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Incisivo discurso do Ministro Adroaldo Mesquista ,�a �o :.:_.l:�axi�s
«E o deselo de S. Excla. (o sr.gal. Eurico Gaspar Dutra) é. ainda. q�e! na presl�êncl ,JIRepí$lwo'\S.,xcla.
transmita o 'seu alto cargo a outro pessedista,numa prova de gratldao ao Partido do qlTitl ��e�.6beíl 0, poder

,

"que vem exercendo em ben"ficio· do Brasil»). t' CI'
, p,'--"t"'-\S� ;d:ir' tívCAXIA.S, 28 (R.) _ Pana a2Ta'1 Aqui mão está presente apenas numa alta demonstração de C011'- java governar com isenção de [us ro .OVIS es ana, na �h ca I a

decer, em nome do presidente ,·Du. o mais alto mandatário da Rcpú- preensão e num sadio gesto de tíça t\ com o ideal de bem-servir
i sole,I\.l.dade ontem. realizada no

tra ás saudações dirigi.das pdu I blica. Está presente ma sede do apaziguamento declarou que que- a todos, esquecidas as paixões
' Palácio do Gove�no, ao ser ,.

.
, '

_,

.

I '
. "" d .. ' d" > dI" tí nto apresentado -O projeto do 'Pune1.PSD _ ao chefe da naçao falou, nosso Partido o mais eminente rra ser o presidente de to Os 05 e .,upera OiS ?S les'.,�iIl ime s.

.

. I J
'

• • •

d u, hor Presidente Dutra que ressaltou
-o ministro. Adroaldo Mesquita dos pessedisías iaque.le (llil-C, en- brasileiros, porque, termina as 3f. meus sen es,

;. .'.
I

' '

, -

d d F
.

I d t d
.' ser o Presidente EUrICO Gaspar:d� Costa. Fai a $eguinte a' tretantn -ao assumis :e govêrno, eleições e galgado o po er, e�e. oi a pa avra ar eu e o mInIS'

D t " .

h d t d_ _ ., • . '

u l'a, o maIS gauc o' e o os
:J.RC'ISlva oraçao profenda em, _-- ,. ----

.

_.' .. _' . I' os presidentes",
I�provlso, pelo míuístro da JU�-I Em verdade, este titulo,- êle tam··
==. segundo -as motas taqui- i

bém o possui em outros Lstado�,gr�Ílcas �& �eporlalgem:, " I porque a sua preocupação é anoOmnes trínum perf'ectum . ' .

tes de tudo de beneficiar a todos'I'udo o que é tr�, é perfeito. Ê
� os brasi1eiros. Ainda recentemen-pela terceira V� que vos digo : �

"Meus correligionários I"
Sua Exoelêncãa o 81'. presidente

da Republica oleu-me a grata in
cumbência de pronunciar,. neste
instante, duas palavras, a fim de
traduzir a ;gJ?�idão imensa que lhe -- ...-......:-1.. D� ....J&'�O e •

vai nalma, o entusiasmo, o prazer
por esta manifestação de tão SIR

cera e .expressiva solidariedade do
Partido Social Democratico ele Ca
xias � dos demais municípios aqui
represen tadus. ,�

Tocante e contortadora é, com
eJeito, a 'vossa exaltada vição é �n

tes de tude de beneficibração an

te a presença do itustre general
Eurico Gaspar Dutra quando Sua
Excelencia pisa, pela primeira vez,
o território caxiense, para, presi
dente dê 'JI<Klos os brasileiros, sen

tir' as emoções desta colmeia de

frabalhç, envolta de alegrias e fes-

tas.
.

.._._._._�_.:,.".",•••""_·.·"."".·.·.·.·",,."..·.v

' «Ô

te, quando me d ir igia 'para o Ac�e,_
quis o destino que eu fôsse óhrí ... ··

gado a escalãr em Goiaz, Lá ou-

I vi dos lábios do seu governador;
que .não Plertence aos quadros
do Partido. Social Democrático,
que, no govêrno do. general Du

tra, Goiaz recebeu mais auxílio!
dó que em todos os gsvêrnos an-

Ano lU"'_' I florl.n6polls �,xta ftlr. 3 dt Mir,o dt 1950. I N. 10.707 �:;:.r,es somados, desde a monar-

,
. Ouço dizerem, proximo de�

A ONU I
-

", , -

"':"1 '
• mim, que o presidente Dutra vi __

.

.

rea izara UIlla assemg ela sita uma pequena e modesta casa.
"

- Sim, pequena e modesta casa '3"

espeeíel em Moscou 1." que o presidente da República
.' , &.1.&,' visita neste instante. Mas aqm

WA:SHINGTON, 2 (U. P.) - O ,r..iclnte da

I J:'esce.ntc est�que de arm�s, de aniqu�lamento" já! tor., tunoíona a direQ�o .muni?ipal du
éomisslm Bí-Cameral de Knergia Atômica dos Esta- noú Impossível para os Estados Unidos defenderem- Partrdo. E êste Partido há de ser
dos Unialos, senador Briien McMahon, propôs que a �,l',q�i1ibrarem plenamente seu orçamento e eon- cada vez maior, cada vez mais,
ONU realfze .uma assembléia especial em Moscou, 'servar os pode,res congressionais de declaração' de forte, porque tem -corno seu es

para debater ,a questão do eontrôle atômico e da. paz. guerra. teío, como pessedista numero um,
Disse M�Mahon que, em primeíro lugar, as ,potên Acrescentou que o munAo está em presença de o general Eurico Gaspar Dutra I

cias do Atlântico devem conferenciar .ímediatamente nma "escala Impertosa" e que não fazer frente a' ela Conto na 8a. página
sôbre 'iDS planos, de paz' e de contr'ôle, os" quais se significará. "a mo'rte, em última i�stância.", Propês . II•••••�•••••••••••••••••••riam submetidos à reunião' da ONUrêm Moscou, Disse o traçado de uma grande estratégIa para a paz, por 1 d b·_êle ao !Senado que urge que o mundo ,marche .ràpida parte das ,nações do Pacto do Atlântico e a plena ex ,8 prova o o ga 1-
mente para o contrôll', do que êle qualificou de armas r-Iicação dessa estrategia, uma vez estabelecida, pe-·

nete l-tall"anOatômicas "de horror". Disse McM3;hon: "O sempre � los éhe.fes _cJ.,e Estado ocide·ntais.
.
__

o MAIS ANTIGO DLUUO DE SANTA CATARINA
Gere.te: SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA :a.lJlOS �

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

-'RôÍDulo. &aJlegos
para 8 prê'mio .Nobel

•

economlCQ

ção.

CARACA.\._2 (v. A.) - o

cun_1- .; '.selho.. t!o ·Prên�io .NO:��l so��a�t:u'. nomes de c.andtdatQs a ASS6cUÇ:fo
.

'de Escritores Venezuelauos. Segun
do 'uma "enquete" realizada por

"El. ,Nacio.nal" todos os escritore�,
com apenas-urna exceção" indicaram
o nome de Rêmulo Gallegos, conhe
cido novelista - e ex-presidente ':ln
,República para' aquela alta distin-

Ameaçada a 'F.ra"nçá,- de .úm es:trán
*�/ gul�mento'

PARIS, .,2 -'cu. P.) -, o gabinete A críse rebentou _na selpana passa· nhias de seguros e bancos, fábricas
reuniu-se _�ar� discutir ,a� medidas_1 da, ql�ando o gov�r.no sllspend.eu o.s texteis, (luímicas, de papel e. no SiS-'I'Spellman em .

oe em.ergencIa, necessanas para' controles de salanos e, pela prr- tema de traflsportes de Pans. Ess,e
salv�r "a França do estran�ula- meira. vez, 20 cabo de uma décad!1, movimento greviSta parece consti Na"pnlesmenta econômico de qtÍ-é e�tá amea_ entrou em vigor o regime de eOIl:-. tuir o prelúdio dos planos comunis. i tI

çada, com a iminência de greve tratos coletivos livres. �

. I tas para a camp.anha contra o �e-, �ÁPOL�S, 2 (V. A.) _ Cheg?u a

Ai!'1d,,; O carn'avsJ ,.cil,ioc� po.r parle de mais de 200,000 me- , Há graves ameaças de gr,eves nas' sembarque de matérial. de guerra', Napoles, nndo dos E�tados Umdos,

.

_

,
talúrgicos e trabaUradorei da in- indústrias nacionaF�?das do. gás e llorte_-attl'el'icano que, segundo se es I 0- carcleal Spellman, arcebispo. de

O B I d G I
' i:hístria automobilística, "�ilél1l' de d� .. eletricida.de, pa de cqnstrução I p,�ra, deve.rá começar denfro. de (le�

j
Nova York, à freIJte de 400 romeIrOs.

., . ai e e I a no Mu· milhares :de outros trabalhadores. CIvIl, �m ll1111aS, põrt?s,. campa-I (lIas_ '

Ilorte·americalios.,
nicipal rendeu mãis de O

.

t
-

-Ih- dA- -,' f
" ,

(,. $ ·1.40'Õ.OOÓ,OO uze� os·.ml oes 61: ,'e' o,��a -,

RItO, d2 (V
F" A')l' -:- _ °arDreePcaadrto�l-'1 cr�zeJro�' para : eleitora I

�.,

�en � e

C
Isca

I�aç�o. "'-16"·108' ra�a-o
. 'I : RIQ, 2 (�.�;.:;-r Â. é�mls-c �ran e o arnava, somente no

pe-, ti \I
.

. 'são- de ,Constituição' fi Justi-nodo urbano, Cr$ 507.009,60 d,�. .'.
_.

ça da Camala Qeu um avaÍl-
I impôstos. A co.brança de licenças r' RIO, :2 (V. A�) ._ O Banco ;:10 i ç'o no �stUdo da reforma e- .para a instalação de b�rracas De:' Brasjl,:�Fl\t.rtl;gatf�.1 Caixa .,de Amorti·

leitoral. Foram examinadoscentro da cidade aCUSOll uma receita' zaçãp; par� inci'neração,' a quanti.a" 26 das 3'2 emendas, haven;lode Cr$ 343.683,30.. ° baile do Tea- de 2ÔO milhõ,es dê ér��, leID ,cé longo debate sobre algumas.tro .....Municipal rendeu ·mais de Gr�- dulas � reco"lbldás QO meio circula.n- del�s. Ó.depütado �duardo1.400,000,00, hI'ilÍD. ,te,
.'

n'
..

d f d d
'

UV.IyIer e eh eu a re ução
para dez mil eleitores do
numero exigido para o regis'
tro dos partidOs que é, atual- .'
mente, de cirtquentlll mil.
Nada porem· conseguiu, ape
sar do apoio que a mesma e-

-

menda tarribéin teve do de
putado Gustavo -Capanema.
As eleiçÕes dos juizes de
paz se realizará simultanea
mente com as dos prefeitos
e vereadores·

Carla-apêlo do governador Jobim'
ao s·r.. 'Nerên Ramos para que reas

suma a presidencia do pártido
PORTO ALEGRE!.2 (V. A.) - Conforme havia

noticiado há dias o ,"Correio. do Po.vo''', o PSD gáu
cho estava se movimentando no sentído de enviar'
um emissám especial ao Rio de .Janeiro, afim-de
apelar para o sr. Nerêu Ramos no sentido de sua
vo.lta.à presidência do Conselho Nacional do parti
do. Afim-de desjncumbir-se desta missão, partiu 'on·

-

tem para o. Rio o sr. Marcial Terra, que fo.i portador
de uma: carta do. governador Valter Jo.bim ao vice-

. presidente da República, formulando. o apelo. Antes
de embarcar, o próprio. sr. Marcial Terra confirmou
,à nossa reportagem.os objetivos que o levavam à ca

pital da República:
So.ubemos ainda que sua demora na capital da

República será, quanto muito, de dois dias e que, ao
voltar, po.ssivelmente o. vice-presidente do. PSD
gauc1w descerá em São. Paúlo, afim-de avistar-se
com o. governador bandeirante. Segundo. consegui
mo.s colher, ainda, no-dia de ontem, este apelo. será
secundado por outro.s Estados.

TINIAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Sobe '0 pre_ço

I dN�VA��R�,��, P.) _ Q prc.

\ Ço. médio do cacau' para -entrega
imediata subiu 10. pontos, para

,23,20 centavos de dólaF por libr:l
: pêso. O Bahia Superior subiu 10
pontos, para 23,40, e o Accra .pair
Fermented caiu 5 pontos, para

_

7'�"=c=,-<-=�.e�-
����-�� ::!3,75 c�ntaYos.

A

ROMA, 2 (U. P.) - O Sena

do italiano áprov:ou o gabinete
anti-comunista do primeiro mi

�istro' De Gasp'eri por 176 votos.

contra 110.

Plano Teleg'ráfico,

NàcionaI'
RIO; 2 (V. A.) - No Gabinete do to de sistema m9derno de telegra.

Diretor Geral do Departamento dos fia õ ató d.e amanhã constituir a ado
Correios e Telégrafos 'realizarcse·á judicação de tal serviço à firma que'
amanhã' ,à tarde a assinatura do melhores) condições ofereceu.

,contrato la�rado entre o Departa-.I A reaJizaçã� dessa primeira etapa
I mento e a firma Byington & CiJl como parte do programa do reava-

para. execução da primeira etapa, da,' re��ament� .de nossos sér�iços p�s.
Plano Telegráfico Nacional. _ taIS telegrafIcos, entregue a Comls-

_

.
. .,.' são Executiva do Plano. Postal-Tp-

,

. Realizada a ·4 .de janeiro último legráfico importará na mode.,rniza.
a concorrência par.a execução dês ção de nossas comunicações telegrá.
se importante serviço;- que é co.ns- ficas entre as ,duas principais capi.
tituido da c�nstrução de linhas �s- tais do pais com sistema que atende.
-pedais entre as cidades do Rio de rá folgadamente ao seu 'volumoso,
Janeiro e São Paulo com extensão tráfego atuàl, coI1l possibilidade's de
para Santos e ,para esta.belecimen- desenvolvimento futuro.

'

linda· a moção congratulatória
da Câmara ·Municipal de Florianópolis
ao 8overnador Aderbal R. da Silva

o sr. Bátista Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Florianópolis, dirigiu ao dr. Aderbal
Ramos da Silva, preclaro,Governador do. Estado, o

seguinte telegrama:
, Floriapópolis, 28 - Tenho a honra de comuni-

_

car a V. Exci�. que, por propo.sta do vereador Jairo
\ Callado, unânimeme:gte �,"provada, a Câmara Muni

cipaL�e Florianópo.lis fez constar em ata um voto.
de congratulações com o' govêrno. de V. Excia., pela
inauguração da rede da nova adutora no sub-distrio
to do Estreito.. Saudações.

. / . 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Sexta-feira, :3 de Março de 1950 •

Visa o Vaticano incentivar a uniãol Tecelagem·· Santa Luzia S. A.
, de todos os cristãos . \' RELATóRIO DA DIRETORIA

CIDADE DO VATICANO, 1° te que a Igreja procura conse'l . .

t .

/

.

d
Senhotles acioms as.

.

(�.) - A Congregação do San· guír o retorno ao seu Sela OS Cumprindo o dever legal e estatutário vimos submeter .a. vossa es:

to Oficio - que. é li! mais alta ."dissidentes individuais", não. clarecida apreciação o balanço e contas relativas ao exercrcio social

autoridade da Igreja Catolica visMldo, de .forma alguma" rea,\7indo. dã h e acionistas perfeita visão da s i-
- "d t·,· d

-

d
.. Os e10CU!14eDtos ao aos sen or s- c

•

"

Romana em que�t?es ogma I hz�r _uma re eraçao as IgreJas. Inação real e animadora da empreza e quaesquer esclare.c?mentos que�cas, sendo presidida pelo pro, cristãs. Illorventura ainda julgarem necessarros a dir-etoria prazeuosamente o,

nrío Sumo Pontíffce - acaba . I prestará. /'
.

d d o asso mais ím ortante Çomo se sabe, tais conreren-, Brusque, en� Janeiro de 1950..
.e ar p.. p

. dás com representantes de ou Bruesto Guilherme Hoffma_nn - Diretor
de toda a hístoría do vatíoano

d' tã ó te ALoisio José Schwarz - Diretor.

. . - tros cre os cns aos s men \.io. •

I d 1e no que dIZ r�sPeItt?l.a coopera'
eram permitidas até aqui me- Balanço Geral Líquido, relativo ao 4°. ano social, fec Ia o em 31 (I'

ção com os nao-ca o ICOS. o

t
-

d ... d o Dezembro de 1949.
De fato' o Santo Oficio auto· dI�n e 01' em e��ressa o pr '

rízou os Bispos católicos a 01" p�IO
dsu:o ton_hf1Ce, tal ; se;�'

ganízar, durante os próximos j-ida e a greJa.a respei o s

três anos, conferências locaís assuntos dogmatícos,

com os teoíogos protestantes Nas suas "Instruções", o San'

sobre assuntos de interesse co' to Oficio autoriza a recitação ..
Disponível

mum, visando com isso íncentí- do "Padre Nosso" ou de qual- Caixa .

var a' união de todos os cristãos. quer outra prece autorísada pe·,
Entretanto o Santo Oficio dei, la Igreja Católica, acentuando
xou perfeitamente claro que que os catoíícos devem parttcí
tal colaboração só se poderá par das cerímonías religiosas
trsnsrormar numa união se' das demais seitas cristãs, em'
guindo os princIpIaS adotados bora continue. sendo exigida a'

- peja Igreja de Roma. permíssão Papal para. a realí-
I

Contas de._Compensação
. Ações em Cau�o .... ,.... . .....

'
..

Assim, as "Instruções" en· zação de, conferen�JJlterna·
víadas . aos Bispos de todo o cíonaís, nacíonaís 'e ínter-dloce
mundo esclarecem- devidamen· ·sanas.

A T I V O
Imobilizada

•

Bens' de Raiz .
.

Maquinismo e instalações , .

Moveis ','"
. ,

r
.

176,043,90
1.582.343,70
_ 24.492,60

7.442,30 7.44.2.,30

Realizaneí. a curto prazo .
/'

,4.242,10Contas 'Correntes De'{edoras . . . . . .. . •.

'I'ítulos a Receber . \ . . . . .. 1.844.670,50
Mater ia prima, manufaturas prontas. e em

vias de fabricação . .

Materiais e UtensHios .. '.'
.

1.069.181,50
.Jí1.546,20 2.969.640,:>u

10.000,00 10.000,00

. ;

PASSIVO

Cr$ 4.769.9ô2,80

,

Não exiçioel
Capital ,

, .

Fundo de reserva legal .

Fundo de Reserva . .

Depreciações
'

.

Fundo de Substituição .

.

Fundo para Devedores Duvidosos .

. _

Caixa Ecenemica Federa'
(,Carteira Dipotecária)

E D -I T A L
'

1.500.000,00
57.13250
394.fI8?,40
482.341,40
59.776,.20

18�.!167,00
.

2.678.202,50

Exig'ivel a cnrlo e .longo prazo
Contas. Correntes Credoras . .

Dividendos . .. ','
.

I'itulos descontados . . . .. .
.

Contas Compensação
Caução da Diretoria

De ordem do sr. Diretor da Carteira Hipotecária
desta Instituição, se torna público a quem interessar possa

1.652.254,90
90.000,00

339.505,40 2.081.760,ilo

10.000,00

Cr$

10.0011,c)0

que, dentro. do prazo de trinia (?-91, ,desta data, serão DEMQNS'fRACAO. DA CONTA iÚCROS E PERDAS
.

....' DÉlBI'l'O CRÉDITO
executados, judicialmente e sem <íaatguer r�serva,'. tp,�Ó}'l (}asto de. ivlatel'iais 'c . Utensí'óos :... . '.. 20.498.00

t t h' tá' d t rfib atrazo ...Jór maís Gasto!'; Gerais '.' .,. ','
�... 1.288 ..060,70

os con r.fl. os .IpO ec rIOS e nu uarl· s em
..p,! Segul'o contra fogo e acidentes J •••••• '.' •• ,. • 47.453,30
(

\Conlribuições para o IAPI, LBA, SESI e
de seis (6},meses. I'

\ SENA!. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ....

. �._. .�. 'Abono e remuneiação dos Domingos e Feria-
E, para que não se alegue IgnorancIa, fOl lavrado, dos.--I .. _ . . . .. .

.

.

.

• {Concertos : .

O presente EDITAL que além de afixado no recmto desta '1-él'ias empregados e operárias .

Fundo de reserva legal .

Caixa. será publícadõno jornal «O ESTADO» que se edita Depreciações .�: ,'
.

Devedores Duvidosos
'

, ..

Fundo de Reserva : o

Dividendos .: : 'v- '.' •• ." •••• �
••

- Carteira Hipotecária da Caixa Econômica Federal Fabricação . ....•

Juros é. DeSCOll tos . . . . . . . . . . .. . ...•.....

nesta Capital.

de Santa catarina,

4.769.962,eo

77-.075,80

317.906,30
38.080,40
27.777,00
15.132,50
158.231,40
29.511,50
168.006,90
90.000,00

2.314.378,1"
36.641,3ó'

Florianópolis, 22 'de fevereiro de 1950.

Cl'$ 2.314.378,10 Cr$ 2.3111.378,10
Ernesto GnilluJ'n1e Hoffm(nUl - Dil:etor

. tÜôisio'José Schwaj'z - Diretor
Hem'iqlle Hoffmann :_ Gua,rd'â,Livros reg. nO '19.290, �'

....,.

JOÃO BATISTA GONÇALVES

Chefe- da Carteira

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Erd cumpri'Illento aos dbposilivos legais, os abaixo':assinados l�"m

1'.1'os do. �nselho Fiscal ele Tecelagem Santa Luz!a S�A.,·tell�O;e;\éarnJ�n.a:
do" cuidadosamente bs' bàlanços. cont:ls e. d.emaJ.s ,dpcumentcs ap{('.�ll
tados pela Diretoria e relatIvos ao e?,e1'0Icro. eEc.�rr�dp' .. �n: 31 (e e·

'zembro de 1949, verifica.ram a petfeILa exat1da,Q""dos .reíelente·" doeu·

mentos e' são de' p.arecer .que. os mesmos seja)n a'pifo�ados' �e��? senl�o.
res"'acionistas 'opina.ndo igualmente pe'.:! aprovaçao do �=telatorIO, aTH e·.

sentado pela Diretoria. , . 'd 1�9" "O
'_

Brusque, 20 de Janer.rcr e . ..,.

Bl'uno Hartke .

Guilherme Diegoli - -S,lplente
Julio Heim :f -.

.......

PROPAGA-SE O MOVIMENTO
GREVISTA NA fRANÇA

PARIS, 1 (VoA.) - O movimento Além de toda essa situação, há
de greves na _França, ao qual ade- aludltit ameaça ,do Partido Comu
riram 180.000 mecânicos e traba- 'Dista, de. dificultar e sabotar o

lhadores na indústria automobilis- programa de ajuda militar norte
tica da zona de Paris, estava se americana à França;

,

propa"ga,ndo pelo interIor do pais ..

ràpiCÍamente, ontem á noite. Infor- CASA MISCELAl'lEA -dhtri'
mou-se que ent!:,aram em grev� os buidor. dOI :�ãdiclí fR.:C. li
trabalhado�es na indústriá têxtil, Victof.IV61vulSl .. e DilCOII
de produtos químicos, de cons�rll-

I Rua Conlelheiro Malra
-ções de papel, como prelimínares d'e

greves mais longas, em .favor das
quais já votaram diversos grupos
de trabalhadores. Surgiu, ao mes

mo tempo, a ameaça de completa
paralisação dos serviços de Olll

bus e ferroviário subterrâneo nes

ta capital.
(} govêrno está preparando um

serviço de trans,porle de emer

gêllc4a! ,A situação atual ameaça
converter-se na pior crise traba-'
lhista na França, desde o inverno
de. 1947. Tanto os sindicatos domi
nados p,elos comunistas como os

não comunistas rejeitaram o au:
mento de cinco por cento nos sa

lários dos seus tràbalhadores, ofe
recidos peJas indústrias naciona_
lizadas de gás e eletricidade.

\
-

'D·lssol-nl·.d�· a' "a
A

mora Com urgência, por moti---
I V u U vo ,de muaança, alguns mó-.-

ASSUNÇÃÓ, 1° (U. P.) - Fun(h- veis usados. Ver e tratar à;.'
do na pertinente dis'posição COll3ti- ru'a Dom Jaime Câmara, n. 9".
tucional o Executivo decretou :� das 9 às 12.
dissolução da Câmara dos Represe)], ... ,................. ." o .....•.•

tantes, constit�lÍda em maio de 19�9. ALUGA SEO decreto acrescenta (lue em data
-

�

_...-/

oportuna "erão convocadas eleições PARA E fTDRIO
para integrar a nova Câmara. Os altos d prédio sito á R�'
A constituição vigente faculta o Felipe midt nO 38, esquin$�

Executivo a convocar eleições de Jer O Coelho (lado' es-

I deputadOS antes de 15 de julho uerdo.)

I
coincid,entcs com a designa

-

(!,' A tratar na rua Saldanha Ma..,.
______ \

novo presidente constitu
.

nal. I rinho 18�
'" ,

"

o govêroo soviético
deu Dovo�volGr
ao rublo
Moscou, 1° (R.).- O govêrno so

'viético deu hoje novei valor ao rublo

Doravante, um rublo valerá 4 dóla

res norte americano. Ao mesmo

t,empo o govêr�o soviético anuncioll,
.

-

oficialmente a reduçao ·çle dez pO!'

cento nos preços' dos álimentos.

FRAQUEZAS EM GERAL
.VINHO CREOSOTADO
." S I L V E, I ,R A "

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

TINTAS' . PARA IMPRESSÃO
C O T T O 'M A.R

(O
<

REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTEmNAS
Emprega-se com vantagem para

. combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e . ap.'·s °

parto, e Dores nos ovários.
É. poderoso calmante e Regllla

dor pop excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua com-

tJrovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres. /'

� FLUXO SEDATINA encontrSt-se em

toda parte.

Dr. (LARNO G�
GALLETTI

ADVOGADO
Crima a oi...

Oondituição tia Soei,dal!.1
NATURAL1ZAÇOEb
Titulo. D.olal'.'Jt6I'i08

'

.i

E.crit6rio a R.. id,,\a.Q í
Rua TII·ndant.. 'l.

.1.,fONE •• l4S8
.

I
�------------------

.'
.

..

�/;�,�a,,; ,! .' ,�3�' _, ,... ".

'JQuan�.lp"",W_.__
lhe1ro da il�""""""_ 1
lhe. em amAvel .-. QJII .... de .

ucelente ':pen&;.o KJlO'l'. _... 1
- V. SiLde _tar.u ........ I'
...' • i'en_til-:ErrEÉTm- '.

'i.

BF,., o I1EU APERITiVO iJ
,�, PREDILETtJl ' I

fiIiI��t� I ,,�I, V/'f P{){)OQTO DoI KIf()TI.I../If/J. (OI"- t SMilRDI '!
_______ ITÂ�.í '

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

Antiguidades
Imagens de barro e madeí

-ra sendo douradas, compro e

pago altos preços. .

Oratorios, lustros, louças,..
móveis de jacarandá, moedas. �

. de ouro e prata. Castiçaes e.

lampeões. Cartas a José CIau
dino da Nóbrega. S. José, S_
Catarina,

Vou ver e fazer eíerta na,

própria casa do vendedor.
Máximo sigilo.

, .

. " .. \.

DR. . FRANCISCO _
CAMAJU._,

NETO
. Advogado

Escritório: Rua Felipe Schimid1lit
21 (sobrado), (Alto da casa "0.1
Paràiso" )

.
.

Residencia: r..ua 'Alvaro de Car...-
valho, 36

,

FlonanõpolUl

Casa na Praia�
Vende-se uma bela RESI-·

DENCl.l\; com a frente para'
o már, sita em Coqueiros"
Praia do Meio, Tratar n()'

Escri-tório Imobiliário A. E�.
Alves. Rua Deodoro, 35'

Milita. feUeid.detl pel....el••• ,

to .e IMU filhinho J

Mas. elo eaquee.. qll. e ••IIa.�'
,ruente para o Ma '"PIMPOLHO.'
6- uma caderneta ,.. CR:lDrnt'
MUTUO PREDIAL

lO �. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. --

Vendem-se
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__� � � � � �O��E�S:T:A�D�O�,:S:e:x:ta:-:fe:i�r=a�,�3__d�e��M=a�r�ç�o�_d_e__l_g_5_0 � 3_�
COM A CAMPANHA DE

"

DESCRE-TRABALHADOR: PROÇURE 0- SINDICATO DE SUA PROFISSÃO; INSCREVA-SE NELE,
DITO QUE CONTltA ÊLE SE LEVÃNTA EM MEIOS INTERESSADOS EM -ENFRAQUECÊ-LO.

NÃO SE IMPORTANDO
SINDICAUZE-SE.

Cíne-Dlário Conferência dos «três
g-randes» . em maio

WAShINGTON, 2 (E.) _ O Secretário de Estado, Dean Acheson,
provàvelrnente, encontrar-secá com os chanceleres da Inglaterra e da

França ,�-Jntro de dois mêses,' num esfôrço para estrei}ar a coope-

ração dos "3 grandes" em sen conflito total com a Rússia.
, .

Os boatos sôbre esta conferência dos "3 grandes" foram, prática
mente, confirmados pelo próprio Secretário de Estado em sua entrevista

.de hoje com os jornalistas. Interrogado por um dos jornalistas sôbre
.

se julgava necessária uma reunião com Bevin e Schuman, nesta pri
mavera, respondeu "êste é o caso",

Hoje nO passado
.

.

_ em 1612 Poti, o bravo selvl-
1111'Z

I' cola brasileiro, herói da guerra
Às 20 horas. ., cont�a os. holandeses, foi batisadoANIVERSÁRIOS DELICIOSA MENTIRA com o nome de Antônio FelippeCAP. OSCAR AIRES DE SOUZ.A I Com: Deanna Durbin, .

John Camarão;Natalicia-s� hoje, o nosso dI�' Dahl e Donald O'Connor, _ em 1618 o Rei Luiz XIII, de
.
tinto �oj�terr�neo sr

', Cap. Tte. da
i No programa: ,França, determinou que deveria

,j\.er.on3uhca Os�ar AIres de
a

Souza,
I 1) Notícias da Semana _ Nacio-I ficar sempre aberta "afim de que

.
.5cJlado a}ualmente, na 5 Zona

"
nal. 2) Noticiário Universal - J0;", os meus súditos possam reclamar

fiérea �e Por�o Ale�re. .
nal,

" justiça em tôdas as horas do dia
O aniversariante e. pessoa mUlto" Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. ,.

e da noite", a porta do Palácio
relaóonada e b,enqmsta nesta "a·!

.

Imp. até 14 anos. da Justiça, que ainda hoje se con- -. ._ ..__ ..�-_._�,_",,- .....-- ---- _.

JJital, estando :1a poucos ,dIas pas-, O'DEON serva aberta em respeito à tradí-

p
..

d
e A I'A PEDI'DOsaclos, a passeio, entre nos, acom-, AS 20 horas. ção; rinCIDiO e IDceo-, _

)lanhado de sua exrna. sra. e fHho�' O impressionante drama de uma _ em 1630 Matias de Allturquer· d C Itendo oportunidade então de. a�e'l mulher desprezada! que iniciou. a construção do For� i'o DOS ornous- 'Aos meu's-rir urna vez mais o grau de estima
_ A dolorosa confissão de uma te Real do Bom Jesus que se toro �LONDRES,2 (V. A�) -- As

Iesi que :'! ti.lo- por aqueles que o.l1lulher apaixonada por um homc!l1,nou célebre quando das lutas COIL

.briga.das do fogo fora�. chan:a' conterreneos,conhecem.
_.

I para quem ela era apenas "mais
I tra os holandeses; dss a Camara dos Comuns, hoje.

r
_. .:

.,
. "

Os ruc tloz�m. de �ua leal arm- l11113 aventura"... -. 1.,- em 1831 durante a Regência Na carnara baixa do Parlamento Efendo
.

do meu.' connectmemo
;:;;ad·e c cumpr-Imentarão pelo grato Um amor fugaz para êle... mas Provisória foi criado o "Corpo de britânico, havia se manifestado que inimigos gra!ml?s, na esperan-
'aconte�,imento, i�Clt.lsive. o�

de "O etcrno para ela !,'" . I Artilharia' a Cavalo" o qual e1l11851 um princípío de íncendío. AQ que I ça de me desmo:-allzarcm Plherante,Estado que muito o admiram .. "i FOGUEIRA DE PAIXÃO sob' o comando do então Major Emi .

f go Irrompeu do os meus conterraneos. espa aramJ
-

J ��É SC!TAEFFER I se anuncia, o o 1.' . '..
.

f t .,
OAQ uU.:' 'v

\,. '.
,... •

Com: Joan Crawford, :Van He· Iio Luiz Mallet m�rchou para co- sub-solo do edifício. Tal íncendío

I
pela ?Idade.os 11l.l.l,lS �n aman e�

1
c

, � data d� l:oJe c�nsIona o _amv"l: fim e Raymund Massey. operar na libertação do povo argen manífestou-se- no velho edífíeio call1n:osos boatos a cerca da mm la
.sano natalício do Jovem João Jose Mergulhado no fundo da ' alma tino contra a tirania de Rosas, só. britânico que conta tIO anos, .

atuação no earnaval. do cor�ento; Schaeff'er, aplicado estudante. daquela mulher havia um estranho bressaindo-se em Monte Casseros (\ t e te a vespera da reuni. ano, quando do" desfile da Socieda-S
.

tá
.

o
A

se
,.

exa am n n
.

T t d D'""
.

't
eus incon aVeIS amigos, p r es . segrêdo que dominava a sua, exis- em 1864 sob o mesmo comando par- ão do Novo Parlamento. A Câma- ue enen es, o hl�O, aqui es oumotivo, o homenagearão em sua tência completamente! Iílhou . na libertação do Uruguai d Comu funciona no Pala. para contesta-los. DIzem os detraidê

.

ra OS ns
• Cri

.

1
lll'eSI encia.

_

�
Ccrnovedor , .. Humano!... contra Aguirre, destacando-se no cio de Westminster. Foram ena. tores que o Carro ttíca, no. .qlluHUGO BRUST No programa: assalto a Paíssandú, Atualmente madas com urgencía cinco brio e�l s�i, quando p.assava pe�a� rme-Ocorre hoje; O aniversário nata Cine Jornal - Nacional. tem a denominação de 5° Hegimen. d' de fogo O íneendío foi lo, diações da Prefeitura Municipal, O1Ício do jovem estudante Hugo Brust, Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. to de Artilharia Montada ou "Re gal'� do um' labirinto dos tu. nosso préstito foi vaiado, tendo euI d

.,.

"D d C
.

ca Iza n
. - . .

itad
.a uno o gmasio uque . e axi Rigorosamente proíbklo até 18 gimento Mallet"; neis do edírício, justamente onde desta ocasrao em diante, m� Irfl a,:o,_11S'\ no Rio Grande do Sul, e filho ,li., Gnos.

_ em 1852 entrou no pôrto da � prim iro ministro Attlee havia e usado palavreado de baIXO. cala0distinto casal Edmundo e . Olga '''ROXY r .

Bahj'a O vapor de .guerra· l·na.leA.s e. pi dirioj,j" ao ..povo� planejado reunIr seu novo ,�r' � .
.Y"'"

A
.
_.

.
':Brust. Às 20 "Conflict" conduzindõ a seu bar· lamento, na tarde de amanhã. Jtao fosse o co�celt? :de qU�bgl?ZOFelicitamo-lo efusivamente. TAÇA DE AMARGURA do a família e a fortuna do célebre. M' t s· depol's era extinto o in· em nossa terra nao VIrIa a pu Ieo.Sr; 'MÁRIO MOUR-A C

. Inu o
.

'
. A

I
.

.

om: James Mason·e Pamela

KeJ_j
D. Juan Manuel de Rosas, que for1.1 cendio. por mtermédIO deste ·

....a oroso 01'A efeméride de hoje assinala o Imo. ditador da Argentina e expulsQ em -gão da nossa Imprensa, contestar::aniversário natálicio do sr. MáriJ Produção de: J. Arthur Rank. Monte Casseros;
, Se ricos quereis 11C81 as âfirmativas falsas dêsses à:espre.M 't d

.

t O'e modo tacl'l elegeI ' . . . .
. oqra, conceI ua o comerCIan c' No programa: _ em 1857 o vapor de guerra D SIvelS 1111ll1lg0S.t 't I

.

Faze1\' hOJ'e uma inscrição O .. b
':11es a capl a .

. 1) A Marcha da Vida - Nacional Pedro, penetrou e subiu o Rio Jt'l s que me connecem sa em queSr. MANOEL WAGNER 2) A Voz do Mundo - Jornal. jai-Assú, sendo a primeira embarca Credito Mutuo Pred,(!
sou jncapaz, de acôrdo com a mi.Para os amigos e correIigionáriC�l Preços: Cr$ 4,20 e' g,20. ção a vapor quel nele penetrou;

---._.- o

nha formação moral e principias re�io sr. Manoel Wagner a data de ho Rigol1'osam�l1te proibidfo ate 18 _ em 186i en1barcaram no pôrto ligiosos, ofender com obscenidade.1lje é de regozijo pôis lhe ãssinala iJ anos. do Desterro, hoje Flori,mópolis, �a um povo que aplaudiu f! influiu na.<lniversário nataJído. IMPÉRIO (Estreito)

I
bordo do, vapor "Cruzeiro", tre· decisão que colocou a. nossa Sacie.'

<, O ;'acatado pró�er do PSD de p� Às 20 horas zen tas praças do Batalhão do. De- dade em primeiro lugar no carna-lhoça e conceituado comerciante em .

LUAR, no PRADO SOLITÁRIO pósito, em sua maioria filhos de yal de 1950._âririú será, hojc, alvo de expressiva� A SOMBRA MISTERIOSA Santa Catarina. Embarcaram com, É a êsse povo que dirijo esta no..
, 110luenagens, ás quais, por mereci· O TERROR DOS MARES destino aos' campos do Paraguai; I ta, prometendd·lhe que estou. em:,rlas, nos associamos, deséjando-Ihé 8/90 episódios. _ em 1897 no ataque contra Ca.

.
campo para apurar o responsável,felicidades. IMPERIAL - Fechado para re nudos faleceu o Coronel Antônio Mo. I Fortaleza d� Anhatom�rim, quand� ou responsáv.eis pelas calúnias,Fazem à-ftos hoje formas. reira César natural de São Paulo . .' da Revoluçao FederalIsta de 189;;, afim-de levá-los às barr:ts do Tribu-A sra. Corina Puccini Speck; RITZ - Amanhã ond� nasce�a em 7 de' julho d� : muitos filhos de Santa Catarina (' nal de Justiça em futuro bem pró.·-a sra. Azuleica Soares de Oliveii'a; ANJOS DAS RUAS 1850. Sua personalidade relembi':o.l· h�esmo de outros estados. da Cedera. ximo.

•._ a srta. Ilsa Moritz;
.

Domingo RITZ _ .ODEON aos catarJntmses dias de luto, pois çao. Flo,rianópolis, 2 de Ín.:.lrço de 1950.- a srta. Cristina Moura; ! LouÍs Hayward e J'ánet Blair. mandara fuzilar sumariamente, n3
I

André NiJo Tadasco Tolcntino Cunha- a sra. Jovina Gandra' Crespo, es- CORAÇÃO DE LEÃO --,-pôsa do sr. Luiz Crespo; I Duelos.:. Romances ... Aventu- Resultado do 178- so'rlel·o d� apol"lc�s da-:- a sra. Dorací C. Silva, espôsa ras, ..
>do sr. Váldemiro Orlando Silva;
- a srta. Eusa Lourdes Piazza de Pa'l dtbelar O sudo di .. .--:Melo, aluna '';0 Instituto Coração de -.

cà' ".J"'ffi.· fe��� :�,,:.(._e�,o�!:!:'! ".A/·., .q\�_I ",edil. t'.'(�.�1'..

,/ ,_ tl,JI.�.,,�.'a..
Faledme,ntos no envio de socorros às zonas as.

,� . "SERGINHO NóBREGA soladas pelo surto de fe):>I�e amare.

Cansou profunda consternação l�, na' Bolívia, em atenção ao pe-
nos meios so·ciais de São Francisco dido formulado pelas autoridad-es RELAÇÃO DAS APóLICES SORTEADAS EM 15 DE FEVEREIRO DE 1950
�-a notícia do falecimento, ocorrido b?livianas, remeteu,

I

ontem, o Ser SORTEADAS COM CR$ lQ.OOO,OO:no dia 28 do mês de fevereiro p.p., viço Nacional de Febre Amarela 306:100 _ Dr. Aziz Farah Elias .

�o sr. Serginho Nóbrega, que naqHe- pelo Bandeir.:mte da Panair do Bra_ 451.456 _ Jorg.e Teglas Capellani �

�Ja cidade exercicia as funções (le sil, 40.000 vacinas anti--amarílicas 3i1.090 _ Genovino Begnini _ Marcelina .. , .

·rlespachante aduaneiro e era pessoa' Essas vacinas serão transbordadas Dalla Rivera Begnini
i1argamente relacionadada e estima-' na cidade brasileira de Cainpo 298.849 _ Antônio Teixeira Junior S. Paulo _ S. Paulo.
,,<ia. Pertencente à distinta' familia,! Grande para uma aeronave da Pa

I
236.675 - Estefano Carantino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Areias _ Ceará.

'0 exti'nto desfrutava da estima geral nagra, que ?S Í-evará até,La Paz, pa_ 277.462 _ Joaquim Gonçalves C9rdeiro João Pessôa -\Piauí.
�-de seus concidadãos, pelas suas vir- ra entrega às autoridades sanHá

" 419.520 __ Antonio Felisberto Pereira .............• Inhapim _ Minas.
''1udes de caráter, espirito e coração. rias da !30lív!a. -Est.a é a segunda

I
439.897 _ Luiz Segundo Pranti � -. . . . . . . Videira _ S. Catarina;

'Seu sepultamento realizou·se com remessa d� uma importante parJidll 253.339 _ Dr. Claudionor Ramos ,.......... Uube'raba _ Bahia.
,grande acompanhamento. À família que o Brasil fará para o pais amigo �228.426 _ Ad'olpho Cunha Lima .................• Belém _ P'ará.
"enlutada apresentamos ·sinceras do produto elaborado peló Institu- 312.689':_ Manoel Joaquim de Moraes Ituiutába _ Minas.
'.condolências. ., to Osvaldo Cruz. 452.367 _ Emília Machado ' .. _. .•............ Goiânia _ Goiás.

F-l.303 _ Waiter da Silva Aragão '
.. ,............. Distrito Federal.

F - 138 - Raphael Berlan�li de Freitas' . . . . . . . . . . .. Distrito Federal..

------------_ •.... "

S. João Del Rey -- Minas.
Distrito Federal.
Soledade -- Rio G. do Sul.

'.\

.
!

nO 228.426 sorteada
Sociedade Catarinense de Belas,artes

(onvócacão
. De ordem do sr .. Presidente EOJWido t�dos os membros da Diretoria

Idesta, p'ara lima reunião a realizar-se sábado, dia 4, às 15 horas.
José R. L. Fe,rnandcs, 10 Secretário

NOTA: - É de se notar" que' o Sr. Adolpho Cunha Lima, teve a sua -apólice
15/4/941 com Cr$ 10'.000,00 .

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDO� DO B�:\SIL", já distribuiu' em sorteios
. Cr$ 39.543.000,00.

a impõrtancia de

;, j

,

O PRóXIMO SO�TEIO DEVERÁ SER REALIZADO EM 15· DE MARÇO DE 1950 .

•

�Á

Ação
Ganhou na Rifa da Máquina de Escrever Remington Noisclen Por·

'1able e1'1 benefício' da Casa de Retiro e Centro Social "Stella Maris" (J

<número '141, comprado por dr. Zlllmar Lins Neves.,.-

entre
•

amigos "A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil"
Sociedade Mútua de. Seguros Sôbre a Vida
SÉDE: AV.,Rio Branco, 125 _ Rio de Janeiro

Departamento de Seguro Familiar com �orteios' me usais
'H.. S. José, 5Ó - 2, 3° e 4° pavs.

"

I
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Livros novos
..............�DB.==wua.._

No Braseiro dos Trópicos
/\

PAULO GRABEIN
. Esse romance de aventuras que as Edições Melhoramentos ofere

cem ao nosso público ávido por êsse gêne-ro' de leitura, é um autênticc
lívro composto para empolgar, Nada lhe falia dos muitos condimentos

necessários _para se tornar volume popular.
Movimento, heroismos, intrigas, lutas num ambiente excitante p

empolgante
-

como o é o cenário ilimitado e todavia severo das ampli
dões tropicais. Homens civilizados em luta permanente contra a perfí
dia, a fúria dos elementos desencadeados, a inanição mortal da selva
interminável e rude, das águas estagnadas e não menos mortíferas di)

que as armas nativas infiltrada� na folhagem densa. Por cima de tô
das as fôrças sem freio no caminho da destruição, é mais forte o sea

timento humano pôsto ao serviço de causas contraditórias: o ódio, o

amor, a amizade, a dedicação e a lealdade.
Trata-se portanto de um livro, a que se não "'pode opor - restr-ição

-de qualquer espéci-e e que se apresenta com não poucos predicados
.para agradar a jovens e adultos,

'

.

Bem ilustrado e excelentemente traduzido divulga entre nós 11m

autor que goza na Europa o mais largo prestigio como escritor de no-

velas de, aventuras,
-

Em tôdas as' bôas livrarias ou pelo Serviço de Reembôlso Postal
nas EDIÇõES MELHORAMENTOS - Caixa Postal 120 B - São Paulo,

.
'

Ministério da Agricultura
_

f •

D_ N_ p_ A.
Divisão de Defesa Sanita ria Animal

Inspdofia R�gional em Floiianópolis
LEILAo �PARA ,A VENDA DE UM.4 CAMINHONETE

Chamo a atenção dos interessados Para o' edital' n.
2.950, publicado no «O Estado» do' dia 19 do mês em curso,
à página 4, para.a venda do veiculo acima citado, em. lei
Ião, a realizar-se no dia 8-3-950, às 15 horas, na Portaria
desta Repartição, sita à .rua Joaquim Vaz s/n, em São José,
neste Estado.

.

1. R. da D. "'D. S. A. em Florianópolis, São José
Santa Catarina, em 23 de fevereiro de 1950

JurarJ,dyi COrTIÇa Salles, Vet. «J>'J'; Chefe' da T. A.

Frutas, Hejresco,gelados
procure POLLI, S. 4. Comercio e industria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
RUA CONSELHEIRO MAFRA - Edííícío Montepio
RUA FELIPE. SCHMIDT - Edificio -São Jorge

Be,vela�ões 8ôbre O mistério da vida omana
Sabes quem eras?

Sabes quem és?

Sabes quem serás?

Ouve 15 minutos de máravílhosas revelações com a
conhecidíssima cientista Da. ALZIRA. professora em ocul
tismo e alta 'quiromancia e dos seus poderes fundamentais,
a qual atenderá aos _interessados. diàriamente, das 8 às' 21
horas, à Rua Rui Barbosa n, 132, defronte do Abrigo de
Menores, nesta, capital.

Consultas r ($. 20,00

Aulas Particulares
Prefessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)

Lecionam-se PORTUGUÊS É MATEMÁTICA
Preparam-se candidatos a concursos '

Tratar díáríamente das 17 ás 18 hs. à Rua Trajário;· 36
(Séde da Sociedade XX de Setembro)

1
1

o "trabalho voluntário" é
urna das instituições que o regi
me comunista da Hungri.a criou

Para o operário -Ó,

Charles Peyer, antigo presi
dente da Federação dos Sindica.
tos Hungaros.: explica, o que é
essã instituição.
"É um sistema - diz Pey€r

-lne,diante o quel o govêrrio
permite que o operário trabalhe
mais em beneficio dos comunís-

)

, ,

tas de todo o mundo."
"Nestas condições, em vez de

sair do emnrêgo SlO fim de oito
noras de trabalho diário, o ope
rário pode, ficar e trabalhar uma
ou duas horas mais diariamen
te.
O sistema está produzindo e

feito na Hungria, pois a tot�1i
dade dos operários prefere
fi�ar traalhando mais tempo.
Talvez essa preferência por

trabalhar mais possa ser expli
cada pelo fato de 'que O operá
rio que não quer trabalhar al- I
gumas horas extraordinárias é'
despedído pelo e"tado-patrão.
Mas isto é apena, um detalhe,

Em verdade, em alguns casos o

operário que insiste em traba
lhar só oito, horas por dia não
é despedido: desAá,parece.
O produto dessas horas de DIRECXC I

trabalho extraordinário é dedí- Amélia M figozzicado à propagação do eomunls
mo em outros países.

-

Assim, por exemplo, os operá
rios húngaros, estão, neste mo

mento, trabalhando fora de ho-
ras para ajudar a rebelião dos ...
comunistas indonésios contra o

Comentário [nterneclc nal

Mar de Rosas
Operário - 2

Por AL NETO

govêrno de Bao Dai]
: Entretanto, Charles Peycr
conta que Os operários húv.ga
ros 'têm agora também outro
prívílégto.
Têm o privilégio de aprender

o idioma russo,
O govêrno comunista não de

seja reter os oper),rios depoís
das horas de trabalho voluntá
rio.
'- Afinal, a resistênci:a física de
um homem' depende da nature'
na humana. Os comunistas ain
-da 'não c{)ú;eguiram' aplicar à
natureza 'os principias d() mar

xismo, de modo a, permitir que

�� homem. possa trabaíbar

Iínínterruptamente. :
___ A natureza humana contínüa

.

deíxando-se influenciar por
ídéias capitalistas, e recorre a

uma criação de WaH Strevt,
chamada s-ono, a fim de forçar
Os operários ?unisttls a irem
Para a cama.

Bem, como não pode ser de
nottea lição de ruBSO é de ma

nhã.
Conta Peyer que o'; operárlos

húngaros, têm o prazer de che
-gar todos os dias uma horamais

, cêdo ao trabalho, a fim de es

tudar russo.
, No fim de cada trimestre há

,

'

um-examç., '

. Os operários que -- reveJan
do uma ultrajante ígnoráncia
da grandeza da civilização se
.víétíca -, rodam no exame de

russo, são despedidos.
I Quando um .operár!o 0 despe

_ dido, na Hungria, não pode en-

,
I '

!'A.-_-_-_-.rr.-.-_.....-.-.-....... -.-.-�-.......-_---...--.---..--w••__-.e.'. __ ...........�

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 18.70 - Séde: BAHIA

INC:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPl.TAL E RESERVAS ". Cr$ 80.900.606,-30 '

Bespcnsahíldades ....•. ..;... •••.... Crt 6.978.401.755,97
Receita _. .. '. . .. . . . . .. . .. . . Cr' 67.053,245.30

i Ativo " ..�... -Óe r r ". .."..... Crt 142.176.603,Mo
) Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ _ 98.687.816,3!)

i
Respónsabilidades...... . ,. Gr 76.736.401.306,20

"

Diretores: �

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
. Anisio MaS8orra; Dr. Joaquim" Barreto de Araújo e José Abrf!u.

)"' _
-

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

-DA TI LOG RA'FIA
(orrespondencl ,
Comercial

Cónfere,
Diplome

,

METODO: \i.
Moderno e Etici8nt�

Rua General BIUe"cou',t, Ji8
(Esquina Albergúe Notur.no)

DESCOBERTA SENS4CION,AL /N4 M'EDIVINI
, _'

.......

Ultima palavra no tratamento de todas as ulceras pecticas,
gastricas e duedenars, 'com absolutos exito

Fabricado em Praga

Representantes em Santa Catarina .>
PAULO HOLANDA

C aixa Postal 288 - Florianópolis
•••00 00 ....

Çolégio Estadu3k «Dias Velho))
•

Cursos UJássito e Cientifico
Matricula a partir do dia �27 ce fevereiro.

QUER VESnR·SE (OM CONfORTO E ElECiA"CIA t
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
centrar outro srnprêgo, pois o

estado é dono de tudo, é opa'

"A função dêsse oper:.1rio suÍ
generís é denunciar aos chefes
as 'desviaçõesr idsclógtcas '�dos
companheiros. "

Charles Peyer está agora nos

Estados Unidos.
Ê1e acha; que, apesar de to

das as vantagens que acabo de

enumerar, ainda é melhor vi-
ver num peís capitalista. _

(USIS):

J/

trão único.
F'1h�!lmente, segundo revela

P"yer, os trabalhad-ores nunga
ros desfrutam da companhía
permanente de um represen
iante do Kremlin.
"Um� em ca:àa 10 trabalha·

deres - afirma Peyer _. - mr

faz parte do serviço secre:.;).

I'VI�R(jEM ,ESPECIALiDADE"
CIA, WETZEL- INDUSTRIAL-JOINVILLE !,Ml;FCtJlFtg1ê)

TORNA A ROUPA B-RANQUISSIMA

O'Sahio

•

/

.'
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Dê a seu automóvel o benefício do mais moderno e
,

complet,! motor 'oil..• para a lubrificdção perfeita das

partes vitais do motor. Escolha o óleo certo, que con ..

tém o detergente certo, na proporção certa.
.

'

Que é um Ôleo
,

Detergente 1· ,

tem 'uma películo lubrificante
altamente aderente

*
\

mantém seu corpo sob-tempe-
raturas elevadas

*

-evita oxidação, corrosão e

formação de "bôrra"

*

mantém ,!.ivres os anéis ...
segmento

_ Após anos de pesquisas nos laboratórios

Atlantic, foi acrescentado um aditivo quí
mico ao melhor óleo lubriflcente ccnhecldo.
Êsse áditivo, que é o I'detergente", tem a

propriedade de dissolver as impurezas
formadas dentro elo motor, como o sabão
dissolve a sujeira. Os resíduos cerbeecses,
assim dissolvidos e 'mantidos em suspen

são, eliminam-se com a troca do óleo.

*

isenta de entupimento os ca-

nais do sistema de circulação
do lubrifkante.

* Ao trocar ou adicionar o ól.o'no car

_r, Insista no Atlantic Motor 011 d.

"A�So Dupla".

ATLANTIC REFININ'G COMPAN'Y ·O'F BRA-ZIL
Gasolina • Motor OU • Lubrificação • Pneus'. Baterias

-------_._--_ .. ---_._�_.__._--- ....... - .. -._.�-_._-----�._--_._---�--_.-
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LMEIRAS X FIGUE1REN,SE
O proximo domingo o. sensaeienel mat�h

Figueirense desta capital, e PaI, sistir
�

um ·enc,ontro 110 remodelado, tendo levar à praça desportiva

I
O "figueirense, por sua vez, 1 depois de amanhã o alvi-negro

meiras, ode Blumenau, dois clubes "stadium" da rua Bocaiuva. Ainda! uma grande e entusiastica assis-, também não se descuidou da

fOr!
colocará em campo jogadores da

de enorme projeção no cenário' mais, tratando-se de uma exibição. tência.· ma dos' s;\us ailéta\, contando nas outros principais clubes,' os quais

futeboljstíco b�rd�a'�:v'érde, as.seli: do �"periquito" do Vale do, Itaiai
;

O "onze." capitaneado �el� .sem- suas filei!tflSo, ain,d�, 'cra�!ues ?e se eucontram Dai cogitações para

taram a reahzaçao de um. jogo I que sempre ofereceu espetáculos 'pre apreciado craque Teixetrinha, nomeada, como Nede, Garcia, LUl7.,. a temporada oficial do ano.

amistoso nesta capital depois de repletos de sensação. ao. exigente I encontra-se muito bem treinado c, Marco, Minela, Moraci, Geraldo, Aguardem o match de domingo
amanhã, ' '.

I público- esportivo florianopolitano, disposto a colher mais uma

\ritó'l
Chocolate, Urubú, Hamilton, Abé. entre' f'lorianopolitanos e hlume; ";

A noticia é das mais alviçarei- ,maior será o interesse reinante I ria de gala na metrópole catari- tardo, Bráulio e Meireles, Também
I
nauenses , �

ras pois há muito .esperarnos as- pelo cotejo de domingo, preme- nense. �., se propala que, para o prélio da ,

p

fiOrianópolis
".,"j

. Santos, 2° Tesoureiro - Helrny
Recebemos e agradecemos o se-I Berlinck, Orador -' PedI'-Q de, Li

-guinte ofício: Florianópolis, 6 de I ma Brenneisen, Diretores de Esc
fevereiro de 1950: porte - Nelson Andrade ve Jaime
Sr. Redator: Bessa da Veiga, Diretor Social
Temos a grata satisfação de co- Onôr Campos, Diretor Cultural .:._,

--�------------------ municar a Vossa Senhoria que em Zelita da Neves Callado ,

Convidado o· nUético pan iogar noSui :;;;':od:d;:md�:7:��iL:����a;� ��:::;::::,.i:';;:��::�;!:::
Segundo conseguimos- averiguar; varo Veiga Lima, viaje para La- mentos semanais e se encontram diretoria abaixo, que dirigirá os ria à diretoria anterior, antecipamos

junto a alto 111e1).t01' tricolor, o I guna, a linda _ cidade do sul cata- capacitados a proporcionarem ao destinos dêste .Clube no per'iÓdo os nossos. agradecimentos e, se!'

Clube Atlético Catarinense v.em rínense, onde enfrentará em datas público da terra de Anita Garibal- social de janeiro/1950 a janeiro I vimo-nos do ensejo para .renovar

de ser convidado a exibir-se em previamente marcadas, as possan- di, um futebol coêso, brilhante e 1951. - I os nossos protestos de alta estima

campos do sul, onde dois grandes tes falanges do Barriga Verde e dig-no de ser assistido pelos mais Presidente' de honra - Evandro
I
e distinta consideração.

'

clubes estão interessados em pa- do' Flamengo, verdadeiras potên- j�xigentes 'espectadores. Reina in, Tupinambá de car.yalpo, presiden-'I' TEXACO CLUBE DE FLORIANó
trocinar a breve:' temporada .' do cias do, futebol Iagunense, agora vulgar espectativa .

'nos meios es- te - Dr.'Dioscórides de Mello, Vi
.

POLIS
'

.

grêmio das três' côres , em crescentejprogresso e propenso . portívos de Laguna, em referên- c� Presidente - 'Saul Ulysséa Dr. Dioscórides de Melo
'As negociações "a respeito já és- . li hrilhar- no Associatíon Catari- ciu a propalada' exibição dó Clube Baião, 1ó Secretário - Hélio Pra- Presid-ente
tão praticamente assentadas e tu- nensêi- Os rapazes orientados téc- Atlético Catarinense naquela Pi- zeres, 2° Secretário - Hamílton Hélio Prazeres

do faz crêr que na próxima se- nicamente pelo desportista Patri- dade. Possivelmente a., .secç�o de I Berreta, 1° Tesouseiro - Aldo 1� Secretário

mana, ou mesmo' até este sábado, cio' Borba, estão se submetendo á basket-hall do tricolor seguirá
o clube presidido pelo .M�jor· AI-! rigorosos e proveitosos treina- junto à ,embaixada.

Clube de ·Regatas Semi-Finalistas Gauchús eMineiros
Aldo ,Luz Eliminados os baianos '6 os p�-raeDS8S

Clube'exaco de

Direção PEDRO PAULO MACJL\DO

o LIRA PREPARA-SE,
O Departamento de Atletismo I

do Lira Tenis Clube, tri-campeão batido o record catarinense, nova.

estadual do- tisporte-base já está ,mente acha-se em forma para me-
CLUBE DE REGATAS ALDO S�O PAULO, 2 (E.) - Os gauchos,'j'- tem repetiu-se o empate, desta vez

preparando sua poderosa equipe lhorar sua propria marca.
.

.

. LUZ 1\
• qerrotando novamente _o onze baia- em dois tentos. Assim' teve que ha-«

de' atletas, esperando este ano mais Assim vemos que o Lira n10 se
Afhn d� t�at�r: ��� asstlnt�s d,e� rto, na noite de ontem nQes!�dio do . ver uma prorrogação de mais trinta

uma vez guardar para F'lorianópo- descuida pela preparação esmera-j
magna importância.t, reumr"se-a,' Palmeiras, pelo escore de 4 a 2, minutos. Ainda neste período a pe

lis o cetro jmâximo }!o esportexía
.

da de sua equipe que por certo em a�an!lã, ás <2� ho�as, -na�de S?,; cl�ssifi�aramose par.a . di�putar coríi' leia não foi decidida, pois nenhum

trena e do cronômetro como vem 1950 levantará maís uma vez o
cial a rua João Pinto, a'-dlretorIa os paulistag as semi-finais do Cam- dos contendores conseguiu marcar.

fazendo todos os an�s,
.

pois, é certame estadual, o que espera-I dTO Clube
. �ê' Re�atas- A��o . Luz, peonato Brasileiro de �tebol. ,

Iniciada nova pro�rogação, a segun

conveniente ressaltar. que no ano mos, pois, assim, nós da capital,
Nessa reumao �sera tambem tr!lta-, RIO, 2 (E.) - Depois de um

en-I
da, quando decorr-ia apenas um mi

findo sómeqte, .�, Lira. Tenis foi ficaremos satisfeitos em conser-
do do progra�a das .festa_s com t��e centro

_ ver�ad�iram�n!e dramático, nl�to de jôgo, �lvinh�, dianteiro .de
quem conseguiu deixar na capital varmos pelo menos um título em

o clube. levara a efeito por oc.aslaú a seleçao nunerra ehnunou ontem a Minas, conseguiu assinalar bonito

um título de campeonato êstadual nossa, casa, -
do batismo do- novo out-rígger, I representação paraense do certame tento, findando, assim, o [ôgo, com

visto, futebol, voleibol masculino' Meus parabens á Diretoria do recentemente, adquirido do Estalei.' nacional. Como se sabe, o primeiro a vitória da seleção montanhesa, ao

feminino e, juvenil, basquetehol Lira que, segundo nos afirmou ro .Carlos Riesinger, de Porto AI"!'l jô�, realizado domingo último ter· qual, domingo próximo, disputará

masculjno, �emini<no e juvenil, ci� Walter : Wanderlei, muito tem gre. " mmou c_om 1 x 1 no marcador. Ou- as selIÜ;finais com os cariocas.

clismo, e outras modalidades des· cooperado com à Direção Esporti.
- - - ---- - -------

portivas, terem sido venci(las por va a seu cargo, o que incentiva uma

equipes das outras cidades 'do Es- boa organização. "

lado, o que,�portanto, muito honrf.l Falando com Pa.u10 OUo Schei.,
o sr. Walter' ,"Vanàerlei, esforçado demantel, preparador técnico -da
diretor geral dos esportes do Lira equipe do Lira s. s. nos adiau
e o ,nosso conheéido recordista do tou: - Não há dúvida que o Lira
dardo, Paulo OHo Scheidemantel,' 'em 950 será o campeão ,outra vez.

organizador técnico da , .guapa ra· As e9uipes do interior por melhor
pazia.da do CIub� da colina. prepâradas que venham não pode..;
Agora, neste ano, acreditamoi rãó levar de vellcida a nossa re.

·que '0 Lira novamente se sagrará preseritação, pois, se ela já era

campeão de atletismo, visto alenl respeitada, agora· co�n a inclusã.o
de valorosos atleta� de suas filei- de Nabor e outros atletãs mais
ras, como 'Erico Stratz, Arlete Per. será mais respeitada' aind�. Qu�
feito, Hélio' Lange, Ernesto Tre. venham parll o Ceriame Estadual
mel,

_ �a grande r'evelação e p.s. as equipes do interior e então pro
perança para o Decatlon, Milton varei categoricamente a veracida·.
Arantes, um futuro barreirista pro- de das minhas palavras. �1uUo
mis9br, Oldbei _.J.ima dos Santos; grato pelª- atenção.
Paulo Otto·,. José Schaefer, uma E assim �os despedimos de_Pau
grande revelação, Walter de' Ôli· lo Otto ,desej�ndo ao Lira um fe
.veira, o campeã'o de' salto em altu. liz ano esportiv'Ü.·
..-a, Walter Bernardini, outro gran-
.de' valor, Paulo Gonzaga> ver:emos •••••••••••••• • •••••••••••••••

ainda no Lira Osni .ijarbato, Euge: I .

nio Muller e �utros estreantes qu?
muito reforçarão a equipe do�
campeões.
A nota sensadonaL porém, é a

valiosissima aquisição de Nabor,
o campeão de arremesso do pêso e
'futuro representante, barriga-verde
·nos certames 'nacionais, pois este
.excepcional lltleta alenl de havei' •••\. •••• • ••• _ ••••

(

Genulnas

(

o S.EU
.

INTERNATIONIL
'Merece Peças

A Ini. rnational Harvcstcr Máqui"as, S. A., com.a sua rede'
de concessionarios de Norte. a SIII do Brasil tem à dispo

. sição dõs proprieta:'ios de caminhões INTERNATJONAL.,
c ficinas especializadas para serviço;. nestes. ca,!,ín�ões, as.
sim como estocjue di peças _genuinas.- Este servi",o assegura
a=s �il",inhões INTERNATIONAL boa man�tençãó' a preço
razoilVcl, com matuial e mão de obra de pr:meira quafida
de. Co�fj < a estas oficinas IZsp'tcializdd:as os serviços me-

cânicos no seu INTERNATIONAL, pois aqueles que Ih.
ve nderam

.

o caminhão ttm o máximo jnte es�e em conHr
vã:lo sernpre nas melhores condiçõ�s

...
. ... "

.CA S A

CONCESSIONARIOS
. (olner�io e Transp'ortes -Ce Ramos -SIA

RuaJoão Pinto n. 9 - Caixa Postal, 220 - FLORIANÓPOLIS

Çasal sem fiÍhos deseja alu
gar. -TIRtar a rua Felipe
Schmidt 22 - Sobrado Tele
fone 14Q3. -

, ,

O�Ca-m-pe-ão-p-ar-an-ae�ns-e-nã---";"o-vir-ãI
Não tendo chegado a· um acordo -,

com o Figueirense para uma exi:
bição nesta capital no próximo
domingo, o Atlético Paranaense.
campeão da terra das araucárias;
-reSOlveu cancelar sua anunciada

o

lüI
III'TtItNAnOH....
IUt.ltV[SlEtt

excursão à metrópole barriga-ver. ....

de, preferindo aceitar a prop'osta
do Agua- Verele para enfrentar o

XV ele Novembro, 'de Piracicaba;
na noite de 7 do c0rrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTA1)'O..,..;..Sexta-Ieíra, 3 -âe 'Março de 1950 7

180m binóculo
6réllde visb

!

•

I
�
•

•

o

·

.-

-

� I:,
· -

; ;

'I
I
1
l
,

I
I
i

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANID€lJlW DIlI MUSSI �L. � lotiil!J� i
Médicos

'

Cirurgia-,Clínir.a Geral-Partos

Serviço completo e esp,eeialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos, métodos de diagnóstico e tra

tamento.
OOLPOSCOPIA .:_ HISTERO _:�SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASALRADIOTERAPIA,

RAIO,S.X
DR. ANT6M.' IMODESTO '

Meiade, diàriaJnente. IDO HOlpital de6ridade

"' ......... -

Radioterapia por ondas curtas-Eletroeoagulação,
Jl.Uti(J;lj Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio

4,1» Montepio.
-

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi. '"

Das 15 ás 18 horas � Dra, Mussi.
�.

Residênria - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.
"'.,

Vilão maior email perfeita
que a de tiro bom bin6culo

. alcanç.' quem tem 161id.
in.trução •

Bon. livrai. aobre todo. o."

'.I.unto.:

LIVRARIA ROSA
Rua Deldoro. 33 � Florian6poU.
• • .... •••••

• •• ' •• :....!...,..._;_.
• .. • • ... • •

Dr. 8oerreiro da
'oD8eea
Eapecialillfa

Médieo ..,... Efetivo do Bo.pltal •
Caridade

Ü'UVIDOS - NARIZ e GAR
I GANTA

Tratamento e oPeraçõea
Residência: Felipe Schmidt, gg
•

..

,. Telefone: 1.560 '

Consultas: Pela manhã no HOlpital
Á tarde: Rua Visconde de Our

Preto n. 2.
Horário: Das- 14 ás 17 horas,

r. Alvlro de C.rvalho
Doent;tU 46 CrtançtU

Consultorlo: RAi,a Tenente,

•"eira, 29
lIDr6r1o de consultas: 9 As 11

...

.
Mbados: 14 '8,1'7 m.

;.

CASAS • TIIBRJ7lIfOjlt
Ponue V. S. 0I11III ou 'terreii4I .,..

vender?
•

Não encontra oomprador'

Entregue ao. �ltór1o lmobW&rle

Á. L. Alves.

Rua Deodoro �

A vis-Ia e a prazo-
Enrolamento de motores, dinAmo. e Iran.formado.....

Instalação de lu& e fOI:ÇL ,

Venda de motores, rádios e aceasoríos, outro. aporelhol eJ6-
� trtcos, artigol elétricos, etc.

Bepresentaeões diversas, com exclusividade doa inanperiveil

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·,

A ELJTRO·Ta�CA

Rua TIe. Silveira, 14 - Caixa PAstaI 193 - Fone 711.

Dr. Milton ,Simone
Pereira

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

I
Clinica Cirurgica

lIol.tias de Senhor••
,1
CIRURGIA GERAL ,'rt,. POLYI?ORO ERNANI UE S

THIAGO

"" Serviços dos Professores Bene_:

..eto Monte'negro' e Piragibe No-
ío

�. , gueira (São Paulo)
COnsultas: Das Ú ás i'7 horas

L �� Fernando Mach�do, 10
,

----.�.�------

DR. LINS NEVES

,

Médie.o e partelt•

.Hospítal de Caridade de Flo

rianópolis. Assistepte da

Maternidade

............................................... - ..

Participação
JOSÉ PIRES DOS SANTOS

e

TERESINHA CORDEIRO DOS

ISANTOS
'

participam aos parentes e pessoas

amigas o nascimento de sua Iilhu

ELISABETH, ocorrido na Materní.

dade "Dr. Carlos Corrêa" no dir

24 do corrente.

'

Fpolis., 25-2-950.

)Qenças
.

dos Órgãos internos, es pe

eialmente do coração e vasos

leenças, da ti�oide e demais_tll�n
dulas internas

�!inlca e cirurgia de senhor..� -

Partos

fISIOTERAPIA - ELECTROCAR

OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

m:àARIO DE CONSULTAS: ;_

Díàríamentedaa 15 às 19 ho

;I)lreiot' da 'Maternidade e médieo tio'

Hospit&i de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

'Dia�nóstico, controle' e tratamento

'NPecializado da gravidês.' Dlstur

)ioa da adolescência e da menopau

� Pertubações menstruais, ! '1 !l".

mações e tumores do aparelha- geuí

tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom- CONSULTóRIO:

tu, apendice, hérnias, varizes,
etc. Rua Vitor Meireles D. 18

Clrnrgia plástica do 'perineo (ru- Fone manual 1.702

.álru),
RESID�NCIA:

t.ssISTENCIA 'AO PARTO E orE- Avenida Trompowskí 81

RAÇõES OBSTÉTRICAS Fone manual 7ee

Doenças glandulares, tiroide, od- ··-------ri='�-----

ri bi
.

1)
Dr; loloio COIII."

OI, popise, e c. \ CIRURGIA GERAL - ALTA CI

Ilfalurbios nervosos - EsteriUdade RURGA - MOL!:STIAS D. U·

R ai
'

NHORAS - PARTOS
- e�mes. ,.ormado pela J.l'aculdade d. lIedl

Conaultórió R. João Pinto; 7 - l't;L ... da Uni't'enrélade de SIo Paulo

•1 �.1
' ende foi assistellte par "'riOI &DÍII' d

....,
Serviço Cirilrgicó" do Prof. Ali"

ReaLd. R. 7 de Setêmbro _ EdU.
' Coniia N...

Cirurgia do. estômago. e mi' elreuJa

EruJ e Sousa - Tel. 8411. rei, inteotillotl delgado e rrOllO, tiro!

de, rillO, pr6stata, bexill'a, atera.

....rioe e trompal. Varieocel.. biclr.
,

ceie, 't'ari.a e hernaa.

CoDlllltal: Da. 3 *1 5 horu, l ru

.elipe Sclmiidt. 21 (altoi da Cua

Parailo.). Telef. 1.598'

Ruldbcla: Rua Este't'ea',]lDIicw, ,170

Telef. -:M. 764

•.. I'.,_une som ... acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!

Além de vários mcdêlos para

pronta entrega ... este muravi-

.
lhoso piano pode ser seu hoje
':mesmo, através do plano de _

pagamento a longo prazo! 1
I

.
- ,; .

Contabilista
..

Srhlvartzmaoo
REPRESENTANTE

-as,

Con LalbiJ.is La registado no Conse.

lho Regional de Contabilidade, com

grande prática e dispondo do pe

ríodo da manhã, aceita tõda e qual
quer incumbõnoía relativa à profis
são.

Informações: A. C. telefone 1021,

I '". ����a���. ����h���,..�1. .

para Santa

KNOT'
Catarina

'SIA ti

Cx. 134 - Tel, KNÇJT

Praça 15 de Novembro n.20
20.: andar

Florianópolis

..

DR:"NEWTON d'AVlLA'

Cirurgia geral _' Doenças de Senho.

ras - Proetologiá
Eletricidade Médicá

Consultório: Rua Vítor Meirele. n,

18 - Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 taro

de das 15 horas em diante

f
I

I·

I
I
I
II

Dr. II. S. Cu'"
, CIiIIica exclusivamente de aiauCU

Rua Sald&nha :Marinha, .10

Telefone :M. 1Sl1
,

)

DI. 'A. SANTAEU
(Pormado. pela Faculdade Na,�lo

nal de Medicina da Universidade

do. BrasU)
l16dico. por concurso da .6.ssisten,

c1a a Pslco.patas do Dlstri,to
l"ederal .

h-interno.' de Ho.spital Psiqua
trlco e Manicóm!o. Judicit\rio,

da Capital II'ederal

b-lntenlO da Santa Oasa de Jl1,

sericórdla do Rio. de· Janeiro

OL!NlOA M1:DICA - DOENÇAS
NERVOSAS

'

Oo.nsultl5rlo.: Edifício Am6Ua

lfeto.' - Sala 3.
,

Residência: Rua Alvaro de Oar

't'aÍho, 70.
Das UI � 18 ho.raa

Telefone:
oo.nsultório. - 1.'1i3.
Resld&ncla' - 1.305 •

Hesidência: Rua Vidal Ramos n.

II - Telefone 1.422. I
----------_.

Dr. Mário Weadlt.....
CSbdea médica de adultDa • ert..CU

00Iuul,tórl0 - Rua Jo.ão. Pinto. Ir

Telef. M. 169
eaalulta das 4 iI' 6 horu

IIeIldbcia: J.l'elipe Schmldt L IL
Teld. III

Transportes regulares de, corg 08 dopai-to de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVÁ tORI
Informagõe. como. Agente.

'

Florien6poli, ,-Carlos HoepckeS/A-CI- Téletonel;212,(
Eni. teleg.

São Francilco do Sul-Ca,rlo�� Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MO)R t,MA:K

•

Dr. r••lo 'oat.'
Clinico e o.perador

c:..ult6r10: Rua Vitor Melrel.. , 'L

Telefolle:. 1.405
.

lCaaultal das 10 áa 12 e da, 14 ..

.. !In. -Relidê:aeia: Rlla .B1'IUIIGft.

. 22. - Telefone: 1.620

I "Ã
, :.11\0:"0111 IdbI'ICQIII:

vi"lia

Fabrlcant. _ di.trlbuldore. da. afamada. con

f.cçõ•• ·DJSTJNTA� • RIVET; PO'IU'" um ,rall':

,d.. sortlm.nto· d.l oa••mlral. !'l.oadol,' brinl
bons • barata.; aIgodõ•••�mor-ln. • a"lam.nto.

.
para alfalatHI que ...ceb. db.tam.nb: da.

Bnrllll ('ome.cl••te. do lnt.:riol' no nlntldg d. Ih. fasu.m�'JlD,

F'lof'f.an6PQUII.G FILiAIS .na BJumolHlu:. Lain.'·, �� Cala -" CAPITAL- .hema f$ 'OIt"Itf,lI!O dCHi

cu'\tell d. efetuarem SUOI aompll'ol.li: MATRIZ #l�l"

•

\
,.

'

, 'i :' �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AllaDbad�e ::I�O��:a�::t�:ta�OeaeDgeDbO, \Discurso cO�!LlJS�lni�ã!rt!n,!���o�J�o, ",�esq�j,!!ÓO��,J\ o momento não comporta lon- representante legítimo desse mes- moradamente, o ministl'OsaDistinta jovem da so�ie_dad� de Itajaí vitimada • go discurso, senão que diga que mo' Partido, do nosso grande e tiça recebeu abraços de tpor tragíco acidente o presidente vibra de entusiasmo vítor ioso . ParUdo! pres�nies. Ao ,ser aGl'açad
"',

ITAJAí, 2 (R.) _ Vítima de ací- A inditosa moça foi atingida na e fica gratíssimo. a Caxias e a presidente Eurico Dutra,
Q

I
.

todos os correligionários por es- Ergo a 1111nha taça em homens- teu-lhe o sr, Adroaldo "Pdente quando se, ocupava da díre- cabeça pela bolandeira do engenho,
S·' elta manifestação 'extraordinária " gem ao. povo de Caxias do ul - Não sei se traduzi f"

ção dos trabalhos do engenho de tendo morte instântanea. Natália
espontânea de afeto,' por essas

I
pela felicidade do Rio Grande do o pensamento de V'ossa leifarinha de sua propriedade, na Io- .

11\1 era irmã do sr. §,3lvio Cunl?a, ado provas inequívocas de' admiração; Su '" pelos triunfos do Partido 80- cia ... " ,4alidade de iç:unhas, ,tia eceusante- vogado na comarca' de Indaial Q reconhecimento e solidariedade cial Democrático e pela grandeza -- "Precisamente "
- re,'

ontem às ,:f3 horas, srta. Natália "

.

. '

Dcunhada do sr. João Amaral se.: recebidas em Caxias, desd-e o seu do Brasil ". o 'presidente da Itepública"�Cunha filha do, saudoso fazendeiro
brinho, agente do Instituto dos Co primeiro contactá com a terra ./

..

,e infl�ente polí'(,co sr, Gabriel
, " '"

Se sep lt t caxiense, 'provas vindas de todosCl.ln.ha, pertencen�e�. tradic�o�al Ia, merciartos. u u amen o ren-

milia que deu nole,� referida loca, lizou-se ontem, nesta cidade, após os círculos, de todas as classes
I '

'

- • c
- so"câais, enfim, o clero, da no-lidade, situada ai estrada Itaiaí- missa de corpo presente, com gran- •

Brusque.
'... -

de acompanhamento.' breza e do povo.
_ - -•••- -.-..- -.-.-.-.- -.-..- ..., Penso -Interpretar o pensamen-

to de Sua Excelência, dizendo-vos'

CAPTURA�DO O FEROZ
LEOPARDO
OKLAHOMA;, 2 (U. P.) - O

feroz leopardo, que aterrorisou
esta cidaqe de 250 mil habitan
tes, durante 3 dias e 3 noites, foi
trazido' de volta ao jardim zooló'
gico pela fome, às primeiras ho'
ras de hoje, sendo capturado e�� YO�K. 2 (U6I8;) - As I Jul_gado como crhp.inoso de guer- reconduzido à jaula. O leopardotá�tcaS sov�éticas no Extrem? I

ra. O' Kremlim não pensa, nem 'comeu carne de" cavalo, à qualOrlente ,estao claramente dest"l por um momento, que haja um:> havia sido adicionados narcóti·
n�das á provocaçã.,.t0 de dis;CÓf' só po.s�ibilida�e de que o Imp� cos e pegou no sono, perto do poçodIa, e devem

_

ser C?�ba�Idas I rador seja jUlgado. A finlllida' pelo -qual havia fugido sábadopor um.a maIOr. umfIcaçao e
I de soviética não é absolutamen: último. Ebquanto' ..dez guardas

duma atI�ude �oraJosa �or, parte: te a de 'conseguir tal julgamento a,rmados com rifles permaneciamas naçoes nao comunIstas diz' .. prontos para atirar se o leopardo�m editorial, Ó '''NEW YORK' ma,� sImplesmente acrescentar
31cordasse, o direto� �o "zoo" la"TIMES". maI-s um elemento ,á confusão

que _ cer'ca os prOblemas do Ex' çou a fera com uma longa. corda.Se�uem-s.e a�guns �recho.s do tremo Oriente." '" Com a corda em tõrno do pesco'refer}do edItorI:ãl, intItulàdo"A ço do leopardo, o d�'etor do "zoo"Estratégia Sovi€ti�a na Ásia": ' • . . . • •. •••.••.••• •• '" - - •. _ ..• : ,puxou o,animal pelás costa!s, co-"�,?ais, recente _contribuição I C.mi•••, GrÍlvata., Pifame; locando-o na, ja'll'Pcl., em que haviasovIetIca a confusao do Extre' I Meia. da."melborel, pelo. J me- chegadO ao Jardim Zoológico Linmo Oriente é a solicitação de I oorel pre;el IÓ na CASAdMIS coln, procedente dá Iudia, há dezque o Imperad_or Hirohito seja CELANEA - RuaO. Marra dias ãtrás.

. j
�,
c

i...

",

que êle está contente, porque o

Rio Grande do Sul tem à frente Mais uma festa foi tornada reali-

'I
entronização da Imagem dodos seus destinos um Val.ter lo -dade pelo Circulo Operário de FIo· du.Coração de Jesus, cooperbim, governante leal e operoso rianópolis. No dia 27 de fevereiro apoiando, assim, tão' nObre

a

de grande descortinio administra- último, no salão do Cine Roxy, ge'i útil realização, e, após levantivo e que tem procurado faze'! tilmente. c-edi�o pelo S1"-. Jorge �as ao Círcul? Operário, às fa felicidade do povo riogranden, Daux, fOI realizada a festa corres- Iias dos associados e à -ohse, realizando o possível, dentre pendente ao mês de fevereiro, com esta entidade vem realizaild�ados óbices e das difimíldad es co- a presença de numerosos associados lizou suas' palavras sob prolo'nhecidas. (Palmas prolongallas). e .suas famíl�as, presidida pel« aplausos da assistência. ApósEstá contente o genera', .Eur-ico Revdo. Pe, Santos Sprícigo. lavra do Pe. Santos, deu'seDutra, porque veio encontrar nc Ás 2.0 horas' foi dado início r. à 2U- parte, sendo exibidosRio Grande do Sul um clima ad- sessão, falando o sr, 1° secretárt-, filmes.miravel e fecundo," de órdem c comunicando os avisos de Interês 'Comde trabalho, em que todos se- em- se aos circulistas. Em seguida tom.
penhaín no mesmo afã de contri a palavra o Revdo. Pe. Santos Spri.buir para a prosperidade coleti- cigo, sendo saudado por uma, forte
va, afã de que, as demonstrações salva de palmas.' "

..

que temos
:

contemplado em Ca-
c Ressaltou o orador, a necessldaxias, são atestado eloquente e de de união dos operácíos, 'em asexemplar. sociações como o do Círculo Operá,Sua Exce'êrrcia o presidente Du, rio cuja administração tudo. vinhatra agradece-vos, de todo o, cora- fazendo, para bem cumprir o pro,Cão, 'P_rova�' de tanto afeto, .mani grama que se tinha traçado, pro- Gratifica-se bem n;festaçoes tao car!n�osas e vI;br�n- curando amplia-lo, em benefício (L· Telefonica Catartnenas,�es, formuland? .votos

I n� sen;Ido .seu corpo social, na medida dJ quem der noticias de u.e que, �? proxlmo, p erro, o a.r- possível. cachorinha Pekinez pe®tido Social Demo�ratIco do' RlO Terminou sua oração fazendo VI! I cor alaranjada de olhos
.

Grande do Sul de ao sr. Valter emente apêlo aos associados pre-I des focinho chato prettJobim um substituto saído daz t '
.. •

I
sen es, para que abrissem as por orelhas grandes, atende elí'ileíràs do PSD (Palmas prolon tas de seus lares, a outra das carn- nome PEKINgadas).

" A • � I panhas que a atual jadministraçâo,E o desejo de ,Sua Excelência c, havia se empenhado, qual seja, �\ Fpolis .. 2§ de Fevereiro delainda, que, na presidência da He- �',
pública, Sua Excelência transmi
ta o -seu alto cargo a oi.rtro posse
dista, numa prova de gratidão ao

Pa.rtido do qual recebeu o poder
que vem exercendo em beneficie
do Brasil.

Se o General Dutra aSCeJ�dBLl
à suprema "magistratura do pais
pelo voto dos correligionários do
Partido So'ciaJ•

• Democrático, é
natural que deseje ver o seu

Partido cada vez mais qrganizado
e .fjlrtalecido no ideal de servir à
República e que s-eja sua aspira-

..

-----------

�--���� �==�====��
PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
CO-CEIRAS�
fRIEIRAS,
E S P-I N H AS f E TC.

f

fLORiANo.POUS - 3 de Mar�o de 1950

Fuchs condenado I

a
14 anos de prisão
LONDRES,2 (V. A.) - O'dr. Klaus Fuchs, de

nominado o "dr. Jekyll e Mr. Hyde dos cíentístas
atômicos britânicos", foi sentenciado a catorze anos
de prisão, sob a acusação de haver fornecido segre
dos atômicos à União Soviética. O julgamento teve
lugar na sessão secreta, na velha Côrte de Justiça
de Cid Bailey, tendo a sentença sido lida pelo pre-:
sidente da côrte, Lord Goddard. Disse esta, entre
outras cousas, que o conhecido cíentísta.ratualmen
te com 38 anos de idade, forneceu segredos à Bus
sia, causando uma perda irreparavel tanto à Grã
Bretanha como aos Estados Unidos, sendo assim
réu de traição à Pátria que o obrigou, pagando a

hospítalídade britânica com a ingratidão. O julgamento durou apenas uma hora e meia, e apenas
uma das testemunhas nele- esteve presente: "9 dr.
William J. Skardon, que falou à Côrte sôbre a for
ma pela qual o dr. Fuchs confessou o seu crime,dando informações aos agentes secretos comunistas
em torno de desenvolvimentos atômicos durante se
te anos.

" �� ;''t'" __ I:

.

j

Grave desastre de caminhões
Illtotaem

o chauíeur de um dos veiculos e um passageiro do outro
saíram seriamente feridos

l,TAJAí, 2 (R.) - Nas pro,ximida-I Ul1). braço e tuna perna. O responsá
dcs de Ilhota r,eglstrou-se ante-OH·

I
vcl pelo aCIdente, conduto,r do ca�

tem à tarde um desastre de cami' minhão de ch2pa 3-61-31, de Blumc'
, ".

nau, Nicolau Okommy, nada sofreu.nhões, do qual saÍu ferido grave- Viajava n� segundo veiculo Manorlmente o. condutor do eaminhão de Bernardino Tavares, que ficou gra.chapa 5'-5-03, de, Ibirama, que trans· vemente ferido. Ambos foram trans'
portava madeiras para esta cidade, portados para' o:Hospital de Blu,sofrendo fratura da clavícula e �e menau, sendo aberto inquerito.

ÕN7w�tTaD-;Sêit;Õ··7Jíf;tiVo
/ soviético na. Asia

o ,Círculo Operário de Floria
poiís J ealizou mais uma de

suas festas mensais :

a prograrnaçãn das
festas mensais, Q Circulo Ope
vem cumprindo uma de suas
Ines finalidades -a de proporei
aos seus-associados e suas f
momentos de sã alegria.
...

'TiNIAS·· 'PARA
.

-PiNTUru'
COTTOMAR

•

sua edição fevereiro último, o pasquinete q
vive em função da calúnia, escrevia a propósito da subvenção
Hospital de Araranguá:

"EI� principios do 'mês de janeiro ,do ano próximo passad
o sr. Armando Simo�e Pereira,' Secretário do Interior e Justi
d,epositou em seu nome, no Banco do . Comércio, agência des�
Capital, a referida importância que vinha com enderêço e deslint
certos: Hospital Bom Pastor, Araranguá'�.

, Çonvidado a provai' que a Íluportância em causa houvesse si
do depositada em nome do sr. Armand'o Simone Pereira, opa.
lucho das infâmias fechou a bocarra J1Ialdizente. Alguns dias d
pois, ao bacharele doentio que o dirige, ocorreu fugir à' pro
que pedíramos com isto, que está na edição de 28 do mês últim'

"Colocou" - o dr. Armando Simone Pereira - "os cobr
em nome do ·Secretário do Interior e JU,stiça, "al� dizer- no ,

próprio".
,

E estranhava que 'essa quanti� não houvesse sido depositada e

lUua das contas especiais n. 2 e 3.. Pois bem. Em nossa edição '1Il
'pntem, 'pulverizando a vilania do folheto mentiroso, provám/
com o fac-simile de uma carta da direção do Banco do Comér
que a quantia referida está' depositada precisamente na conta
especial n. 2. Nunca esteve, êsse dinheiro, em mãos de quem que
que seja. Por ordem do City ,Bank foi creditada ao Go-vêrp.o do
Estado no Banco, do Comércio. Se não foi entregue ainda ao Hos,
[lital, é que a situa�ão juridica dêsse e,stabelecimento não, está '-I
guIar. Doaram-no à Pr,efeitura e posteriormente '1.0 Estado. D
se originou uma questão de direito, levada ao judiciário. Com a

decisão da justiça, o dinheiro, irá ao seu dono! Onde o órgão ,J95
calúnias foi buscar a notícia de que o dinheiro es,tava depositadO
,no nome do sr. Armando Simone pereira? Onde?� Na falta de es·

-

'

crúpulos, apenas. No empenho' mórbido de mentir co' seiepl!'
e criminosamente enxovalhar a honra alheia. N-' alcançaram, Ol
autores dessa viÍania, que; com a repulsa dos omens de' bem o

com a prova da verdade exibida ao público êles recebi;m na'
honra a lama que pretellderlim abrRr nos out os.

E assim fica enc�i:rado mais um doIoro o' episódio em que a

jornaleco udenista, como sempr,e, ap�rece co o campeão' de cu;
lúnias. O final também se repete: OS' seus leritores, mais nIna
vez, aí restam desmoraliiados! moralmente nú ,diante da opiniãtl
pública, que os agllarda� _no próxiiúo pleito, para o eterno castigo

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


