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Havendo numero legal, foi al.er- 'rJl'enot amor ao nosso grande Brn

ta a sessão tendo sitio lida e apro- siÍ ou o esforço de sempre' menos o

vada a ala da anterior servirem.

O expediente resumiu-se na lei- _ Sr. Max Colin - U. D. ::-'1. -

tura de telegramas, oficios, cartas, Secundou em toda a linha, ás pala
vras do sr· Guilherme Urbano
- SI'. Rodrigues Cabral ,- r D.

N. - No uso da palavra, secundou
o colega de Casa, sr, Guilherme

projeto de lei, fonogramas, CL)]1!U

nicações, requerimentos, cabogra
mas etc. Assim que terminou a lei

tura, o sr. Presidente deferiu a pa
lavra a quem deJa quisesse i'llí':er
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,Em perigo o Pacto
Ido Atlântico

Nova York, 16 (U. P.) - S{:!

gundo declara o New York He
rald Tribune", é lamentável
que o Pacto de Segurança do
Atlantíco Norte não seja rati
ficado pelos Estados Unidos no
momento em que vai iniciar-se
a conferência dos Ministros
Exteriores em Paris.
Acentua a publicação: "É

possível que Mosceu peça que
o Pacto seja ab-rogado como

_' ,.... 'i _

compensaçao as concessoes que
poderfuJ ser' propostas em Pa
ris. Consequentemente a Alian
ça do Atlantico pode ser consí
derada com elemento-chave
da Conferência, e terá impor
tancia e influência no trans
curso das negociações. No en

tanto a União Soviética empe
nhar-se-ia, caso esperasse ti
rar vantagens por ainda não
ter sido ratificado o Pacto do
Atlantico pelos Estados Uni-
dos. IEsse retardamento não ré- \

presenta elemento de fraqueza,
pois a verdadeira harmonia di
ficilmente é obtida das potên
cias ocídentaís em face da
ameaça russa. Essa harmonia
não está exposta no risco de
desfazer-se sob "a pressão de

simples manobras" como diria
Churchil.l". .

Deve abandonar a
República do
Sa�vador

S. Salvador, 16 (U. P.) - O
Conselho de Govêrno Revolu
cionário deu o prazo de 72 ho

ras, contando a partir das 18
horas de hoje, para que J. H.

Wilson, gerente da "Internatio
nal Railway Company", aban
done o território da República
do Salvador.
Essa dísposíção se baseia rio

artigo 13 da Constituição polí-
, tíca adotada por um decreto do
govêrno de 20. de dezembro do
ano passado. Um boletim da
Secretaria de Informação diz
que "esta medida, tendente a

sol u c i o n a r definitivamen
te uma situação prejudicial,
não afeta as boas relações de
amizade existentes entre os

,governos e povos da Repúbli:..
ca do Salvador e dos Estados
Unidos, nem diminui a consi
deração e. o respeito que se tem
ao país irmão, como tampouco
o grau de aceitação dispensado'
aos cidadãos norte-americanos
residentes em nosso tenitório
pois, nesse .sentido, o govêrno
esforça-se cada dia por estrei
tar ainda tais vinculas".

O boletim acrecenta que o

Conselho de Govêrno deu ins ..

truções, às onze horas de hoje,
ao ministro do Interior para
que dê cumprimento à citada
disposição.
Termina dizendo que, espe

l'a-se, os trabalhadores ferro
viários, com sua responsabili
dade e satisfeita sua única de
manda que os mantinham em

greve, retornem imediatamen
te ao trabalho.

, ,
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_ Sr. Guilherme Urhan - P. S. - Respondeu a um aparte do sr.

D. _- Este sr, deputado usando da Konder Reis - U. D. N. ..,.� "'�

palavr-a, tratou de assunto que .le Na edição de amanhã, publicare
fato consulta os interesses chicos mos as suas palavras.

OHDEM DO DIA

"o veneno infame da intriga dos versos projetos de lei, e mandados

pescadores de aguas turvas". Afir- I outros :is comissões competentes.

jornelísres homenageiam
o sr, Nerêu Ramos

Hi o, lô (A. N,) - Os jornais
credenciados no Senado estiveram,
ante-ontem à noite, na residência
do- sr. Nerên Ramos a fim -Ie ma

nifestar a s. Excia- a simpatia coru

que haviam recebido a sua ínves
Iidura nas altas funções de Presi
dente ela Hcpuhlica, durante ii. ali ..
sência do general Gaspar Dutra,
Em nome dos, jornalistas, Iulou

o nosso confrade Gilda Lopes, prc
sidcnte do Comité de Imprensa do
Senado, que manifestou o sentir de
seus colegas e o }preço de tn 'os

da gente catarinense, a que não
tem faltado, de maneira nenhuma,

Os

Numa de suas recentes sessões, a Assembléia Le
gislativa, pela voz de alguns deputados pertencentes
às diversas bancadas que ali têm assento, manifestou
o seu desagrado ante as explorações que se estão fa
zendo, últímamente, em tôrno da velha questão da
nacíonalízação dos núcl<�os de' colonos estrangeí-
1'08, nos estados do Sul do País. Com efeito, agitado
que foi, há mais de dez anos, em Santa Catarina es

pecialmente, o problema, ao qual se deram as solu
ções que eram reclamadas dos governantes, nin
guém poderá afirmar, a esta altura âe evolução da
quela assistência governamental, que o fenômeno
de então haja tão inabalavelmente resistido a tô
o", <: 8.S providências oficiais, aliadas à reconhecida
boa vontade da quase totalidade dos estrangeiros se
diados nas colônias do nosso Estado. Nem que tenham
aquelas providências redundado em fracasso, ao pau
to de uma escritora em férias por aquelas zonas es
candalizar-se nos seus melindres nacionalistas.

O fato é que, ao cabo de dez anos de atuação da
escola brasileira ·e das atividades nacíonalízadoras que
as unidades do Exército têm desenvolvido nas regiões
de população alienígena, muitos e por demais eviden
tes são os resultados obtidos na solução do magno
problema, de modo a desautorizarem completamente
as declarações suspeitíssímas da sra. Raquel de Quei
roz. O que, pois, justificava a manifestação da Assem
bléia pela palavra de ilustres deputados dos diferentes
partidos políticos nela representados era a círcuns
tãncía de haver a escritora deformado a realidade
hodierna, utilizando-se de fatos que absolutamente
não são atuais, porque, contra eles, a intervenção do
govêrno e das unidades militares que chamaram a si
parte da tarefa nacionalizadora, se exerceu com íncon-

" testável eficiência, comprovada tantas vezes por emi-
nentes soclólogos q ue nos 1êm vísítacío. �

Ontem, porém, o sr. Osvaldo R. Cabral, que sôbre
o mandato de deputado udenista ostenta legítimo tí
tulo de historiógrafo, ocupou a tribuna do Legislati
vo para situar-se, a propósito daquela oportuna ma

nifestação de seus nobres pares, em visível e inopor
tuna discordância. Não diríamos, já agora, que. v.

exa., como é de praxemuito sua, tenha confiado na im
provisação: a bagagem de livros que. empilhára ao al
cance das mãos e de que se. valera para o seu libelo
faccioso contra o sr. Nerêu .Ramos, constitue prova de
que o historiógraf.o ilustre, em função de deputado
oposicionista, fôra à -tribuna depois de conveniente
Imente preparado para o sofisma que articulou. Em
síntese, quís o sr. Osvaldo Cabral transferir da senho
ra Raquel de Qu'eiroz para os srs. Nerêu Ramos e Ivo
d'Aquino as responsabilidades das assertivas reprodu
zidas por aquela de relatórios do govêrno e dum tre
cho à cêrca da nacionalização do ensino, da autoria do
preclaro senador catarínense e líder da maioria. no
Senado.

.

Assim, o deputado udenísta não teve dúvidas em
confrontar textos dos relatórios da Interventoria Fe
deral, de 1936 e 1938, bem como do livro do sr, . Ivo
d'Aquíno, editado naquele período, com a reportagem
há dias publicada pela sra. Raquel de Queiroz, escri
tora de reconhecida filiação udenísta, colaborando em

• 'i Iperiódicos caríocas a serviço da U. D. ;N.
Todos os presentes se aperceberam do truque, o

qual visava íncompatfbllízar a pessõa do insigne Vice
Presidente da República, ora inV'estida da Magistra
tura suprema da Nação, e comprometer o prestígio
do -senador Ivo d'Aquino, perante a opinião eleitoral
,dos descendentes de colonos estrangeiros. O sr, 'Osval
do Cabral aparava no ar o protesto de seus nobres co

legas endereçado à romancista que deformára a rea
lidade presente em Tazão de circunstâncjas que bem
conhecemos, e pretendia desviá-los na dL."'8ção daque
les dois grandes homens públicos de Santa Catarina,
aos quais, entretanto, o próprio Tepresentante udenis
ta esteve solidário e bem ligado ao tempo da publica
ção daqueles documentos, que ,expunham o problema
tal como há dez anos existia...

Ainda desta vez, o espírito de puro facciosismo
orientou a atitude do deputado oposicionista, em

-

quem, se é forçoso reconhecer objetividade como his
toriógrafo, nunca se devem admitir sem cautelas as
conclusões do polí1tico. Nestas, as exposições têm
quase sempre laivos das paixões partidártas, se não
pessoais, que impõem aos admiradores do historiador
muitas e profundas restrições em relação ao crítico
da administração, faccioso e injusto até na interpreta
ção da hIstória.

Novas imposi
cões russas
"

Berlim, 16 (U. P.) - O go-
vêrno militar britânico infor
mou que os russos impuseram
novas restrícões ao trânsito
entre a Alemanha oriental e
as zonas ocidentais, a despei
to do acôrdo sôbre Q levanta
mento cio bloqueío. Tal acusa
ção Ifoi furmulada pouco depois
que a Grã-Bretanha, os Esta
dos Unidos e a Franca deram a
Berlim um virtual govêrno
próprio e convidaram a R'Ússia
a restabelecer a administração
da cidade pelas quatro potên
cias de ocupação, para o que a
Rússia teria de voltar a formar
parte da "Komandatura", que
não funciona desde há tempos.
Quanto às novas restrições

soviéticas ao trânsito, funcio
nários britânicos do transpor
te declararam que "condutores
de caminhões queixaram-se re

petidas vêzes de que as auto
rídades russas não permitem
'que seus veículos usem a su-

per-estrada ou "auto-bahn"
entre .as 20 e as 6 horas, hora
local", Acrescentaram que essa
ordem "não estava em vigor a

IOde março de 1948". A acôr
do das quatro potências sôbre
a 'levanfamerito do bloqueio
estipula que o tráfego deve go
zar de situação idêntica à que
tinha na citada data.
Disseram também que os

I viajantes, que se dirigem de
Berlim para oeste da Alema�

I nha, declararam que � auto
ridades ru,,>sas lhes eXlgem a

I apresentação de "documentos
de identidade, além do passe

r

necessário para circular entre
as zonas de ocupação".

Urban.
_ Sr. Armando Cali! - P. S D.

Foram discutidos e aprovados di-

pela pessoa do sr. Nerêu Haiuos,
que conquistou, na Presidência rio

Senado, o apreço e admiração dos

jornalistas ali credenciados,
Q sr. Nerêu Ramos, agradecendo

aquela manifestação dos jornallstas
do Senado, exaltou o trabalho e a

colaboração desses prof'íssíon ris,
os quais tem contribuido para I'lc
var o nome daquela Casa do C:JI1�

gresso, que é, sem duvida, a garau
lia do regime federativo no Brasil.
Após momento de cordial pules

tra, os jornalistas retiraram-se sen

do acompanhados até o clevud.n
pejo Presidente interino da H ('[}1I
bJica.

Intercâmbio educa
tivo entre as
Américas
Washington (USIS) - As

repúblicas de Costa Rica, E
quador, Perú e Chile, receberão
a visita do professor Díxon
Wecter, da Universidade de Ca
llfornia, o qual dará durante
tres meses uma série de pales
tras sôbre a história e a libera
tura dos Estados Unidos, pro
grama esse que começará em

princípio de Junho.
O Departamento de Estado

declarou que Wecter, um pro
fundo conhecedor da história e

literatura americanas, foi pre
senteado com um auxílio para
visitar aquelas repúblicas ame

ricanas, cumprindo um pro
grama de difusão cultural.
Ainda segundo o Departa

mento de Estado, o Dr. Edd
Winfield Parks, da Universida
de de Georgia, foi nomeado
professor de inglês lia Univer-
sidade do Brasil.

.

O Dr. Parks passará um ano
no Brasil. Ambos os progra
mas foram organizados pelo
Programa de Intercâmbio E
ducativo, . administrado pelo.
Departamento de Estado.
Em 1945' Wecter visitou �.

Universidade de Sidney na

Austrália, na qualidade de pro
fessor de História da Améri.,
ca. I
/

Durante o tempo em que lá
permanec�u Wedter preparou'
um relatório sabre a educação
superior na Oceania, para a

FUndação Rockfel1er.

o sr. dr. José Carlos de Macedo Soares"
Presidente do IR6B, DOS cumprimento.

pelO nosso 8oivÍ'rsurio
Do sr. dr. José Carlos de Macedo Soares, digno Presfdente

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, recebemos
o honroso telegrama seguinte:

Rio de Janeiro, 14-5 - Enviamos à direção de "O Estado"
sinceras congratulações pelo seu aniversário, agradecendo a

colaboracão sempre assegurada aos empreendimentos do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cordiais s3uda

ções� José Carlos de Macedo Soares, Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende-se
VENDE-SE o lote n, 30, área 40t':m2,
com 10 metros de frente por 4.0 de

fundos, sito à rua Irmãos Joaquim,
eenfrorrtaudo com herdeiros ,die
Angelo M. La Porta 'l Ulrban de

. Moura Ferro. Cartas para Valdemi
:fQ Fonseca, Rua Candido Lopes. n.

241 - CÚRrrIBA.
.. � • lO " ...... ,. .. • • .. • •• .. .. ,. ........ " .. ,. .......

ESCRITóRIO IIUOBlLIARIO A. L.
ALVES

Enca.rrega·se. mediante eomíssâo, If.

�ompra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

.

Se ricos querei. ficar
De modo' facil elegàl
Fazei, hoje ume . íaltrição
o Credito Mutuo Predia

CASA MISCl!:LANEA diltii·
buidoN dOi :Rádiol R.:c. A
Victor. V6lvul.. e Dilcoe.
Ru. CanlelbeiJ'O , MÚr.

,.... ..
- ..

PREDIOS
ALUGA-SE o prédio da rua Ar
tista Bittencourt, nO 32.
VENDE-SE o prédio da Avenida
Ma.uro Ramos, nO 199.

:Ambos a tratar com Sr. José G.
1., Carvalho, á Praça 15 de No

:vembro, 1 - sobrado.

PASTA DEN'fAL
ROBINSON
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.'GENERAL�MOTORS DO ,BRASIL S'. A.

guração de-suas novas instalações em futuro próximo.

I, almeja mais que nunca aqueles objetivos essenciais

ique.devem constituir a diretriz de toda indústria bem
I, , .

;mtenclOnaaa.

I As novas instalações em São Paulo têm sua capa-
j ,

,cidade de produção grandemente ampliada - e com

; o aumento do número de camlnhões. ônibus e auto

Imóveis ..
aumentarão também as oportunidades de tra

lbalho - elevar-se-á o padrão de vida da sociedade

t'llaverá mais crvzeiros ·�os bolSO� de cada um.

lt'A. exp�nSãO da helleral $fotors vil'� alargar fI'ont�í-
Qs ao progresso do Brasll l

I,C� � /1-I _li" .•
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Clube. Idos funcionários públíces
civis de Santa Catarina .

'

Da secretaria do Grêmio Ai
mará recebemos e agradecemos
� seguinte comunicação da nova

díretoría eleita no dia 21) do cor

rente mês:
Rio do Sul, 23 de abril de

1949.
Sr. Diretor
Tenho a grata honra de co

municar-lhe que, em Assem
·,'tlléia Geral, realizada no dia 21
do corrente'mês, foi eleita a' no

va diretoria dêste Grêmio, que
:Óeverá reger os destinos da

Sociedade no período de 1946 a

1950.
Ficando assim constituída:

: Presidente de Honra: Nair
Castro Carneiro

" Presidente: Daura P. Anjos
Vice-Presidente: Maria Yeda

�unha
10 secretária: Terezinha Mel-

�o
20 secretária: Alzira Neves
10 tesoureira: Joana Grau
20 tesoureira: Ilka xnon
Oradora: Doris E. M. Athayde
Aproveitando o ensejo, apre-

sento-lhe os protestos de alta es-'tima e elevada consideração
atenciosamente

\

Terezinha Mello
1a secretária.

o o o o

..

\,

Assembíéia Geral E...r:traorclinária
De ordem do senhor Presidente do Conselho Diretor e

de acôrdo com o artigo 131 dos Estatutos em vigor, convoco
os senhores associados a comparecerem à Assembléia Geral
Extraordinária para a reforma g-eral dos Estatutos, a reali
zar-se em data de 21 de maio do corrente ano; às 14 horas, na
séde social, a rua Trajano.

Não. havendo quorum em primeir.a convocação, realizar
se-à a segunda, meia hora após.

Florianópolis, 26 de abril de 1949.
João Teixeira da Rosa Júnior, Secretário do Conselho.
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�()MOVl'lS1fCHEVROLET. PONTIAC. OLDSMOBILE. BUICK, CADILLAC, VAUXHALL - CA�"1HOES
�I.iE'r, GM c, BEJ;'lFORD-CH!1 COÁCHE - MOTORES DIESEL. - PEÇAS E ACESSORIOS - FIUGIDAm:s

A vista. e a prazo
Enrolamento de motores, dmâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores.. rádios e acessorios, outros aporelhos elê

trícos, artigos elétricos, etc.

Repr-esentações diversas, com exclusividade dos ínsnperâvels
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

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

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

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

Servi�o especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

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

, Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La' Porta;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vidaeocial

Folgamos em registar' o pronto
restabelecimento do nosso presado
amigo Mário Garcia, operoso rele
gado do IPASE nesta capital, que,
há dias, se achava enfêrmo reco

lhido a quarto do Hospital de Ca
ridade.
Seus inumcr-os amigos já lhe ex

pressaram a satisfação ele vê-l. no

vamente em seu convivio, angurun ..

do-lhe fartas messes ele felicidades·
O distinto jovem, por seu tem-

-peramcnt« afável e jovial, gozfI rla BAILE DO :)0 DISTRITO
:-;üLenção e d� admiração de seus cu-! NAVAL;
Icgas e arnrgos, que, por-isso, lhe,
promoverão, neste scn natalício. I Prosseguem os preparativos de

.exp.ressivas 1l1.anif�,.taçül's de Sl.1!l- OfIClalid;'Hlt'. �to ?� �isttito Na,:;;l

patia, ás qUUlS nos nos

assucw-, r.ara
o tra_dJCWnfJl Jlade. cOllleJ1l(lj':��

"1110S. tivo "da Batalha do Riachuelo JU
tradícionaí em nossa ca pita 1.

SIlTA. TEREZINHA DA LFZ I Como soe acontecer todos (JS

eORDEJ RO anos, na noite de 11 de junho, toda
Faz anos hoje a gentil senhorita a sociedade desta capital afluirá ao

"Terezinha da Luz Corrleiro, desta- animado sarau corri o brilhe de
cada funcionária estadual, e filha sua elegancia, prestigia ndo, dessar
,ríla exrna. víuva d, Corina da Luz te, o comando do 5.0 Distrito Naval,
Cordeiro. Daremos, oportunamente, maiores

detalhes sôhre o ,�mlJOrtante acr.nte-
MENINO LUIZ ALBERTO" -'crtneu1"6 sO'ci'al.

.

PóVOAS

Está sendo anunciado para a

noite de 28 do andante, um brr uma colonia inglesa ocupou i) 1]'<11'-
lhante festival nos salões do

gcm esquerda do Oiapoquo. tendo
Clube Doze de Agosto, promovi- puuca eluração; ,

do pelas Damas Rotarianas e
_ cm 1803, em Vila BO�ls t18

em beneficio do Estudante Po- anos poderão entrar.
Goias deu-se ..lma sedição, ha,'PlldoIJre,
a Camara prendido o Govereadol'

. ,

V�{'*, le' n�.�·r �

i Um espl,êndido programa vai D..João Manuel de ;\leneses, cor:.sc-
HOXY, hOje ás 7,3ü horas 1Ul�.P I. 'lu !Ui

sendo elaborado e segundo esta-
.

Tjltima Exibição .,.

guindo este reagir, prendendo os rlque7�.mos informados, figura de real- PAIXÃO EM JOGO A!lU
sediosos e rcstaueJcccndo, no ircs-

ce em nosso mundo social, to-
mo dia, a sua autoridade, sem OC1'-

Tecnicolor Palto Alto, 16 (U, P.) - O
marão parte no festival can- CO;\1: Esthel' '\ViHiams - "nn dr. Arthur D. Howard, geólo-
tando l- l'

.

' i'alllt'nto de sangue; d d'
�

tárt·"umeros IrICOS ou apre- �_ . . Johnson go r a expe iÇa.0 an . lca en-
selltad h ..

dI'
- em 18� I, forças brasllcll'as (:0-

.

. o-se em ",alia os c aS81-! ',. -:-\0 p}'{)!�ranlP.: Cine Jornal - 1\111- v-'.tada pela Marinha de Guerra
coso

mandadas pelo 1 enent-\3-Corone]
eional norte-anlericana em 1946-47,

Os Salões serão ornamentados,
Salustiano Se"el'illO dos Heis OCll-

Preço:.. Cf;;; '1,2u C 3,20 . ridicularizou a crença de que
Para maior êxito ela noite de 1 pa,I,·3.m

a POI.lta. (�e,I.�,este, .,no. 1,�J(\ d," ,

l' !' ... t' rt' t'f' 1 1.
- Censura ate 'E anos. O eon�lnenf.,e an a lCO. con enl

c... rte. que promete ser uma das
'

.

.1 at:;l, «(,]>.01S c e d \ an.ça.r .ate Ma�- .

t·!di-
. . . . . .. . ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. enormes nqueza.s na uralS.

melhores já realizadas nesta ca- J (0l):1 0, (lSP,�I'Sar o IUlJ1JlgO t: �-
HIPEHIAL, hoje {Is i,30 ])on,s EIn primeiro lugar, diz êle, a

pita!. pr).S1Onar o . enente-coronel Es-
Cltimà Exibiçã'o calota de gêlo que cobre os

Em se tratando de um fim
c01J a I'. tomando duas u3.nd(·jras I

QUANDO oS DEUSES A:\oIAIU

I
grandes depósitos minerais le-

I tão nobre e altru'Ístíco, qual se-
aband'madas pelos fugitivos Tcenicolol' vará milhares de anos a derre-

. ja o de socorrer o estlldante po-
- em 184�, foi aclamado. err.! So-

CO:YJ; JUta Hayworlh __ Ll!TY .
ter-se e, em segundo, se tal

VlA.TA..'1TES: , I
bre, que deseja e mer,ece ser al- r!�cabH, Pl'eS1fle�lte da Prov1llclf\ dr

Parks acontecer, a água do d-erreti-
I.)R. A'['ALIBA (:. "'I:;;�71:;O.S I O'uma cOl'sa na vl·d"!., mi'l.g que

Sao Paulo, o Coronel tia guard.l nto lt 'r' ""0 ID"':r CU·,...._ ''I; .1 '" 0_ _ N'o programa; A Marcha da Vida r11e vo, a a ai �� , Jl"
Acha-se entre nós, o SI'. rdl'. A'a. _ lhe faltam recursos pa.ra ·tal, a

Nar.ional Rafa('l ToLias de Aguiar. ru'v 1 subu·... '" de tal forma que
'liba Cabral Neves, hr.i1hantc P;o .. reunião artistica que se reali- Esla prochtmaçilo foi feita pejos Iid�:�iOIlHl. Meiro Jornal - All1u- inu�dará �o apenas vastas
moI ' T b

-

l' I zará nos requintados salõp� do lilwr:üs que queriam repelir I)('J(\"
'1) C .. � 32 zonas do litoral antártico, co.,

.
Dr (te . lI' ara0, Ol}( e e . arga- -' - feros; ,1'0-; ,),00 c ,o

�lnellte estimado. e admirado por Clube poze de Agôsto, dia 28,
armas a execução ela Lei n. 261 de

Censma até 1.1 anos. mo também cidades tais como
:suas i.nvulgares qU:llidades. por certo alca.nçará um êxito :j ele dezem])l'o de 1841;

, , . . . . . . . . . . .. Buenos Aires, Nova York e
O distinto visitante que se ctdno-, absoluto e com aquela costu-

- em 1823, na Bahia, contando
RITZ _ Amanhã Changai. Observou entretanto:!

.

1 J'
.

t'l t
. 54 anos de idade, faleceu o Bri{:(:J.- "E' 1 nã t·rara a gUl1S dias nesta capital, terá n:e1ra e em

�

I an e con�UlTen- ALlVfAIS REBELDES
< c_aro que o

.

eremos que
(lportunidade dc receber os <::nln- ela,.a que desde ha mUlto nos

rJeiro Antõnin de Sousa Lima, que
Quinta-Feira _ RITZ e ODEO� pr·eocupar-nos com isso, que

primntos dos seus inumeros 3lni- acostumamos. tomara pali.e na guel'i'a da indc-
JESUS DE NAZARÉ pertence a um futuro muito

"OS, entre os quais nos enl'1leiea- Tão logo tenhamos novos de- pen�!tneil�l d'l'�er��'nd() glori'Jsa- Sábado _ RITZ distante" .

. mos. talhe.s do que será o grandioso meme a . la (e taparica;
ANA KARENINA AcresCBntou que os , . , . , , . ,

festival, voltaremos ao assunto.
- em 1864, foi apresentafk, ,10

Domingo Exclusivamente HTTl. 12.950.000 quilômetros quadra-
Senado um projeto de lei, pelo Yis- I dos do Antártico ·estão total-
conde do .Jequitinhonha, pf'lo qwd I A FILHA DA PE:CADORA

mente cobertos por uma calo�
fíca�H a escravidão exti'ilta no fim ta de g-êlo que ·talvez tenha de

!
ele dez l'1110S; 'CACHORRO PERDIDO

. 1.700· a ·3.400 metros de espes-
.

- e111 19�G, em Sfio Pnulo, ra- GHATJf'\JCA-SE n quem en�on- sura. ObSel'YOU finalmente "que
leccu l) politico Baruo Haymulldo tl':ll' <: entregar ú rua blllliJ��nan jiO 9, as grandes jazidas de can;ão
Dupl'nt. 11m t':1e11or1'o 80\'0, de pelO branco de qu l-doo

.

f· " d A t',
com malh:ls cAI' araçú fncirlllO pre-, � 1 e ll� enor o. n al-

I to, (h' l'at�a I'ox.
. tIco nao podel'ao competu', du-
rante séculos, com os depósi
tos similares que existiam nou

tros continentes.

.�o\NIVE.HSAHIOS ;

VEHEADOR OSXI OHTIGA
Aniversariou, ontem, o r-osso

-distinío conterranco sr. Osni Orti

ga, digno vereador à Camara Mu

nicipal, eleito pelo P. S. D., em

..cuja bancada se vem. destacando

por sua rara capacidade de traba
lho e por suu privilcgiada iuíeli-

_,,géneia.
A par de sua atividade na c'Jll;ii

l'a, o ilustre aniversariuntu aurda
.é alta figura do nosso mundo es

�;portivo, onde desfruta de merecido
..conccito e grande estima. Seus nu

merosos amigos, ontem, lhe tríbu ..

_faram muitas homenagens, evidcn-
."dando, mais uma vez, o grande
:apreço em que é tido na noss. :,0-

.cíedade o nata1iciante. Os de "O
Estado" embora f.ardiamente n fe

.licitam, augurando-lhes perenes íu
Iicidades-

JAYMOR GUIMARÃES COLAÇO··
Transcorre, hoje, o aniversário

.natalicio do inteligente jovem con

:terraneo Jaymor Guimarães Cola;
...ço, académico de Direito da Facnl
-dade de Santa Catarina.

Completa, hoje, seu 2° anl versa
:�io, o tran vesso garoto Luiz Alber
-'10 Póvoas, enlevo do lar do sr, '\_ge-
-nor Póvoas. Luiz Alberto, cm reuo-

:sijo pela feliz data, oferecerá 'rios
.:'Seus amiguinhos, lima mesa de do
..ees e refrigerantes·

FAZEM ANOS HOJE:
- a srta. Nieze C, de Azc\'edo
-- o sr. Silvio D3miani,

NASCIMENTOS:
)tlENINO HA.:\ULTOX

o lar do nosso distinto patricio
·.sr. Silvio Peluso, alto f1.1ndonário
.,do Qanco Nacional do Comércio,
,estú (,Ul festas com o llusci!l1t.'nto,
.no dia 13 dO' eorrentr, na Matcrni ..
,,(l3.(le "Dr. Carlos Corrêa", do in-
-tercssante pimpolho Hliillil+,Qn.

Ào pequenino Hamilton c a sem

.,pai·s, nossos votbs felizes.

CEL. CID GONZAGA
Estú e!1l Floriullúpolis, desde Ol1-

"lem, o nosso distinto conterraueo
.,e brilhante cünfl'ade SI'. ceI. Cid
Gonza�t!, rlÚ'etOl' p),o:!Jrjf·túrio do
Jornal "1\ Jmpren�a", rIe Clçadr.r,
c pessoa mllito aprt.·eiada rW(jtid('
JlIullidpjo.
Ao ilustre yjsitan[l'. os 11'l:i'i�)S

, sincc'l'oS votos de feliz pennaUl'll-
da l1( <;ta capital·

]lH. ZANY GONZAGA
ClJç 'dU, ontem, a esta (,�lpi1 �11, ()

nosso presado cocstaduano sr. (lr
Zany Gonzaga, provecto advogado
no município de Caçador.
Deseiamos-Jhc feliz estada entre

nós.

FALECIMENTOS;
ALFEO TOLENTINO

Em sua residência, no Largo
Benjamin Ccristant, faleceu on-

tem, após longa enfermidade, f)

nosso bernquisto corúerraneo, SI'

Alf'co Tolentino, antigo e categori
zado Iuncionário da firma Poep
cke. Membro de tradicional fanu
lia catarinense e, pelos seus prcrli
cados pessoais, dono de largo cir
culo de amigos e admiradores, o

inditoso extinto teve a seu desapn
recimento largamente sentido na

sociedade florianopolitana.
O sepultamento de seus restos

mortais, ontem efetuado no Cerni
tério <10 Itacorohi, teve encrmc

acompanhamento.
À f'amilia C'nlutada,. as respeito

sas homenagens elo nosso pesar,

cnDa DIA, HÁ MAIS
KOLYNOS-ISTAS! .

Aguard�m pHa brêve:s
d'IH éS « entrêe » da

f

VISJTAS;

SR :VIANÚEL C. G. LAZCASO
Deu-nos o prazer de sua visita

o sr. Manuel C· G Lazcano. VI('C

presidente para vendas ela Linotipo
do Brasil S·A. Ss manteve C01�OS('o

animada palestra sôbre o r�11l10 de
suas atividades que o trás ao Lsta,
do de Santa Catarina. Desejamos
lhes feliz estada nesta capital.

HESTA.BELEC L\1.ENTDS;

sn. MAJnO GARCIA

FESl.'IVAIS

XDVIER CUGAr
o famoso diretor de orques
tra, tambern é Kolynos-ista,
porque tem que sorrir dian
te do público e sabe que den
tes brilhantes embelezam o
sorriso. As gravações de
Xavier Cugat são apresen
tadas pela Columbía Re
ccrds, Inc. Seja você tam
bem Kolynos - ísta, usando
Kolynos.

Hoje RO' passadO
17 DE ?tIAro

A data de hoje recorda-nos que :

- em 1(j08, pela segunda \'e7:,

"

André Nilo Tadaq:o
---_._-_

I
�

f
f

t

�
. t)qrtl!J1·",'1krtll!J... t:!rttrllll...

RÂDIO GUARUJA
(A mais popular)

Participação
Sylvio Peluso e Senhora par-

Simultaneamente tícipam aos parentes e pessoas
RITZ, ás 5 e 7,30 horas. ODEON de suas relações o nascimento

ás 7,30 horas. de seu filhinho Hamilton ocor-
Sessões das Moças (rido no dia 13 do corrente mês,

ROMANCE E FANTASlA I na Maternidade "Dr. Carlos
CO;\I: Claudelte Colbert - John Corrêa". .

Wayne - Den de For-e Fpolis., 16-5-1949. .

A história começou no atrevll:..'1,.�.,,!,\·\lll('). SERVIÇO DE METE0..

.. (' quando terminou �

quantas "coisinhas" ela
í inhu

'�' Oe, ROooGt\- ....
aprendido .

Previsão do Tempo, até 1.4 lu.ras
Alegre ....Jovial. .. Brejeiro ...

do dia 17:
No programa: 1) Noticias da Se-

mana - Nacional
/

Preços; Sras e Srtas, Cr$ 1,20
Estudantes Cr� 2,00' Cavalhcirus
Cr$ 3,20
LIVFlE. Creanças maiores de: fi

CINEMAS

Tempo: Bom;
Tempera tura: Estável;
Ventos: De Sul a Leste, modera

dos;
Ternpel'atl:1Tas extremas de ho,ie;

M;ixima 20.2 miníma 1::1,8·

Representante
I

Aceitamos representantes, com via.jantes para todo o Es
tado,'à comissão e conta própria. Informações detalhaDas pa

I ta "A NACIONAL", fábrica de bilhares, Avenida Presidente
! Vargas nl) 2350 - Rio de Janeiro.

VINHO CREOSOTADO
H,S I L V E I R A "

lFRAQUEZAS EM GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMPH:ESA SUL BRASILEIRA

DE ELETRICIDADE S. A.
- EMPRESUL -

.

Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti

jucas, Rio Negro e Lapa. .

�aterial elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos

- Bombas - Lustres - Fer

ros de engomar
- Lampadas

- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técní

co especialisado.
Loja e critório á rua. 15 de

N()vembro, n. 449 Caixa Postal

n. 62 - End. tlegr, - "Empr&
sul" Joinvile - Sta. Catarina

-- Brasil.

CAIXA
Preeísa-se de um. Exige-se

carta de recomendação e de

Fiança. Escrever do próprio
punho para Pretendente, Cai

xa Postal, 126, dizendo idade,
estado civil e pretensões.

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

Uh}J{;QDQIO lU "/fOlH. /1fb. CClt.!SIIl/llHJll

.

IT�4í _.

•••.•...........
................•

,

....FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00

Prédio, lmoveis Cr' 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.

Yende--se Ih. só maquinário

fnformações com A. Wehmuth -

:::�:.·::ü:::::·\·· ··1
PLACAS SIFIúITICAS .

Elixir de Nogueira
M.diClaç&o ouxili(ll' no trotamento

. da .ift1i.
• � • � • � • • • • • • • • •• ..

f •

As águas do ruar não constituem

perigo para a ronservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Ho)"se pois to

dos êles, antes de sair da fábrlca,

são tratados por um Jlrocesso e"q,f"

. cial, idealizado e executado nara

proteger as partes metálicas co"nt-ra
os efeitos corrosivos da água salga

da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Harnos S. A. - João

Pinto,9.

DA RÁDIO-TÉCNIüA MODERNA

O MODÊLO

•

RCA VICTOR

CARACTERíSTICAS I

Completamente em dia com os últimos progressos da ciência

e da técnica modernas aplicadas ao rádio, o lVIodêlo Q-I09,

construído especialmente para o nosso clima e apresentado

em elegante móvel do mais fino acabamento, oferece, em

grau supremo, recepção mais fácil, clara e possante, alcance

máximo e maior facilidade de sintonização. Um móvel que

ornará sua sala. Um aparelho que levará a sua casa as mú

sicas de seu agrado em tôda a pureza natural, Equipado

totalmente com Válvulas RCA que asseguram uma recepção

perfeita e oferecem o máximo de rendimento.
.

Adquira esta obra-prima da rádio-técnica moderna!

* 220/110 Volts - A.C.

* 9 Válvulas RCA, inclusive OlhoMágico.

* 5 Faixas de Sintonização: A e B, 31-25,

19-16, 13-11 mts.

* Desdobramento de Faixas, facilitando a

Sintonização de ondas curtas.

* Alto-Falante de baixa ressonância, tipo

oval.

* Saídamáxima em "Push-Pull": 6,2 watts.

* Contrôle de Tonalidade.

* Contrôle para facilitar o alcance das es-

tações locais ou distantes.

*. Ligação simplificada para Toca-Discos,

* Elegante móvel de fino acabamento.

* Construido para o clima do Brasil.

* Dimensões: Comprimento, 46 cms.; Lar

gura, 28 cms.; Altura, 32 cms.
eQUIPE SEU RÁDIO
COM O TOCA.DISCOS

RCA DE LUXOI

RCAVICTOR'RÁDIO S.A @ 1
JREVENDEDOR AUTORIZADO:

FIRMINO'VIEIRA

Ruo Conselheiro Mafra, 9

II C A P I T A L A R /1-,PROGRAMA--=-CONVITE-
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce'l Dia do Imaculado Coração de Ma1'ia - São Pedro de

-íendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Atcântara, 22 de Maio do 1949

Representante em Florianópolis:

.

I
A comissão encarregada da festa, tem o prazer de convi-

PEDRO NUNES
dar os devotos de Maria para urna piedosa manitestação de

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
aprêço co.seu Imaculado Coração, que se fiará na Matt4iz de

Sorteios mensais, mediante
-mensaltdade- de 'Cr$ 20,00 além da Jóia' S. Pedro de Alcântara, aos 22 de mr..io corrente. ,

Inicial de Cr$ 1(1,00 apenas.

Missas, ás 7,8 9,.10 horas. Em seguida terá lugar uma pe-

Partieipaçio .os tacr..
quena quermesse, onde se encontrarõo sonoroso churrasco

galinhas recheadas e cafezinho, em beneficio da Matriz.
r

.

Haverá �0!lditção em contoriáoeis ônibus, de FlO1-ianópo*

lis, que partirão da praça do' mercado, desde 7 horas.
.

Contando com o comparecimento de todos, antecipa a.

gradecimentos.

- - -

""H
- "" "" -

- -
- ..,.,..

- - ,- ....

• 4�"_"

-éOMPlN .IA- "ALiÃNÇ:r"íil-rIAftiA"-
.. · ....

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:eNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do kalanço de 19-14

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$

Hesponsabildades . � . . ..
Cr$

Receita . _
. . . . . . . Cr$

Ativo........
.....•...

Cr$

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$

Responsabilidades
.

'. . . . Cr'

Diretores:

A COMISSAO

80.900.60ti,3G
5.9í8.401.755,97

,

67.�53,245.30
142.176.603,110

98.687.816,,�o
76.736.401.306,20

CURITIBA ..

TI.LECItA.wA; PROSE'BRA$

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

A. DAMASCE;O DA SILVA I
. ADVOGADO

:

I AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS I

i
Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando II

..,
(Edifício Pérola)

'i
I
•

,...

Fones: 1.324 e 1.388

•

•

�

.

. : Plor ianépnlis - Santa Catarina :

;2
'.:

1 •••••••••••••••••••••
• !l.l'.&lN ....

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá,

Anísio MaMorra. Dr. Joaquim Ba-rreto de Araújo e José Abreu, •

"......·_-.-...
_·..-.-_.._-..._-_-_-.·_w..,.·.-_-

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

...,..--�-.............."

D-ATI LOGRAFIA

Correspondencl �

(omerclal

Confere
DIploma

METOOO:

Moderno e EUcieataDIREÇKo:
Amélia M PigoZZi

lu 11 Gen�rae Bit�en(ourt, 48

(Esquina Albergue Noturno)

.
<Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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=DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

"Í)LHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

'

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR J. ARAUJO

Assisten te do Prof.· Sanson,
do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-esa

fagologia, em Buenos Avres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
.Iier Jackson, dos Estados Uni

.

dos.
Operações de catarata, dos

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo),
do lábio e céu da boca fendidos
.de nascença. Tratamento clí
.níco cirúrgico das amídalas,
-das sin\usi1ies, das purgações
-dos ouvidos, da obstrução na-

.sal, etc. .

,>'- Rua Nunes Machado, 20 Fo
:ne 1.447.

recos.
Cada guia é vendido acomnanhaeo de um mapa rodoviA.rio

Paraná e SaJ,lta Catartna.
Redueãn : R118 Prudente de Moraell. n. 626. - C'u..�tJb ...

L������:;��;� -;;oi"::�.:�����,c�:,���aà:O Curso de Esperanto de 1949
G 1

.

. Promovido pelo .Clube Espe- Setembro (antiga Fratellanza
·l'anc e sortimento em artigos de Alumínio das mais conceituadas Irant.ista de F.Iorianopólls será Itall.ana), é o amplo s.alão á rua

marcas
" .

d
realizado mais um Curso de Es- Trajano, 36 (escadaria que vai

\ ane. ade em Louças, - Vidraria - Ar-tigos escolares - Papelaria
Géneros alimenticios industi-ialisados _ Condimentos _ Perfumarias

peranto para prtcípíantes em para a Igreja do Rosário).
40 lições fundamentais e outras

Armarinhos em geral
LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Selembro, 21

tantas de aperfeiçoamento e

prática da língua.
Caixa Postal 322 - Endereço 'I'elegraf'ico "LUFA.:\íA,

FLORJANóPOLIS _ Sla. Catarina
O Esperanto é língua perfei-

tamente acessíveis a pessoas de
cultura comum e sua facilidade
depende, em grande parte, de
sua semelhança com o portu
guês € sua lógica perfeita.
Para dar oportunidade a to

dos quantos queiram participar
do curso, que é gratuito, sem

mensaldades, funcionará o mes
mo em duas turmas: a primeira
ás segundas e quintas, das 19
ás 20 horas e a segunda ás ter
ças e sextas, das 17,15 ás 18,15;
o local, cedido pela Sociedade
Beneficeente e Recreativa xx de

Para a matrícula, os interes
sados deverão preencher uma

ficha, que se encontra em poder
dos sócios e também no Depar
tamento Estadual de Estatístí
ca ou ainda na Associação Co
mercial de Florianópolis: á rua

Trajano, 13, sobrado.
As aulas serão ministradas

por diversos professores norma

listas, escolhidos entre os sócios
do Clube de Esperanto .

o inicio do Curso está mar
eado para 30 de maio corrente
(segunda-feira) .

Informações podem ser obti
das de manhã no telefone 1513
e á tarde no telefone 1627.

Cúria Metropolitana
Desejando atender ao pedido de instruções, e para norma

dos a quem cabe, a Cúria faz público o disposto no Art. 25, do
C�mcílio Plenário Brasileiro: "Os clérigos mesmo religiosos
nao se envolvam em partidos políticos ou municipais, "poli
tícís vel municípalíbus no se imisceant".

Aliás, é norma geral, inspirada, mesmo nas determina
ções da Santa Sé, colocando-se os S8Jcerdot�s, sobretudo Pá-
rocos, "ACIMA E FóRA DOS PARTIDOS". .

E a ninguém escapa a sabedoria dêsse princípio, para a

harmonia e util pastorais das almas.
Florianópolis, 8 de maio de 1949.

(Ass.) Conego Frederico Hobolâ
Pró-Vigário Geral �()__().-{�o.-.()�)�)�()...()'_'()...()'_"(•
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2a.s. Aos. e 6as: Rio - Santos - Paranaçuá - Curüioa
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' i Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 toqares. ;�
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PASTA DENTAL
ROBINSON

. 'CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

�dos os' preços de moedas de
. <Ouro, Prata, NiqueI e Bronze,

Preço 2tl,oo em todas as livra
fria.s da cidade.

Pelo correio Cr$ 25,00.
.. � O : ••••• '!! •••

,,,'O·R. RAPAEL G, ÇRlJZ LIMA
oe

,pR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

í\DVOGAOOS
"Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
4t' • " .. t,_� .. 4 .. • .. • •• .. � .. .. .. .. .. ..

,(;asa Recem
consnuuíe
DES oe UPA DA

- RUA FELIPE fIIEVES
6xl0 znezros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃt

Mistol
re5entações

FIRMA .IDóNEA, ESTABELECIDA EM .:>ÃO PAULO {CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DlSPOE DE DEPóSITO, jACEITA
NOVAS REPH.ESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ÓRDEM.

RESPOSTAS À CÀ.IXA POSTAL, 245 - S,iO PAULO.

........ " .. � ..

·Moitas felicidades pelo u.ela••
,..to...4e seu filhinho 1

Mas, não esqueça., que o meUl.)
tJ!5resente Pl\llt o 8.6 "PIMPOLHO·
_.i. oma caderneta do CRllDITC
(�UTUO PREDIAL.

RESFRIADO
use e

I
I
-,----�----------------

Arvores frutíferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais na.i!

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomíeultura

IH. J. Cipper,
.Corupá.

II
Mun. de Jaraguá � Estado de Santa Cataríua.
Pecam catalago gratuitamente.

vEiõf-Sfi)õrõiOfvõ1ém_ -Guia do Paraná:-
Grande área ne terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capiuü-Bairto-Borreiroe
A rea de 14.2 metros de frente por 1.850 de fundos, i.ncLuindo

< 6 casas de madeira e 'uma de material.
TRATAR:

PLANTANDO DA

T-tm V. S. pomar, jardim e ne

»eessíta de árvores frutriferas e

':flores?
Peça catalogo, nesta praça,

"COIf' J. Costa à Rua Jerônimo
,Coelho na 2 Tenha sempre em sua

casa um vidro de
COMPRADORES PARA C.-\SAS Jil

TERRENOS
o Escritório Imobllf.árlo A. L. Alvell,

cSempre tem compradores para casas e
, eerrenoe.

Rua Deodoro 35. ,Misrol
�,�" () .

-

/�viso aos
'Iei'ores
PRC-3 - RADIO GUANA

iBARA, do Rio de Janeiro -
'1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa- Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. ALves.
do nesta região. O programa Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

"Copacabana Bluce" e "0 Es- Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeíro.
tado" darão o resultado ·dêsse ------. Leia, Divulgue e

cO������a�e;:�! a Rádio ., Empresa ({Viação Santa Catarina»' "J I.. nabara - Avenida Treze de· _.!
- oro :,

, Maio, n. 23 - 25° andar - Rio -c- ,/\ '"""<[T T � () 1
U

de Janeiro, contando o que sa-
�

.

.

...d� _

"
'.' �.' • . I O

bem, de trágico, de engraçado A Ell1�resa ,VJa�ao Sal�tta :atarma" Iinha de ôuibus que faz Q u mais
{);l fora do comum, e candida- percurso Flor-iauópol is - Estreito c Escola avisa aos possuidores de,
tem-se a um valioso prêmio que permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a Santa

·

aquela emissora remeterá a comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escriíórl« ii Rua L_,,.,.,,.,..,<.__,__,...........,,'__= ."
· quem fôr contemplado. João Pinto n, 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em- -�-�=,,_,;:""""" :"

"Copacabana Clube" - de presa.
·

SeguJ'da ft sexta-feira, das l·.i:,(�') Findo o prazo respectivo não serú permitido viajar gratuitamente
· �s 15.::l0 horas; e aos sábados. 'lOS que não satisfazerem ás exígeneias desta Emprêsa.
das l::t 30 às 15 horas. FlorianÓpolis, 7 de Maio de 1949.

f.)ir-tor do programa: Cal'lOE CmmnCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

-PaUut.
'

Puhlíca reracão dos comeroíaates e indusÚ'iaia com seus enue-

...

de Joiavile"
completo Orgam

Catarina
ii!

BOM NEGOCIO
Proprietários

pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Ct$ 100.000,00 renda

eMta de 10'/. DO ano com recebimento de juros mensais.
lnforme.ções nast..l redação.

dO

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Após estar perdendo por 2 a O. o Coriliba-, reagiu vencendo
, o Figueirense por 3 ii 2· .

'.

' �éde foi a grande fígura du embate e Fedato o melhor dos visitantes
Ha :rr:mt9 o p�bllco esportivo Desport?? SJ,bIa o Figueiren- processavam os preparativos I

sem para o local da luta muni- Hélio, Bráulío e Gastão (Abe

?a caílintal desejava rever o s� que ma ter pela frente um do grêmio de Irajá Gomide, em dos dos seus agasalhos contra lardo).

0r:z� do clu_be de Alto da time realmente forte, possui- toda a cidade o assunto princ,i-I o frio que decerto deveria rei- O JUIZ

G�ona da ·caI?Ital paranaense. dor de um plantel de verdadei- pal da semana nas esferas 'es- nar ao pôr do sol. Funcionou na arbitragem.

�mha-se <'>�Y'l:do falar. nas r03. mestres na àrte de chutar, portivas não era outro senão T r a vou - s e finalmente a com bom desempenho o sr. Al

grandes
_ vIto�Ias do conJunt:o tremados por um técnico com- o interestadual Coritiba x Fi- grande peleja, cujo transcurso do Fernandes.

dos calçoes ple�os. A �port�ll1:- petente. Armou-se o alvi-negro, gueírense. podemos taxar de regular. O PRELIMINAR

dade e como nao P?dIa deixar mandand� vol.ta� de P;:>rto Ale- Veio o grande dia. Um dia Coritiba, jogando num dia ne- Como partida preliminar de-

d:e �contec:er, :uma grande mu�- gre, o meia-direita Nede que ensolarado, embora o vento sul gro, com sua linha de frente fa- frontaram-se os quadros do

tidão aflm:u � praça .desportl- no ano passado constituiu o soprasse forte, fazendo com lhando constantemente, prin- Lira Tenis Clube '(amador) e

va da Fedelaçao Catarmens,e de seu ponto alto. Enquanto se que os aficionados se dirigis- cipalmente nos centros finais, do Figueirense (aspirantes),'
nao poude demonstr.ar :.10 pú- terminando com um empate de
blico florianopolitano a sua 1 x 1.

potencia, e isso na fase íní- A RENDA
cial da/peleja que pendeu le- Cerca de quinze mil cruzei-

,,\;"
vemente para o bando local ros apurar.am as belheterias.

que emocionou a assistência, TROCA DE GENTILEZTS
efetuando um jogo rápido, CL�m Minutos antes do início da,

todos os seus dianteiros em contenda, os dirigentes do Fi-·

grande forma, combativos e gueírense e do Coritiba troca
bem ' coordenados como a ram flâmulas é corbeiles de'

anunciar aos presentes. que di- flores, fazendo ouvir diversos

Nota da Federação C. de Desporlosl'°�'6�':��,i':R;gTE ���et�ieo�e������o\��o��:: ora�6�imAGEM AO 00-
,

, Tendo por local o estádio da dro parananense. Dizemos que VERNADOR

O Presidente da Federacão relevantes serviços que vem F.C.D., realizou-se, na tarde de o esquadrão corítíbano Jogou A peleja foi dedicada ao ex-.

Catarinense de Deportes,
•

I'�e!,tando 3.0 1.0�SO esporte; sábado, o esperado Torneio mal e com razão porque bem mo. ST. dr. Aderbal Ramos da

CONSIDERANDO que o ao- CONSIDERANDOmais que esta HInitium" de Futeból do men- conhecemos as suas possibilí- Silva, digníssimo chefe do Exe

caíuva E. C. solicitou a esta Fe- Federação não pode nem ctf'Vç cionado Torneio Municipal Uni- dades reais, através pelejas que cutivo catarinense, o qual ote-

deração o dia 15 do. andante, rícar à margem dessa hom2a'�-1 versítário .

assistimos em Curitiba. Acre- receu um� l�nda taça ..
prímeíró alegando um amisto- gem que além de proparcíonar, I Presente bom público, notan- úitamos que a falta de ambíen- 7'-::--:--"'__-::-::;==;::;;;
so com o Fígueirense F. C. e por partedo nosso meio desporti- do-se particularmente o belo te no gramado bem CO'TIO a Débe'l·s as def;;s't;J�· do'
depois informando ter escolhi- vo.de público o seu culto de amí- sexo e estudantes, o certame ausência de S�nford, sem ne-' U Ih}

,

.

do o. Paula Ramos E. C.; zade e apreço ao eminente es inicial de futebol acadêmico nhuma contestação o ponto oeste dr "urnpa'
CONSIDERANDO que, logo 'a tadísta oarriga-verde, possibí- desenrolou-se com grande brí- alto, tivessem sido os fatores ii D "'" -

seguir, o Figueirense F. C. pe- J.ltará, na ocasião, se mais en- lho proporcionando bons mó- c.lP má apresentação do conjun- Washington, 16 (U. P.) - O

diu a esta Entidade licença pa- tn�laCf:'m os Iaçr s de cordia.!.icl:...-
I
mentos e sensações.

. to. Os dois nrimeiros tentos da Departamento de Estado de-

ra disputar um jôgo "amístoso. ce aesportíva ce dois Esta 'los Os jogos realizados foram: tarde, de autoria de Néde, fi- clara que as defesas atuais (tô

, nesta cidade, na mesma data, irmàr r., através elas represe-its .

10 jogo: Direito,:lI: Farmácia zeram com que todos acreditas- oeste da Europa são tão débeis

com o Coritiba ,F. C., da Capi .. Çl€S acima indicadas:
.

Odontologia; vencedores os sem que a vitória não escapa- que "convidam a agressão mi

tal Paranaense; ..o\)3SIDERANDO, rmaímerit« "formadoutos�' por 1 x 0, "goal" ria aos nossos. Mas o Coríti- litar" e acrescenta que os Esta-

CONSIDERANDO que, na so- qUI?- nenhum prejuízo ou ínco-i- de Cíáudto. ba F. C. foi aos poucos desfá- dos Unidos devem "ajudar" a.

lução de problemas dessa natu- veníencía haverá na marcacão 20 jogo': Ciências Econón;licas zendo essa impressão, passan- reconstrução dessas defesas•.

reza, não cabe à. Federação ape- .1i; nlltl'l3, data para o amis�.):,,;, x Farmácia-Odontologia. 'Ven- do a coordenar melhor. Veio o com as despesas do primeiro

nas solucioná-los em face da 0111.,re o Boca�\1va E:' C. e o Pqul" 'cederes os "ec-onomistas" por tento <te Toni aos 35 minutos, ano do programa de ajuda mi

prioridade de pedido, senão R2.mos E. C" eis que ambos es- 2xl, tentos de Saulsinho
-

(2) e diminuindo a diferença e logo Iítar, no total de 1.130 milhões.

também levando em: considera- tão sediados nesta Capital; Cláudio. em seguida no segundo "balE- de dólares. \

cão não só QS ínterêsses d03 Assim decido: 30 jogo: Ciências EconômicàS time" quando os visitantes Em documento oficial, o De-

Clubes corno, príncipalmentç, a '10) - defiro o pedido rormu- x Direito. Terminou empatado passaram à ofensiva, tornando p.artamento de Estado revelou"

atenção 3.0 público, bem mere- lado pelo Fíguetrense F. 0., pa- sem abertura de contagem. De sem efeito.as acões dos disnteí- em detalhe, pela primeira Vie�,' ,

cedor se lhe proporcione agra- ra a realização rle' um jogo acôrdo com o regulamento do ros adversários, veio o empate o seu plano de ajudar as nacões,
.,.,

dável momentos n t
.

t t d
.. ,p,O'I' intermédio de Minela con- livres a fortalecer as suas defe-

ao e ovas a ra- amis OSO, nesta Capital, com o cer ame evena este prélío ser

ções; oorttíba F'. C., do Paraná, nú também desempatado, com o
tra o seu próprio quadro, numa sas.

CONSIDERANDO, pór outro próximo dia 15 do andante, ee- que não concordaram os "eco- jogaoa infeliz. A contagem O programa será aprresenta-

18,do, que o encontro que o Fi. dendo-lhe, para talJ.to, a Praça nomista", alegando terem (2 x 2). reflitiria bem o desen- do em breve, ao Congrésso,

gueirense F. C. vem de acertar de Desportos desta Entidade na- vencido o tOTIleio com 1 jogo rolar do prélio, mas aeontece pelo pDesidente Truman.

com o CoritibaF.C.,para o qual quêla data; ganho e 1 empate. A equipe de que houve um vencedor. Apro- Destinado a vigorar por vá

solicitou a data de 15 do andante 20) ceder o dia 22 do corren-IDireito
ficou em campo e fêz a

veitando um chute de Bâby, rios anos, êss€ programa será

é em homenagem ao 'Exmo. Snr. te ao Bocaiuva E. C., para nell:- execução das. pe1ílalidades má- César aos 33 minutos desempa- separado e distinto do Pacto

Dt. Aderbal Ramos da Silva, DD. disputar o amIstoso com o Pau- _ximas de desempate. H01..1.ve ai, tava a p.artida, anunciando a do Atlantico, IDa§ completá-loy

,Governo do Estado, recém-che� Ia Ramos F. C. I desentendimento,
á vista das vitória do seu bando, por 3 x 2. realiz.ando os principios do au

Rado a esta Ca,pital, não somen- A Secretaria, para dar ciência interpretações surgidas, não Assim. depois de estar vencen- to-auxílio e da ajuda mútua.

te como regozijo pelo seu re3. aos interessados, juntando cõ- ficando esclarecido e apontado do poi· 2 x 0, tombou o Figei- P d·
-

·

tabelecimento físico, mas aü:- pia do presente. o vencedor do torneio, sendo ren.se, .mas podemos .a�entuar e Iram a loterven ....

or" porque S. Excia. muito . me- Fpolis, em 11 de maio de 1949.' que com a 'execução de penali- que cam com honra, pOIS soube... F d
rece de tóda a classe c1espnrtl-

'

dades todos os quadros fica- ser um adversário à altura" çao Da or
,'1. catarinel'u,e, pelos al�0s e I (as.) Flávio Ferrari Presidente ram igualados com 1 vitóTia �atalhan,do _com deno�o.té�ni� 1

•

Detroit, I? (U. P.) - O pre-
cada.

'

ca € sobr,etti.?o. c�m dlscIplma. Sldente do Smdicato dos Traba-

Ao que apuramos, êste é Quant? a �lsclplma, p�demos lhadores na Indústria Automo

assunto que a diretoria da F.A. �onfeI'lr grau 10 ao� dOIS qua- bílistica, Sl' ..Walther Reuther.,
�

C.E. irá resolver em próxima i �,ro�, que de:t� fmma soube�
I
solicitem ao govêrnb froeral,.;

reunião.
. la::n ena�teCt.l.? futebol dos i que intervenha na greve con-c

, dOIS.Estados vlsI?hos. COI? a ! tra a "Ford Motor Company'�,.

S B pa�tlda de dommgo, maIS. se! já que a emprêsa rejeitou a

, �omingas F�d�igo c?nvi?a aos parentes e pessoas de sua ervi�o rasUeirO fOltaleceram os laços de aInlza-1 oferta dos dirigentes sindicais

relaçao para aSSIstirem a rrllssa Que será rezada no Asilo 'de d' B B 11
de ,�ntre c �ute�ol de Santa Ca-I para soluc�onar a parede, hoje

:'Orf.ã� (St�. �erezinha) no altar rtiÓt no dia 19 de maio (quin- a \I
tmma e Parana. com dez diaS de duração.

t�-felra) .:as • horas, em sufrágio da alma de seu irmão AntôM TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO: ALTOS E BAIXOS Ford, depois de {rejeitar a.

n1w Fedngo pela passagem do primeiro ano de seu falecimen- 19,00 - Sumário dos Progra- No quadro vencedor ãestaca-: proposta do Sindicato, apresen-

to.. 1
'mas. mos Fedato, o melhor do con- ! tou uma contra-proposta, por

.

A todos os qu� comparecerem a êsse ato religioso anteci- 19,05 - Inglês pelo Rádio. Fa- j�to, secun?ado p<?l' Ribeiro., I s�u turno. O Sindic�to -está an.-

_pa os se�s agradeCImentos. . mília Baker. NIvaldo, Rene, MarCIO e Hugo.' 81OS0 'por que termme a greve,

_. _

" _� I 19,15
-- Noticiário. Da. linha diante,ira todos em I que forçou a.s fábricas "Ford"

--------------------1 19,30 __ Música de Nossa Épo- plano regular Na equipe local! a cerrar suas portas.

ft.ll
! ca '/" repetição. salientamos. Néde como o me-I T ;t .. ,;

n Ila1120,00
- Rádio-teatro: "Sete lhor do ,gr�mado. Hélio, feo�í-

1

p! 8'l'P aiUa� feHf�fl�
: , _ Mulheres", de' J. M, das, BraullO, bons, senao os Or' d M d

"

CI t,'
'" Barrio.

. restantes regulares.
lan o e euos,. : emen .-'

I
no Gunhy Mafra, AlOISIO Costa.

20,30 - Palestra. OS QUADROS Dolores Prado Homero Borba
, 20,45 - Mania Liter, piano. Coritíba. - Nivaldo, Fedato Nivaldo Lopes,'Vanda éaetano'"

A Diretoria da Producão Animal avis
.

t .

21,00 - Noticiário. ; �enê; Mareio (Gouvêa), Ri- João stern, Piedf10 Rocha, Ma:
que a, X�Ia �XPOSIÇÃO'DE ANIMAIS � �R��U���le����� 21,15 - c�mentário da Grã- oeIro e Hugo; Baby, Merlin, ria Oliveira, Berta E. de Oli

VApOS, reallzar-se-a na Cidade de Salvadt}"" no E t d d
.

Bretanha. César, Toni e Renatinho (Pau- veira Beni Machado Waldivi-

Bam, en�re 23. � 30 de Ol�tubro do corrente an�. '

s a o a 21,30 - Osquestra Escocêsa linh.o). .

- '. na y�leri� de Barros:Aimé .ca� 't

�ualsqueI mformaçoes sobre a inscricão dos a' ,
.

da B?�. , .

Fzguelrense -.Mafra, GarcIa laclO, Mana MadalenaMartins.

T�fel�ld�'n�:rtame p��el'ã.o s�r soli�itados li' Diretorianá���Od�� 22,00 - SU�al?� das �ot1clas (Marco) e Morací; Minela Arão BonifáCio, Industri.a Reu.-

çao AnLllal em FIOllanoDolls CaIxa Postal 184
e RadIO panOIama. (Papico), Santos (Minela) e: nida .Jaral?;1}{t SAR e Ricardo·

,
�,. -, ':t. 22,30 - Fim da transmissão, Diamantino; Leoniàas, Néde, I Martins ..

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Missa de 1- aniversário

Diretor,a de Produção
CONVITE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

.

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

• • •

Dr. Alva'fo de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

m.
Sábados: 14 ás 17 hs.
�-_ .._- -----,--

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurglca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
J)os Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i 7 horas

RUIi Fernando Machado,. 10
_ .. '--....,..,..,.,.._

DR. LINS NEVES

.,R. POLYDORO ERNANI DE S I

THIAGO
Médico e parte�o

J)o Hospital de Caridade de FIo.'

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )t!.
I

eíalrnenta do coração e vasos

,Doenças da tiróide e demais gian
dulas internas

imulca e cirurgia de sechoras

-IPartos
PISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
D.IOGRAFIA - METABOLISMO

�ORÃRIO DE��ULTAS-:
Díàríarnentedas-1l:1·às-1·g. ho

ras.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 13
Fone manual 1.702

RESID�NCIA �

i.Tenlda Trompowski .2
Fone manual 7118

Dr. Mário WeIlA....
Clblica médica de adultos e criasçaa
Consultório - Rua Joil.o Pinto, 16

Telef. M. 769
CODsulta das 4 ás 6 horu

....idellcia: Felipe- Schmidt II. U.
Te1ef. 811

Dr. Guerreiro da
FODseca

I Carros para o interior do Estado I Bom binóculo
.

-

Grande visão·
\a conceituadao horário dos carros de que é agente. nesta capital,

firma Fiuza Lima & Irmãos, é i) seguinte':
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cl excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a. {eiras

Nova-Trento

& A. VIAÇÃO ANITAPOUS - SIl. e 68• feirlrS

16 heras
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Cirurgia geral _- Doenças de Senho- de 100 cm3.

ras - Proctologia VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
Eletr icidade lHéd.ica de 100 cm3.

Consultório: Rua Vítor Meireles
I
n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-

28 - Telefone 1.307 te curtas, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernezína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba �viárja, Vacina Contra a Peste Suína, eu. .. . .

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

(
Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Diretor da Maternidade e médico do
Hesidência: Rua Vidal Ramos n.

Hospital de Caridade
65 _ Telefone 1.422.

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS CUnica Médiea e Cirúrgica cio

Diagnóstico, controle- e tratamento I
.

DR. AUJOR LUZ
eapecializado da gravidês.

Di�tur-I Médico-Operador-Parteiro
bioa da a.doie�c�ncia e da �en�pau- Doenças internas de Adultos e

•111.. Pertubaçoes menstruais, 1 'l(J'l." Crianças
maçõé� e tumores do aparelho geui- 'Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Ia) feminino.
• Doenças de Senhoras _,. Partos -

Opera.ções do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
palI, apendice, hérnías, varizes, etc.

_. Pulmões _ Estomago - Figada
Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose

�ra.'!)
.

Raios X - Eletrocardjografia
·tt.SSISTENCLA AO PARTO E OfE- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Tríbunaâ) Rua Santos Dumont, 11. 8.

J>oenças glandulares, tiroide, ová- Conaultas das !J ás 12 e das 3 ás 6

rios, hipopise, etc.) __ Fone 841. PLORIAN@POUS
l}bnurbios nervosos - Estertlíuade
.- Regimes.
COlÍsultório R. João Pinto, 7 - Tcl.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro -- Eãi!.

t:roz e Souza - Tel. 846.

Especializada em artigos para
Dr. Roldão CODs.uI homens

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo 'RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA·
�URGtHÕRfs°�s1-��TcPs� s... ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS,
l"'o.mad9 pela 'dP"culdaddes�e pMuedi!o· MANTEl'iT PERMANENTE E.BTOQUE DE ROUPAS FEITAS ,............. . ..etna da Universí ade e...O a • Y.L

onde foi assistente por vária' ano. do PARA HOMENS , ,... . _ .

Serviço C'rúé!�'àadoNJ:°f. Allpio
ARMARINHO EM GERAL -'CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR.. FRANCISCO CÂMARA

Cirurl!Ía do estômago e ,.ia. eirc:ula· TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.' NETOres, intestinos delgado e �Io, tirei-

�::�:��:::��;�r��;rÊ(:: Tudo pelo menor preço da praça Escritório: ��:O��;e Schimidt
l'�lípe Schmidt, 21 (altos da CaD 21 (sobrado) (Alto da casa '�O

Ilelidencraa:ra��!f.i���i�j��or, 170;' Faça uma visit.8'à nessa Casa e verifique �����Ja: Rua Alvaro de car-
.

nossos �reços e arUGOs valho, '36

Especialista
Médico - Éfetivo do Hospital de

Caridade
nUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.56{)

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: D1!s 1,1 ás 17 horas.

DR; NEWTON d'AVILA

QUER VESTlR·SE COM (ONfORTO E ELEGAtKlA.,
PROCURE

IHfaiataria
Ao

Mello
"

RU8 P'�lipPt Schmídr 48

Dr. 'a.lo 'oatu
Clínico e operador

Cen.ultOrio,., .Rua Vitor },Ieire!.... U,
Telefone: 1.40$

Ct>unlta. das 10 áa 12 co du 14 ••

1! Itr.. Re.idência: Rua 'B!QlDe_.
22. _ Te!ef01le: 1.6:10

------------�---
.' Dr. :.�1'S. Ca....Jcaal
Cliniea eo:cluliumcnte .de criaJIÇ&a

Rua lSaldanba Mannho. 10
TelefODe )[. 7$2-

-: DK�A.·-SANiÃEÜ�'
(Formado pela Paculdade NaciO'
nal de Médlclna da '(jnlvel'sidade

do i!r.as11) _

"Mico por concurso da .t9slstIlIt
da a Psicopatas do Distrito

JJx..ínterno d�ede��Pital

PSIQUIA-Itr[co e ManicOmio judiciárIo
da Capital Federal

b·lntemo da Santa Oasa ce W- ,

5eJ.·lcórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA MmJICA - DOENÇAS

NERVOSAS IOonsultrlr1o: Edlf[c!o Amélla
"eto - Sala 3. I

Residência: RU!! Alvaro de Caro
,.alho, 70.

Das 15 los 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208 .

Residência - 1.305.

Predutos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

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

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

e.ee g.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOu cm3.

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

lOJA DaS CftSEMIRftS

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

ro���ílA ©�
w� �CCIDENTES PO

5Êo:! $O'C·At.!

po�ro AU�G!)'E
� -'-'r=;--;;ç

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,O 68 • 1,· ANDAR

CAlx ... POSTAL. �QlI - TEL.EfOHE 6iH·(! .'n;t.eG8AMAS, .PROTECTOflA·

Ageucia Deral para Sta. Catarina
"ua Felipe Schmidf, 22-Sob. .

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIAN9POLIS

I"
J. _Ibo•••

�- e fiii7ITWTE

Visão maior e mais pc:rf�ita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bani livros, sobre todo. o:a

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 .. Florililuópolia
........... " .. ••••••••• , •• II

Plaina
VENDE·SE uma, de 4 faces, com

pletamente nova, marca RAIl\iANN.
com transmissões. Ver e tratar na'

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

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

Florianópolis . ,

,-_.....---- " ...........�__,..-'�. pc,.". .

................. ..,.). '.

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

Preferindo-o está
acompanhando a moda .

.. .. .. . ' .

Cemita., Qr.vfiltAl, Pi'amea
Meia. d••

·

melh'lre'i peJol me

nores preçol .6 na CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Msfraj

Flol'�anópolis

Dr. Lindollo !JI.
.

Pereira
Adv�o..contaJtililta
Civel -. Comercial

Con_tituiçõa. d. loci.da.cl••
• H,r�1 CONIGt�•.•� g.ro,l.
lChga,,Jlbop. conta.beia.,

��iaüO•• maICOa, dUP<lftdo,
n..

' Rio. de oon:lapond.nt•.
Eacrit6do : Ruo Alvaro d.

Ccuovolho n. (3.
Da. 8 ã. 12 hera••

1'.l.fQI1. lt94

............... .. .. .. .. •• .. 001

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para o mar.

Informações nesta redaçã-o

f'abl1.'lCcnt. e c:U!Jtl'ihuido.A'sS dO:í4 gfCmCidol\l co:r>·

f*Cçõ•• "DISTINTA- • RIVErr. P�'I!I',.tu, um (1:r\()n�
de l1ol't2mento d. CiQsemi:rnll!l 1'lil<t:!tíde.. 1: l!'bl!'
nona e bU:ó'OtOQb algud5o!!l, mONfllllo 0 �'!fiar�I�i;§� n.

pall'c ulfc:dabnl. quI') '6cab� dhetoml!>:nh tlU!\

S:nr.� Com.l!"Ce.�teil!i do 11rlt.Z'iGI' no lJ(6nUdo de. Ih\\} faz", I'�rr, 'UO"

F�oriaft6poUIll; -. FILIAIS em B�amenQu o LQj�ti
MbrioCi"; li Cc.c ..1ft. CAPITAL- ahcuna o '-gllh��aa dOIl

vllldto Gfttl!llll d& .f�tut:fj'f5m Itt1:CUi aompl'�e� MA"I'RJZ em

i ["CPF

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Mindszeoty graV(1-
'mente enfêrmo

CIDADE DO VATICANO, 14

( U,P,) - O rádio do Vaticano
informa que o cardeal José MÍn
dszenty, primaz da Hup.gna,

,fIOr.anópoll,. 17 dle Maio de 1949-- que se encontra encarcerado,
1 "está gravemente enfermo e

perdendo a razão".

Econô 'Ti"'W"\1�'COS Cita como fonte dessa ínror-
1....& mação, um médico Hungaro

I I que reside em Viena e chegou
(De uma série de artiços) recentemente a Roma, mas cujo

Quando VIVl:.uUOS no reino da Ampliei por isso, a ideia irucial nome não revelou.

economia liberal, em que mal se em vez de um Conselho, apenas pa- O cardeal Mindszenty está

compreendia que o poder publico ra o mate, pensei que se deveria preso na Hungria desde que o

interferisse na economia, êste po- criar um orgão que pudesse abran- Tribunal Popular o condenou,
dia ser ignorante das questões ati- gel' todos os produtos do pais. em fevereiro, por supostas ati

nentes a esse aspéto da vida cole- Apresentei então, à Cantara um vidades de espionagem, traição
dva, Era o regime de cada um por projeto criando o Conselho Nario- transação em dolares no merca

si e Deus por todos. O particular 'nal de Produção que se distribvdra do negro. É esta a: primeira no

que resolvesse as suas dificuldades em Secção conforme os produ los tícía que .se tem sôbre o estado

como pudesse. a serem atendidos, prevendo-se, de saúde de Míndszenty, desde

Quando porem, o falar cconor-i- desde logo, o funcionamento das sua condenação.
co tomou vulto e se tornou com- Secções do Mate, Secção do Pinho Publicações católicas, afirma

!plexo, os problemas dele decorr-eu- e Secção do Algodão. Secções de ou. ram, antes e durante o julga

tes passaram a chegar ao gover- tros produtos seriam criadas poste- menta, que as autoridades hun

no, com frequencia que aumenta riorrncntc, conforme fossem pare- garas haviam ministrado dro

dia a dia, exigindo dele soluções ccndo necessárias. gas ao cardeal para obter sua

definitivas. As forças produtoras Menos feliz porem, do que ()1I-1 confissão.para ele corriam em busca das

I
tI'O prejo meu, de Conselho, Q de

_providências qne só ele poderia Educação, que, embora com modif'i., L------------'dar. É de ontem, em nosso F.s(u-
I cações,

foi convertido cm lei, o pro- uva perdida
-do, o que se verificou quando das

I [eto
sohre produção não passou da Pelo sr. Sgto. Pedro W. Broges,

crises da industr!a c comercio do Comissão de Agricultura, Esta, Iou- da Policia, foi-nos entregue ante

mate e da madeira, Viviam indus- vando a intenção que me animou, ontem à noite uma luva de COHm,

triais e exportadores cm correrias, mas entendendo que aí se regulava perdida na Rua Conselheiro Mnfrn.

convocados pelo govêrno do Estudo a proposição como subsidio para o O dono poderá procurá-la na ge

em Congressos, para debate rio :15- estudo <los planos nacionais prc, rência deste jornal.
sunto em busca de soluções. Era o vistos na Constituição, ..
atropelo e o tumulto que mal penni- Quando, na Comissão de Defesa

liam atender as emergelleia'l. Econoruica se criaram os Serviços
Chegamos &-.pois á formula feliz I

de Pinho e de Frutas, pareceu-me

dos Institutos que, mau grado er- que se enveredava para uma for

ros e dificuldades, constituem ór- mula semelhante aquela do meu

gãos especializados 110 estudo dcs projeto. E ao ver que se tendia pu

respectivos assuntos, c a que as ra destacar desta Comissão o servi

classes interessadas podem rccor- çã de Pinho, para constituir nu no·

rcr, mesmo porque elas lhes dão vo Instítuto, não me furtei de insis

tambem a sua cooperação. til' na ideia que aCamara considc-

Mas, temos apenas os poucos rava verde, e, com rapida cxpcsi ,
produtos a que eles se destinam? cão escrita, fui a quem podia Influir
Só estes merecem atenção do Pi;' no caso para mostrar o certo da

der Público? Eis a questão qw? orientação que a Comissão referula

formulei a mim mesmo' quando. na vinha seguindo. Em vão foi ainda o

Cuuraru Federal. em 1935, cog:ta- meu esforço pois, os Estatutos do

ra ele um orgâo para a defesa do Instituto do Pinho já estavam

mate. Indicado pela zona Norte - prontos e não se podia mais recuar.

catarínense, me cumprin, na Coma- Depois, a fnria politica contra tu

ra Federal, zelar pelos assuntos df;)s.' do o que se tinha feito no peiiodo
sa zona, E o mate em crise, estava getulíano voltou-se tambem contra

desafiando a minha atenção. Tratei os Imstitutos economicos. Conse
eorn o Presidente Getulio Var..as guiu-&c extinguir o Departamento
sobre a ideia de se organizar um do Café, embora ele tenha continu

orgão. de defesa do produto. Fui, ado a funcionar em liqnidação que

por sugestão deste entender-me com não acaba nunca, tendo mesmo' vo

o dr. Leonardo Truda que tinha es- zes .autci-izadas clamado 'já pura

periêncía f'eit a no Instituto do Al- que seja restabelecido- E ;1 prc
cool e Assucar, criado em H3í. meneia cada vez maior dos prohlc
Embora contra o parecer deste, que mas economicos não permitiu que
considerava as condições que ro- se extinguissem os outros orgão que
deavam o mate diferentes dos do os atendem, poucos ainda para as

assucar, mantive o ponto de vista exigencias da economia nacional,
• OFERTA ESPECIAL DA

de que o mate precisava ter tam- mau grado a amplitude desnecessá- I ' ______
bem o seu orgão de assistencia . .lil riu que tomaram. .....---
então pensava eu tambem no pinho, Cada v,ez mais porem se impõem $�T

que, pl'Oduto iguabnente de interes- tais orgãos aos governos, não ape-

--

lUD ITV
se da zona norte, tinha ,direito ás nas para este ou aqnele produlo, 0 �\:., "J
mesmas atenções. nem só para o estudo de certo� as-

F lor'dnópollS ru. f!RADENlES,19

Ao demais, existia 11a Camat'a va- petos da produção agricola, c;,mo
rios projetos de lei que visavam as varias inspetorias que teniQS,
eriar orgãos desse (chamvaam-se mas, para orientação· da politica
(mtão conselhos e não Institutos). �conomica no seu conjunto e pla-
Era o Conselho d)l Borrach'l, o nificaçã:o da economia. ,

Conselho da Castanha, o Conselho E, ainda que, no ambito nacional
do Algodão que se pretendia criar. a Constituição de 1946, com o C .n-

Com projetos criando o Conselho selIlO de Economia Nadonal po::
do Mate e do Pinho, que estava 110 ela criado, tenha atendido aos pro
iI'Il,eu propósito sugerir, ficaria a eco- positos que o meU projeto de Con
nomia nacional com um numero selho de Produção, em 1936, visava,
demasiado caro e disperso de en- nem por isso, poderão os Estados
tidades eeonomicas, sem que uin- se dispensar de ter tambem fiS seus

da se atendesse o conjunto da vida eonselbos regionais. Estes coorde
ecoDomica nacional, narão a vida economica local e SI.'r'

<,

1.

Conselhos

I·
,'� /':.

, �-,.

y,

L

Fino cromo PRE TO. MARRON
SOLADO DE BORRACHA
Oe37a44 - Cr-l/. :145.-

v1rao de orgãos tecnicos cm que o

governo estadual possa assentar

uma orientação ampla e eficaz lJG
.

mundo economico para melhor exi·
to das propTias atividades particu·

lares�\
Nem outra é a orientação do go:

verno americano que tão frequente
mente costumamos invocar. Ali.
Truman tem a seu lado, o seu Con·
selho Eco�omjco consti'tuido PO]'
notáveis economistas, sob a direção
do G, Nourse.

Carlos Gomes de Oliveira

o nosso
CUIDADO COM A "PELE

DA UNHA"
A "pele da unha" ou cutíci

la acompanha o crescímen
da unha, a cuja base fiê� ad
rente. Com o tempo, vai-se 'ct�
tendendo, até que se romp
Formam-se, em consequêncí
pequenos ferimentos que p
dem infeccionar-se e transfo
mar-se em' "unheíro". Pai
evitar que tal aconteça, a CI
tícula deve ser delícadamem
afastada e aparada com teso
ra própria.

Evite os unheiros, C11

dando conuenientemei
te da caticuto das unha
- SNES.

. , .

omverscmo
Por motivo do nosso 36° ani

versário, ocorrido no dia 13 do
corrente mês, recebemos mais
cartões e telegramas das se

guintes pessoas amigas: dr.
Roberto Lacerda, diretor do

Departamento Estadual de Es
tatístíca: dr. Armando Ferrei
ra Lima, alto funcionário do
Ministério da Agricultura; Tte.
Nogueira Castro, 'Pela Associa
ção Atlética ,.Barriga-Verde" ;
Bento Vieira, e ainda dos se

guintes artistas de Rádio e Tea
tro de Variedades desta capi
tal: Mozart Regis, Ocí Campos,
pelos Cancioneiros, Narciso
Lima, Gustavo Neves Filho,
Valdir Brasil, Nabor e seu re

gional, João Sebastião da Sil

va, Demaria e seu regional, Os
marina Monguilhot e Aldo N.

Gonzaga.
A todos, as expressões do

nosso sincero agradecimento,

Gaspar:
Sob a direção do nosso CO]

frade Evelásío Vieira, e red,
torlado por Acylio Acácio J
Pires, acaba de aparecer n

próspero Município de Ga.,
par, o Semanário cujo títUI
epigrafa esta nota, com o, pn

CASAS E TERRENOS pósito de ser "um, veículõ pTI
Possue v, S, casas ou terrenos para pugnador do progresso de UI

',el1�er? Gaspar maior".Nao encontra compradorv
Entregue ao Escritório tmobütãrro

I
Ao novel colega os nossos 11

A, L, Alves. tos sinceros de francas prosp
Rua Deodoro 35. ridades.

FRECHAN
O conspícuo professor Wanderley Junior, "com

enorme relutância", deixou-se vencer pela "recipro
cidade de velha e sólida amizade" e concedeu sensa
cionais declarações a um jornal paranaense. Corno
era de prever, disse .ao Diário da Tarde da sua terra o

.que não poderia dizer ao Diário da Tarde da nossa

terra,
Deixando de largo os enganos que o vespertino de

Curitiba cometeu ao encher a ficha do seu entrevis
tado, cuja vida pregressa, in loco, foi omitida, passa
remos a comentar, hoje e amanhã, as afirmações do'
desastrado politiqueiro aracauriano.

•

"Espírito atilado, reconhecidamente superior e

culto, ilustre advogado e destacado homem público
de Santa Catarina, um. dos mais prestigiosos elemen
mentes da União Democrática Nacional" - o sr.

Wanderley Junior, ao pêso de tantos predicados €co

lógicamente descobertos, lá na Cidade Sorriso, me

Teceu negrito para esta declaração: - "Desaparece-:
ria a U. D. N. de Santa Catarina, si, argumentando
com o aue 'Parece absurdo. caso êsse uariuio viesse
a apoiar a-candidatura Nerêu. Ramos

-

à Presidência
da República".

O sr. Wanderley Junior, que não é nem catarí
nense nem chefe da U. D. N., com essa declaração,
pela segunda vez, em poucos dias, avançou o sinal �

para usarmos palavras do sr. Adolfo Konder, que é
catarínense e é chefe da U, D. N.

Nos partidos, como nos exércitos, o comando é
função dos generais e não dos furrieis. Ainda no' dia
6 do corrente, o sr. Adolfo Konder, pelo seu jornal,
nesta cidade, e para que a história [õsse escrita C01n

justiça e com verdade, desautorizava considerações
alinhavadas pelo mesmo órgão, a propósito de um

interoieui que concedera à A MANHÃ, do Rio. E essas

considerações retificadas, segundo a crença geral, ha
viam saído justamente da pena do sr. Wanderley
Junior. Inconfonnado com o castigo de dar marcha-

11é, para não avançar o sinal, o sr. Wanderley Junior
rebelou-se ainda com a seguinte ordem do chefe do
;seu partido: "Contuda;, cumpre não esquecer que,.
ein política, é sempre desaconselhável sacar a desco·
coberto sôbre o futuro".
Contra a decisão de seu supeTior hierárquico, de mo

do solene e ostensivo, ·está a lúgubre profecia do en

trevista de sabado: - "Si. .. caso êsse partido" .•
fizesse 1sso, deSa1Jareceri�!"Há mais e mais grave. O sr. Wanderley Junior,
depois de afirmar que a U. D. N. catarinense desapa
receria se apoiasse a ,candidatura do sr. Nerêu Ra-.

mos, teve que responder para onde ela iria.
Declarou que "para debaixo da legenda que trou

xesse .0 candidato que melhor garantias ojie1"eCeSSe
aos altos interesses do Brasil". E que" "iriam; todos".
unidos".

Como se vê, o sr" Wanderley Junior ,além de sa

car a descoberto sÔ'bre o futuro, praticamente assu

miu a presidência da U. D. N. barriga-verde, passan
do, de imediato, a dar ao partido orient.ação e rumos

diy.ersos dos que lhe eram indicados pelo sr. Adolfo
Konde.r. ,

..

)Das afirmagões do, 151'. W,anderJ.ey Junior, evi

dente uma conclusão: a U. D. N. catarinense não ,está.
ameacada de cizânias 'Ou dissidências, de vez que, pa
ra os

o

caminhos agora apontados por êsse político,
irão todos, unidos! Assim, o que ocorrerá será uma

deposição ou destituição do atual comando, ou, en

tão uma simples expedicão de nota oficial, recolhen
do 'o sr. Wanderley Junior ao &eu pôsto de cerra-fila

ou jogando-o às urtigas.
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