inscrito, local e da-'
ta em que foi feito o registro de

propriedade do caminhão, número>
do motor, licenciamento para 1948.
us-o principal em que empregou' o>

caminhão, onde e quando foi ad

quirido. Além isso exige-se prova
e propriedade do caminhão antes
de 1° e Eevereiro de 19/19 e prova
de licenciamento para 1,948.

a eí
arni-

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14 ho.,

ras do dia 12

Tempo bom passando a íns
tavel, com chuvas
Ventos rodarão para sul,

estremas de

miníma 22,S

Carregamento, de
. olhos humanos

NEWARK, NOVA JERSEY, 11

(U. P.) - Chegou, de avião, pro
cedente de Houston (Texas), o pri
meiro carregamento internacional
de ôbhos humanos.
A preciosa carga, retirada de

um paciente falecido na. Cidade do>

México, na noite 'passada, chegou.
num invólucro térmico, que man

tém os olhos numa temperatura.
apropriada, para o Banco de Olhos
da Sight Restoration Inc., de Nova.
York.

ração em suspenso!
.

- Sinal aberto para o cnme nas

'RUAS DO PERIGO
Robert LOWERY
Janne WH1TERS

O melhor seriado Ide aventu:us;
r.as selvas:

O FALCÃO DA FLORESTA
com

Herman BRIX
(O NOVO TARZAN)

5° e 6° � Episodios
-Mais dois sensacionais episoJio&
de:
O TERROR DAS MONTANHAS

,com

Ralph BYRD - 2° e 3° Epi>.
No programa

Cine Jornal
Preços:

Cr$ 4,00 e 3,00
"Imp. 10 (DEZ) anos".
AJ."\fANHÃ - RITZ - ODEON

CORPO E ALMA
com

John GARFIELD
Lilly PALMER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o RSTAO"'- Sébado 12 Cle Marco ele '9.9

,

Departamento de·S'aúde
,

Mês de marçc.s--Plantêes
12 � Sábado - Farmácia S. Agostinho - Rua Conselhei

ro Mafra.
13 - Domingo - Farmácia S. Agostinho - Rua Conse

lheiro Mafrat
.

19 - Sábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.

20 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua.Conselheiro
Mafra. .,

26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Sehmidt.
27 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.

, �O .

serviço notur�o s�rá efetua�o }l.elas Farmácias Santo
Antônio e Noturna, sitas as ruas Joao Pinto e Trajano n. 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-

torízação dêste Departamento. <

Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de
(1.949.

Luiz Oswaldo. d'Aoâmpora, farmacêutico-fiscal.

Ouçam diariamente, das 9 àsvl.3 e das 17 às 22 horas

ROOIO TUBA' ZVO 9
1530 kilocielos ondas: médias' de .196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Imigrantes
que: convem

e> próspero munícipío de San
ta Cruz, no Rio Grande do Sul
já recebeu uma aprecíavel quan
tidade de imigrantes belgas. São
familias que vêm com o -ríto de
se fixarem em nosso país e se

'integrarem na vida brasileira.
O acontecimento é sem duvida

promissor, pois são incontesta
velmente valiosos os recursos

e conhecimentos tecnicos que
nos trazem para benificio da rt,

quesa de nosso solo e para o

le-I:vantamento :do nível proríssíonal I
de nossos trabalhadores.
O fato é auspicioso, e .assim I

o devemos assinalar, na certe

za de estarmos aplaudindo o

surgimento de uma grande ini
ciativa e mrelação ao problema
ímígratórío neste após

.

guerra,
orientada pela Organização In
ternacional de Refugiados, íns,
tituão subsidiária da ONU, em

VENDE-SE por motivo .de 'mudança
8raode área de terren.o ii cultivada'

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de materiaL
.

'TRATAR:

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

SÊ-DE SOCIAl.:

po�ro AllEGRE

RUA VOLÜNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.' ANDAR

c�'v. .. POSTAL, 683 • TELEFONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA·
I

!geBCu GerallJara 8ta. Catarna
�ua Felipe Sc,hmidt, 22 - Sob.

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

Transportelil régulares de COl'g�8 'do pôrto oe

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 YDRIi
Informaçõe. cornos Agente.

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( En i. t eieg', •

São Freneilco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -Cl - Telelone 6 MOJ � � M: �C lt

A

nosso país.

Rua Tiradentes. 9,

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora»

Hotel La Porta

Cirurgia -Clínica -Obstetrícia
, Dr.. Antônio DíbMussi

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de Direito pro
cura Quarto Mobiljado, com

ou sem refeições, em ambien

te de sossêgo.
. Permutam-se referências.
Cartas para ARFON nste

jornal.

, ..

Serviço especializado em

�

Médico efet;.vo do Hospital de Caridade

Doença's de .Senhoras
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA soslovaquia qualificou de "deslava
da mentira" as alegações feitas na.

Câmara do Lord por Lord Vansit
íart, de que as malas diplomáticas
da embaixada tcheca estavam sen

do usadas para constrabandear

Escritório: Ru_a João Pinto
-

jóias de fantasia para financiar '01.

n.O 18 _. Florianópolis propaganda comunísta.

(;asa Recem
consnulda
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6x10 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

. . . . . .. .

) Medernos métodos de tratamento
\

.

Coneultôrío :

CATAL0GO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.
Preço 20,00 em todas as Iívra-

rias da cidade,
.

Pelo correio Cr$ 25,00.

Reeiâência:

r L;ia, Divulgue e Assine
fIJornal de

.

Joinvile"
O' mais 'completo Orgam ..

·

de
Santa' Catarina

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L, Alves,

-sempre tem compradores' para casas e

.tert-enos.
Rua DeoJoro 35.

I
..

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação i

Rep'resen�ações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE 'DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

�........am....�....""""""""""""'''

racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

proficua
de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer.ecido pela

onda da ZYH - 6
.

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kílociolos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

ORIENTE

'Se ricos quereis ficár
D� modo tacil élegal ;

Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Um veiculo

PASTA DENTAL·
ROBINSON

-----

ESCRITóRIO lMOBILIARIO A. L.

I
CASA-MISCELANEA diltri·

ALVES
de _buidora dOI :Rádiol R.,:C. A

Encarrega-se, mediante comissão, D ,

compra e venda de imóveis.
. Victori Válvulal e llCO I

Rua Deodoro 35. .' Rua Coas .. Ineirc M:atra

.'

Diptoma tas
cootrabandirtas

LONDRES (U. P.) - Falando
na Câmara dos Lordes sõbre u a,

moção Intitulada "composição, mé
todos e propósitos de uma nova

diplomacia totalítár-ia", lord Van
sittart afirmou que. funcionários
tecbecoeslovaoos Ihaviam abusado
há dias, dos privilégios diplomá
ticos ao íntrorfuzlr-em como con

trabando, na Grã-Bretanha, gran
des quantidades de jóias de fanta
sia erp valises diplomáticas com

fundo) falsos. Disse que a maior
parte do dinheiro procedente da
venda dessas jóias era utilizado
para custear a propaganda comu

nista na Grã-Bretanha.

TERROR CONTRA OS EXILADOS
Vanssilf.art acrescentou que de

viam ser tomadas represálias di
plomáticas contra os países da Eu

ropa Oriental, para "combater a

infí ltração Íla Grã-Bretanha de

diplomatas rusticos e .host.is de

países totalitár-íos". Disse que a

Grã-Bretanha �'é um pais livre,
onde os homens podem andar sem I.

receio, mas que agora alguns dos
mais dsití nguídos exilados nunca.

saem depois do pôr do sol, porque
têm medo. Devemos fazer algo pa-
ra destru ir essa maldição".
Manifestou, em seguida, que os

países totalitários procuram des

truir a diplomacia e referiu-se á
"insolência" dos satélites da Rus

sia ao responderem aos protestos
!britânicos sôbre os recentes jul
gamentos contra membros da Igre
ja Católica. Pediu, finalmente, que
Jôssern fecbados o "Clube Húnga
ra" ·e o. "Clube Anglo-Búlgaro",
se repetirem essas "impertinên-
cias ".:

EXASPERADO O MUNDO
DENTAL

OGI-

O súb-secr�tário parlamentar do.
ministro das Relações Exteriores,
lord Henderson, concordou com

Vanstittart a respeito das táticas

d\plomaticas soviéticas, porém a.

ciescentou que a politica soviéti
ca não havia daão vantagens vá
Bússía. Disse que essa politica
"exasperou" o mundo ocidental e

deu como resultado o Plano Mars

hall e o Pacto do Atlântico, mas que'
o seu resultado mais importante
foi "o abandono do isolactonís
mo noi-te-americano".
Héndersou acusou a Rússia de

"user a diplomacia como meio para,
adiantar a causa do comunismo em

todos os países -e como arma na

guerra fria que está sendo trava
da. Um dos seus principais pro

pôsitos é impedir a união das

nações não comunistas".

DESMENTIDO

LONDRES, (U. P.) -

funcionário da embaixada
Um'

Tche-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lHomenageadp em· Joaçaba o lider da maioria Quinta Exposição �e Laje
Programa

Dia 12 - Sabado)
10 h - Inauguração da sede da Associação Rural.
11 h Inauguração-do Forum
12 h - Churrasco oferecido pela Comissão Executiva da Ex

posição.
14 h - Inauguração do certame
22 h - Baile de gala do Clube 14 de junho

Dia 13 -- Domingo
11 h - Inauguração do Busto de Thiago de Castro
A seguir, solenidades' diversas da Exposição.

.. Dia 14 -Segunda-feira
14 h - Encerramento do certame, com desfile e entrega de

i ,... •

premios,

Espi4ndida demonstração. de coe são Pa1'lidária, por rnotivo da visita de Deputado Nunes Varella ao

çrande 'município do Oeste Catarinense

Encontr-a-se nesta cidade, há di- acontecimentos é uma salutar roa- 'pal'a concluir, já na peroração de
.

as, acompanhado de sua exma. es- nifestação de vitalidade democrá- sua brrlhante peça oratól'i� (ll'.\
_pôsa e filho, o ilustre Deputado tica. Por jsso, somos dos que aplau- o nome se impunha no momenlo :i
-dr, Nunes Varella, prestigioso li- dem áqueles que, manifestando nossa admiração e ao nosso res-
-der da maioria, eleito por êste desde já suas' preferências e suas peito, I p.elo seu gr-ande valor, pelo
.Munícípío . Dentre as inúmeras Simpatias, levam ao comentário po- seu 'alento, pelo seu gênio polí
manifestações tributadas ao valo- lítico os nomes de sua eleição. Nós, tíco - era, sem dúvida, o nome do
TOSO coneligionário, destacamos, do' Partido Social Democrático em Chefe Nacional do Partado Social
_pelo esplendor de que se revestiu, Santa Catarina .e no Brasil, pode- Democrático _ o de. Nerêu Ramos.
o grande jantar' que lhe foi of'ere- mos aguardar' com serenidade a· Recebendo, por essa ocasião vi-
-cido no dia 16.

'

palavra 'Sl,e ordem, por que, mer- brante aclamação dos presentes,
Teve lugar o g-rande ágape, que cê de Deus, ternos a nortear a Ao encerrar seu longo e apreciado

"
"contou com a presença dos mais nossa agremiação política, 'a figura discurso, o orador fêz, com brilho,
destacados elementos do Partido singular de estadista, administra- um br-inde á prosper-idade do Mu
:SociaI Democrático no município dor, parlamentàr e patriota, que llicipio de Joaçaba e á felicidade
-de Joaçaba, _. conforme se poude da constelação política brasileira de _:_ seu povo, - BOM, ORDEIRO
-vôr pela relaçã-o que publicamos irradia suas fulgurações além dos E TRABALHADOR.

Terminada, assim, essa esplên
dida demonstração ele coesão' par
tidária, foi o Deputado Nunes Va
rella cumprimentando pelos pre-

,

sentes.
A seguir,' as exmas, sras. pre

sentes ao jantar, homenagearam o
- ilustre casal viaítante, com um

baile nos salões do trad icional Clu
be "to de Maio", que, num arnbí
..ente de calivante cordialidade, até

madrugada alta, reuniu � mu..rido
elegante

..
da cidade.

'x Guia- do
,

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ande-

Paraná
reços,

Cada guia é vênd.ido aoompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Cata.rina.

Redação: Rua Pll'1,ldente de Morae., Do 626. - Curitiba.

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

Damos, a segu ir, os nomes dos
correligionár-ios p resen tes á ho-

,'1.0 sr. deputado Nune� Varela e senhora e o sr, Prefeito Oscar Rodrigues menagem:
da Nova e senhora. Prefeito Oscar Rodrigues da No-

, va -e exrna. sra., Industrial Oreste
com esta nota, no Hotel Andretta. céus da Pátria - o Cidadão da Floriani Bonato, Presidente.' do
A sala do hotel apresentava aspecto I América

_ dr. Nerêu Ramos, no- Diretório Municipal do Pa-rtido
festivo. A mesa belamente orna- tlle que, certo, escolheremos, em Social Democrático, e exma. sr-a;
menLada de fIôres naturais. Uma, pleito ·livre, para a Presidência da sr. Leônidas Menel, Agente dos
-orquestra executava à entrada dos I Itopúhlica".

.

Correios e Telégrafos, e exma.
· convidados, - magn-ificas peças 'I'ranseorrendn, n êsse dia, o ani- sra., Vereador Domingos F'lor ian i
de seu repertório. As vinte e uma versár io natalício do i lustr'e home- Bonato, Presidente da Câmara Mu
hor-as, uma comissão composta dos nageado, o ·brílhimte. orador ter- nicipal de Veradores: �Vo.reador
senhores Prefeito Oscar- Rodrigues minou formulando, em nome dos Guerioo Dalcanalli, lide!' do Par-

· da Nova e exma. sra., Oreste Flo- presentes, os mais sinceros vol.os ·Üa.õ Social Democrático na Cãma
r iaúi Bonato e exma. sra. e do pela sua. .sernpic

..

cr-escen I e

felici-"l
Ta ]\'[llnieiP.a I, e exrna, sra., Insdus-,

Jornalista Genézio Paz, rumou pa- dade e homenageando a exma. sra. trial Amadeu Bordim; sr. Júlio
Ia a residêneia do casal Leónidas D. Ttamar Varella, digna cspósa rio }Ioritz; Cornerciár.lo Boaventura
Menel, onde se achava hospedado
o Deputado Nunes Varella e exma.

sra., para acompanhá-los ao local
da homenagem. Quando o Deputa-

· .do Nunes Varella deu entrada no

salão, foi aclarnadíssrmo pelos pre
sentes, que, de pé, ovacionarum
demoradamente o seu nome.

Na maior cordialidade, num

arrrhíení e marcadamente festivo,
transcorreu o ágape. A sobremesa,
usou da palavra o Jorna lista Ge
nézio Paz que, "em nome dos pes
sedístas de Joaçaba.rsatlsteitos com

a brilhan le atuação de seu li der
.da Assembléia Legislativa �o Es

tado e jubilosos c-om sua visita ao

Município", - fêz o oferecimento /
. 'Parte da assistência 'qit,e par,ticipou <da homenag�m ao sr_ de,putado,,'do jantar - "festa de simpaJ.ia,

Nunes Varela. '

, de amizade e de aprêç(j, qu-e era" As ,águas do mar não constituem
, bem a homenagem ,e 03 aplausos Deputado Varella, no que, ao ter-I Nunes Varella e exma . .sra., sr. perigo para a conservação dos Mo-
d'e todos os correligionários do minar seu beI.issimo improviso Nilo Antunes; sr. Walter Mendon- tores JOHNSON Sea Horse pois to
ilustre De-putad-O, moÇ'lo de talento e foi calorosamente aplaudido. ça; sr., Reinaldo Antoni; sr. Ar- dos êles, antes de sair da fábrica,

, de cultura, que vinha se impondo Sob entã:o, estrondosa aclama- maneio SaDino, Bancário, e exma. são tratados por um processo espe.,
••••

-

••••••••••••••• 40

entre seus par·es pela sua 'grande ção dos pres,entes, levantou-s'e '

o sra.; sr. Romeu Vi.eira ,e exma. ciaI, idealizado e executado para
dedicação á causa pUblica. ilustre lideI" da maioria na As- sra.; sr. Vidal Pereira Alves, Co- prot;ger as partes metálicas con1lra
Ao proferir, 'mais ou' menos ês- sembléia Legislativa do Estado letal' Estadual; Comerciário Raul os efeitos corrosivos da água salga-

· tes conceitos, todos os presentes para prof.eri!' - seu magnífie,o Pereira; sr. Octavio Sousa;-sr. Sil- da. Distribuidores Comércio �
• aclamaram demoradamente o h?- discurso de agradecimento. Tive- via Simi; sr. Amado Castilhos; 's,r. Transportes C. Ramos S. A. - João
menageado. Perorando, o Mado!', ram, nesta oportunidade, os p,es- Roberto P·edrini; Comerciário Abí- Pinto, 9.
foi veementemente aplaudido quan- sedistas de Joaçaba, oportunida:le lia ;lV1achado; sr. Oscar Fer:reira ----------,----
-do, mais ou menos com estas pala- de ouvir, atràvés da palavra elo·· Bltte.ncomL, éontador da

,pr,efei-,
Covolan; sr. Arsênio Negreiiros,

vras' teceu leve oomentário sôbr� qüente do ilustre Deputado Nunes tUl'a 'Municip'al, e exma. sra.; sr. Oficial do Registro Civil; Enge
a situaçãü política nacional _ "o Val'ella, o relaLo minucioso e cla- Mário Gar'cia, Inspetor Escolar; nhero Civil Emani Abr,eu S?nta
panorama pol.ítico do Brasil, na 1"0 elos tra:balhos desenvolvidos }13 Comerciário Atílio Valeira e exma. RiLa; sr. Osvaldo Caetano da SIlva.,
hora que passa, apresenta os mais Assembléia do Estaelo pelo nosso filha srta. Margarida Val,iera; sr. Coletor Fe.deral; Comerciário' Er
variados, e porque não. dizer os lider e pela bancada do Partid.:> Nery �de Medeiros Régis, Delegado nesta Caliah; srta. Dora Antunes
mais soberbos aspe.ctos. É que, a- Social Democrático. Estendendo-sI:' de Polícia do Município; sr. Ar- da Nova; srta. Reg'Ína Raquel An

proximand,o-s,e nova jOJinada elp. ci- em considerações de ordem polí- naldo Rodí'igues da Nova; sr. tunes da Nova; Contadorando
vi,iimo, _já os clarins dos Partidos tica, o _ orador, foc.alizoLl com, \Vandir P. de Mendonça; sr. Per- Byron Bonato; Comerciwrio Nilo
se fazem ouvir conclamando seus s,egurança, todos os aspectos do

I son SaneI'; sr. Waldomiro Machado Mário Muuaretti; s1'. João Gual

oorreligionál'ios para o novo e problema sucessório. Demoran- de Lima; sr. João Leôncio de berto Furtado,; Cap. José Carlos

grande ,prélio. Somos dos que eu- do-se no coLêjo dos valores da po .. Freitas; sr. Armando Ocker; Cons- Veloso, Delegado Especial de- Po

ten.d,em que, estando fixado pela lítica e da adminisl'ração, 'em tô- r trutor Manoel Quintilham Morga- Iícia, e ,exma. sr.a.; Dr. Theobaldo

mágna .carta da República, a datn das as esferas, 'frizando a atua0;lO de; sr. Ludwig Szubert; Jornalista Veiga Pi,�nço, Chefe doO 60 Distri
para as eleições gerais para a 1'e- escla!'ecida que vem tendo frente Genézio Paz; sr. Clarismundo Ré- to Sanitário; dr. Narina Rótolo;
novação dos mandatos, a manifes- aos negócios públicos ela COlÚL\na gis; Sra. Mari-a Fontana; Sra. Te- sr. Euzébio Nunes; sr. Lindolfo
t.ação por parte do povo, de suas Joaçabense, o nosso pl'ezado r� de- reza Antuniuti; Ve'reador dr. Vir- Hüttner; sr. GoLa!'do Furlan; sr.

simpalias e de suas 'preferências, dicado correligionário, _ Prefci._J gilio �all e exnia. sra.; InW.lstrial Clodomiro Viclor Corrêa e O. Mon
longe ue l)erturbar a marcha dos lo OSCAR RODRIGUES DA :'-<\)'1.-\. (F!'ancisco Santini; Insdustrjlll José lenegro de Oliveira.

• .'.reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!_
Além de vários modêlos para

.

I pronta entrega ... êste maraVi

lhoso piano pode'ser seu hoje
mesmo, através do piano de

pagamento a longo prazo!

Suhwartzmaup

do

NAO F4ça
CONFUSOES!
Trate a sua Bronquite e ficará
livre da Tosse e' do Catarro
A bronquite começa muitas

vêzes com um simples resfriado.
Sohrevêem, então, a tosse rouca

sêca ou sibilante. o cansativo
chia{fo no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ca
tarro mucoso ou mucopurutento ,

:Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro . O que deve
ser combatida é a bronquite """'

causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronquíos
estão Inflamados podem surgir'
graves, complicações nas vias
respiratórias .

Para tratar acertadamente .�

Inflamação dos bronquíos. existe,
agora, um eficaz preparada. E'
o Parrnlnt, que age direta
mente sêbre I as mucosas inter
nas dos bronquios, descongestto., \
nando-as completamente. Tra
tada, assim,' na sua origem. a.

bronquite desaparece e desapa
recem também ti. tosse, o catar-

1ro e a opressão do peito. PiU
mini tem proporcionada alivio·
a muLtes sofredores. Se O Sr.
sofre de bronquIte ou traqueo
bronqUite, peça na sua farmá-
cia um vidro de Parmlat ..

P-16

REPRESEt'lTANTE
para . Sent«

KNOT
Catarina

S/A

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

vender?
Não elWontra

Entregue ao

A. L. Alves.

comprador?
Escrit6�io ImobillãrJ.o

ex. 134 -- Tel; KNOT
Florianópolis

Rua Deodoro 35.

o VALE »e ITAJAl
Proea.rem na J.«AllfJta

PrOP'U1O,
LIVRARIA 41,�

ROSA

SRS. ASSINANTES
.Reclamem imediata

mente qualquer irra
gulliridada na entr.ega
de seus ;ornaes.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SiLVEIRA"

.., ., j
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!�dar a campanha do' Promin, da Estreptomicina e da

Estudante é· contribuir para o progr.esso "de nossa

Casa do
terra.'

Paula Romos

.

confronto
x Pclmeíros

cmemhê

Três estréias' no cempeãe de Blumenau.

em.

Bentevi e Nicácio não jogarão

beverá chegar hoje a delegação

I
Três extréias no quadro visitante

Palmeiras, campeão de Blume- Consta nas rodas exportivas que

, representante!
no esquadrão visitante extrearão

.frentando o forte "onze" do três novos elementos conterrâneos.

aula Ramos, campeão da Capital. Tratam-se de Waldir, antigô za

Mais um cotejo entre alví-verdes gueiro do Caravana do Ar e que no

tricolores terá o público ocasião ano passado integrou o "onze" su-

e presenciar no estádio da rua plente do Flamengo, do Rio; Tes

ocaíuva ende o grêmio blumenau- )a, que em' 47 revelou-se a melhor

nse hã anos não conhece o fragor figura do Bocaiuva, e Papico, que

a derrota.
vinha defendendo com grande su-

Veremos se desta vez' o quadro cefso o quadro wincipa.l do Eiguei

oeal quebrará a
invencibilidade rense.

! rgo- dahatdats d.aStd
scadtc ·pdattrama 1

10 conjunto. de
Teixeirinha -nos

gramados da metropole catarinen-:
Não jogarão

se.

Para o embase com os palmei-

iniciado hoje o Campeonato
de Basquetebol

Será
Brasileiro

Pernambucano'l II peleja
Cet.rinenses e

inaugural

ris las, .não contará o Paula Ramos

com a presença dos atacantes Nicá

cio e Bentevi, que estão fazendo

um periodo de experiencia no sau

tos F. C.

VITóRIA DO
REPRESENTANTE

DA F. A. C.

O distinto esportista dr. Manoel

Maria de Paula Ramos, represen

tante da Federação Atlética Cata- ,

rinense 'na Confederação Brasilei

ra de Desportos, conseguiu para

a entidade oatarínensa mais um

estrondoso triunfo que bem revela

a sua eficiencia em assuntos que

dizem respeito aos esportes.

Havia'sido elaborada, para apro-,
vação, uma tabela de jogos para o

certame brasileiro de basquetebol,

na qual eramos, apontados
IUlnJO

adversários dos paulistas, favori

tos ao titulo. Discordando da ta-

Sob o patrocínio da Confede

ração Brasileira de Basguetebol

será iniciado, hoje, em
São Sal

vador da Bahia, o Campeonato

Brasileiro de Bãsguetebol, com

o concurso de 12 Estados.

Catarinenses' x
Pernambuca

nos, será o prélio inaugural do

certame,
achando-se a nossa

reprentação
bastante confian

te, esperando conquistar uma

retumbante vitória.
Vadico, Aldo

Harnack, Faisca, Buba,
Aurélio,

Hélio e Serafim, eis os homens

que hoje estarão em ação fren

te aos
denodados rapazes de

Pernambuco.

A tabela de jogos do certame

está assim elaborada:

Dia 12-1° jogo - S. Catarina

bela, o dr. Osmar Cunha, 'presiden

te da F, A. C. telegrafou ao seu

x Pernambucano; 2° jogo -

representante,
fazendo com que

Sergipe x São Paulo ;" 30 jogo -

este enviasse o seu protesto ao

Ceará x Paraná. Conselho Técnico, pedindo a mod-

Dia 13 - 4° jogo - Pará x ficação da tabela, o que conseguiu.

Alagoas; 5° jogo - Paraiba x Alterada a tabela, em vez dos pau

Espirito Santo; 6° jogo - Ven- listas teremos como
adversar-ios 0S

cedor do 1° jogo x Vencedor do pe'mambucanos.

2° jogo; 70 jogo -.Bahia x Ven- Parabens á F. A. C, e ao seu dig-

cedor do 3° jogo. nau, que
amanhã veremos em ação,

Dia 14 - 80 jogo - Minas x

Vencedor do 4° jogo; 90 jogo

Distrito. Federal x Vencedor: TONICO
FEZ ANOS ONTEM

do 5° jogo.
Dia 16 - 100 jogo - Vence

dor do 60 jogo x Vencedor do

80 jogo; 11° jogo - Vencedor

do 70 jogo x Vencedor do 90

jogo.
Dias 18, 19 e 20 - melhor de

três final.

Flortanópofls,
10-3·H1.Hi. Regulamentado êsse dispositivo, o

Prezados confrades do "Xl?ment(i C. N. D., pela Deliberação n? 3/43,.

publicada no Diário Oficial de ...

Rádio Guarujá 13-4,43 estipulou: "O registro de

>
.Nesta. qualquer dos contratos referidos

Em sua edição de ontem, ,::ujp não exclue a
necessidade de regis-

inicio não ou.vi, aludiu o popular tI'O idêntico nas respectivas entída-

e sempre o.portuno
"Momento _Es- des, de acôrdo com a legislação des- pnnf1EITO DO DIA

-p1)rtivo" a uma confusão, por mim portiva a que devam obediêncras, Q.DU·

porventura feita, no Tribunal de de vez que, por meio dêste, obteem

Justiça Desportiva, sôbre registro os atlétas prof�'
sionais condição de

de contrato e condição de jogo. Ue· jogo". Ai está' na lei, a confusão
TIMORATQS

clarei, de fato, tanto nas razões es- que o cronista do Momento Espor- Diante das dificuldades
da vi-

.critas como nas orais, que .TIO regis tivo percebeu em minhas obscuras

tro de contrato na entidade respec- palavras.
da, cumpre aos pais mostrar

;tiva está implicitamente a condição Desejo, ainda,
abusando do cré- calma e confiança. Quando

·de jogo. E, se bem me lembro, ale- dito da paciência que estou sacan- uma criança cai doente, por e-

guei ainda que a condição de jogo do contra o "Momento", esclarecer xemplo, se, a cada momento,

não exige forma solene, especial e minha afirmação final no T. J. D.

determinada. O distinto confrade que - afirmação essa que ouvi detur-
deixam transparecer

cuidados

descreveu e comentou a sessão do pada ou mal apanhada pela repôr- exagerados,
suas apreensões de

Tribunal e o meu arrazoada, desco- tagern.
Conclui citando

velho bro- pressa se transmitem ao filho.

briu confusão nessas alegações do

I
cardo latino - (Aequitas ... ihil ali- E êste, dominado por preocupa.,

modesto patrono do América 1'. C. ud est quam jus lex scripto urae-

Ratifico, entretanto,
o meu juizo: o termisit) _ "A equidade nada mais cões e receios, jamais adquirirá

ato que ·dá condição de jogo a um é que 6 direito que a lei não deter- a capacidade de reagir contra

atIéta perante uma
entidade é o minou por

escrito.,
as situações' difíceis

e vencê

registro de c�ntrato. Não
sou �a

- A frase vinha a propósito de oi las.
pobre de mim! - quem assim .0 T. J. D, já haver aprovado narti

'decidiu. - Foi a lei: Decreto-iei das posteriores ao recurso 00 Pau-

n? 5.342, de 27-3-43, em seu art. 6, § la Ramos, nas quais o América a-

lO "Enquanto não for registrado o presentará Gonzaga.

contrato, não poderá o contrato ser Com a inalteravel
cordialidade

inscrito por ·qtlalquer
entidade, e de humilde colega,

nem o atIéta exib ir-se em compen-

cão desportiva".
f

Carta aberta à Rádio Guarujã

Esportivo" .

Rubens de Arruda Ramos.

Foi muito cumprimentado

na data de ontem, quando com

pletou o, seu vigésimo aniver

sário natalício, o popular Toni

co, guardião
do Paula Ramos'

E. C., Campeão da Capital.

Considerado o melhor .arque

ro do último certame esta

dual, Tonico gosa de grande' es

tima entre os paulaínos, moti

vo porque foi alvo ontem 'de.

inequívocas
manifestações de a

prêço.
Ao Toníco; endereçamos o

nosso abraço de parabens com

votos de prosperidades.

Evite que seu filho se tor

ne tímido ou iruieciso,

mostrando-lhe ânimo e

iirmesa diante dos lances

desfavoráveis da vida.

SNES.
)

.

ITecelagem Canelinha S.lA.
'Relatório 'da Diretoria

Senhores Acionistas.

Em cumprimento aos dispositivos legais, e
atendendo ao que prescrevem oe

nossos estatutos sociais,' vimos
apresentar-vos, a seguíz, o balanço geral e parecer do,

conselho fiscal relativos ao exercjçío findo de 1948.
,

As cifras por si só
demonstram claramente a situação da sociedade, no entanto,

estamos à disposição dos srs. acionistas para
prestar-lhes quaisquer informações;

acêrca das diversas parcelas das contas ora apresentada.

Canelinha, 19 de fevereiro de 1949 .

• João Soares Filho, diretor--presidente
.

Felipe .G. Krieger,
diretor-técnioo.

Balanço geral, encerrado em 31, de
dezembro de 1948

ATIVO

Disponível:

Caixa ,

..•............ ,

,
.

Imobilizado:

..

18.273,70'

Maquinários ,

,

_
.

Bens de raiz . ,

.

Veículos

..............................................•

Móveis & u�ensil1o�
.

Realizável a curto e longo prazo:

Títulos em cobrança ,.,

,
.

Contas-correntes
-

devedores ,

: ..

Fios de algodão ,
,

.

Mercadorias prontas e em fabricação
: .

Almoxarifado
.

,

.

Drogas & tintas ,
,

_

'.

Combustível e lubrificantes .. ,
_

.

Material de expediente :
_

.

Secção varejos ,
,

.

Acionistas - capital não
integralizada ,

.

485.741,60

270.959,40

24.000,001

24.014,00 804.715,oa

253.322,!!0

40.801,00

109.826,10

91.145,30

40.540,90

, 64.713,50

3.540,00

1.311,00
43.224,00

412.000,00 1.060.424,3<!'

Contas de compensação:

Ações em caução � _

. .

contas de resultádo pendente:

Lucros & perdas

-

..

60.000,00'

285.880 ,40;

2.229.293,40�

PASSIVO

Não exigível:

Capital
,

,
,

, _ . . . . . . . . . . . . . . .

1.400.000,00

Fundo de reserva
:.. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .

13.615,60

Fundo de depreciação

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

50.400,00 1.464.015,60'

EXigível a curto e longo prazo:

Letras a pagar

.- .

Letras descontadas

'

,

......•........

Contas correntes, 'credores
........•.......................

Dividendos (não procurados')
_

.

81.151,60

6.007,70

617.908,50

210,00 705.277,80,

Contas de compensação:

Caução da diretoria

.

60.000,00

2.229.293.40:

.Canlllinha, 31 de dezembro de 1948.

João Soares Filho,
diretor-presidente.

Felipe G. Krieger,
diretor-técnico.

José Rubik, contador
reg. no DEC sob n. 68.730 e no CRC, sob n. 0.436.

Parecer do conselho fiscal

O conselho fiscal da Tecelagem
Canelinha S. A., tendo examinado

detidamente

o balanço geral encerrado
em 31 de dezembro de 194.8, conta de lucros e perdas, re

latório da diretoria ,livros de contabütdade, conta e demais comprovantes
retattvosi

ao
mencionado exercício. acharam

tudo em perfeita ordem e os recomenda a apro

vação da próxima assembléia geral �rdinária.

Canelinha, 19 de fevereiro de 1949.

Valério Walendowsky

l\-Ioritz Germano
Hoffmann

Osnildo Silva.

CURITIBA
TEUCRAIfA,

PIltOSEeRAS

CREDITO MUTUO PREDIAL
RESULTADO DO 20° SORTEIO DO PLANO "B",

REAUZADU

NO DIA 9 DE MARÇO DE - 1949

CADERNETA N° 29.625

Prêmio maior em mercadorias, no valor de ·Cr$ 6.000,00

APROXIMAÇõES
SUPERIOR..t:S

APROXIMAÇõES
INFEH:iORES

Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de,

Cr$ 1.000,00 cada uma'
Cr$ 500,00 cada uma

Caderneta n. 29.626

Caderneta n. 1.358

Caderneta n. 3-9.710

Caderneta n. 25.122

Caderneta n. 37.968

AVISO: O próximo

Caderneta n. 29.624

Caderneta n. 1.356

Caderneta n. 39.708

Caderneta n. 25.120

Caderneta n. 37. 966

sorteio realizar-se-á no dia 30 de março.

X-X-X-X.

O resultado acima, é do sorteio do mês de Fevereiro, extraído
dos

cinco prêmios da primeira extração da Loteria Federal, realizada
no dia.

9 de Março de 1949.
Florianópolis, 10 de Março de 1!H9.

VIST€>: Hélio Milton Pereira Insp. Aux. de CL.. de Sorteios

P. P. J. MOREIRA & elA

Domingos F. de Aquino
Superintendente Geral

ESCRITóRIO
IMOBILIÁRIO A. 'L.

I
CASA

MISCELANEA diltri-

ALVES
d

buidcra do. �Rádio. R.:C. A

Encarrega-se,
mediante comissão, e O

Vi.ct.Of. Válvula.
e '!lCO.i

compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.
Rua Consc Ibeiro

Meira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS.X

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

Dr. Alvaro dé 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 Citurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços das Professores Bene

dicto Montenegro e Piragihe Nó

guelra (São Paulo)
Consultas: Das 14 às 17 horas
Bua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' ,e tratamento

especialízado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
:aa. Pertubações menstruais, .i:I�1,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (cu
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol�E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiróide, ová

rios, hipopíse, etc.)
Vtsturbios nervosos - Esterilhiade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteír«
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es ae

cialrriente do coração e vasos' I

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinl(�a e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO .

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS:

"pilla manhã das 10,30 ia tI
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO �

Rua . Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 82

Fone manual 766

Or. Mário WelÍdh....
Clln;ca médica de adultos e eri�.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 is 6 bora.

Ilealdência: Felipe Scbmidt 'ii. JS.
T�ef. 812

I •

e e e

Carros para o
. interior' do Estadul

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma' Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

...
-

cf excessão de sábado
EXP�ESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANlTAPOLIS - 38• e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,36 .aoras

12,10 heras

'<,

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGAMCIA'
A

Mello

Dr. Liudolfo 4.G,
Pereira

Advollldo-Contabllista
Civel -- Comercial

Con.tltuiçÕB. d8 .ociedacle.
•••"iço. cor.lotee••m geral.
lOrgonizaçõe. conta.b.i..

RelJietl'O•• marCCIII. dit.pondo.
ne Rio, d. conHpond.nt••

. .E.erit6I'io:· Rua .11"01'0 de
Canalho n. 43.

Da. 8 àe 12 horae,
T.I.faD. 1494PROCURE

.

Alfaiataria
, .

Rua F'elippe Scbmidt 48

Dr. Guerreiro di
Fonseca Produtos

. . . . . . . ..

'�Bom binóculo
V.18a-A ii\!8runde v \i\

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em dianteDiretor da Maternidade e médico do

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLitSTIAS DE S:E;o

NHORAS - PARTOS
Pormado pela Faculdade .de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por virias anos �o
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias cil'C:u�·
rcs intestinos delgado e grosso, tirOl'

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
o'Yários e trompas. Vancocele, hidr&

cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 heras, , l'1Ia

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Caaa O encarregado tem O prazer de avisar aos senhores associados queParaiso). Telef. 1.59�
•Reaidência: Rua Esteves JUnior, 170; continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

Telef. M. 764

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

. OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone; 1.560
Consultas: Bela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14. ás 17 horas.

Médico

DR. NEWTON d'AVILA

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

....................eeeee:

Clube i Datilógrafa I

! diplomada•
•
•
•
•
•

II,C' A P I T A L A R II !: Caixa Postal 55.

pessoais, conce- L .....

•

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua Est. Civil ....•. _ •..••. _ D. Nasc...•..........
Mãe ........•.......... _ •..•...••••••••••.••.................

Pai ......•....... . A ultima creação em retri-
Emprego ou Cargo , serante é o Guaraná KNOT
Cargo do Pai (mãe) EM GARRAFAS GRANDES
Observo •.••.•. •. ...••••.•• .•••.••. •••.... •.•.• ••..• Prelerindo-o está
. . . . . . . . . . .. .. .....•....

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

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento' da Tuberculose

Raios X - Eletrocardiogràfia
Praça Pereira, e Oliveira (atráz do

Tribunal) Roa Santos Domont, n, 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
__ Fone 841. P'WRIAN0POUS

Or. "aaIo Fonte.
Clinico e operador

Con.nltório: Rua Vitor Meirelea, 116.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ii

15 brs. Residência: Rua Blamenaa.
22. - Telefone: 1.620

Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Flortanépolís),

tem o prazer de .comunícar aos senhores Veterinários, Fai�ndeiros
e Farmacêuticos, -que �stá iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses 'produtos. '

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

0,60 g.
.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
10ú cm3.

SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus, prazos de -validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terínártos de grande eficácia, como: Ternezína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stifbestrot, e ainda, Vacil).a Contra a
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. _... .. . .•. _ .....•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respoadidas 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

centrados na .Iocalidade de residência do solicitante.
- .-.

Arvores frutileras
Arv-ores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentaía nae
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Florí 'e Pomíeultura

\,

H. J. Cipper.
Corupá. .

Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

, '.

Visão maior e mais perfeita
que a de 11m bom binóculo

alcança quem tem sólida
inatrução,

Bons Jivros, sobre todo. oa

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - FIorianôpolrs
.

'M�i'� f;Íi;id�des' ��io' ���;i;';."S"
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melhes
presente para o seu ''PIMPOLHO''
é uma cadernetà do

.

CJU:DITO
MUTUO PREDIAL.

Oferece seus serviços.

Or. M. S. C.....lculI
CliDica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 13:1

C.oqueiros Praia
AVI50

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 d� Maio 801 (Estreito) .

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$
inicial de Cr$ llJ,oo apenas. •

Participação DOS laeros

20,00 além da Jóia

."......_..
- ...- .... -.-...-.-.-_-_-_-_-tJ"_-_-_-.-_�-._.-_-.-._.-_-_-_..........._-.-.-.-,•• _ ••

Cartas â Maria Inês
Ferteira.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina da Universidade
do Brasll)

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital P�iquiâ
trico e ManicOmio Judicia.rio

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Oasa de W
sericórdla do Rio de Janeiro
CLtNIOA M1:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultnrto: Edifício Amélia

Reto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

Ylllho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

SEU RELOGIO PRECISA DE
.

REVISAO?
NOSSÀ OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
. garantidos 100%

ÓTICA MOD�L()
JOAO PINTO. 25 (Frente ao Tesouro

do Estado) .'

...............•

SENHORITA!

Fabricante. distribuidores dali afamada. ,gon- Ifeaçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gl'an.

f,"d. .ortim.nto d. casemiral. .l.oanoo: brina
bons • bal'ato•• algodõe., mor·ina e aylamentoiS

da.

Ilaz.rem limo

v'1.lta anta. d••fetual'em .ua. aompra.! MATRIZ em Flol'laD6poU•• ....l FILIAIS em BlurDenau • Laje.. ,

-----------------
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I A LUZ NASCE DA, DISCUSSÃO. OS PROBlEMAS QUE SE VINCULAM AO, DESENVOLVIMENTO AGRo'·PECUARIo' E A

REHABIUTAÇÃO DO,
I PARQUE INDUSTRIAL SoMENTE PO,DERÃo' SER ENCAMINHADO,S À SOLUÇÃO DEPOIS QUE os

DEBATES E O, CO,NCURSO, DO,S INTERESSADOS ABRIR. O, RUMO, AO, SEU ENCAMINHAMENTO, DEFINITIVO. A QUIN
TA EXPO,SIÇÃO,.FEIRA AGRo'·PECUARIA E A SEGUNDA REUNIÃo' ECONôMICo'· AGRíCO,LA DE SANTA CATARINA TEEU:

iÊSTE SIGNIFICADO. PRESTIGIA·LAS É SERVIR AO, ESTADO, E AO, B R A SI L J
I ...

HO,je no p,assaoo Na Comlssao Centrál de .: ,rreços
12 DE MARÇO RIO, 11, (AN) - Esteve reurÍlda, considerou que a mesma não so-

A data de hoje recorda-nos ontem, a C. C. P., sob a presidLn- ateve à portaria n? 142, da C. C. P .• -

cia do sr. Luiz Dias Rolemberg. Lii- opinando que se devua solicitar-
que: cialmente, foi aprovada a' criação aquela comissão esclarecimento que-
- em 1.789, em Postdam, na dos novos orgãos auxiliares, que justifiquem ter adotado, em alguns.

Prússia, nasceu Friedrich Se-, são os sel?uintes: Comissão de .'101'-' pontos normas diversas das t,'d.ça
llow, celebre naturalista, che- mas.Gerais, P.ro�uçãQ Industrial c I d�s pelo orgão .central. Pr?J.)ós.,
gado ao Brasil em 1 814 Fale- Serviços, ComIssao de Estudos

das,
ainda, fosse mantida a portariu 16,

ceu afogado no R"o' Do�e em Utilidl;ldes Ess�nci�is, Comissão �e daquela comissão, até? dia 1S do'
.

'
.

1 , Pesquisas e Fixaçâo de Castos so- corrente quando devera entrar cm"
se os organizadores da 5a Expo- Minas Geraís, em Outubro de bre Produção Distribuição Coinis- vigôr a nova tabela de preços da,

sição Agro-Pecuária de Lajes e 1.831; são de Recursos, Julgamento e Ho- Comissão de Belo Horizonte basea- .

as nobres classes rurais, cujo - em 1.807 em Rio Fund� mologação. da expressamente nas nOr!11aS fixa-

labor porfiado e cujo empreen- Província da' Bahia nasceu O plenário examinou o pedi-lo de das pela citada portaria 142, A pro'

d d
.

t 'F i G I 'M ti homologação do tabelamento do café posta foi aprovada.
e orconcurso ornam possível ranc l?j!o onça ves ar ms, pela Comissão de Belo Horizonte. O A SITUAÇÃ DO TRIGO

O festivo e assinalado certame, mais tarde Visconde de São relator, sr. Zeferino Contrucci- O representante do Ministér io-:
ajunta-se agora o do expressivo Lourenço, falecido em 10 de do Trabalho fez Iigelro delato sôbre '

comparecimento pessoal' dos Setembro de 1872' lolâml·a 'a situação do trigo, declarando que-
. A

. ..' a 'saíra de 1948 atingira, no pais.srs. dr. Nereu Ramos, eminente - em 1.825,. d�IXOU o Gove:-- cêrca de 400.000 toneladas, enquan-'
Vice-Presidente da Repúblíca, e no desta Província o Dr. Joao e to na atual e perspectiva era de., ..
Aderbal Ramos da Silva, ilustre Antonio Rodrigues de Carva- 500.000. Fioou resolvido que próxí-
Governador do Estado, vindos lho, sendo substituído pelo Bri- írres DOP,S'lb'·'I·da'de mamente o plenário tra��rá_ dasr

.

I t di t
"

.

� "IJ medidas relativas a efetivação da
especia men e e Ire amente do gadeíro FranCISCO de Albuquer- o "Diário da Tarde", vespertino da U. mistura de 30% de trigo nacional
Rio de Janeiro para prestigiar a que Melo; D. N., local, no delírio do sensacíonalís- com o importado. ° sr. Teixeira.
grande Exposição, a que tam- --:- em 1.878, na capital cata- mo de que se tornou prêsa ültímamente, Leite acentuou, então, que o im

bém comparece o sr. dr. José rínense, faleceu o advogado estampou em sua edição de ante-ontem, portante, no caso, era que se_lev;ls-
Boabaid, Presidente da Assem- conterraneo Manoel de Freitas

uma carta de um hipotético M. C. C., cS.I.eona Imoagem ftôtda ad l)l'.oduçat? =.
bl" L 'I

.
.

subordinada ao título: "Fundada no Es- , a, como a or e mcen IVO ai
ela egIs ativa, no exercicio Bampaío, um dos promotores treito uma filial do Bela Vista". De per- cultura do trigo no pais.

do cargo de Governador. da Celebre "Abrilada" em meio com outras insinuações mais ou me- Em seguida, o sr. Zeferino Con-

1.831' nos torpes, há al: êste tópico, extrema- trocei relatou vários processos
.'

1 881 f
.

d'
mente insultuoso à sociedade do sub-dís- sôbre a concessão de cotas residuaíss

-. em. 01 nom:a o Ca- trito do Estreito: "daquele produto, tendo, então, o
valeiro da Ordem de Sao Bento "Outra também interessante é que as sr. Edgar Teixeira Leite feito acu

de Aviz o catarinense Capítâo- nossas autoridades fizeram desaparecer sações contra o desvio, pelo moinho
tenente 'João Justino de Proen-

as mulheres prostitutas da capital e as �a Luz, de cotas ?e. rações para S�la..
f I id t d I

-
deixaram se infiltrar neste pobre sub- fábrica, em prejuizo das demais ..

ça, a eCI o no pos o e a mi- distrito, é quasi 50% (cinquenta por cen- Ao concluir solicitou ao vice-pre-·
rante; to) das casas existentes neste sub-dís- sidente da C. C. P. providências pa-

André Nilo Tadasco tr ito Q são de mulheres dessa laia". r-a fazer respeitar a portaria da.
Como se vê, o missívista, ou quem por Comissão.

detrás daquelas vagas iniciais se esconde, A seguir o sr'. Olímpio Flor-ea;

"bogou ao' 81·0 o gal
lança -sôbrs metade das residências do (representante ,díl Faz�n?a comuni;·

U � Estreito uma suspeição infame.' cou ao plenár-io que ara chamar a

M k CI k
•

Não é possível que se permita. a um responsabilidade o sr. Ernani Maia,.

a r ar '

jornal, agora novamente sem responsá-I da Comissão de Belo _H-oriz0J?-t:, pa-
,

I
vel declarado, alargar tanto a sua órbita ra que o mesmo prove em JUIZO a--

RIO, 11 (A. N.) - A bordo do de sensacionalismo imoraL O órgão- ude- cusações levantadas contra sua pes-
transatlantico "Del Mar", chegou nista,. na insânia do _seu oposicionismo soa; quando ';Oe debateu o. tabela

pela manhã em companhia de sua p�r. Sistema, atmge ate o recesso das fa- menlo do cafe torrado.
. mí lías. . .

esposa o general, Mark 'Clark, que Justifica-se, portanto, a revolta da po-

p�la s�gunda v�z, vem a esta ca- pulação estreitense, ante a afronta. Desembaroadorpital visitar amIgos e seus oompa-
• * * ,

nheiros de arm.as nos campos de Esta nota, já estava concluída quando Bel,·sárl·o Ramosbatalha da Ital ia.
à nossa redação vieram, em grupo, di-
versas pessoas residentes no Estreito, so- Por ato de ante-ontem, do sr. Gover-"

licitando-nos um protesto contra o. dis- nadar do Estado, foi promovido, por me

parate do "Diário da Tarde". Diante da recimento, ao cargo de Desembargador'
cólera com que se externavam, aliás mui- do Tribunal de Justiça o sr, dr. Adalber
to natural, tranquilizámo-las recomen- to Belisário Ramos.
dando-lhes que aguardassem as i)rovidên
cias de quem de direito, contra os abu
sos do sensacionalismo, do citado jornal.
E aquí deixamos consignado com o

nosso, o protesto dos moradores 1:10 Es-
treito.

'

Florl.n6polls. f2 dle Marco de '949

A presença do sr. Vice-Presí
dente da República,' dr. Nerêu
Ramos, e do sr. Governador do
Estado, dr. Aderbal Ramos da
Silva, empresta à 5a Exposição
Agro-Pecuária de Lajes uma

significação excepcional. Tra
ta-se de um conclave, cujo sen

tido prático é relevante, como
índice de uma viva consciência
das nossas classes rurais, de
vendo-se levar à conta de um
nobre interêsse pelo progresso
econômico do Estado a iniciati
va ora concretizada tão auspi
ciosamente.
Dão aquelas classes um belo

exemplo de vigilante operosida
de, muito de salientar em um

instante em que ao país tanto
importa a expansão das ativi
dades do campo.
Ao encontro dêsse louvável

esfôrço, que traduz uma forma
sadia de patriotismo realizador,
têm ido os poderes públicos fe
derais e estaduais, com uma
série de providências, .que, evi
dentemente, começam a pro
duzir efeito.
O estímulo à produção agro

pecuária, nos diversos aspectos
dessa militante contribuição
da riqueza particular dos cam
pos para o abastecimento' dos
mercados de consumo e de ex

portação, tem-se tornado,' nês
tes últimos anos, efetivo e per
manente, por uma assistência
de ordem técnica oficial muito
sensível no aperfeiçoamento �za sugere, u!lla alta e;xpres
qualitativo da produção e no sao: co_mo �otIvo do mm.to es

rendimento máximo da capací- pecíal mteress� q�e lhe dispen
dade produtora, peculiar a ca- sa;aI?- aqueles mSIgnes.�om�ns
da uma das regiões do Estado. públicos. Tantas solicitações
Na pecuária, como na agri- ponderosas. de o�tra ordem,

- cultura, o Estado, com a coope- que poder�am te-los" r�ti
ração dos poderes federais, tem d? �a CapItal da �epubllca,
feito unia obra de admirá- nao ImpedIram de VIr, com a

vel desenvolvimento da opero- sua presença, te�t�munhar
sidade rural, tanto mais digna aos ,promotores e eXIbIdores d.o
de realce quanto correspondida n?t�vel certame seArrano o VI

patrioticamente pelos centros e v�ssImo. e. �ea� apreço em que
associações de classe, através' tem. as �mcIatIvas com,? essa, as

das quais se consultam as ne- quaIS VIsem a exaltaçao do v�
cessidades e as insuficiências lor da nossa terra e da capacI
da iniciativa privada. dade da �os�a gente, nos cam-

A 5a Exposição Agro-Pecuá- pos de cnaçao e .d� cultu.ra, ou
ria, que se instalará hoje na ci- n�s �entros de a.tIyldades mdus
dade de Lajes, vai oferecer uma tnals e comerCIaIS.

magnífica expressão concreta,
não somente de trabalho e de
capacidade produtora, que as

regiões ali representadas ates
tam com o mais elogiável entu
siasmo dinamizador de ener

gias, mas também duma aler
tada e operosa consciência,
voltada para as imensas reser

vas dos campos, na propulsão
das riquezas nacionais.
A tantos motivos de que po

dem legitimamente orgulhar-

Nada poderia tão incisiva e

excepcionalmente aumentar a

repercussão nacional daquela
esplêndida exibição agro-pecuá
ria, numa das regiões pastoris
de maior importância do nosso

Estado, do que a presença da
quêles preclaros homens públi
cos atraídos até à bela cidade
serrana pela feliz realização da
Associação Rural de Lajes, que
teve, aliás, desde os'primeiros
dias de sua preparação, o me

recido apôio dos poderes públi
cos.

A 5a Exposição Agro-Pecuá
ria, que, hoje, na Princesa da
Serra, concentra as atenções
gerais, assume, portanto, sôbre
a significação que a sua natu-

De gestos expressivos como

êsse é, sem dúvida, que se infere
a grandeza da estima dos ho
mens de govêrno pelo progresso
de sua terra e pela vitória de
seu povo nas 'manifestações de
sua pujança realizadora.

,

CASA

,Compra-se uma de preferên
cia com fundo para o mar.

Informações . nesta redação

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA·

It No'RTE-AMERICANO
RECEBEU

"�UNCr-l EXISTIU 'GU�l Gúilhetme Tal

Pertencendo, desde há 'longos anos, àt

magistratura catarinense, no seio da'

qual sempre foi Juiz integ�rrimo e bri

lhante pela sua cutura, o novo Desem··

bargador trará para o seio da nobre e

erudita Côrte um nome honrado e uma:

consciência formada em velha eXl?eriên
cia jurídica.
Promovido' por merecimento, o sr. de

sel!}bargatlor Adalberto Belisário RamoS'

é, assim, conduzido, em meio de gera�
regosijo de seús colegas e amigos, a um·

pôsto em que muito continuará honran

do a alta magistratura catarinense.
"O' Estadn", felicita·o l:espeitosamente,;·

nas' justas expressões dêste registo.

José Afonso Duarte
Encontra-se em nos&'a Capital,

o Sr.' José Affonso Duarte, Su

perintendente da Produção da
Sul. Amerlca Capitalização, nos

Estados do Sul do Paiz.
S.S. que, constantemente,

vi&ita nosso Estado, já conta
�irculo de amigos, pelos quais
em nossa cidade com .grande
tem sido mui,to cumprimenta
do. - "O Estado" almeja-lhe
feliz estada entr� I nós.

,
' � ..

CJmi.a., Gravata., Pilame.
Meia.· da. melhorelj peIo., me

Dorel prece' 16 Da CASAàMI8
CELANEA - RuaO. Marra i

PASTA DENTAL
ROBINSON

Clube de R. «Aldo Luz),
A�8EMBLEIA GERAL

séde social, com a seguinte ordem' do' dia:
a) Eleição da nova diretoria.
b) Tomada de contas relativas ao' exerciciO' findo.

c) Deliberação sobre a atitude a ser tomada pelo clube em rel[1ção 11>'

inatividade da Fe.deração Nautica de Sta. Catarina
d) Outros assuntos de interesse do ·Clube.

Florianópolis, 10 dé FevereirO' de 1949
Sidnei Noceti
Presidente

A "MODELAR"

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS.
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

E R AS,
E S;-�_�_�_.I.T�:dJ

,

..

FRECHAND·O •••

Essa monstruosa infâmia: que o órgão ud{mista de ante

op.tem assacou contra o povO' e as fafiilÍas do Estreito, a mint'
não impressiona. Revolta-me, como a todos revolta! Mas. n�

realidade, é apenas uma variante da "eterna vigilância". o prê
ço da calunia é o duplo anonimato!'

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


