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Crônica
-'

discutida ou votada pelo- que Ioram
'

os trabalhos encerrados _e Cl:,I',l

sessão convocada para segunda-Ici
ra, à hora regimental, com a se

guinte ordem do dia: vários proje
tos de lei.

À sessão de ontem, que foi pre

sidida pelo sr. Rui C. Fucrschnet

te e secretariada pelos 51'S Pinto

de Arruda e Wigand Persuhn, esü

veram presentes 30 srs. rcprcseu

tantes.

.

Ano XXXVII _I
�==========================================�====

Após lida a ata ela ultima sessão,
que foi aprovada sem emendas.

teve ciência a Casa da' rr.até

ria de expediente, constante de vã-Florianópolis--��hado 21 de Maio de 1949

Incidente na Voofe
rência d., Genebra
Genebra, 20 (U. P.) - Houve

ontem vji,Vo incidente na Co
missão Econômíca da Europa.
quando o chefe da delegação
soviética, Arutiuman, atacou
violentamente o chefe da dele

gação britanica, Mayhew, che-

M gando a compará-lo a Goeb
bels.

O delegado britanieo, War_
ner, declarou, então, que Aru
tiuman respondia a argumen
tos econômicos apenas com,

injurias e propôs o encerramen

to dos debates, o que foi apro
vado por 11 votos contra 6.
Finalmente, também por 11

votos contra 6, a Comissão re

cusou inscrever na ordem do
dia a questão do desemprego
na Europa ocidental, questão
agitada pela delegação sovié
tica.

o «&Iadalena» seria
-reconstruidf»

Londres, 20 (U. Pi) -- O en

�nheiro britanico, sir Frede
rick Robeck, presidente da fir
ma "Irland & Wolff Límited",
construtora do transatlantico
"Magdalena", sinistrado á en-

- trada da barra do Rio de Janei

.., ro, declarou hoje aqui que se a
'.' secção de pôpa do navio pudes

se ser rebocada para a Grã-Bre
tanha não haveria dificuldades
na reconstrução do barco.
"Entretanto, até o presente

momento, não recebemos qual
-quer notificação sôbre a proje
tada reconstrução do navia" --
disse êle. IO referido engenheiro decla
rou não possuir elementos para
confirmar uma noticia proce
dente do Rio de Janeiro infor
mando que a pôpa do "Magda-
lena" seria rebocada para a

Grã-Bretanha, onde uma nova

prôa seria construida e adap
tada ao navio.

Pedida a condeoavão
Rio, 20 (A. N.) - Acha-se na

lÜa Vara Criminal, em vias de
conclusão, o processo movido
por in termédío do Ministério
Público pelo secretárío de Se
gurança do Estado de Pernam-
'ibuco, sr. João Roma, contra o

jornalista José Leal, que segun
do a queixa, estaria incurso
nas penas dos arts. 13, 14, 15,
n. III e 17, do decreto n. 24.776,
de 1934 (lei de imprensa), em
virtude de publicações em jor
nais e' revistas desta capital e
do Recife.
Agora o promotor Caetano

Montenegro Neto e os auxilia
res de acusação, advogados Do
ralécío e Hélio Walcacer, vem
de arrãzoar o processo,' juntan
do aos autos novos documentos
e pedindo a condenação do que
rolado. O juiz Mota Machado
titular daquela Vara, a reque�
rímento de representante do
Ministério Público, determinou
que fôsse aberta vista dos au

tos, em cartório, aos patronos
do jornalista para que os mes
mos se pronunciem sôbre as

JniOva� publicações. feitas pelo
q�relado contra o sr. João Ro
!:nã.

\
I

\
J

Washington, 20 (U. P.) - O Congresso: Sinto-me verdadeí

presidente Dutra foi entusiásti- ramente satisfeito por ter o pri
camente recebido pelos par- vilégio de apresentar-vos o nos

lamentares norte-americanos so distinto hóspede. Se já houve
reunidos em sessão conjunta. alguma época na história do

O chefe do Executivo brasi- pais e do mundo em que as

leiro foi aplaudido durante dois Américas devessem sem amigas
minutos ao entrar no recinto e unidas, essa época é a atual.
da Camara dos Deputados e Assim, tenho especial prazer em
frequentemente interrompido apresentar o chefe de um ga
no decorrer da sua oração de. vêrno amigo, o homem que
quinze min�tos. I preside?s destinos de u� �ran-
Esta sessao conjunta do Con- de e altivo povo, nosso vízínho,

gresso contou com a presença nosso amigo, o presidente dos
do presidente Truman, mem- Estados Unidos do Brasil".
bras do gabinete e do Supremo Às 11,33 começou a falar o

Tribunal, presentes também os presidente Eurico Gaspar Du
membros da comitiva brasíleí- tra. Falou em português mas

ra e os jornalistas que acompa- os presentes acompanharam
nham o presidente do Brasil. suas palavras pelas cópias em

Truman ficou sentado atrás inglês préviamente distribui
de Dutra, quando êste dirigiu das. A oração foi interrompida
a palavra aos legisladores e ás pela primeira vez quando o ge
aalerías lotadas. Em lugar de neral Dutra frizou que o Bra
'ficar em seu lugar de sempre, si! herdára dos seus ancestrais
na primeira fila da galeria pre- portugueses "o mesmo respeí
sidencial, sentou-se a sra. Tru- to pela lei e pela ordem e o mes

man na terceira fila de poltro- mo gosto pela ciência legal"
nas, exibindo vestido verde es- que sublinham a elevada qua
tampado e chapéu preto. .

lidade do talento legal brasileí-
Sete dos nove ministros do 1'0. Pouco depois nova onda de

Supremo Tribunal, usando to- aplausos quando o orador de

gas negras, foram os primeiros clarou que cumpria de acôrdo
entre os convidados de desta- com "as nossas tradícões na

que a entrar na Camara, au- cionais uma magístratura ci-,
sentes os ministros Murphí e vil, ímperturbada por ínterês
Blac. Alojaram-se os sete [ui- ses em jogo, como presidente de
zes num semicirculo á esquer- todos os brasileiros". Aprecia
da da tribuna. Às 11 26 entra- ram também os presentes a re

ram os membros do' gabinete, f'erência aos 120 anos de amí
com excecão dos secretários' To- zade entre Brasil e Estados

Formando professores para exercerem funçãe �

U
.

nas unidades escolares situadas .nas localidades ru-
bín e Snyder, dó Trabalho e do mdos e a menção dos presí-

rais, aqueles cursos permitem solução ao problema dá Tesouro sentando-se todos em dentes Hoover Roosevelt e Tru-

poltron�s á direita da tribuna.,'
man, pela obra de consolidaçãofalta de titulados com a vantagem de aproveita- Exatamente ás 11,30 entrou o dessas relações de amizade.

rem, nas áreas a que se radicaram os valores capa-
zes de figurar, com brilho e devotamento pessoal, nas presidente Dutra, acompanha- A audiência aplaudiu tam-

tarefas do ensino primário. do pelo presidente Truman e I
bém bastante a declaração de

Dessa íórma,' ao mesmo tempo que se consegue palas seguintes parlamentares: que o "mutuo sentimento" en-

elevar a níveis de estabilidade e de aperfeiçoamento senador Scott Lucas, lider da t�e os dois países, "do qual orí-

técnico os elementos destinados ao magistério ru-
maioria do Senado; senadores gina-se a coíncídêncía de pon-

ral, concilia-se a exigência da boa organização peda- Tom Conally, Kenneth Wherry tos de vista quanto aos grandes
e Arthur Vandenberg; deputa- problemas do momento, levou":

gógíca, expressa na legislação do ensino com as aspí- do McCormack, líder da maio- nos já a lutar, ombro a ombro'
rações por que nos mantenhamos sempre na vanguar- ria da Camara; deputado Mar- em duas guerras mundiais". E
da dos estados federativos que têm apresentado, nos

tín, lider da minoria, deputado com o mesmo entusiasmo foi
computos estatísticos, mais expressivos índices de

Eaton.
,/

o lpresidente Dutra aclamado
progresso, na luta contra o analfabetismo.

Ao entrar o presidente do qua!1do leu excertos da 1?ecla-
-----..--------------�------- IBrasil levantaram-se legíslado- raçao de Guerra do Brasil, em

.. .. Ires e espectadores e durante 1�4!, s�lien�an�o o apego ?r�-
Caravanas vísítcm o dr dois minutos �plaudiram, en-I��lelro

a solídaríedade hemísté-
"
quanto o presidente Dutra ca- llca.. .

Ad b 1 R d rs-I minhava sorridente, agrade- Ao fIm do. discurso, Tr�man
er a " a �1 va cendo a tremenda ovação, para aper.tou etusívamente a mao do'

a tribuna espêeíal. Entre aplau- pr�sldente Dutra e desceram os

reportage:n os srs. dr. Udo De- sos, Dutra apertou as mãos do dOIS do Ianque, escoltados por
eck, ex-Interventor federal, deputado Sam Rayburn, pre- parlament�res, entre pro »n-

Dorval Müller, dr. Ayres Gon- sidente da Camara, e do sena- ga?� ovaçao. A galeria diplo
çalves, vereador Q,uilherme dor Kenneth McKellar, presi- mátíca, estava ocupada apenas'
Jensen, Alberto Stein, Arnoldo dente provisório do Senado, os em d1!as terças partes, alojava;
Nitz, Geraldo Maia, Ervino quais presidiram a sessão con- tambem ? pessoal da CO!l1issão
Manske, Ricardo Witte, João junta. de Relaçoes Exteriores d::t Cv.

Nobrega, Vitor Herlng, Afonso Em seguida o democrata mara. Nos lugares do recinto e'

Oliveira, Carlos Laux, Bruno Sam Rayburn apresentou o pre- das galerias reservadas ao jY'-
Entre os presentes à recep- Hildebrand, Germano John e sidente Dutra com essas pala- vo havia poucos vagos, SEndo'

ção em Palácio, hotou nossa Bruno Haeltgebaum. vras: "Senhores membros do Conto na 3a página
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o MOMENTO

ASPECTOS DO ENSINO
Merece referência, para es�lareciznento dos que se

a�hem menos em dia com os problemas da organiza
çao do ensino público em Santa Catarina, o interêsse
._com que os poderes do Estado procuram dotar de cada
vez maior eficiência o nosso aparelhamento pedagógi
co. Não somente no que diz respetío às instalações es

colares, em prédios próprios e adequa-dos e sob preceito
técnico-pedagógico moderno, mas ainda no tocante ao

preparo profissional de quantos, com bastante. voca
.ção para o magistério público primário, se proponham
ingressar nos quadros efetivos do professorado catari
nense, as providencias governamentais têm sido de
molde a denunciarem, flagrantemente, o empenho
oficial pelo desenvolvimento da educação popular em

terras catarínenses,
Por agora, aludiremos ao caso dos professores

extra-numerários, chamados a preencher vagas, em

geral mais distanciadas dos grandes centros urbanos,
enquanto aos titulados não se poderiam deixar de des
tinar as cadeiras dos grupos escolares.

,

Não é raro ouvir-se, a esse respeito, a crítica in
fundada de que tal processo depõe, em regra, contra
a eficiência do ensino. Ainda há pouco, na Assem
bléia Legislativa, ilustre deputado oposicionista pre
tendia contrariar índices oficiais do aproveitamento do
ensino primário no Estado com aquela referência à
insegurança econômica e interinidade dos professo
res.

A insinuação do representante udenista não to
mára em consideração um fato, de ordem moral, e de
que não temos, do modo nenhum, razão e direito de
duvidar: a noção das responsabilidades próprias, que
ínquestíonavelmente existe, na generalidade do pro-

.

fessorado interino, cuja atuação, nos mais distancia
dos núcleos de população escolar, é verdadeiramente

patriótica e operosa.
.Mas, nem assim, o Govêrno do Estado se descuida

do ideal de prover de professores titulados, as unida
des escolares em que até agora prestam apreciáveis
serviços, em caráter interino ou como extra-numerá
rios, numerosos elementos que não fazem [ús, por não
diplomados, às garantias de estabilidade no magis
tério.

Com o fim, pois, de possibilitar a muitos deles
um curso de aperfeiçoamento normal e de proporcio
nar a tôdas as vocações nas diversas zonas do terri
tório estadual o preparo indispensável 00 ingresso
nos quadros efetivos do professorado rural, criaram
se os Cursos Normais Regionais que vão ao encontro
das necessidades de cada região.

.

De Blumenau e Massarandu
ba estiveram ontem, nesta C.a
pital, prestigiosos líderes polí
ticos e das cla!Sses conservado-

ras, em visita de é'Umprimen
tos ao sr. dr. Ade.rbal Ramos da
Silva, ilustre GoV1ern!actor dOi
Estado.

Desmentiu os boatos
divulgados .

Londres, 20 (U. P.) - "Tra
ta-se de um boato da mais re

fado a adquirir, por doação gratn.- quintada fantasia", foi assim
ta', na cidade de Chapecó, um lote que um portavoz do Foreigh
urbano para construção do prédio Office qualificou os rumores
da Diretoria de Estradas de Hoda, divulgados pelo jornalista nor

gern. te-americano Drew Pearson e

Não houve oradores inscritos pa- segundo os quais a Grã-Breta
ra a hora-do.nxpedicntc.t pclo que nha reconheceria o regime do
se passou à general comunista chinês Mao

OHDE:\'1 DO DIA Tsé Tung em troca do reconhe-
Também não houve oradores e cimento do atual estatuto de

nem matéria em palita para ser Hong Kong.

rios oficios e telegramas, bem corno

de um projeto de lei do sr. Cid r�i·.

bas autorizando a Fazenda do Es-

o Presidente Outra lalou ao 'Congresso
.

Norte-Americano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO SAbado 21 d. Maio ele 1949

Informações- 'nteis Diretoria de Terras e COlonização fi;_;;:;;:I
_·õ····ÊsTAõõl Borarlo das

. e�pre�
SUB-DELEGACIA D���i:'6�i�ó�g'ir� BRASIL - 0_ r. R I 4iplomada I

!
R,dação -. 00"nas, à '.a SiIII rodovlarlas PROFISSÕES DOS IMIGRANTES .1

.

Oferece seus serviços.

I João Pinto n, 5 IJIlGUND"-1'IlDU ,.
Cortes Q Maria Inês

Diretor: RUBENS A. RAMOS !lxpre..o 81.0 Cilltóvlo _ I:ACUU _ PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS 1 Ferreira:

Proprietário e Dir.-Gerente 7 ':::'-Vlaç60 luja! _ I�jI1 _ l' »
• Caixa Postai 55.

SIDNEI NOCETI
.

tu. ..
Fazendeiros 174 Mecânicos 24 :

Diretor de Redação: .iCXprellO BrulQu.ue - 'lIr1IIiij.�- -, Eletrecistas 21 Operários 14 "�•••••,,••••••••••••...,'l
L8 lIoru.

-

S teí 'ioGUSTAVO' NEVES Expresso �UenH - No.... Trenw apa eIrOS Marceneiros 9
Chefe de Paginação:

-

..����•.
Catlrlnen.e _ lolDvU. Especialistas ,em vidro 8 Operários 6

FRANCISCO L.AJ.\1Al'�UE - • hora. Pedreiros 5 Torneiro 5
Chefe de Impressão: _

..:��o Catuln_ - Curitiba Tecelões 5 Serralheiros 4

JOAQUIM CABRAL DA SILVA Rod<n-16r1a Sul·BraU - !'6rto .tletrre Ferramenteíro 4 Plantador de trigo. 4
-Shoras.

.

Representante: Rápido Sul-Brasíleíra - Join,vile - Pintores 3 Técnicos 3
A S LARA 13 horas. E f

.

.

3 E h
.

. . Rápido Sul-Brasileira _ Curitiba _. n ermeuas ngen elros 3
Rua Senador Dantas, 40 - 5° 6 noras. - Costureiras 3 Polidor de

_
metais 2

, TERÇA·FEnu,.andar "uU).VlaçAo CatartneliH _ P6rtO AI. Garçons 2 Agricultores 2
Tel.: 22-5924 - Rio t'e Janeiro 1ft - 6 horu Motoristas '2 Operários de estrutura de aco 2

Aat().Vl.açSo Caterln.rtH - CUrlUbI
RAUL CASAMAVOR _ LI hora-s Padeiros 2 Instrutores

'

2
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

_�u��i� CatuinenH -.JoIlM1lt Engenheiro de máquinas a

8° andar Ã�,VlaçAo Catuln... - TlJbaI'Ia vapor
Tel.: 2.9873 - São Paulo - 6 horas. A'Expres!!O SAo C<'lItóvlo - Lquna _ çouguelros

ASSINATURAS 7 horas. . Professores
F.mpr688 Glóri. _ LIC1IIIA - " ..

'

• 6� horu. Estampadores
EXpreaío �u_ - BI:'uaclU. - ópticos10 hol'8.•.
.A·\t.O-vlaç60 ttajaJ - Itaj&1 - 11 ll� Soldadores

raso V rl dRápido Sul-Brasileira - JolnviJe -

.

enye or
13 horas. Guarda Florestal
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas. Trabalhador Est. Ferro
QUARTA-J'.IlR.A. Alf

.

t"uto-ViaçAo C&tarinenH - Cu1'Wba ala e
- LI horas. Rebitador
Auto.Viação C8l#1n.nn - Join",U.

- II horas. Fundidor
.. Âuto-VlaI,lAo CatulMILM - � Criador de Cavalo

r
- s.ao horas.

�
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba - Consertador de pianos

Anúncia.1bediante contráto. 6 horas.
Ráp.do Sul-Brasíleíra - Jolnvile_

13horas.' Para pedido de técnicos queiram dirigir-se à Diretoria de
1, Expresso Silo Cri&toY&o - LaffU!l.& -
,7 horas.

_

• Terras e Colonização, em Florianópolis.
I· ExpreSlíoO BrusqueJl,H - Brulque -

16 horas.
I Aut-o-Vilção ltajaJ - ltajaJ - II ho-
ras.

Expresso Brusqu4mlOe - NOTa Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul BrNU - P6rto .A.leçe

- I horas. '

QUINTA·FEIRÁ
Auto-Viação Catartnense

4legre - 6 horae.
Auto-Vià.çAo Catarinenn

-

õ

s horas.
Auto-Vlsçllo' Catsr!.n.enNJ - JolnvUa

•
- II horas.

Auto·Vi&çAo C&tar!.n.enae - Tubario
- 6 noras.

"TAL" - 13,00 _ Lajes e Pôrt(l .Áuto·VlaçIlQ Catar1nen.ft - Lqun,1
- 6,ao tloras.
EXPIes&-) SAo CrlEttoYlo - � -

7 hora!!.
Emprêsa Gl<�rla - LIa'lua - • 1/2

• 7 1/2 horas.
.

Exp!'esso BrusquellM - Brulqu. -

18 horas.
"uto-Viaç!o ltain.! - Itajai - II lJo.

"'-J ruo
Rápido Sul-Brasfleíra - Jolnvile-

13 horas.

Terça-feira -_""� «i Rápido Sul-Brasíleíra - Curitiba -

6 horas.
"TAL" - 8,00 - JoinviBe ,- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapeco - u

Curitiba - Pal'anaguiÍ -. horaa.

:t.�".,,-_. _ Santos e RIo. 8EXTÂ-.P'Enti
. RodoT1Aria Sul Brasil - P6l'to .A.lacrt

t'; :\:\.18 _ 10,40 - NON�; - S horas. .

-

OH tZEIRO 00 SUL _ .12,® _ _ A:�h-:r�f.() ,Catar!.n.en.. Curitiba

8,,-'.. Autc>-Viaçlo CaterlnetlzH JoinTUt
rovn.", - • hora.
VARIG - i2,30 - Sul Auto-Viação CatN'lllen.. - LacuDa

PANAIR • 3 50 S 1
- 6,30 hora,s.

-

.• .

- �, - U Expresso SAo O'iIJtoTlo -!:' LatrU'lle �

Quarta,.f�ira 17
horaB.-

.

"TA-L" 1300 L' pA.t �
Auto-VlaçAo Itsj&1 - n.aja! _,. li ho-

-

,
- ales e ol o .88. _

Al�e-gre Expresso B1'uequenH - Brutoque -

16 horas_

PANAIR - 1040 - Norte Rápido SpI-Brasilelra - Jo!nvile-
, 13 horas. .

CRUZEIRO DO SUL - H,OO Rápido Sul-Brasileira .;_ Curitiba -

"orte
. .

6 horas.
SA.BADQ

VARIG - 11,40 - N.orte AUto-V11.çAo ,Càt&rineD.H - 'OurtUba
- 5 hora·s.

PANAIR - 13,60 - 8ul Rápido Sul·Brasilelra - Joinvile-
13 horas. -

Quinta-feira Rápido SUl-Brasileira - Curitiba .:...
,

�T.:AL" _ II 00 _ Joinville _
6 horas. '

... - .. horas.
� -

Curitiba - Paranaguá Auto-V1açllo Catar1n��e - JQinv:iI..
S t Ro -. hol'l..l. . .

- an os elO. Ãuto.V1aç!o 'Ci,tarlnen..
PANAIR - 10,40 _ Norte - 6 hoc8.S.

- Tub&rt.o

- ExDr41SSO 810 criatoTlo - x.a.una -

PANAIR - 13,50 - Sul 7 heras. \

VARIG.- 12,36 - Sul 14E�::o BruIQ�JlzIt. - BnYQue -

CRUZEIRO 00 SUL - tS,n Áutc-VlaçAo Rajai - lteJa! - 1. lto.
raso

,.orte Expres·80 BrusqUeJlH - Nova TrGto
CRUZEIRO DO SUL - U'í.SO :-�g�eB�r�iórla _ � _ • III

.ul e 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira
6 horas.

Na Capital
Ano Cr$
Semestre .. r • • • •• Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mês ........•••. o Cr$
Número avulso .. Cr$

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

No Interior
Ano 0........... Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trímestre Cr$' 35,00
Número avulso ., í,r$ 0,60

Os origllUda, mesmo não

) publicados, não serão

I
devolvidos.

A direçl9 não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

_......,...._w.__w.......- - w .,. _-"'-"..................101::

Vlacão Aérea
..

Horário
Segunda-feira

Alegre
PANAm - .1.0,40 - Norte
VARW - 10,40 - Norte
PANAIR .:;._ 13,50 --- Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

S�zt.a-feir(J
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUzEIRO DO SUL - 7,20

Ifor�e
PANAIR - 1o,.tO - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PA...�AIR - :ta,50 - .Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - .Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

:VARIG' - 12,30 ....., Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13 5�

Morte
'

Domingo
PANAIR - fO,40 _ Norte

I CRUZEIRO DO SUL - 11.00
l !eANA18 ..... !�,50 e� LJ ��

Florianópolis
S_ Â. D�.··��;�·��·G .. C�U�·�;�;

- em organizacão e
�

João Batista Zecca, Augusto Barella � Antônio Morandini
DR. eARLOS LOUREIRO

DA LUZ F"<-
na qualidade de fundadores da Força e Luz de Chapecó S. A., '

tendo sido integralmente subscrito o capital da mesma Socie- ADVOGADOS
dade, convidam os 81'S. subscritores para se reunirem no dia 10 E 't" R J

- Pi t'
.; .

d 1Q49 êd d Cl b R -tO ,

I
sct t orto: ua oao In c'

ü�'malO e -. n,a se. e o u e ecrea IVO �hapecoense, 12a n.O IS __ Florianó olis .

t1da?e de Chapeco, afim de nomearem os peritos que deverão
.

p
......••.

avaliar os bens com que entra para a constituição da Sociedade ,

o sr. CeI. Ernesto F. Bertaso e aqueles que igualmente entra- 'Casa Recem <, ,

rão_:em n�me da Prefeit,ura �unicipal de Chapecó, os quais de-
Idverao ser mcorporados a SOCIedade. construt a

.

Os fundadores: JOÃO BATISTA ZECCA, AUGUSTO BA-
HELLA, ANTôNIO MORANDINI.

1 Trabalhadores textís
2 Maquinistas
2 Desenhistas
1 Construtor
1 Ferreiros
1 Bibliotecário
1 Ajudante escritório

.. 1 Domésticos
1 Costureira
1 Inspetor tráfego
1 Operário Est. Ferro
1 Oleiro
1 Cesteiro
1 Curtidor

força e Luz de f,hôpecó
P6rto

CUrltibl

". Representações
FIRMA IDôNEA, 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.

Um disco para as meninas do
Asjlo de Orfãs

,

- As ,..-nossas festa!5 religiosas, são abrHhantadas pelo canto
das m.eninas do Asilo de OrJãs. Às novenas e às m1ssas sol'enes
nas Igrejas do Rosá:rio, do Montserrat do Parto, da Concei
ção, do Espírito' Santo e mesmo da Catedral vêm e3tas ca:l1to
TaS dedicadas .con,triQuíndo com sua' devoção e arte ao su

cesso das nossas festas tradicionais.
_ Por isso se dá à educação e formação musical das inter

nas do Asilo de Orfãs tanta importância. Por is.so se começou
esta campanha do "Disco para ;:ts meninas do Asilo de Orfãs",
que foi tão eoncorrida até agora. Esperamos dos amantes da
boa música, que se alegraram tantas v;ezes éom os cânticos
das meninas, mais outras contribuicõe-s.

Até agora doaram discos as seguintes pessoas:
Dr. R'Ubens de Arrúda Ramos - Concerto n. 1 (Em Si

Bemol �enor, de Tschaikowsky).
Dr. Rubens d€ Arruda Ramos - Ave Maria de J. S. Bach

Ch Gounod.
I

_ Lauro Barbosa Born Mafra Caldeira de Andrada - Polo
naise N. 6 (Em Lá Bemol Maior de Fr. Chopin).

Fernando Barbosa Born Mafra Caldeira de Andrade
Uma Noite a Venezia (E. Ruscani - E. Frigger) CarIo Buti

Antônio Fleury Barbosa -: Chitarra Romana (E. Di Laz
zaro - C. Bruno).

Heitor Lima - Farolito (do filme "Feitiço no Trópico",
- Rumba Fantasy - Mantovani e. sua Orquestra de Con
certo - Maria Bonita, Chucho Ma:rtinez - No es justo, Chu
cho Martinez - Melodias de Tschaikowsky, Mantovani e sua

Osquestra.
Dr. João Ricardo Mayer - La Capricciosa (Franz Ries)

- La Rosa deI Jardím de Amor.
Gráfica 43 S. A. - Indústria e Comércio - Rosas do Sul,

. valsa de Johann Strauss.
Laudares Poli - Leda, valsa cantada por Júlio Fonseca.
Irmandade da Nossa Senhora do Mont-serrat 1 disco. Ju

lio Vieira 2 discos.

Curitiba

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de -sua viàjem ao�

E�tados Unidos ,da América do Nor.
te e países vísinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu e&úritório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias d� agôsfo, espe.
rando continuar a merecer as espe·
ciais atençi'ies de seus amigos 'e
clienteSl.

Pedro Medeiros. Auxiliar

2
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1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1

•.. reune som ... acabamento i, .

solidez ... no piano. perreíto r'

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste marav.

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da;

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

DE S O C U PA DA
RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material. ?-;;

TRATAR NESTA REDAÇÃO'
....................... 0000 c- •.

PLANTANDO DA

Tem V. S. pomar, jardim e ne�·

cessita de árvores frutriferas e"

flores?

Peça catalogo, nesta praça,..
com J. Costa à Rua- Jerônimo�
Coelho nO 2

.. t .. • .. .. .. ' .

COMPRADORES PARA CASAS .ii

TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L. Alvea"

sempre tem compradores para casas e

terrenos.
Rua Deoloro 85.

Aviso aos
-Iei'ores

" .. ,. ,. '"

PRC-3 - RADIO GUANA�
BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio�'
so prêmio a quem lhe remeter a:
história, a notícia ou o fatol
mais original e curioso, observa
do nesta regi�o. O programa:
"Copacabana Bluce" e ';0 Es
tado" darM o resultado dêss6"
concurso mepsal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
MaÍo;' n. a3 - 25° andar - Rio'
de .Taneiro, contando o que, sa'
bem; dê trágicú, de engr2.çadlY
ou fôra do comum, e candida'
tem-se a um valioso prêmio que'!
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado. i

"Copacabana Clube" - de',

Segunda à sexta-feira, das H,M"'t
às 15�30 horas; e aos sába:dos�-I
das 13,30 às 15 horas. .

Diretor dó }2rograma: etárIoS
RRll1.it::.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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íOS' INGRESSOS PARA A FESTA QUE AS DAMAS ROTARIANAS REALIZARÃO A 28 DO CORRENTE NO CLUBE "DOZE
/ ' ,

DE AGÔSTO", JÁ SE ACHAM À VENDA NAQUELE CLUBE�

Renuncia o líder udemsta
Ao assistirmos à sessão do terra, tendo-a servido nos mais

dia 9 da Câmara de Vereado- altos postos da administração.
res.' ,:eio-nos à lembrança uma A bancada pessedísta, associa-

ANIVERSÁRIOS: feliz Imagem do brilhante e ar- se de todo o coração à mereci-
SRA. JOSÉ TAVARES DA guto observador político da Rá- da homenagem, e mais ainda,

C. MELO ?io R2cord ,�e São Paulo, junto propõ-e que a Casa, por inter-
A efeméride de hoje consíg- a Assembléia Legislativa da- médio de uma comissão com

na o aniversário natalício da quele Estado. posta pelos líderes das banca
exma, sra. d. Helena Regis da Narrava o comentarista com das; levasse ao Cel. Belisário
Cunha Melo, digna espôsa do a verv� que lhe é peculiar, que Ramos o seu cordial e afetuoso

· nosso distinto .coestaduano, dr. a sessao transcorreria monóto- cumprimento.
,.José Tavares da Cunha Melo, na e igual, não dando a perce- Por motivos' de nós desce-
· íntegro Juiz de Direito da Co- ber que a tormenta prestes a nhecidos o líder udenísta não
· marca de Palhoça. desabar não se demoraria. E o aceita o encargo, dizendo que

A ilustre senhora, que em siJ?ile estava na ocupação ca- não é o líder e que a sua inves-
'bres predicados e excelsas vir- serra das donas de casa do in- tidura não passou de uma irre- RITZ, hoje ás 4,30 e 7,30 ho-:a s

.bres predicados e xecelsas vir- terior do Brasil, quando se en- flexão do seu colega de banca- Espetacular Lanqamcnto em

" tudes., conta com numerosas tregam à tarefa de. tabrtcar o da, aliás ausente, Dr. Celso Ra- "Avant-Premiére"

: relações de amizade, terá o en- nosso tão conhecido sabão de mos Branco. "Cma espetacular versão rlo fa-

.sejo de re.colh�r., pelo d.ec.orrer I cinz�. A. lixivia. é posta ao fogo Motivos desconhecidos, es- 1110S0 drama romuutico de LEON

d
. .

li TOLSTOY·, O sel:! alllversar�o nata�lClO, ex- I
e a I fica cosmhando horas e creviamos, porque só agora,

pressrvas manifestações de horas. Quem por alí passar e decorridas muitas e muitas VIVlEN LErGH a sensacional
A A. • I -

t' h
- -, " ti" 1" E o Vento L,,- gravações

apreço, as quaIS nos 3JSSOCla� nao Iver olhos atilados nao sessoes, e que vem a declara- es re a (e . . . _

10,00 - Grandes Composições mu-
.. mos, respeitosamente. suspeitará que, sob a surperíí- ção retificadora, na ocasião de vou", ao lado de Ralph Richan13011 "-

sicais
cíe calma e tranquila, há um visitar o Presidente de Honra transmitindo nova paixão 110

SRTA. ARGENTINA borbulhar violento e agressivo, da sua agremiação politica. maior dos romances até hoje es-

MENDONÇA pronto a vir à tona, com gra- (Do Correio Lajeano, de critos:

Transcorre, hoje, o aníver- ves riscos aos incautos. 14-5-49). ANA KARENINA

: sárío natalício da gentílíssíma Seria forçar a imagem si es- CONI: Kciron Moore

..senhorita Argentina Mendon- crevessemos que a sessão da

H
· 'I Healizaçõcs de Julícn Duvivir-r,

ça, diligente funcionária da nossa Câmara de Vereadores DJe 8.0 passaoo Produção Ale xandcr Korda
.Contadorta Geral do Estado. I houvesse sido tumul-tuosa. No programa: 1) O Esporte 1';11

Morena com a chamam na! Não! Mas ninguem suspeitaria, A data de hoje recorda-nos Marcha Nacional. 2) Atualidade»

.mtímídade será alvo de sim- I de leve siquer, que ela iria le- que: Warrier Pathé - Jornal

· 'pátícas manifestações de rego-I var à renúncia o líder da ban- - em 1648, um ataque leva- Preços: CrB 6,20 e 3,20
zijo pelo grato natalício, às' cada udenista, Dr. João Pedro do a efeito pelo Coronel holan- Censura até 14 anos.

quais nós nos solidarizamos II
Arruda. Narremos os fatos. O dês Brincl), contra a estancía, . .

· também. Vereador eleito pela legenda nos arredores do Recite, foi Simultaneamente
udenísta Dr. Armando Ramos repelido por Henrique Dias; noxy ús ·1 c 7,30 horas. UrrE-

"'"

MENINO J02\O LUIZ I de Carvalho - na verdade ar- - em 1794, no Rio de Janei- RIAL, ás ·1 e 7,30 horas
Faz anos hoje o inteligente I doroso prócer libertador, - 1'0, nasceu Antonio de Menezes Sessões Colosso

menino João Luiz, filho do sr. 1 propõe que se consigne em ata, Vasconcelos de Drumond, que 1;111 Iihue movimentadissimo ('l)Jl1 ,

'Osmar Lamarque, competente I a satisfação da Casa pelo trans-
I veiu a fundar a béla cidade de muita gargalhada e muita bord..u.

gráfico da Tipografia Brasil, e II curso do 910 aniversário do ve- Itajaí, neste Estado. Faleceu da
, de-sua exma. sra. d. Alice Oos- nerando CeL Belisário de Oli- em 15 de Janeiro de 1874; CIENTISTAS DA FUZARCA

. ta Lamarque. A seus inúmeros! veíra Fcamos. Nada mais jus- - em 1811, em Minas .Ge- CO}!: Léo Gorccv O "Chefe" dos
; amiguinhos João Luiz oferece- I to. 'Trata-se de Iísrura patríar- raís, nasceu o Engenheiro Cris- \. I ('

-

S'� Anjos (a _al'a, uja
rá uma festinha íntima. cal da nnssa terra. Indíviduali- tiano Otoni; ;'listcl'ioso.. . Horripi lantc ...

. -

I dade forte e operosa, além de I - em 1817, os chefes da in- Sinistro ...
MENINO SIDNEI IGUATEMí

I
suas qualidades de carater e surreição pernambucana, Ca- Si é Iortc não perca ... si é fra-

DA SILVEIRA de chefe exemplar de numero-j pitães Martins Pessôa (Do- co não assista
"-.1 Completa 110Je mais um aní- sa e conceituada família local; mingos Teôtonío Jorge) , Bar- A MULHER GORILA
-versárío natalício o ínteressan- foi o CeL Belisário Ramos, na ros Lima e Pedroso, fugiram Aventuras Eletrizantes. Miste-
·te ga�?to Sidnei Iguatemí, di- sua longa e útil vi.da pública, do Engenho "Paulista", abano! rio Insenriávcl. Perigos de Morte
1eto �Ilho do ?OSSO prezado um extremado servidor da sua d?�a�do s�us soldados e par- Continuação do melhor seriado

.-c�nfl:ade Moa�Ir Iguatemí., d;a __ _ .

T '=7
.

tidáríos ali acampados; I de todos os tempos
,S.llvelra, ex-Diretor Pr�rIeta- �� U . ",'ri t ia I

- em 1823,. o General Pe-
O MISTERIOSO DR SATAi'í

TIO' de "O Estado". l' U r r f};)lutHI e·uihra •.. dro Labatut fOI deposto do co- COM: Edward Cianelli
O menino. natalic�ante que que alguns parlarri'entare'3 k- man?o. em che�e. do Exérci.to 130 c 14" Episódios

,desfruta mUltas amIzades em· varam seus/filhos para uma vis- BrasIleIro que SItIaVa a BahIa, Sómente na sessão de 7,30 11(>1'[1<;
{) meio da petizada, receberá, ta dolhos a dois presidentes la durante a guerra da Indepen- "Cm seriado 100'/0 diferente l-In

'_por certo inúm,eras f.elicitações, do a lado. dência;
seus 40 e 5" sensacionais epÍ';ódios

· entre as quais incluimos as O president"e Truma� j)':�;'-
- em 1862, _o .Gabinete Co�- A SANGUE E ESPADA

_no�sas. maneceu calado durante o ato. servadol', preSIdIdO pelo entao

Mas sorriu e falou a vários par- Ma.r.quês de Caxi.as, Gen:ral
FAZEM ANOS HOJE: lamentares ao encaminhar-se LUIZ Alves de Llma e Sllva,

- a sra. d. Celina Doin Vi- para a saída. Em seguida á ps- 8ofr·eu um revés na. C.amara VINHO CREOSOTADO
Preços: Cr8 4·,20 e 3,20. "

.-eira, espôsa do sr. Bento Agui- ta sessão conjunta do Congres- dos Deputados, der_:lltmdo-se. "S I L V E I R A
..lo Vl'eI'ra antl'go 'd d 'd t D t f' em 1869 o elltao Coronel Censura até H anos.

FRAQlJ.E� AS EM GERALu " lSerV1 01' O so O preSl en e u ra 01 o -

'. . uM"

Es�ado, e atualmente gozando convidado de honra do almoço SUva Tavares, maIS tarde Bn- .
.

.merecida aposentadoria. oferecido por Sam Rayburr., no gadeiro e Barão de Itaqui, der- ODEO�, boje ás 7,30 hora�

ServI·�o Bras,cle1oro_ o sr. Marcos Manoel Cor- Capitólio.
.

rotou em São Pedro uma for- JESUS DE NAZARÉ
\I

.deiro, funcionáriD federaL
I

- ça paraguaia; No programa: 1) Noticias da Se-
eI� BBCO dell pêJ·o dr' - em 1943, chegou.a Flo- mana - Naeional. 2) A V07. dn Uu

..
NOIVADOS: J� I'.· rianópolis, O Embaixador da I Mnn(lo -- .Jornal 22,00 - ENCERRAMENTO.

Ajustou núpcias com a gen-
zes. Durante a viagem para o Grã-Bretanha, Noel Charles; Pre\,:os: Cr$ 5,00 e 3,20

tilíssima e encant.adora senho- centro da cidade, cant.avam o .

_ em 1947, .em Florianópo- Censura at.e 14 anos.

Tita Maria Ter,eza Cardoso,' fi- samba "Maior é Deus".
_ lis, Santa Catarina, fDi funda- , ,.

no ornamento da noss.a socie- ,

A.o chegar ao centY�1 foram do o "Teatro do Estudante"; Amanhã HITZ

dade e dileta. filha do .nosso
a Chefatura de PolICIa, onde André Nilo Tadasco A FILHA DA PECADORA

'distínto coestaduano sr. otá- prestara� uma pomenagem ao

'vio Henrique Cardoso, telegra.. 1 general L:ma Ca"'mara, falando
fista aposentado, e de sua ex-

o prof. Abla d?s.Santo,s Cout:o,
ma. sra. d. Tel"ezinha B. Cal:- deputado Antom,o Jose da SIl

<1oso, o nosso talentoso jovem VÇi,. vereador Jo�e. Soare.s Sam

conterrâneo sr .. Gustavo Neves p�lO e .0 sr. Mano Bollvar de

Filho, nosso colega de impren. Sa Fl:elre. A�radecen�o" fal<:u
sa e competente funcionário tambem o general LIma Ca-

da Departamento de Educação. I IT_1_a_r_a_. _

--

I tecimento social é crescente,
T�A:L� COMEMC?F....,,�TlyO.: pr�ven.do-se u.n�a noitada que
'" a O_.,téliO sendo dlstrIbuído:> deIxara memona no nosso

os convites para a gra�d� :r:oi- mundo social, que, correspon
t� de gala que constltmra o dendo ao árduo trabalho e à
tao esperado baile Ol:ganizado cortezia do comando do 5° Dig
-pela oficialidade do 5° Distri- trito Naval afluirá aos salões
,·to Naval, e em comemoração à d� sua no�a .sede, na fase de
?-�ta histórica de 11 de Junho, acabamento. Destas colunas
Ja tradicional em nossa socie- noticiaremos, amiudo, os pl'e··
dade. parativos para a suntuosa f.es-

O entusiasmo por êste acoll-, ta.

Missa de 2· aniversário
Moacir Pedro Lebre Sampaio

Os funcionários da Inspetoria Regional do Serviço de Ex

pansão do Trigo, em Santa Catarina, convidam os parentes,
amigos e colegas do Agrônomo MOACIR PEDRO LEBRE SAM�
PAIO, para a missa de 2° aniversário de sua morte, que man

dam celebrar no dia 21 do corrente às 7,30 horas, no Altar do
Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Metropolitana.

t

CINEMAS

o SESC amplia e' aperfeiçoa
de assistência

•

serViCO
,

Seguiu hoje com destino á ricórdia, afim de observar os

Capital de São Paulo, o concei- metodos modernos empregados
tuado clinico, Dr. Angelo Novi no serviço de radiologia e apli
residente na cidad-e de L:aguna. cá-los aos trabalhos de assis-

A viagem do s. s. prende-se tência q�e essa instituição c�
aos interesses do Serviço 80- merdal instalará sob a sua dI

cial do Comércio - SESC - reção na cidade de Laguna.
que vem, desde sua fundação Essa iniciativa, soluciona�á
éin nosso Estado, dedicando-se em parte os problema� econo

com carinho a estudar e resol- micos e sociáis que afetam a

ver os problemas vitais da clas-I cla�se comerciária lagune_ns:.
se comérciária catarinense. E com pra�.eLque regls.tI.a-
Enviado .especialmente á São I mos esta alVIçareIra notIcIa,

Paulo pel_o SESC, s. s; fará:rI? fazendo votos 9ue s. s. venha a

estágio no Hospital de Chm- J ser bem suce�ldo nesse louva

cas e na Santa Casa de lVrise- vel empreendImento.

Rádio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE
8,00- ABERTURA � Bom dia pa-

1'a você ...

8,30 - Variedades em gravações
9,00. - Um programa com o 10'

quarteto de pia no
9,30 - Musicas brasileiras em

10,30 - Musicas Mexicanas

11,00 - Informativo Guarujá
11.05 - Musicas Por tenhas

11,30 - Variedades

12,00 - Oferecimentos musicais
Musicas de boje:
Andorinha da Anstria -

Destino - Luar do S(�,·t:lO
- La Vie-Enrose - E,.tu·
dantina - Maior é Deus
- Bebe - Neste mundo e

no outro - Chiquita Ba
cana - Conto dos [�os-

ques de Viena - Asa Bran-

ca - E há muita gente por
aí que sabe - O C:;rt:o
vem aí - Na velha Viena
-- Canla vagabundo
Vida de artista - Casinha
branca - Chuva de dia

mantes - Sofuião - La

paloma
1-1,00 - INTERVALO;
lG,OO - Em tempo de valsa

16,30 - Recital de Gl'egóri� Bar-

rios

17,00 - Informativo Guaruiá
17,0:) - Um programa para você

17,3(h - Carta Sonóra

18,00 - Ave-Maria
18 05 - Tito Schipa
18:15 - Luiz Gonzaga
18,30 - 'Musicas variadas

lH,OO - M0!11enl0 EsportiVO
19,30 - Noticiúrio da gência Na-

cional
19,30 - Noticiário da Agência Na·

2l,30 - A Vóz da América �"Íoti

ciário Mundial

1900 - Sumário dos programas
19:Cj5 - "O que eu vi esta semana

em Londres", palestra
19,15 - Noticiário
22,00 - Rádio Baile Gllarujá

u

FERIDAS. REUMATISMO f.:
PLA.CAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M�dic(Jçao ouxil;al' no tratamsl:1!:lt

.
. da lIifl!ial

I

çã'o
2000 -- Cartas Famusas: Char!('s
.,

Lah (177f)-183!!) - palC's-
tra

20,15 _- Musica ligeira (l" parte)
20,30 - Jnstantaneos da Grã-Bre

tanha •

20,45 - Musica ligeira (2n parte)
21,00 - Noticiário

21,15 - A Alemanha por Dentro,
comentário

21,3{l - Soirée musical

22,00 - Sumário das Noticias e

Rádio-panurama.
22,30 - Fim da transmissdo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atos do Presidente
da República

Rio, 19 (A. N.) - o vice

presidente da República em

exercicio no cargo de 'presiden
te da Republica assinou os se

guintes decretos: promulgan
do e tornando publica a entra
da em vigor da Convenção In
teramericana sôbre os direitos
do Autor em Obras Literárias,
Científicas e "Artisticas, .Iírma

a- da em Washington, a 22 de

junho de 1946; tornando pu
blicas as ratificações por parte
dos governos do México, de
Honduras e da Bolivia, da Con
vencão Interamericana sôbre

civis de Santa Cata -.-. ' os Direitos de Autor em Obras
a '. J na

1 Literárias
Cientificas e Artis-

" , ,'>-<0

'

, ticas, firn{ada em Washington,
Assembléia Gera� Extraouiináriã

.
a 22 de junho de 1946; desig-

D,e ordem do s�nhor Presidente
.

do Consel�o DIretor e I nando a seguinte delegação,
de acord� co�, o �rtlgo 131 dos Est�tuto� em vlgor�. convoco i para representar o Brasil na
os senhores associados a comparecerem a Assembléia Geral na Assembléia Mundial de
Extraordinária para a reforma geral 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 primeira convocação, realizar
se-à a segunda, meia hora após.

Florianópolis, 26 de abril de_1949.
João Teixeira da Rosa Júnior, secretárío do Conselho.

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

PROGRAMA - CONVITE
Dia do Imaculado Coracão de Maria - São Pedro de

Álcântara, 22 de Maio do 1949
A comissão encarregada da festa, tem o prazer de convi

dar os devotos de Maria para uma piedosa manitestação de
aprêço ao seu Imaculado Coração, que se fiará na Matriz de
S. Pedro de Alcântara, aos 22 de mr.io corrente.

Missas, ás 7,8 9,30 horas. Em seguida terá lugar uma pe
quena quermesse, onde se encontrarão saboroso churrasco,
galinhas. recheadas e cafezinho, em beneficio da Matriz.

Haverá condução em confortáveis ônibus, de Florianopo
lis, que partirão da praça do mercado, desde 7 horas.

Contando com o comparecimento de todos, antecipa
gradecimentos. _

A COMISSÃO

Clube funcionários públicosdos

Atenção! !! A -, , ,
'. tençao - - -

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

j

1 __ ,

Díàríamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAt
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 _: 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

ASSOCIAÇãO PROFISSIONAL DE HOTEIS E SIMILARES
EM FLORIANóPOLIS

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital fica convocada a Assembléia Geral

Extraordinária da Associação Profissional de Hotéis e Símila
res de Florianópolis, par-a, às 15 horas do dia 5 de Junho dêste
ano, na séde social à rua Arcipreste Paiva n. 5 sobrado, deli
berar o reconhecimento como Sindicato representativo da
respectiva categoria profissional.

Florianópolis, 18 de Maio de 1949.
.

Antônio Bernardi/so Pereira - Presidente.

Luiz Faria Irmôo&
Bepresesüaçôes - Consignações - Contra Própria

COMÉRCIO POR ATACADO F: A VArtEJO
Grande sortimento em arfigos de Alumínio das mais conceituadas

marcas

Variedade em Louças, - Vidraria - Artigos escolares - Papelaria
Géneros alimenti:cios tndustr ialisados - Condimentos - Perfumarias

Armarinhos em geral
r�OJA E ESORITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21

Caixa Postal 322 - Endereço 'I'elegrafico "LUFAMA,
FLORIANóPOLIS - Sl.a, Catarina

VENDE-SE' por motivo de I Inudança
Grande área de terreno jà eulUvada

(Distante cerca de seis quiurmetros da capiuu-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por· 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

OI-lE,REM

Festas Ascurra

NAVIO-MOTOR "EST,ELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

Agentes em Florianópolis GARLOS HOEPCKE S A,

No dia 22 do corrente, have
rá a inauguração oficial e 50-

(Cabeça-Pescoço-Boca) Iene do Ginásio São Paulo, ma-
DR. J. ARAUJO [estoso edifício, com capacida-

Assistente do Prof. Sanson, de para 220 alunos, aliás um

do Rio de Janeiro. dos maiores internatos do Es-

Diplomado em

Bronco-esa-I
tado.

_

tagologia, em Buenos ,Ayres e
.
Est�rao presentes ao ato: Pe.

Montevidéo pelo Prof. Cheva- dr, Joao �ezende, dd. In?petor
lier Jackson dos Estados Uni- I dos Salesianos do Sul do Bra

dos.' - I sil, outros padres salesianos

Operações de catarata, dos d.os munic!pioS vizinhos,. a�t?
vesgos, receita de oculos etc, ridades, 200 al�mos do Glnásío

Operação do Bacio (papo), D, Basc? de R'lO do Sul, com

do lábio e céu da boca fendidos seus uniformes de gala, asso

de nascenca: Tratamento cli- ciações católicas e maís de ..

nico cirúrgico das amídalas, 2000. padrinhos ...
e .madrinhas

das sinusítes, das purgações especI�lmente convlda.dos. \

dos ouvidos, da obstrução na. Sera um grande dia para
sal etc. Ascurra.

Rua Nunes Machado 20 Fo- Um vasto programa foi orga,
ne 1.447. 'nizado para o dia 22, com mís-

. . .. .... ,... __ . . sas, hasteamento da bandeira
e bênção do novo edifício, mis
sa solene no amplo pórtico do>
Ginásio, conferência às filhas
de Maria, reunião dos Congre
gados Marianos na Matriz, par
te recreativa ,e esportiva.
Há a honra de hastear as

bandeiras, que será posta em

arrematação por municípios,
Já há ofertas de mais de 3.000:
cruzeiros.
Haverá também barracas

com comidas € bebidas, rifas,
tômbolas, jogos os mais varia
dos e novidades. Os lucros to
dos reverterão em benefício do
Ginásio.
Um possante conjunto de

alto-falantes, três bandas de,
músicas alegrarão a festa.
Dia, 23, procissão das Roga

ções e festas suplementares
para os que trabalharam na

festa do dia 22, para os operá
rios e para os que trabalharam
na perfuração do poço. A to
dos será oferecida uma chur
rascada ao meio dia. Após pri
meiras vésperas de N. senhô
ra. À noite, Teatro no pórtico.
do Ginásio.
Dia 24, festa de N. Senhora

Auxiliadora, com missas e

procissão às 15 horas.
Dia 26, Ascenção de. N. Se

nhor, missas como aos domin
gos.
Dia 31, à noite, na Matriz:

Encerramento do mês de Ma
ria e solene coroação.
Por nossos intermédio, a di

recão das festívídades, convida.
a todos os que desejarem com

parecer, de tôdas as partes do
Estado, para maior brilhantis
mo, das festas religiosas em

Ascurra de 22 á 31 do corrente.

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

Casas

Mê;t de Maio. Plantõeg
Sábado - Farmácia Santo Antônio - Rua João

Saúde, a realizar-se em Roma,
em junho próximo - chefe de

delegação, H e i t o r Praguer
Fróis; delegados, Geraldo Ho
rácio de Paula Sousa e Rui

Santos; e, assessores, Osvaldo

Lopes da Costa e Flemarion de
Afonso Costa; designando o

ministro plenipotenciário Hé
lio Lobo e Afonso Tolêdo Ban
deira de Melo para representa
rem o Brasil na 32a Sessão da
Conferência Internacional do

Trabalho, a reunir-se em Gene

bra, a 8 de junho próximo; de

signando Paulo-Acciolj; de Sá,
para representar o Bràsil na

Reuni.ão do Conselho e da As
sembléia Geral de Normas Téc
nicas a realizar-se em Paris,
em jtilho próximo; designando
Manuel Nunes de Freitas e Sil
va para representar o Brasil
na Comissão Executiva e de

Ligação da União Postal Uni

versal, a reunir-se em Berna,
em maio corrente, e designan
do a seguinte delegação para
representar o Brasil na II} VENDE:\II-SE 3 casas, tipo bang.ucw

Reunião da Assembléia da 01'- recem construídas, desocupadas,

ganização de Aviação C.ivil ln- com 3 quartos, sala, cosinha, \'1.,1. C.

I ) terreno (1(' 500m2 c/árvores fI'L,ti,ternacicnal. (O, A. C, , ,a rea-

lizar-se em Montreal, Canadá, feras, a rua Servidão. Franzoni n. 13

em junho próximo; chefe, bri- 15 c 17.

gadeiro do ar Hugo da Cunha Tratar: com Rui Barbosa, 21

Machado; delegados Cícero Ri-
beiro de Castro, o major avia- Partciipac_.ãodor José Newton Ferreira Ge-

mes, o assessor de direito ae- Sylvio Peluso e Senhora par-

ronáutíco Frederico Duarte de ticipam aos parentes e pessoas

Oliveira e o consul Edmundo de suas, Te,lações o f!-ascimento
Pena Barbosa da Silva; e asses- d.e seu fll�mho Hamilton, oc�r
s .es o oficial administrativo

rido no dla.13 do corrente mes,

J�lãO 'de Almeida Brandão e o
na �a�ermdade "Dr. Carlos

t b'l' t '1' Al" J I
Corrêa .

c?n a 11S a auxi lar .1810 o-
F r 16.5--1949

se de Moura Alves de Sousa. po IS., .

21 -
Pinto.

22 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua João
Pinto.

28 � Sábado - Farmácia Catarínense - Rua Trajano.
29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento,
Departamento de Saúde Pública) 25 de abril de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

.íendo mais outros benefícios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

pessoais, eonee

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lói8

Inicial de Cr$ llJ.oo apenas.

Participação DOS 'Deros
CATALOGO DE MOEDAS DO

BRASIL
'-"·R-·

--B-õl';i--·NEGõCfÕ�"-·--��. �l�r��, s��:i��o;�t�:: i��;i�z:�: '1:

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade,
Pelo correio (irS 25,00 .

FloTi.anópolis - nesta redu,:ão ou Escritório I. de A L. Alves. para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rends
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. euta de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro, Informações nesta redação

..

em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTO PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIA- 21 SOIREÉ. DIA 28 CEDIDO ÀS DAMAS ROTARINAS. DIA 29 DOMINGUEIR.t\

DI'. (LAANO G.
GAL1ETTI

ADVOGADO
Crime o cível

Con.tituição d. Sociedado.
NA'! URALIZAÇOES
Titulo. DODlarat6rioo

'�.:- o__ o...C)..."õ...C)_C)...C)_C).-.C).....O....o.....o.....

<G,' JU·I,Zfi de DI·rel·l� da'E.critÓrio ti Reoid,"\: a
c tJRua Tiladertt.. 41

I , •
'

:o--.§-c-:-Om-NE_�_.-�-6;-S-I-a-s-"': J T � .,1 �d�t��:d��������I�Up��z�
,derrofado� I Tra'nsportes lIe'reo. LI-ml-tada 0, Co�t���ti�rd����!�� ::��l�:�

LONDRES, 18 (U. P.) 1° J.I 11 _ cá de 'I'ijucas, do Estado de San-"Os funcionários britânicos fi-

-, ta Catarina, na forma da lei, etccaram inteiramente perpr�-! 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Cuntiba FAZ SABER
· xos, esta noite, ante a admis- ,- _ Joimnle _ Florianópolt.s Lajes e P. Alegre. ,0 aos que o presente edital virem.são feita pela agência noticio-

� 3as. 5as. e sábados: P. Alegre �- :"",jes -- Florianópolis ou dele conhecimento tiverem,
sa alemã "ADN", que funcio- ,- Jouunle -_ Curitiba -_ Paranaguá -- Santos e Rio. c expedido nos autos de Inventá-
na com autorização soviética, I rio dos bens do espolio de Anade que mais de 4 milhões dê c Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 loqares,

DeU' Antonio Roberti, que se.

.alemães da zona oríentàl vota- , A t p. L'
•

& I a-O ,� processa perante êste Juizo e
.ram contra o congresso do po- -

• geo es: luza fma rm . S' cartório do escrivão que êste
vo alemão, fomentado pelos ,- _

,0 subscreve, que atendendo ao
.comunístas. 'Os mesmos fun- � Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

que dos autos consta, autorlzo-t fi
.cionarios disseram que o fran- i • venda: em leilão público, dos bens

t d __C)�Cl....()...C).....o o...<).-.c)...C).....C).-.<)...<,...()..· co reconhecírnen O essa der-
abaixo descritos, com suas respec-rota da politica soviética na

t...·I!iII agradecl·meDtO e MI"ssa tivas avaliações, pertencentes ao cs-
Alemanha Oriental é muito póliri de Ana DeU' Antónia Ru-
.mais sígnirícatívo que a nume-

berti que será levado a público·

rosa votação contra os comu-
pregão de venda e arrematação,-nístas, 'Leocadia Stcffen Tolentino de Souza e seus filhos Tito, Oscar,
a quem maís der e maior lançoAcredita-se em Londres que Tte-cCel. PauJo Vieira da Hosa e família, Alf'eo 'I'olentino de Souza Ju-
oterecer, por Alexandre Corrêa

tal anúncio é 'O prelúdio de nior e família, Silvio T- de Rezende e família, Heiotr Passerino Junior e
de Melo Filho, porteiro dos au

uma manobra mais sutil, que familia, Dr. Danilo Carneiro Ribeiro e família, Francis Castro Ilc-
dítóríos, no dia 14 de junho p .

. será possivelmente realizada belo e familia, Dr. Oldegar Franco Vieira c família, Pedro Batista (los
vindouro, ás 10 horas, no local

pelo ministro das Relações Santos e serihora, dolorosamente atingidos pelo rude golpe que acabaru
em que se realizam. as vendas

Exteriores da Rússia, sr. An- ele sofrer, perdendo seu querido e boníssimo
. em .fiasta pública determinadas

drey Vishínsky, na conterên- ALFEO TOLENTINO DE SOUZA I por êste Juizo, á porta do edifi-
da do Conselho dos Chance- agradecem de coração as manifestações de pezar dos que deram os SI'U'> cio da Prefeitura Municipal..Ieres em Paris. sentimentos, compareceram ao seu enterro, enviaram coroas e f'lures e tcs, Descrição e avaliação dos bens
Afirma-se que Vishinsky tal- temunhararn de qualquer modo sua amizade.

Que serão vendidos em leilão:
vez cite o resultado do "refe- Particularmente agradecem a presença das autoridades, representa- ,; 1) Um terreno urbano, sito em
rendum" na zona 'oriental, co- ções de instituições que assim prestigiaram a memória de seu saudoso Nova Trento, no lugar denomi-j'"mo prova do que podem ser chefe. nado "Trinta Reis", com a área
celebradas nas mesmas eleí- Oatrossim convidam a todos os parentes e amigos para assistircn- em de 67.00 metros qUadradOS;!ções livres, apesar da ocupa- á missa de 7° dia que será rezada pelo eterno descanço da alma ele sim faz frente ao Norte no Rio do ..

cão. É muito provável que a
sempre lembrado esposo, pai, sogro e avô, ás 7,30 horas do dia 21 (sá- Braço e fundos ao Sul, com ter;'questão das eleições seja apre- hado) na Catedral Metropolitana. ras de Sebastião DelI' Antonio;

· ISentada à conferência de Pa-
extrema a Leste com. terras de

d· vd �•••OGOaa.aa••••a••••••aa...ris, ao serem 1,SCU,,1 as as
João Dell' Antonio e ao Oeste

proposições tendentes a uni-

Instituto de A p»sentaduri � e Pen com Bertoldo Deli' Antonio,ficar a Alemanha. u ou
-

avaliado por Cr$. 3.375,00 ..

Espera-se que os chancele-
,." 2) Um outro terreno urbano, si-res ocidentais exijam garan- I soes dos Comerciárins to no mesmo lugar, com 29,5tias de que será respeitada a

metros de frente e os fundos que'vontade do povo da Alemanha
se acharem; área de 107.400 me- ......•. . > > ••• ,Oriental, antes de. concorda- Delegacia de Santa Catarina tros quadrados; extrema ao Sul 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON..

irem em falar da unidade ale-
com Bonifácio Minotti e pela TA P. FABRICAR)mão Afirmou-se que o resulta- A V I S O . Norte com Batista Cecati, ava-do do aludido "referendum"
liado por Cr$. 5.370,00. 3) Meta-

.servírá, pois, de valioso argu- De ordem do sFPresidente do r. A. P. C .. , dr. Remy Bayma de de uma casa, construída de
menta a Vishinsky, para tra-

Archer da Silva, aviso aos segurados do L A. P. C. que, a partir madeira,
-

encrava no lote nr.2tal' de provar que tais garan- desta data, estará aberta a Carteira Imobiliária para o recebi- avaliada por Cr$, 800,00. 4) Umatia não serão necessárias.
mento de propostas para as seguintes modalidades de opera- atafona, avaliada por Cr$.....ACôRDO CONCILIATÓRIO
cões, exclusivamente: ..

755,00. " E para que chegue ao
FRANKFURT, 18 (A. P.) _.' B _ 1 _ Aquisição de terreno e construção de casa para conhecimento dos interessados , , .............•

Os f.U!hlcionátios norte-amerã-
moradia do segurado. .

e nínguem possa alegar ígno- As águas do mar não constituem
canos, britânicos e franceses

B _ 2 _ Construção de casa em terreno do segurado, para rancía, mandou expedir o pre- perigo para a conservação dos Mo
-conseguiram hoje um acôrdo l

sua moradia. ." sente edital, que será afixado tores JOHNSON Sea Horse pois to-conclíatórío sôbre as normas
Por enquanto, e até ulterior, <;Ieli'bera2ão a _ser tom,ada na séde dêste Juizo, no lugar do dos êles, antes de sair da fábrica.

para a realização das primei- quando as circunstâncias o permitirem, nao _ser�o re.c��H?aS costume, e, por cópia, publicado são tratados por um processo espe'Tas éleíções democráticas fede-
l�ropostas para outras modalidades de operaçoes. Imobill�nas, uma (1) vês no jornal "O ES' ciaI, idealizado .e executado pararais na Alemanha Ocidental
devendo os interes.sados aguardar outra oportumdade. Nao se TADO" de Florianópolis. Dado proteger as partes metálicas contra·de Hitler.
abrirá exceção alguma, quaisquer que sejam as razões que os e passado nesta Cidade de Ti- os efeitos corrosivos da água salga-o major-general George Ha-
interessados possam a1egar., ,. jucas, aos desessete dias do da. Distribuidores Comércio &

ys, . :vice-gcwernador militar, Na séde desta Delegacia, a rua FelIpe Schmldt, nO 37, os mês de maio do ano de mil no- Transportes C. Ramos S. A. _ João· fêz lal revelação e acrescentou
segurados receberão_ informa9ões_ detalhadas e �s impressos vecentos e quarenta e nove. Eu, Pinto,9.que o govêrnador francês de�
necessários, na Secçao de Apllcaçao de Fundos. Gercy dos Santos, Escrivão, o •.•.•...•••....•......•.......

ye aprov�r o acô:do p�ra que
. Florianópolis, 19 de maio de 1949. datilografei, conferi.e subscre- •••••••••••••• o. 0 •••••• o •• O ••••• tI·€le adqmra o c.arater fmal.

OS1.val Pereira Baixo - Delegado vi. (a) Belisário Ramos da Cos-O acôrdo foi conseguido por I '

ta, Juiz de Direito. Está confor-Hays, pelo general Pierre Ko-
me.o original, sobre o qual meenig, governador militar fran- :� DR

- "'-- • ,. ��. "

reporto e dou fé.
· ��!�,pe�1ct�������·0:=· mt1� 1 j

A. DAMASCENO· DA SILVA'
,., .

O Escrivão: te::; ds�;�a;'jOStal' britânico. !. 'II

: .llA vOLUNTARIOS"'. pAt�1A ". <. ' .• ANO""

As normas foram redigidas 1
A D V O G A D O

i
""""'''''''''' "'''"""",.. """".".. ·"o,,<,�.

pela A!s,sem'bltéia Constituinte ..

,

V d Agencia Geral vara S. Catarina
· da Alemanha Ocidental, em': AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS • en e-$e Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
BO'ln e apresentadas aos go I �� I C. POlltal, 69. Ttl. «Protetora»1, '

.

'l·t·
.

-

�
�

FLORIANOPOLISvernadores mI I ares para a-

: Praca 15 de Novembro, 22 - 2° ando : VENDE-SE o lo'te n. 30, área 40t'm2'jprovaçã'Ü. Entre outr�s Cláu-.
'

."

• com 10 metros de frente 'por 40 de '... . . .. .... .... . ......•

.sulas, as normas prolhem cer- a (Edifício Pér.ola� I fundos, sito à rua Irmãos Joaq�!i�::, Vende-setas classes de criminosos na- :
• confront.ando com /hertdeiros .d;ezi,stas de votar e estipulam a : Fones: 1.324 e 1.�88 I Angelo M. La Porta e Ulrban de,eleição de un� �oo "cteputag?s : : Moura Ferro. Cartas para Valdemi-

para o "Bundes ag, ou a- - Florianópolis - Santa Catarina •
ro Fonseca, Rua Candido Lopes n.mara do novo Parlamento elei- ! ..

: 241 _ CURITIBA.. ta pelo povo. e eee•••••

iJ�.
,

EMPRESA 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.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e crítórío á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joínvíle - Sta. Catarina
-- Brasil.

Vende-se

Ma(f'.linárío Cr$ 250,000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. Co
Vence-se th. só maquinárto
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

AUTOMOVEL FORD 49,

Vende-se um, em
_
estado . novo,

com 5.000qnilometros, 4 portas. Vêl"

e tratar com Oswaldo Nascirnenti),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o BSTADo-Sébado 21 4� Ma',o d-é '949

Recebemos o seguinte ielegrama: 'ltajiJÍ, 36-20-17.- Faltando poucos momentos entrar contacto nobre
})OVO F�orianópons enviamos intermedio reputado jornal O ESTADO atenciosas saudações extensivas va
loro8os clubes PAULI RAMOS e BOCAIUVA. ILM4R CARVALHO, Chefe Departamento Divulgação e Propa ..

gBo'da Clube Atlético São Francisco".
. ------------------------------------------.------------__--------------------------------------------------------------------------------------

atlético, de São Francisco, x Paula Ramos, o cartaz futebolistico de
DO MEU ARQUIVO... amanhã no Estádio da F. D. C.

III .

É NOTAVEL a façanha realí- São Paulo Athlétic Club, da co

zada por Abraham Monteverde. .Iõnía ínglêsa de São Paulo. O
Ele marchou de Nova York a Jref�rido grêmio foi fundado no

São Francisco da California,

Idia
15 de maio de 1888.

percorrendo 3.515 milhas. Abra- SEGUNDO relatam os doeu
ham iniciou a prova em 6 de mentos que ficaram, a primeira
maio de 1929 e concluía-a em 24 vez que se cobrou ingresso em

de julho, isto é, gastou 79 dias. jogos de futebol, no Brasil, foi
EM JUNHO. DE 1948, o Corití- na partida inicial de clubes pau

ba disputou 4 partidas no rGio listas e cariocas,' Ou seja no pré
Grande do Sul. Em Pôrto Alegre, lio Paulistano x Fluminense, Esta tarde a
:venceu o Renner por 6 a 2; em- efetuado na capital bandeiran
patou com o Corintians por 2 a te, no dia 13 de julho de 1'902. Os
2 e perdeu para O Grêmio por preços foram de mil réis para
3 a O. Em Novo Hamburgo, der., 1 geral e dois mil réis para as que há anos era considerado um
rotou o Floriano por 3 a 1. arquíbancadas. dos quadros mais prestigiosos

O PRIMEIRO campeonato ca- EM 1908 o Flumnense sagrou- do Estado, fará hoje sua extréia
ríoca de basquete foi disputado se campeão carioca invicto dís- nesta Capital, enfrentando o
em 1919, cabendo ao Flamengo' putou 10 partidas, venceu 8 e "onze" do Bocaiuva, no -estádío
o titúlo máximo. empatou duas. Os resultados da F. C.D.
EM 1932 o Corítíba inaugurou dos jogos foram os seguintes: Entre 'Os 22 jogadores que es

sua confortavel praça de espor- Fluminene x Paiandú, 10 a 1 e ta tarde estarão na liça, desta
tes, vencendo nessa ocasiao o 6 a T; FlU1l1inense x RioCrick8t, camos, no quadro visitante:
América, do Rio, por 4 a 2. 3 a O e 3 a O; Fluminense x Ria- Nhonhô, Marona, Waldemar
ENTRE os anos de 1920 a 1925� chuelo, 11 a O e W. O.; Flumi- Tiago, Rubinho, Alvarenga, já
o quadro de futebol da Uníver- nense x América, 2 a 1 e 3 a 2; conhecidos do nosso público, e

sidáde da Calífórnía jogou fr'4 J.!!'luminense x Paisandú, 10 a 1 e mo quadro local salientamos Fe
partidas, das quais ganhou 50 e 2 a 2. Teve 44 tentos a favor e Iipinho, Ari I, Ar] II, Tavinho,
perdeu apenas 4. 11 contra. e 'Waldir.
EM JUNHO DE 1948, o FI?ria- EM DEZEMBRO de 1947, o A-delegação do grêmio sam-

no, de Novo Hamburgo, dISpU- Corintians, de São Paulo, dis-
tou duas partidas em Blume- nutou duas partidas em Porto

_. -_.•._--

nau. Venceu o Olímpico por 3 a Alegre. Perdeu do Grémio por 1 O FIGUEIRENSE SEGUE HOJE

1 e o Palmeiras por 4 a 2. 8, ° e do Fôrça e Luz por 2 a 1. PARA BLUMENAU

DURANTE o ano de 1941 os EM NOVEMBRO de 1948 o Afim de enfrentar amanhã o

fortes conjuntos do Paraná Figueirense disputou dois �ré� "o�ze:' do G.E.Olimpico, seg�e NOVO SECRETArG'IO DA FEDE-

Atlético, Coritiba e Palestra .íos em Curitiba. Perdeu para o hoje �s 17 horas,:m con�uça? I RAÇAO ATLÉTICA CATAR!-
excursíonaram a Florianópolis. Atlético por 3 a 1 e venceu o especial a .delegação do Fl�lLel- .

NENSE
O Atlético, campeão paranaen- Agua Verde por 2 a 1. rens�, composta pelas se�ulDtes Preenchendo a vaga deixada TAMBEM EM PORTO ALEGRE
se de 1940, mediu forças com o I O BOTAFOGO registou, no pessoas: ?�efe: �aldlr San-

pelo S1". José Gusmão de Andra
Avaí e um selecionado da extín- 20 turno do campeonato carioca tos; secretar:o: Eurico Hoster-. de, foi escolhido para exercer
ta Liga Florianópolitana de ru- de 1948, uma grande façanha. IDo; �eS?UreIro.: .Nestor C�rnel- as funções de secretário da Fe
tebo!. Perdeu ambos os jogos Depois de estar perdendo para 1'0; t�cnlCo,: IZId�o costa.; Jo�a� deração Atlética Catarinense,
pelas contagens de 2 a 1 e 3 a 2, o Flamengo por 3 a 1, o alví-ns- dores: MaLa, LUlZ, García, Dia tendo sido empossado há dias,
respectivamente. O Coritiba en- gro, numa reação fulminante, ma�tino: Gastão, Marcos, �C�. o sr. Helio de Oliveira.
frentou o Figueirense e o Avaí. conseguiu assinalar 4 tentos, racl". Minela, .

Santos, PapIC?, --�
_

Venceu o Figueirense por 3 a 2 vencendo, assim, o seu tradício- �eomdas,. Hamílton, Ned�, Hé-
e empatou com o "onze"

avaia-Inal
adversário por 5 a 3. no, Br�u:lO,.Abelardo � M�I:eles.

no por 3 aB. O Palestra jogou .,AUTO", apreciando a atua- A dIreco�la . �o. Figueirense,
com 9> saudoso Iris e o Figueí- Jão dos jogadores brasileiros por n?sso ntermédio pede o �on
rense. Foi também vencido em contra o selecionado italiano na parecimento das pessoas acima,

ambas as partidas. Baqueou es- 'Copa do Mundo" de 1938, entre ás 1,6,30 horas na séde do clu

petacularmente frente ao Iris elogios a nossa representação, be, a Praça 15 de Novembro.

pela elevada, cont�gen: de 6. a 3 destacava o seguinte: "Aquele

I NICACIO COBIÇADO PELO
{: perdeu para o F'ígueirense por velho... (Romeu) entrou 110 SAO CRISTOVf.Q
14,a. 3. Partidas disputadas 6;. v�- gramado, cobriu a caréca com De Santos informam-nos que
rt?r'l'las qOS catarmense� 4; Vito- 1m1 gorrinho ... se tranSf?rmOU lo São Cristovão, do Rio, manda-
1'l.as dos paran.aense�.l, empate� por completo. Desnor�ea va os

Irá' um emissário a aquela cidade
1, tentos

_ pro-catanne:r:ses 20, adversáríos com a variedade de afim de entabolar negociaçõestentos pro-paranaenses 15. seus truques estupendos. Dava- com o centro-avante catarinen-
O .CELTIQ já-ofez a proeza de nos a imprenssão de que mag- se Níeácio para que o jogador do

ganhar ,Q campeonato da Escó- netízava a pelota e, em vês de Paula Ramos seja transferido
cía, .dea.anos seguidos (1901 a procura-la, a coitadinha sub- 'para o futebol carioca a, deren-
1910). No Brasil W�ntico reeor, missa vinha aos seus pés, pedin-Idendo as cores do grêmio alvo.
de Pf'\rtence. ao Améríca, ele Be- do pelo amõr de Deus, para ser ,...._. _

lo !l�rizonte, .que .conquístou o "guiada". O FLUMINENSE INICIARA
'títuLo"de .campeão., míneíro por O PENA,ROL é o clube mais AMANHA SUA TEMPORADA De ordem do Senhor Delegado Regional do Trabalho e de
10 vezes, . consecuttvas., (1916 a antigo do Uruguai. foi' fundado I

EM MONTEVIDÉU conformidade com o disposto no artigo 360 da Consolidação
192�). J ...., •

,i -�, em 1891. , .l:{io, 20 (V.A.) - Com destino das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei nv, 5.452, de
ATÉ o presente, só um homem ,O CAMPEONATO do mundo a Montevidéu, seguiu ontem a F' de maio de 1943, faço público para conhecimento de todas:

conseguiu sair vitorioso em três de 1938 permitiu que os euro- delegação do Fluminense. O trí- as firmas comerciais e- industriais estabelecidas neste Estado
jogos Olímpicos. Foi o norte- peus conhecessem Domingos, e color carioca extreará domingo que, de 10 de maio a 30 de junho, os empregadores são obrigados.
americano Flamagan, que ven- que o técnico" da seleção italia- na Capital oriental enfrentan- a enviar a esta Delegacia Regional do Trabalho, em 3 vias a
ceu as provas \. dé "martelo em na r.epetisse uma fra.,se cele- do o Nacional, e dia 29 jogará relação.de seus empl'egados (RELAÇÃO DE 2/3) em serviço
1900 (Atenas); em 1904 (São bre no Brasil: "Domingos é o com o Penaro!. até 25 de abril, a qual deve obedecer ao modêlo aprovado por
Louish é, '1908 (Londres) _. melhor zagueiro do mundo". _.__,�.�_. este Ministério <€ que se encontra à venda 11:a$ livrarias.

O QUEE�$ PARK, <;la Escócia, EIS A OPINIAO de um cronis- As relações terão, na la. via, o sêlo de três cruzeiros - pe-
conqutstou o maior re�orde fute- ta parisiense sôbre Leonidas: 150 mil réis. Mas... pagou de h't folha inicial e dois cruzei:ms por folha excedente, além da
balístico que se tem" memória. "Leonidas é um jogador incri- armazenagem 450 mil réis e de i'êlo de Educação e Saúde.
Não consentiu, durante 8 anos vel ... absurdo. Si eu não o vis- impostos aduaneiros mais 300 A entrega das relações far-se-á diretamente aos Postos de.
'.consecutivos, que marcassem se. com os próprios olhos, não mil réis... Fiscalização desta Delegacia e onde não os houver às Coleto-
tlm ,único tento na sua méta. acreditaria em sua existência. FOI em 1925 que nasceu o! nas Federats, podendo, também, ser r'emetidas diretamente à

O EXCELENTE arOlh'�iro Ba- Por hipótese, poderiamos meter termo "Fla-Flu", porque a sele- Delegacia Regional_ em Florianópolis.
tatais jogou durante � on�e anos ) diabo em úma garrafa e Leoní� ção daquele ano foi composta! y Os que deixarem de cumprir aqu�l.e disp?sitivo l�gal serãO'
no Fluminense. das numa caldeira? Mas não é 'xclusivamente de jogadores do punidos com a multa de cem a dez mil cruzelro�., ..

EM 1903, o Bury venceu o hipótese - é o futebolista nú- Fluminense e Flamengo, estan- Delegacia Regional do Trabalho em Flonanopolls, em

�ampeonato inglês e a "Taca da mero um ... o rei do fut!3bol". 10 assim consttituida: Haroldo, maio de 1949.
Inglaterra" invicto, e sem-um EM 1908, o Fluminense. do Penaforte e Helcio, Nascimento, .Ari Neves Gonçalves - Chefe da Secção de Fiscalização.
tento cqntra. , Rio, mantlou vir da Inglaterra

I
Floriano e Fortes, Newton, Can- VISTO

O PRIMEI.liQ" clube de fute- rêdes para proteção de metas, Jiota, Nonô, Nilo e Moderato. Em maio de 1949.
boI que surgiu no Brasil foi o ;ustando lá a impqrtancia de Nelson Maia Machado TtauZ Pereira Caldas -- Delegado Regional do Trabalho�

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

estrêía
frente

do «onze» de São
ao Bocaiuva

Francisco,
francisquense chegou ontem,
sob a chefia do seu presidente,
sr . Oswaldo Zattar, sendo re

cebido pelos diretores do Paula
Ramos e Bocaiuva que a acom

panhou ao Hotel Metropól .

A peleja está marcada para
as 15,30 horas, devendo haver
com início. ás 13,30 horas, uma

partida preliminar entre as Fa�
culdades de Direito e Ciencias
Econômicas, iniciando a dispu
ta do Torneio Municipal Uni
versitário de Futebol ,

Preços: Cadeira Cr$ 20,00;
Arquibancada Cr$ 10,00; Geral
Cr$ 5,00 e militares não gradua
dos e .crianças na geral Cr$ 3,00-_

SOLICITOU DEMISSA,OREUNIAO DA FEDERAÇãO
ATLÉTICA CATA�INENSE Ao que apuramos, o valoroso

desportista Oswaldo Meira so

licitou demissão do cargo de Di
retor do Departamento de Bas
quete da Federação Atlética Ca
tarinense, onde é tambem mem

bro do Conselho Técnico. O Pre
sidente da F.A.C., dr. Osmar
Cunha, entretanto, em palestra,
com a nossa reportagem disse
que julga ímprescindíveís os

seus serviços pelo que pediu que
reconsiderasse a sua decisãq.

A Federação Atlética 'Catari
nense convoca por nossõ inter
médio, todos os clubes filiados
para uma reunião em sua sede,
hoje, ás 15 horas, quando serão
tratados assunto relevante ao

desenvolvimento das modalida
des esportivas que super-intende.

Noticias chegadas do Rio di
zem que o "onze" do Fluminen
se, terminada a sua temporada
em Montevidéu, jogará em Por
to Alegre dia 10 com o Grêmio
e a 4. com o In ternaciona!.

Sociedade de Cultura
A�sembléja

Musical
Geral

De ordem do Sr. Presidente convoco os srs. associados pa
ra a Assembléia Geral de 24 do corrente, na sua séde social à
rua Trajano 56, a fim de ser votada a nova Diretoria desta So
ciedade.

Às 19,00 hrs. será feita a primeira chamada; não havendo
número legal de sócios, às 19,30 proceder-se-ão as eleições, com
qualquer número de sócios presentes.

Osvaldo F. de Melo -- Secretário.

l6a. Delegacío Regional do Tr'abalho
EDITAL N. 4. --- INSTRUÇÕES A EMPREGADORES

I

/
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

Clínica MédiClR e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia,- Cirurgía Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias :- Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Pra� Pereira e Oliveira (atráz do

LOJa OIS CftSEMIRaS�Tribunal) Rua Saldos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 is 12 -e das 3 ás

-

6,
Fone 841. FLORlANCÍ)POLIS

..
--

Especializada em artigos para
homens

ii: RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

. nossos preços e artigos

a_ ..._�

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

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

bs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Miltou Simon �
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
008 Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i7 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
.Diretor da Materni'dade e médico do

Hospital de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

especializado da gravídês, Distur

hioa da adolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, i 'l�1'l.

lmações e tumores do aparelho geui
gJ feminino.

Operações do utero, ovários, trem
iPQ8, apendice, hérnias, varizes, etc.

Círurgía plástica do perineo (ru
turas)
.l\SSISTENCIA AO PARTO E OI·'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopise, etc.)
Dbllurbios nervosos - Esterflldade
.

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

Hesíd. R. 7 de Setembro -- Edil.
:Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Carldade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ,)e.
i

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Cllnlca e cirurgia de senhora'

-,Partos
:f!1SIOTERAPIA _: ELECTROCAR
DJOGRAFIA:- METABOLISMO

BASAL
HOIURIO DE'CONSULTAS: _
Diàriamente das 15- às 19 ho-

• 00

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESID:BNCIA:
Avenida Trompowski lS2

Fone manual 766

Or. Mário WeacUt....
QItilc:a médica de adult.qs e eriauçaa
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 7�9
C01I8ulta das 4 i8 6 horal

aCllidêDcia: Pelipe Sehlllidt .. II.
Te1ef. 112

-
e e e

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do EstadolBom
O horário dos carros de que é agente, nesta 'capital, a conceituada

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

cl excessão de sábado

EXPRES�O BRUSQUENSE - 28., 4.8• e 6'\ feiras
Nova-Trento

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

16 horas
- 14 horas
16,30 aoras

12,10 horas

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA'
PROCURE

IlIfaiataria
A

Mello

binóculo
Gruode visá.

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Itesidênciar, Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: IDzs 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

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 diante
Residência: Rua. Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

",

,
Rua Felippe Schrnidr 48

Dr. Roldão COD.O'"
CIRURGIA GERAL -- ALTA

,

RURGA - MOL:tSTIAS DF;
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Med!
ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por váriol ano. do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo
_ Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e viu circ_ula·
te_ intestinos delgado e grosso, tifO!'

de, rins, próstata, bexiga, utero,
, o..ários e trompas. Vancocele, hidra

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

Felipe Schmidt, 21 (altos da Cala
Paraísn). Telef. 1.59S

Ile.idéncia: Rua Esteve. Janior, 170;
Telef. M. 764

Dr. '.alo Fot..
Clínico e operador

Cclllultório: Rua Vitor Meirele., 16.
Telefone: 1.405

ConInlt•• das 10 ás 12 e da. 14 i.

15 hn. Residência: Rua Blum_.
22. - Telefone: 1.620

Plaina
VENDE-SE �ma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. nu

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

Florianópolis
._---,_

Or. M. S. eaulcull
Clínica exclusiTall1ente .de criallçu

Rua Saldanha Mannho, 10
Telefone M. 733

-

DR. '-A. SANTAELA
(l"Ormado pela Faculdade Nacio·
nal de MedIcina da Unhersidade

do Brasil)
"Mico PQr concurso da assístên
cía 8 Psicopatas do Distrito

Federal
Ilx-Interno de Hospital Ps!qult.·
trlco e ManlcOmlo Judiciário

da Capital Pederal
h-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OL:tNICA MtDIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultlfrlo: Edifício Am�ll1a

Neto - Sal8 3.
ResIdêncIa: Rua Alvaro de oar

..alho. 70.
Das 15 &S 18 horas

_ Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

Produtos Veterinarios

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

SENHORITA!
A ultima creuçêo em refri
gerante é o Guàraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-a está

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

Csmil.o, Gr.vstu; Pitame,
Meial da, melhores, pelol me

nores prece, ,6 na CASAdMIS
CELANEA - RUGe. Marra�

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "Q
Paraíso")
Resi:dencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira'

Advo"do-Contabilista
Civei -- Comercial

Ccnriltuiçõe. de .ociedade.
• serviço. corellltos, em geral.

� Orgónizações contobeis.
Registro. e marcas, dil.pondo,
nct Rio, d. correspondente.
E,critório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Doa 8 à. 12 hora••

TelefQl1e 1494

DO

�

-

Q'

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para o mar.

Informações nesta redação

5ÊDE SOCUH.!

POlUO A�EG_g.É
RUA VOLUNtÁRIOS DA PÁTRIA N.O 69 t.O ANDAR

VAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTeCTORA-
.

Agencia 8eral para Sta� Catarina
IJua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora fi - FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o despê;o do morro Jacarezinho
.

O presidente Nerêu Ramos intervem para _'vitá-Io.-Outra
�

solução.- "Maior é Deus".

o ,general Eurico Gaspar
nos Estados- Unidos

Outra

Rio, 19 (V. A.) - A propósí- COM O PRESIDENTE DA
to da sentença proferida pelo REPUBLIC.A
dr. Juiz da. 5a Vara Cível sobre De posse do ofício do juiz, o

o despeje. dos moradores na fa- general Lima Câmara, compre
vela de Jacarezínho, o prefeito endendo as consequências ca

Mendes de Morais conferen- lamitosas que a medida acar

ciou na tarde de ontem com o retaria, procurou o sr., Nerêu
presidente da Republica em Ramos, presidente da Repúblí
exercício, sobre o caso, ficando ca interino, dando-lhe ciência
assentado que s. excia. o dr. do ocorrido a fim de que deter
Nerêu Ramos, tomará a f.Í a

I
minasse providências acaute

resolução da situação, tendo ladoras aos ínterêsses dos ,.

na mesma hora iniciado as 10.000 moradores do morro N.f:ANIFESTAÇAO DE

primei.raiS provid�ncias, evitan- ameaçados de despêjo. REGOSIJO '

d� assIm. o despejo de cerca de Após ouvir a exposição do Desse fato deram conheci-

trmta mil pessoas. general Lima Câmara o chefe menta à comissão de morado

io Executivo deternü�')u que res começando, então, as maní-
'o mesmo se entendesse com o festações de regosíjo. Quando.'
ministro da Justiça com o ob- a notícia das providências do

jetívo de se encontrar um meio Govêrno chegou ao Jacarezi-

de pelo menos no momento, I nho,
os seus moradores come

evitar o despêjo coletivo que çaram a descer o morro e, aos .

,"
tão graves, repercussões teria grandes grupos, ocuparam vá

forçosamente na vida da enor- riais bondes, conduzindo carta-

me massa humana ali residen - CO'Y/,tinúa na 3a. pJg.
te de há muito, o que foi feito
conforme as resoluções do che
fe do Govêrno.

de que tivesse rápido andamen-
to o projeto Segadas Viana,
desapropriando o morro, Nesse
interim, foram informados os

três parlamentares de que o

sr. Nerêu Ram(_ls 1ie entendera
com o prefeito. au te:rizando- o
a promover imediatamente
tôdas as provídêncías para im

pedir o despêjo, inclusive a de-

sapropriação pela Prefeitura.

Florlan6pollll 21 tia Maio de '949
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Chegada a Washington. -- O discurso de S. Excia.
Washington, 19 (U. P.) O presi- As boas-vindas ao presidente I!\I-

dente do Brasil, general Eurco tra no edifício ela Prefeiturn do

Gaspar Dutra, chegou de avEio, "11- Distrito ele Columbia foram dadas

tem, ás 15,58 no aeroporto Nactonul em nome .do povo de Washington e

onde foi recebido pelo presidente de, seus arredores, Foi preparada
dos Estados Unidos, sr, Harrv Tru.. LIma surpresa especial ao visitun-

, mano \ te, por motivo da data de seu :1I1i.--

DESDE 1876 versário natalício. Os comissár-ios

Washington, 19 (U. P,) O do Distrito de Colurnbia, que C:1IlS- 200 PRAÇAS PARA GARAN-

presidente Eurico Gaspar Dutra títuem o governo civil de Wasl�ing- TIR O DESPÊJO

chegou a esta capital, na priuuurn ton, ofereceram um grande bolo O Juiz da 5a Vara solícttou
visita oficial de L1m chefe de Estado c as chaves da cidade ao presidente ao chefé de Polícia 200 praças
brasileiro desde 1876, para 1'<'(1'1- Dutra, Foram xccutados novamente da Polida Militar para garan
buir a visita feita por Truman ao os hinos nacionais brasileiros e til' a execução do despêjo, uma
Brasil, em 1947, por ocasião da norte-americano. O hino brasileiro vez qlru2, se .esperava nãa 'se

Conferência de Defesa Interarne- foi executado por uma, banda da conformarem os milhares de

rícana, Trurnan, acompanhado dos policia, sob a direção do COI1l1�()si- moradores da favela com a sua

membros de seu gabinete e outros tor brasileiro Eleazar de Carvalho. brusca mudança.
-altos Iuncioriários oficiais, aprc- DISCURSO DO GENEHAL Dl.THA_,...� ,-�---

sentou .. lhe as boas vindas, quando Em resposta à saudação do prc-

Dutra desceu do avião em que via- sidente Truman, ao Aeroporto de Médico anestesista NEGARA-SE b JUIZ A

[ou desde o Rio de Janeiro. Washington o general Dutra dis- SUSPENDER O DESPÊJO

OS dois presidefites cumprin.cn- se: Regressou hontem para São Ontem mesmo, às 15 horas,
taram-se afetuosamente, e. nas de- "Ao chegar pela segunda vez aos Paulo, por via, aérea, após uma o advogado de inúmeros mora

clarações oficiais tr-ansmitidas pe- Estadôs Unidos, é com emoção esfãdía de uma semana entre dores do Jacarezinho, sr Gal

]0 rádio, fizeram -rcssaltar as arn- que trago ao seu povo a saudação nós; o Dr. Pedro Gereto, mé- vão Alvares de Abreu, desce

plas e cordiais relações que' som- amiga dos hrasjleirns, dica especialista em Anestesia, nhecendo ainda a decisão do

pre existiram entre o Brasil e os Nos dias rudes da guerra, aqui assistente na sua especialidade presidente da República no

Estado sUnidos no curso dI' sua estive para combinar medidas de no Serviço Cirúrgico do Pro- sentido de ser suspenso o des

hitór-ia. defesa do Hemisfério e a partic.pa- fessor Alipio Correa Neto, da pêjo, fêz entrega ao juiz da 5a

O avião do presidente brasiicn-o ção das nossas Forças Armadas na Faculdade de Medicina da Uni- Vara, sr. Augusto de Moura,
YOOU até Washington sem tazer luta que se desenrolava no At lan- versídade de São Paulo. da petição, solicitando a sus

escalas desde Key West, na Ftórí- tico Sul e na Europa. O jovem médico, que havia pensão do despêjo. Ao receber

(Ia, onde o presidente Dutra havia Agora pela primeira vez na sido espe,cial_:nente co�trata- a petição, aquele juiz, embora

passado a noite. Quando o trem vida (la Rcpublica brasileira, 0
do I?ela Direção do Hospital de atendesse com gentileza o ad-

de aterrissagem do aparelho [fJCOU seu presidente está entre vós, para Ca;l?ade, �
para dar un: cur.so vogado, informou-o de que não

a terra, no aerodrorno da base de retribuir visitas anteriores de vos- pratico sobre
.

_b.nesteslOlogIa,

I SUSpend.
eríam a execução do

Serviço de Transporte Aéreo do sos governante para
í

cstcmu- teve a oportumdade de revelar despêjo.
Ex-r-cito, uma bater! ade ar til ha- Ilhar de modo particular, a ,1Jepria aqui seus grandes e profundos ,�'

ria começou a disparar a salva de e o apreço com que recebemos a
conhecimentos da matéria par.,

NA CAMARA DOS_ DEP_U-
estilo, (lc' viut e e 11111 tl'I'OS Dutra V E

.

id t
ticularmente no que toca as

TADOS UMA COMISSAO
_ . xcra., sr, presi en e, por ocu- DE MORADORES

foi o primeiro a saltar do avião, síão da assinatura do Pacto de 11, ticularmente no que tese as .

e Truman que o esperava próxi- fesa do Continente.
.anestecias pelos gazes" proto- Enquanto as ��tor:dader� to-

mo. adiantou-se rápidaruente para Venho encontrar o povo amcri-
xido de azoto, �íclopropana, mav�n::as r:f0vIdencI�s acima,

estreitar-lhe a mão. t t f 1 etc, para a execjjcão das quais, comissoes e 'mora or�s do
u cano en regue as are as (a l''''_Z, -

�

PREP.\HATIVOS .:\ULI1'ARES
.

l' aliás, o Hespítal de Caridade morro -procuravam a C�m:::ra
com a mesma energia (as .1()[·'1S

possue o, melhor aparelho até dos Deputa�os. e outros ,orgaos
Washington, 19 (li. P.) - Os da luta e com a mesma vontade

hoje fa:bricado (tipo Heíd- do po�er_pubhco. Na Câmara,
prcparutivos militares para r-eceber construtiva qUe animava os pio- brink), doado pela Legião Bra- a COl11lSSaO procurou os d�p�
o presidente tio Brasil, gener:!.1 Eu- neiros criadores da vossa Púlria. sileira de Assistência. tados Campos VergaI, Antol1lo
rico Gaspa rDutra, foram, talvzz. O .vosso esforço pela melhoria das Deixamos consignado ª,qui o Silv� e Jo�é Ro�ero, .a?s quais
os maiores realizados até agora condições de vida c pela clevaçüü do

nosso voto de louvor á direção expos a sItuaçao aflItlva em

por motivo da visita de um chefe nivel cultural?o vo,sso povo é at:om- do Hospital que, nas suas indi- que se encontravam todos os

de Estado estrangeiro a êste país. p_anhad� com llltercsse no meu pni�. cacões sempre encontra a "0 habitantes do morro. Imedia

Quando o avião em que Dutra via- E :onshtuem fonte de ens:ualllcnlo i de'pa;te da Mesa Adminis1��- tamente aquêles três, parla
jou desceu no aerodromo dest�, ca .. p.a1a todos os povos os metodo'; de

I' tiva da Irmandade de Nosso mentares procuraram tôdas as

pital, várias esquadrilhas de aviões hber_dade que empregais par:!. :l ob- Senhor Jesus dos Passos mor- c�missões da C.âmara -€ o pre
de relropropu!são, voando a gl'ande tençao desses objeti:'os. mente quando tais tndi�ações sidente, sr. Cirllio Júnior a fim

velocidade, passaram sôbre o aero-
. Agrade�� a v, eXCIa', senhor. pec· com a presente visam o apa�

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

oramo saudando o ilustre visitan- sldenLe 1lumall, as boas-vll1das relhamento;'do Hospital de Ca- Academia' Catarinense de Letras�,
te. O avião militar brasileiro fl)i qne teve a bondad: de me trazer, ridade de modo a pô-lo á altu
escoltado por 30 aviões norte-al11e- em nome do governo e elo 1).0\'0 ra dos grandes centros rhpita-
ricanos, incluilldo aparelhos de desta grande naçã'o". lares do País.
retro-propulsão desde Raleigh, Ca-

����a d�o 3�0I:�id:�éos:s�aav��P)t��o Cumprimentos da Associação Brasileira
agentes das tropas de seguruIIca da Im O E dem nutrida formação, motoeicÚ�- ti prensa a {( s ta o»
tas da policia e milhares de'

pes_j
O .sr, Herbert Moses, digno ,A Associacão Brasileira de

S?US aguard�n:lo a chegada do pre- iP.reslden�e. da rABI, no� dirí� Imprensa e seu presidente saú

slden!e bras,lIclro· gm a �egumte mensagem de dam, no dia de hoje, os confra

< ��e� esquadl:ilbas de aviões (lo cumpnmen;os pela, :passagem ?-es de "c! Estado" e se associam

�xelclto, d� AImada e da Infanta- do �osso 36 .

amversarlO de fun- as alegnas pelo transcurso de
na da Marlllha fizeram cvo!W:6cs daçao. PublIcando-a, agradece- tão grata efeméride formulan

enqua�to a caravana se dirigia pa- m,os ��,honrosas �ef�rências da do os melhores vot�s de suces

ra a CIdade. A guarda dE' hOl1l'a cs- plestlglOsa Ass,?cIaçao, bem co- sos e continuo progresso. Cor-
tava integrado por 3.500 hon:e�l�, mo ao seu PreSIdente, dialmente,
.A temperatura estava algo eleva- Redação de "O Estado". Herbert Moses

da quando o general Dutr<l_ [<(jui Florianópolis - Santa ca-Ichegou. tarina.
PASTA DENTAL

ROBINSON

, A Federação das Academias de Letras do Brasil aprovou"
por unanimidade e com as mais vivas demonstrações de jú-
bilo - segundo os têrmos em que o amspicioso acontecimento,<
foi comunicado - o pedido de filiação formulado pela Acade
n'lia Catarinense de Letras.1

Dessa fórma, a nossa Academia, sob a presidência do ilus- _

te homem de letras sr. Otan d'Eça, acaba de colher mais um,

triunío, que certamente _i.l1fluirá para revitalizar a organização
de cultura de Santa Catarina, fazendo-a ocupar, de-fato, como'
de direito, a posicão de relêvo que lhe cabe entre as demais dOo'
Paí\S�

J

"O Estado" se congratula, por esse motivo, com a Acade
mias Catarinenses de Letras, e sauda-a na pessoa de seu eru-

dito presidente, sr. Otan da Gama Lobo d'Eça.

CURITIBA TUECRA,WA PROSESRAS PARAN4 '

FRECHANDO...

O Senac, ontem, ofer,eceu à imprensa e autorida

des, um cocktail preparado pelos alunos do 'Curso do

Comércio Hoteleiro e Similares.
Em nossa próxima edição falaremos sôbre o êxito

da reunião, com alguns aspectos dignos de nota.

Por hoje ficamos em garantir-que, daiS 18 especies
de co-quiteis preparadas pelo prof. Swab, ] 7 sào óti-·

mas ... Da última nãQ provamos.
GUILHERME TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


