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RIO, 19 (A. N.) O SR. CORRÊA E CASTRO ACABA DE RETmAR Ó ,(ii��I1f�:D!� ��N_ERAÇÃO DO CARGO �g
MINISTRO DA FAZENDA. ESSA DECISÃOH��A�O�A�O��'S�;�T�W&t��::� RÊNCIA, QUE DUROU TRES

.

. ,.,r·.';·'ct.�iiJ)· ,_r�

de Blumenau

I.. xxxv I florlan6polls-Quinta· féira, 20 dt Maio dt 1948 N. 10.254

o 'sr. Governador dó Estado,
gráfico de Blumenau :

"Comunico a Vossa Excelência que chuvas torrenciais d'esabaram.'

sõbre o vale cio Itajaí e ocasionaram a enchente do rio nesta cidade

e nas zonas vizinhas, aproximando-se o volume das águas ao ·da en-

chenle de 1927.
,

Dadas a violência e a rapidez da subida da ��gua, a população foi
apa-nhada de surpresa, resultando que as zonas da Velha e cio GaI'

cía, habitadas quase exclusivameute por operários e .famílias de pou
cos recursos, foram mais rudemente atingidos, dando lugar a enor-.

mos prejuízos, devido á írnpossihí lidade de remoção de seus haveres •.

Além disso, todo o interior sorreu consequênoias do temporal;
com a destruição de pontes, pontilhões, bueiros e muros de an-imo,
írnpcssibi litando que o Município, com seus recursos normais, aten-·
da a reconstruções e reparos. Pelo que, solicito o obséquio das suas>

providências junto aos demais poderes públicos, de acôrdo com a,

Constituição, de modo que seja concedido auxílio ao nos-so município".
em se tratando de calamidade pública. Os prejuízos são oalculãdos;
no mínimo, em três mÍlhões de cruzeiros, sem incluir destruição pré
dios Karsten e Einardi na rua Quinze de Novembro, ameaçados de
desabamento total, Saudações. Antônio Cândido de Figueiredo, Prefei
to em exercício".

� ILUB .ANTIGO DUlUO D.IANTÂ CATÂ1WU

I'Hfl'I.airl•• D. Qen.", 8D1NEI �OCETI - Diretor Dro RUBENS DE ARRUDA U.OS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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História 'mal contada o Minis tr'o reune
os trabalhadores

Resta-nos, pa,ra encerrar o assunto ,que' já nos causa naLura'! en

fado, acrescentar uma referência "ao faLo da invasão, por trabalüa-
dores da Prefeitura, da propriedade do ex-Pr·efeito pessedista sr. Ge-

Regressou a Londresraldo Wetzel". Aliás o "Üiário" conf,essou que "é fato". PofS é.
O jornal udenisia alega a existência de lei municipal "que deter- Londr.es, 19 (U. P.) - Proce-

mina que os proprietários de lerrenos marginais limpem as valetas, deo I.e d·e Malta, chegou á noite
testadas e uma faixa de Lerreno, f,ace à. estrada". Conhecemo-la, Não passada aqui o general Cunning-
n.os consta, porém, que essa lei autorize a invasão de propriedade ham, ex-ano Comissário britânico Cortaram a energiaprivada, como o fizeram os prepostos do sr. João oColin nos terrenos da Palestina. Cunningham viajou

lé
. iRia, 19 (A. N.) _ Novàmente de-do sr. \Vetzel, por simpI-es vingahça. E êsse fato ocorreu. O "Diári.o" de Halfa para Malta a bordo dum e trl"alJ signado pelei titular da pasta d3:1-o reconheceu. Onde, pois, a razão do PrefeiLo udenista'! vaso de guerra e naquela ilha to- S

. I AC eol, 19 (U. 'P.) - O Govêrno I gricultura, seguirá para. o norteonvenhamos, portanto: o qúe o sr. João Colin, brasileiro, ba- mau um avião especi'\:l.1 para aqui. comunista de Coreia setentrional do país, o agrônomo' Renato Mar..;..'charel, industrial e Prefeito de Joinvile está fazendo compromele já

O CI b M I
disse que a eletricidade 'para a zo- tins, com o fim de realizar nosnão sàmente o .seu proclamado espírito público, mas também a sua ue,' I'tar na norte,amer:icana continuará Estados do Amazonas� e_ da BahIa>administração à frente de um município dos de maiores possibilidades

, cortada até que os americanos pa- reuniões com todos os' elêmentos.de progresso, já .p·elas suas condições naturais, já pela operosidade eXp,,u'3.t,) guem pela energ'ia que já consu- interessados na cultura do algOdão..{! pela inteligência ele sua população, contra cujo., intel'êss.s, mesmo '

Rio, 19 (A. N.) O coronel Jo-! miram. A correntE) foi interrompi- éampanha em que -se' acha empe-contra os de vHal importância para a economia municipal, se insur.
ge o faccioso elemento da. U. D. N. sé Soares, diretor-secretário do

I
da. pelo govêrno coreano do norte nhado o ministro da Agricultura.

Clube .Militar, divulgou a seguin- a qu.alorze
.

de maio, forç:mdo a Durante, a, �ua, viagem; o técnic@,

B
· -

G h'· t ". ·d· I te nota: CoreIa mendIOnal a aceitar um federal, l11Jcwra o debate dos maiseUDI80 DO a IDe e ulrCUlar presl enela - "Tel1do realizado no dia on- rigoroso programa de raCÍonamen- importantes problemas da econo-

do prel.ll da ea'"OI Rio, 19 (A. N.) - O Pr,esídente ze do corrente, na sede dêste Clu- to. As autoridades americanas pu- mia algodoeira, visando os princí...\9"
. ara da República, General Eurico Gas- be, uma conferência, o vereador seram em funcionamento 'g'erado- pais objetivos ,da melhorià.das .se-Ria, 19 (A. N.) - Realizou-se, par Dulra acaba de dirigir circu- Jaime Pereira, a Diretoria sente- res de emerg'ência. Um porta-voz mentes, mecanização da lavoura .eontem, no gabinete do presidente lar aos minib'Léi'ios e órgãos a êles se no dever de esclarecer que tal do govêrno comunista diss·e pelo conservação dos solos, rebusteceu..<la ,câmara, sol) a presidência dês- subordinados, onde há determina- conferência não foi realizada sob rádio que as Estados Unidos paga- do as terras cansadas, determinan-:"te, mais uma reunião dos lideres ção expressa no senlido de que os auspícios da referioo entidade, ram apena§ 23 por cento da ele- do as .!:Onas por variedades, contro,e presidentes das comissões, afim todos os funcionár.ios requesitados, mas sim do InsUtuto de Coloni- tricirdade. O comandante america- lando a fiscalizaç.ão dos descaseade estabelecer um programa para ainda mesmo quando o forem por zação, que usando de uma conces- no Hodge insistiu que 35 por' cell- dores e da classificação comercial,o bom andamento dos trabalhos le- autorização do chefe da nação e são anteriormente dada pelo Clube, to foram pagos e que as mel'cadà- combate ás pragas e moléstias,.gislatívos, especialmente' a maté- todos aqueJ.es que exercelY\ função para que se apressassem as reu- rias avaliadas em 40 por cento da aproveitamento dos sub,produtos..TIa de maior interêsse nacional, co- de chefia; deverão regressar ime- niões relativas á colonização, in- conta aguardam o momenlo de se- financiamento'e preços minímos e'mo o plano Salte, orçamento, leis dialamente ás suas respectivas re- cluiu em seu programa tal confe- rem recebidas pelos russos em estl]dos dos mercados interno epomplementares e outros assuntos. partições. rência". 8eo1. externo.

_, _..._j

É em vão' que o jornal da U. D. N. nesLa Capital pretende defen
der o Prefeito de Joinvile das acusações que pesam sôbre s. s. de estar Rio, 1 9 (A .. N.) - O ministro

opondo resistência a vários serviços públicos estaduais e federais, }lol'van de Ftgueiredo voltou a

.por mero e teimoso facciosismo. O sr. João Colin pensa que adminis- reunir ontem, á noite, os traba

irar o rnunicfpio .é servil' ao seu espírito de par-tidarismo e hostilizar, lhadores, na sede da Federação
sem o·critério da justíça, os seus adversários, políticos. Confunde o Nacional dos Marfí.imos. Estiverum
íníerêsse geral das populações com os da sua grei partidária e o re- presentes a essa sessão os presi
sultado lem sido uma série de incongruências e arbitrariedades com denles das federações do Distrito

que tenciona' desprestigiar o Govêrno do Estado e os elementos que Fe�eral, tO?os. o� dirigente� .

das

apoiam a situação política. Das alegações que f'undadamente se fazem entidades sindicais dos mara times,
contra o· Prefeito Colin, e a que o "Diário" pensou opor uma refuta, I presidentes dos Sindicatos d,os
ção de entupir, anunciando-a previamente com estardalhaço, nenhu-

.

'I'rahalhadot-es e numerosa assis

má sofreu o menor abalo, 'I'ôdas permanecem de pé, atestando o "idea- tência, que lotou tôdas as depen
lismo" de u91 dêsses "eternos vigilantes" ... Vejamos, em prossegui- dêI1�i�s. daquela entidade máxima.
mento ao exame que estamos fazendo da fracassada defesa, como o Ao mrciarem-se os trabalhos, llSOU

"Diáiio " supõe justificar o ato de o sr. João Colin haver negado, co- da palavra o presidente da Fede
mo Prefeito, as sedes das escolas municipais para o funcionamoffto ração �'lilcoinlll dos Marítimos, que
das classes de alfabetização de adultos. Informa-nos, desde logo, que antes de discorrer sôhre os proble-
o sr. Co lin é brasileiro, bacharel e industrial, o que mais lhe acentua mas que interessavam á sua elas-
o caráter intencional do infeliz gesto que teve, impedindo a contínua- se, rendeu uma homenagem ao

ção de um ato de colaboração da Prefeitura com o Estado, a prol da presidenle Eurico Gaspar Dutra,
Campanha Nacional de Alfabetização. Insurgiu-se, pois contra esta. Não é pela passagem do seu aniversário
verdade que o' Inspetor d� Ensino estadual tenha determinado o fun- natalício, Depois de ler feito refe

,cionamento das 'classes de alfabetização de adultos nas escolas muni- rências elogiosas à personalidade
cipais. O que o Inspetor !fêz joi pedir ao Prefeito autorização para do Presidente da República e aos

isso, baseado em que o antecessor do sr, João Colin havia, por aque- seus mér-itos pessoais e de homem
la maneira, f'acilttado a Campanha. Temos elementos para afirmar público, solicitou que os presen
que, ainda neste passo, a história está mal contada pelo historiadcr. .. Les, de pé, numa salva de palmas,
'Seria facH, aliás, obter certidões das autoridades super'Io res do ensi- rendessem um t'fibuto de aprêçn e

no estadual, que 'não íncorrer iam no procedimento incorreto do Pre- de simpatia ao 'Chefe da Nação.'

V· I. p.r.eito joinvilense recusando-as.
'

\ 10 eAnClas no 18U'..
Quanto ao caso da defesa dos rebanhos leiteiros,... também não é Encerrou ..se a Con- »_. •verdade que o sr. João Colin nada Lenha a ver com i�Sll: A vP!'duele é I - _8 udeoJsmo nao reSpp.lt' OS JUizesque, nesse fato, o Prefeito de Joinvile cO'llstituiu uma excepção entre véo::âo do PTD 1�er"Zl'lla, 18 (.�. N'.) _ O deI)ll-

t J'.iI
'

tantos outros que, em virtude de idênticos acôrdos enlre o Estado e �

\I
L ,1. que no dia 14 o delegado, recrutou'Porto Alegre, 19 (A. N.) - Sob tado eet.afILIal ConstantI'no l)el'eI'l'a

'" .
.() Ministér.io da AgricuHura e, sob soliCitação das respecti\'as coopera li- 'd' I

o arlOS Jagunços, com os qums per_.

.

a
.

preSl encia do senador Salgad_o pr"OCUI'O'l o cOI'reSI)ondente da As.a_ nOI'rell as l'uas da c'dad
.

"omva.s, têm recebido AI seu encargo as inslalaçües dos serviço�, O banheiro . L 'U C l·e.5· os
carra.paticida foi conslruid'o a pedido da Cooperativ,a Mi'sta de Latícinios �Il�o, encerrou-s� a

r COllven.çao I press, para declarar .que é muito rilfles ás costas. No· dia 15 o ve
de Pedreira (.Pirabeiraba), 'que dóou o terreno para a construção. Essa ,Namon�1 do PartId? . rrabalhlst� tensa a situação no município do reador Obdias Cesar foi agredid(). Branlelro. Tu.do mdJ.Ca que fOI Canto do Buriti devido á ativida- em ,sua r·esidência, con'ra a 'qrla"cooperatIva, co.mo se ·sabe, adquire Lodo o leite da zona e abastece a t

A I, L c JI

cidade de Joinvile. E, segundo obsel'vação dos técrÍicos, o carra.pa lo,
posto ermo. ás div.erg:ências .exis-I de do delegado d·e policia, sarg'en- foram dispara'dos tiros. Acrescent�ntcs no selO do partIdo, POIS es- . lo Manoel João do Nascimento, que tau ainda o informante que doiS.tIveram presentes representantes vem praticando arbilrariedade deputados pessedistas impetraramde iodos- os municípios, afim de Disse que .o delegado desI'eSp;ito�� "habeas corpus'" junto ao Triburesolverem sôbre o novo diretório uma ordem de "habeas corpus" nal de Justiça do Estado em favoreE,tadual, qU'e foi eleito por aela- concedida a favor de Luiz Rodri- do prefeito Manoel Barbosa e demação. Além de outro� m�n:bros, gues de Oliveira. Quando o juiz Luiz de Oliveira, que permanecefazem parte do, �ovo dIretórIO, os I procLiroll o sargento para que fôs- prêso. Finalizou O· deputado Conssenado�es GetulIO Vargas e Sa,l- se cumprida a ordem, foi re6ebi- tantino ,dizendo que a finalidadeg�do FIlho, srs. Albedo PasqualJ- do por êste e mais dois soldados do movimento é desprestigiar Ú'111, Dmfirle Dornel,es e coronel Jo- de armas em punho O J'uiz n prefeito e obrigá'-Io,' a' renunciar•.sé Diogo da Rocha. . ...,' se -

Onda-se coagIdo, refugIOu-se na
cid&de de São Joãio do Piauí.
Adiantou o d-eputado Constantino

Auxilio da UnIão a dois
munícípíos cctorinenses

Urussanga, Estado de Santa Cata;..
Rio, 19 (V. A.) - 'O sr. Ivo rina, com as quantias respectivas;

d'Aquino, lider da maioria, leu um de cinco milhões de cruzeir-os e'

telegrama que recebera do prefei- dois milhões e quinhentos mil cru-·
lo municipal de Urussanga, Esta- zeircs, para a 'reparação dos pre.;
do de' Sanla Catarina, solicitando juizos em estradas e pontes devi
auxílio financeiro da União, para dos á enchente do rio Tubarão".
aquele município, em virtude, dos ocorrida no mês de abril próximo
prejuízos causados pelos tempo- passado. ATt. 2° - Para atender a

rais que ali desabaram. Diz o sc- despesas criadas por esta lei, ser�
nadar catarinense que aquele mu- aberto, por intermédio do Ministé
nicípio como o de Tubarão sofre- iio da Viação e Obras Públicas, o
ram realmente grandes prejuizos crédito correspondente. Art. 30 _
com as enchenLes, que destruíram O Ministério da Viação e Obras
não só as plantações, mas também Públicas, por preposto seu, fisca
pontes e estradas. Assim, suhme, lizará e tornará as contas de aplí-.
tia á consideração do Senado um I cação das quantias destinadas aos

projeto de 'lei nos seguintes têr-I municípios beneficiados. Art. 40 _
mos: "Art. 1° - A U.nião auxilia- Revogam-se as disposições em con.;
rá os municlpios de Tubarão e trárío".

nalquela região joinvilens,e, é uma das maiores pragas, Há, portanto,
ali justificado illLerêsse dos criadores e proprietárjos de gado pelas
providências que importaram da construção do banheiro .carrapalici- .

da. O Prefeito Colin é que não viu aquele ínterêsse, não tomou conhe
cimento da sitnação dos interessados e recusou l'ecebe!' as instala
ções. No entanto, já se contam em número de doze os banheiros car

rapaücidas construidos em o nosso Estado, que ficam sob a guarda das
pl'efeilni:'as. Só Joinvile faz exceção, porque o sr. PreJeiLo, Colin é

, frallüamente "do contra"l

Campanba do
algodão

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmacias de plantão
M:E:S DE MAIO

16 Domingo Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmácia Rauliveira -

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia Raull

veira - Rua Trajano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será feito pela

Farmácia Santo Antônio sita á Rua

Jeão Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alterada- sem previa autorização
deste Departamento.
..................................

Viacão Aérea
...

-.

"orarlo
Segunda-feira

PANAIR -:- 9,40 - Norte

VARIG - W,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
NorLe

Terça-feira
(ilRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIRO :DO SUL - 11,00
Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte

PANAIR - 8,30 - Sul

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL 15,30

Sul
\

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
. PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG -_ 11',40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
€RUZEIRO DO SUL 13,55

Norte
Domingo

PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul
PANAm - .12,47 - Sul. �"

!5EGUNDA-FElRA
Expresso São Cístõvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltaJa! .... 115 00·
Expresso Brusquenae - B!'usque -

raso

Expresse Brusquense - Nova Trento
- 16,30 .horas, �

Auto-Viação Catarinense - Jol'llvUe
- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense.... CUritiba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - PO!'·to Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - Jo1nvlle -

ás 5 e 14 horas.
TERÇA.FEIRA

Auto-Viação Catarlnense -- POrto Ale
gre - 6 horas .

Auto-Vtação Catarrnense Curitiba
- 5 horas
Auto-Yíação oatartnense - Jolnvile

- 6 horas.

Auto-Viação catarmense - Tllbarão
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão .... Laguna -

7 horas, i
Empl'êsa Gl6rla - Laguna - 7'h

,
.

e 6',2 norae,
Expresso Brusquense .... Brusque -

16 horas. I,A·,to.Vlação Itaja.! - Itajal - 15 ho-
ra�.

I

Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe - às 'I5 e 14 horas.
IQUARTA-FERA

Auto-Viação Catarlnense Curitiba I

- 5 horas. í
Auto-v tacão catartnsnse Jolnvlle II- 6 horas.

Auto-Víaçâo Catarlnense Laguna;
- 6,30 horas. '1Rápido Sul Brasllelro - JolnvUe -

à815 e 14 horas.
Expresso São 'CristovllO - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquanse - Brusque -

lI3 horas.
Autc-Víaçâo Itajaí - ttajaí - 15 ho-

_.-.....,.

ras.

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
r Rodoviária Sul Brasil -
- 3 horas.

t'1ova Trento
I

Põrto Alegre

Equitativa Terrestres, Acidentes
e Transportes, SIA

.Séde propria ii Av. 13 de Maio. 23-8- andar

QUINTA-FEIRA
Auto .. Viação çat.arlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viaçâo Cata'l'lnense

- 5 horas.
.

Au tc-Vfaçâc Catarlnense
- 6 horas,

POrto

Curitiba·

JolnvUe

mo DE JANEIRO
DIRETORIA

-

Dr. Affunso Pt'IlJU Júnior - Presid.ente,
DI'. José Mendes de Oliveira Castro - Vice-Presidente
81'. Charles Bat-rennc - Diretor
DI'. Roberto Teixeira Boavista - Diretor
Dr. João Proença - Diretor '

CONSELHO FISCAL
Dr. Guilherme Guinle
D1/· Heitoe Beltrão
n-. Cesar Habello

Gerente Geral Gabriel' René Cassinelli
SecreLúrio Geral - Cai-los Bande ira de Mello

Auto-Viação Catarlnense - Tubarão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense -'- Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão Laguna -

7 horas. •

Emprêsa Glória - Laguna .... 6 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquen:se - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltajal - Itaja! - 15 ao-

ra�ápldO Sul Brasileiro �Jolnvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste J .tda - Xapec6 - és

- 6 horas. '

SEX'I·A·FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Põrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação Ca,t�rlnense - Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas,
Auto-Viaçãó Itajaí - Itaja! -:- 15 ho

ras.
Exopresso Brusquense

16 horas.
Ráptdo Sul Brasileiro - Jolnvlle -

às 5 e 14 horas.
SABADO
catarmense - CUritiba

CUritiba

Jolnvlle

Brusque

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido, Sul Brastleíee -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

...

Auto-Vtacão Catarinense - Jolnvlle.
- 6 horas.
Auto-Víação Catarmense - Tubarão

- 6 horas. ,

EXDr,"sso Silo Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense .... Brusque -

14 horas.
Auto·Viação !taja! - ltaja.! - 13 ho

ras.

Expresso Bru.squense .... Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória .... Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

.;.;.

Opera em seguro ele:
INCÊNDIO

TRANSPOR'.J1ES
ACIDENTES PESSOAIS

RESPONSABILIDADE ClVIL
ACIDENTES DO 'l'RABALHO

elA eATARINENSl
DE TRANSPORTES A[REOS LTDA

C.oMERClAN'f,E: .D' um Ii
"'o à Bibliot� do Ce:ntro Aea-
4émico XI dIe Fe�iro. Co.·
tr1.buirú, ualm. pua Ia fonna
çAo eulturaJ doe ea�
<Íe amanh. I

{"Camp-anb.a pró-Uwo'" •
,.. '- XI d. l"'e".r.l'1'Ot

AERONÁUTICOS
Dados do Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1947:

Capital .. . _
" Cr$. 3.500.000,00

Reservas e Fundos Diversos .. _ Cr$ 3/1..697.130,10
Receita de Prêmios em 1947 " _ Cr$. 67.335.050,50
Sinistros Pagos em 1947 Cr$. 21.189.880,10
Excedentes das Operações em 1947 .. ' .Cr$· 6.050.278,30

Sucursais e Agências em todo o Brasil
Prêmios módicos - Liquidações rápidas ,,

-4viso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese·

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ue

��8sários executando í'acil tarefa
lua bem ex,ecutada lhes proporcio·
aará ainda algum saldo em . di
nheiro.
Informações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
1.' ás 17.

<)1
.f"

Agentes Gerais em SanLa Catarina
MACHADO & CIA.

Rua Conselheiro Máfra, 54 - Caixa ·Postal, 37
Florianópolis

Assistência aos Ine-I
Dores desamp'aradosl

DATILOGRAFIA

METODO:
Moderno e Ehcientlt

Correspondend a

Comercial
Confere
Diploma-

Rio, 18 (A. N.) - Um despacho
procedente de Fortaleza, informa
que o governador Faustino de Al
buquerque recebeu do ministro da

Justiça a comunicaç�o de que em

obdiência ao disposto no decreto
lei federal 6.865, aquele Ministé
rio, por intermédio do Serviço,ue
Assistência aos Menores, levara a

efeito br,evemenle, naque.le Esta
do, u� amplo movimento destin�
do a prestar aos menores desvalI
dos e infraLares de leves penas,
aSf,istência social sob iodos os as

pecLos. Essa campanha, se

p.roces-,sará em articulação com o Govêr
no EsLadual, tendo nesse s,entido- o

governador Faustino de Albuquer
que, assentado medidas prelimina.
res. Para o cumprimento dessa
campanha, o Serviço de Assistên
cia aos Menores' enviarú àquele
Estado um técnico, devidamente
cred enciado.

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

-

1A DIVULGAC O
Revisia do Paraná para o Sul do BrasIl.

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST "L; 77S CURITIBA

C'oqueiros
ASSlDMBLÉIA GERAL

Clube'Praia..................... -l········

Movimentam-se
os f�rroviários
Ri.o, 18 (A. N.) - Empenham·se

presentemente os ferroviários de

todo o Brasil numa grande campa
nha de reivindicações, para a clas

se, cujo principal objetivo é oble::

aposentadoria com salário integral,
aos trinta e cinco anos de serviço e

com oitenta por cento aos trinta.
Nesse senti�o, foi apresentado ,

it
Câmara um projeto do deputarlo O�'Colégio Barriga-Verde"

Brig.ido Tinoco, projeto esse que :-;e

I
está construido o seu majesto

acha em estudos na Comissão de so prédio e necessita de �U8<

Legislação Social. valiosa colaboração,

.Ficam pelo presente noLificados os associa:d-üs deste, Clube, que-
no dia 22 do corrente mês, ,realizar-s-e-á em Sua ·séde social, em Co
queiros, ás 16 hO.fa;s, uma reunião de Assem,bléia GéTal para' eleiçãO'''
dos membros .cto Conselho Deliberativo ,e seus suplentes para- o perio
do de 1948/1950. Não havendo numero legal para o funcionamento da>
�essão haverá uma 2a convocáção para meia hom após, quando deli··
berará com qualquer numero de quotistas pTesent�s (alr: 35 dos Es

tatutos) .

Florianópolis, 10 de maio de 1'94S.
A DIRETORIA

TINTURA.RIA ,
Só' a "CRUZEIRO"

dentes,- U'
Profissional. Competente

TIrai-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"ÍJRA TENIS CLUBE PROGRAMA PARA O MÊS DE ,MAIO .. DIA 22 (SABADO) GRANDE "SOIRÉE" COM INíCIO AS 21

HORAS; DIA 30 (DOMINGO) "SOIRÉE MIGNON" ÀS.20 HORAS. ·(PARA A SOIRÉE DE 22. RESERVA DE MESAS NA

RELOJOARIA MORITZ)

iProcissão de Corpus Christi GRANDIQSAS
I Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mer�ê el� Deus e da San- l\1ATINADAS.
la Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano cJ.� Flol'1anopo1J�, ete,,, Todos os Domingos, gr-andiosas

I Aos que o presente edital virem, saudação, paz ·e hençúo em Jesus
'MATfNADAS" RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas

Cristo. "

Sob o alto patrocinio do "Crédito Sessões ChiesFazemos saber q11E', sendo o próximo dia 27 do corrente, cunsa-

grada à magna solenidade de Corpus Christi, em que se ho n.e nage ra 'Vlútuo Predial", jornal "O Estado" Bund Abbott - Lou Costello
a -própria Divindade no mistério do Santíssimo Sac!'�m(mto; e para e do -"Cine�. DOIS RECRUTAS VOLTAM
a I onder aos justos desejos d� nossos amados diocesanos : I-lavemos por

. -Serão oferecidos mais de Cr$ .,. A mais hilariante e engraçada da
bem determinar para aquela daLa a solene procissão do Corpo de Deu �

10.000,00 em prêmios aos concur- melhor dupla comica de cinema .. _

que se vmif'icará como segLl e ;
. .,

.

1Reunidas as associações religiosas abano especlficadas, e naquela rentes dos concursos: "A Mais Be a No programa: Brasil em Fóco -

mesma ordem dentro e no adro ria Catedral, um pouco autr= das 1ô Voz Colegial" e da "Rainha da Ci-
_ Nacional Metro Jornal - Atualida-

horas - 4 ho{'as da tarde - desfilarão ao sinal dado, tenta, contuuu! dade". des sôbre a revolução em Bogotá.
e ordetuulomenie, e precedidas da Cruz processional, e sob 'J. direção DAS"

-

di
imediata dos revmos. sacerdotes, chanceler e auxiliar da Cúria, que

Nestas "MATINA , serao 15- Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
acompanharão o -présl.ito, obedecendo ao seguinte in tinerarío . tribuidos brindes e prêmios ao dis- Censura livre.

Pruca 15 de Novembro - lado do Palácio - ruas Visconde de tinto auditório.
OUl'O Preto, Artista Bittenccurt, Saldanha Marinho, Praça Gdúlio Duas horas alegres, para os cole-
Vargas, rua Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Ol ive ira, rua

giais de FLORIANóPOLIS.
Arcipreste Paiva, Catedral .

A bênção, para que não haja interrupção do préstito, será dada Programa de Téla e Palco.

no adro da Catedral, para alcançar a todos os fiéis. Na Téla: Jornal Nacional, Corné-
.rdcm das entidades e associações, no prestíto, será a seguinte: dia dos Três Patetas, Desenho Colo-

Gr ",. t'L ocessíonal, Instituto Coração de Jesus, Asilo de órfãos, Congre- id Sh t t.

S T
. I'L o, OI' s, e c ...

g-ações Marianas Femininas, Ação Católica, Associação de ta. el'e:;J-

nha, Damas de Cai-idade, Apostolados, Ordem 3a de S. Francisco (Fe- No Palco: Apresentação de

minina), Congregações Marianas Masculinas, Irmandades, segundo a JAIR E SEU REGIONAL.
ordem de precedência ou costume, Ordem 3a. masculino e por último, ,ZININHO (6 Jorge Veiga cata-
a Irmandade do SS. Sacramento,

-

rinense).
A d Alb tín de Cada associação deverá apresentar-se com os respectivos estandar-

JAIRO SILVA (O cantor romãn-s exmas. sras.. er 1 a
Ies e distintivos. São permitidas crianças na procissão, só vestidas' de

"Castro Medeiros, digna consorte do anjos para abir o préstito que desf ilirá, como acima se disse, sem tico).
110SS0 estimado conterrâneo sr, quaisquer interrupções na marcha. Os fiéis e famílias que não puderem OSMARINA MANGUILHOTE (A
Francisco Medeiros Gerente da Ou- acompanhar a procissão deverão postar-se nos passeios das ruas do

. , trajeto, par'a ass istirem a sua passagem.
.

:rivesaria Müller; Para assistirem à procissão de. Corpus Christi deverão achar-se
- d. Ida Filomeno Simone, Viú- à hora marcada todos os clérigos de ordens menores e sacras, seculares

va do saudoso conterrâneo Raul e regulares, existentes na capital, para o que ficam por êsse convo

;Simone, e funcionária categorizada cados.
Aos fiéis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacramento. emdos Correios e Telegráfos; ,

que está verdadeira, real e subslancialmente contido o Corpo de Nosso
- d. Carlota Grüudel, digna e'spo- Divino Salvador. .

_

-sa do sr. Teodoro Gründel, compe- Outrossim recornendamo-Ihss tenham ornadas as ruas e as frenles
lfnte construtor; de suas casas, em homenagem ao tão augusto mistér-io.

Os jovens Justino Simas, comer- Hipotecando a todos antecipadamente as nossas humildes bênçãos,
nul rirnos a certeza que tudo cor-rerá para a maior glória. de Jesus Sa-

ciário, filho do distinto casal Hen- crarnentado e honra da religião em geral. .

.rique e Maria Simas; Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob o Selo de Nossas
, ._ srta, Olga Voigt Lima, dedica- armas o .sinal río Chanceler do Arcebispado, aos 18 ele Maio de 1948.

.

D E E f (ass.) Cônego Frederico Hobold.r Chanceler do Arcebispado, Jus,''<Ia chefe de divisão do . . . e 1- Renato de Soúza, Provedor ela Irmandade elo SS. Sacro
lha do distinto casal Lidio Pinto e

ANIVERSÃRIOS:

1'te. EUCLIDES SIMõES DE
ALMEIDA

A efeméride de hoje assinala .)

. .aniversário natallcio do Tte. Eucli

,.ces Simões de Almeida, distinto ofi

cial da nossa Policia Militar.

Oficial correto e caprichoso, com

j!l1pecável linha de conduat, o

:aniversariante que se impõem ao

'respeito elos seus subordinados, li

lIdmiração dos seus colegas ti

,confiança dos seus superiores
.

-e à es�ima de todos, nesta auspicio-
sa data, será certamente, alvo de

expressivas manifestações de aprê
ço, ás quais nos associamos praze

:.rosamente.
x x x

FAZEM ANOS HOJE:

.Carlota Voigt Lima;
- o menino Osmar João, filho

-dileto do distinto casal Osmar Sil-

-va e Dlná Silva.

,P A R A A

',SAÚDE E
,..A BELEZA
d)OSOLHOS

-VIAJANTES:
'·Em avião da Varig, viajou ontem,

'para São Paulo, em objeto de S8-1"

'Viço do seu estabelecimento comer

.eial, o nosso distinto conterrâneo
:sr. Migue.l Dam!, Vice-Presidente
:Diretor do Pessoal do Clube Doze ele

,Agôsto.
x x x

Excursão Cinegética
De fontes fidedignas, estamos 1'1-

formados de que o Clube de Caça
e Tiro "Couto de Magalhães", no

próximo domingo, proporcionar:í
aos seus associados, caçadore .."

mais uma excursão cinegétiea c'

.Massiambú.
••••••••••
RESFRIADO COM

IDSSI' '�
Derreta VapoRub numa-.

,taça de água fervendo e as-� �
pireoyaporesmedicinais,�

VléHVAPoRul
•.111."._._.111.•

NASCIMENTO:
Em Brusque, nasceu, domingo,

Maria da Graça, galante garota, fi
.ha do sr. Odilon Gomes do alto

,comércio local e de sua exma. sra.

. d. Hilaria Gomes.
"O Estado" envia aos felizes pa-;s

-votos de muitas felicidades pnn
Maria da Graça.
Passa hoje a data Ílatalicia do

jovem Olirio Cruz, funcionário· d.l
Junta Comercial do Es tado.

��t��m9�!!!n�Pg�1�!!
gosÚ>ria de ter o corpo das belloeÍlna.
Eotrêl... do Cinema de Hollywood 7 Um
médico da Califôrnia, que presta WlSÍs
têneia àe estr�1wI e soe maio Iamosoe ar

tietas, descobriu um método rápido e se

guro de dissolver a gordura sem recorrer s.

dietaa drãsticae ou a exercíeioe exeE'SÚVo8.
Esta descoberta. chamada FOrDJI.ode.
promove novo saúde e energia ao dissol
ver a g"lIlura. demedo que v. oe """",ã
e parecéi'i\ maio jovem la anoe. Basta
tomar 2 PMtilh... 3 vele. ao dJa.
FOrInode � um preparado garantido.
para reJDover o eXCeMO de gordura. Peça
FOJ"Knode hoi� meemo em Qualquer.
fClr�:ia. A nessa garnntia é a "').� ...

lY r.lf)r

pro�ç1tO, ' ·1

3

caçula do samba).
Animação de: ZECATAU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
E ainda apresentação no 'palco de

12 candidatos, em busca do ti tu lo,

"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

DISSOLVE
"

AGORDURA

,Ioão

.
.

ROXY hoje ás 7,30 horas

Michael Readgrave - Barbara
Milllen

JEANNIE
Uma delicada e fina comédia 1'0-

mantica.
No programa: Cinelandia Jornal

_ Nacional - Cuidado que a vista

engana - Short

Preço: c-s 3,00
Censura até 14 anos.

.
.

José Mendonça . l'vicolau Francisco de
Mour« e

Palmira' Luz de Moura-

Rarticipe:m. 00. perent...
pl"1II10a. d. SUOII relQOÕ�•. o

corttreto de cc.emento de
teu f>iho ENY com a Srita,

Ida Gome.. Mendonea.
l'ijuquinho" 13-S-1948

RlTZ domingo
SEDUÇÃO

o Crédito Mutuo Predial, of.r..
c. ao••eue· auociado. o melhor
plano. no melhor .ort.io, por Cr$
5,00 meneai••

•

ODEON hoje ás 5, 7,15 e 8,45 hs•.

Amor e Sacrifio. Ouro e Sangue.
Aventura e Glória.
Embate de Gigantes para decidir

da sorte de uma geração.
Drama que põe em relevo o amor,

enaltece a abnegação e glorifica o

heroismo.
A Paramount, apresenta:
UMA. NAÇÃO EM MARCHA �.

COM; Joel Me Crea - Bob Bur

ns - Frances Del' - Lloyd Nolall
E milhares de. figurantes
No programa: 1° Nacional Impe4

rial Filmes - 20 A Voz do Mundo
_ Jornal

'
......i�.

P-rcços: Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00 t

Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na sessão

de 5 horas
Atenção: Estudantes sem caderne

ta, não gosarão dos abatimentos.
�

- "

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

FILHAS DO VICIO
COM: Cecilia Parker - Gale

Storm - Roger Pryor
,No programa: 1° Jornal da Téla

41 - 2° Fax Aitplan News 30 x 34
- Atualidades
Preço: Cr$ 3,00
Censura até 18 anos.

••••••••••••••••••• oe' •••••

ODEON a partir de sábado

QUATRO IRMÃOS A QUERIAM

PASTILHAS

VAlOA
�.u-

e

Maria Gomes Mendonça
Partidpam ao. I

pariu, ta. e

pellDucrlJ de .ua. relaçõe. o

contrato de catamento d.,
'lua filho iDA com o Sr.

Eny Luz d. Moura
F'poli.. 13 d. maio de 1948

4VISO sObre preces
durante este mês
Confirmando meu aviso de 10 do

·:orrentc, comunico, por êste modo,
le ordem do govêrno metropollta
no, aos revmos. p�rocos, coadjuto
�'es, capelães e superiores de colé

gios e comunidades femininas, que

durante o correntE: mês, é desejo do

Santo Padre se façam preces espe

ciais a Nossa Senhora pelas necessi
dades atuais da Santa Igreja e,

principalmente pela pacificação da

Palestina, terra tão intimamente li

',iada aos mistérios de Nosso SenhOl'.
Por seu intermédio, outrossim,

Jeverão os fiéis se concitados a

elevarem suas preces fazei' outras

boas obras para a consecução dos

mesmos objetivos.

\, Florianópoli�, 17 de Maio de 19408.

I (as.) Cônego Frederico Hobold -

I
Chance ler do Arcebispado .

.w_...."_-.-....-.-.-.-_·_·.-.-.·_-.-.-....,-.·.-.-.-

CASA MISCE1..ANEA dlltr
buidora dOI Rádiol R. C. A

Victor. Válvula, e Di.eo••
Que CODselh, 'Mef"p

,·ERVIÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 20:

1'\1.- DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

I

Florian6poil. 13 d. maio de 1948

v I A J ,A N T E 5

Eacritório:
n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

FiTma recém-organizada, COm ótimas representaç0es,
necessita de dois via;antes para trabalharetrl neste Estado,
� base de a;uda rle custo e comissões.. Cartas de próprio
punho, dando referências, à Câixa Postal, 361 - Fpolis.

\ Vulcanizadora Leonelli
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAQUlN ARIO MODERNO
e garantia em: Pneus. eamares,
Galo�h88, Cintas· de Senhoras etc ...

MontagenS de PNEUS em 5 minutos
Rua FraDcisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

Perfeição Sapatos,

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

Tempo instável com cllllvas

geito à trovoadas.
-

Temperatura: Em declinio;
Ventos: De Sul a Oeste com

jadas frescas;
Temperaturas extremas de hoje:

Máxima 21,2 Mínima 14,6;
A temperatura Máxima de ontem

ocorreu em Urussanga com 18,9 e

a menor de hoje foi registrada eHI

./ ! Xanxerê com 8,4.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rendicêo de
MAGROS E .FRACOS á�abe�
VANADIOL I

'I'el Aviv, 18 (U. P.) _. Fontes
judaicas êlizem que os quatro rm I

guerreiros árabes cercados na

ve-IIha cidade murada de Acre, rende
ram-se incondicionalmente aos ju
deus. Estes ficaram assim ele pos-
se ela histórica fortaleza que nem .---------........----------------

Napoleão poude conquistar. POl' sua
vez, aviões egípeios voltaram a I

. bombardear hoje 'I'el Aviv,

I

'PROGRAMA. PARA O MÊS DE MAIO
DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 29� SÁBADO, som ÉE. AS DOMINGUEIRAS � SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

. -

É indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, por
que' em sua fórmula entram subs
tâncias tais como Vanadato de Só
elio, Licitina, Glicerofosfatos, pep
sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra
queza e neurastenias. Vanadiol, é
indicado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

................... . •......................•_ .. __ __ __._ _ _._-_ .._ _ .. __ �_ _ _ _ .. _�

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado.?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
(laixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
crítorío se encarrega de acompanhar e req-uerer na Ministério da
Justica o que necessar ío for á sua conoessão, 'pem como, de registro
de diploma, dívórcío e novo casamento, certidão de nascimento e de
easamento de qualquer parte do Paíz.

Produtos Veterinarios

Aberturas de
crédi'I�S

Oficina Celeste Rio, 18 '(A . .N.) _. o Presidente
da República sancionou os decre
los vindos do Congresso Nacional,

(Elétro Técnica Mecanográfica) aut?rizundo o. Poder F:xecutivo a

DE I abrir um crédito especial para pa-
,

I
gamento da gratif'ioação de repre-

ROBERTO LAPAGESSE FILHO sentação aos membros do 'I'ríbu,
. Rua João Pinto, n. 32 _. Floria- ,

nal Heg'ional EI,eitoral do Estado

lIlóp�lis _ Santa Catarina I de �ergipe e respectivo pess.oal; e
A'. autorIzando o Poder ExecutIvo aConsertos, Llmpezas e Recol1stru-1 abrir o ere.'dita especial para aten-

�ões de Máquinas de escrever, cal- der ás cle5pesas feitas pela Comis:.
cuIar: somar, Contabilidade Reais_ são Organizaelora ela ia Conferên-
tradoras,

. Bal�nças auto�náti�as, c.!a Pan-Americana de criminolo...

Ch
. EI'; F

. gla.
uvelros etrlcos, erros de en-

. ".

:gomar, Fogilreiros, Esterilizadores e .•••.•••.•••••••••••• • •••••••••••

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

, Or.çamentos sem compromisso.

CemiJll'. Grli\Jat•• i PijarLel,
Meia. da. melhoreM, pelol ,me·

oore. preço. .6 na CASA' M S
C'ELAI\TEA - Q,.oe 'Mgfrq

o Sahão

�u ... VOr..UNTARIOS DA PÁTRIA N.o 68 • 1,- ANDAR
CAIIAPQSlAI,.."u. rELEf0tfE.8�· JEl.tGA,uu,S, .peorECrOlÚ..

Agerl(:ia Geral na ra S. C iltarina
Rua Felipe Schmidt. 22-· Sob.
C. Postal, 69 Tel• "Protetora»

FLORIANOPOLIS
'

•• c • ,. iii

Vende-se lindo exemplar macho, clpedigrée do K C.?
Pais premiados na expoetçao Orelhas iá cos te dee,
idade 4 meses Preço Cr$ 2.000,00 mais informações

Caixa Postal, 2850 .::_ São Pau/o.

-

BOXE
"" I

ALEM

fARMACfA ESPERANÇA
110 Farmaeêllltleo lflLO LAUS
Boje � illll1allhi Mri ••lia Jlrefedêa'

bl'4lillo1l11 ueiecai. II _trlLJll'einu - 8ol'lt>!�Jlt.t.tu
lIl!�u1u -- Ãrt1a.. ele r.on..lf!áa.

Ordenad-o de
(R$ 9.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
»u nas seguintes cidades:

Itaiaí - Joínville - Porto União
- Lajes - Laguna e Blumenau. .

O serviço inclue pequenas viagens
em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

.ível acompanhando fotografia, para
ex. Postal n", 5 - Florianópolis.

I

IjVIR E·M ESPECIALIDADE"
t -lA W�TZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE Il'o1erco ''if'ISl

CHEFE DE ESCHITóHIO
Firma industrial precisa de peso

•

sôa com prática de escritório e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixa Postal, 139, mencionando ha

bilítações e preterições.
Guarda-se sigilo.

A Venezuela
reconheceu

Dr. CLARNO _ G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim.' e .;:igel

Con.tituiçéio d. Soctedad..
NATURALIZACÕES

',l'itulOll D.olarat6rio.
E.orit. - Praça IS eI. No•. 23. _

l0. ODeia!'.
Rulel. - Rua Tirodent•• 47. t'FONE •• 1468

Café Otto traduz qualidade'!'
Peço-o ao seu \ fornecedor.

Muitas felicidades pelo nascimen
to de seu filhinho 1

.

Mas, não esqueça, que o melhOl
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta dó 'CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

TORNA A

TODOS OS DOMINGOS Coria Metropolitana
ONIBUS PARA AS 5° CONG�ESS; EUCARISTICO

COLONIAS NACIOANL

.Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesàna do 5°
Congresso Eucaristico Nacional a

todos os fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande.
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza Tíurismo,
Poni ual-Machado-Bensaude S. A..
com quatro tipo de perígrínaçãoe
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "oní

bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir üi\tros meios ao seu alcan-

ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquídiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpnlis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold _ Presi
dente da C. A.

Moveis
infantis

TODOS OS

IMAGINAVEIS\

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis),
(Caixa Postal, 163 - Florianópolis)

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

Os primeiros Já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e 'vidros de ;100 comprimidos de

(l,60 e.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

:.tO\! cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

de 100 cmê.
..

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez �elativamen_te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendendo, entretanto, a' qualquer pedido' dentro do prazo mínimo necessário
30 preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-1uta garantia de atividade máxima.

.'�r�vemente o Instit.ut,o. Pinheiros apresentará' outros produtos ve-
tennarIOs de grande -eficácia, como: 'I'ernerjna (Buco-Vacína contr-a

Caraca, 18 (U. P.) - O G()y�l'110
venezuelano anunciou o reconhecidiarréia i�:e?ciosa ?OS bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a menta governo revolucíonàrío deBouba Avíâría, Vacma Contra a Peste Suína etc. Costa Rica. '

Quaisquer consultas sôbre os mesmos b;m co��· 'sôbre' �''s' 'd���ç'�: --------------'" .. ,. -

'
-

'

"I
HRIDPS, R[UMJ'TIE'�O E .tUOS, ammais domésticos, serao prontamente respondidas pelo Departa- PLACAS ,SlFILITICASrnento de Veterinária.

EI-· d N
-

, ,Pe�o sistema de reembôlso P?stal, o INSTITUTO PINHEIROS aten. IXlr e oguelradera diretamente a todos os pedidos de seus produtos: quando não enolMedioaQeo
auxilica!' no trotament<.

contrados na localidade de residência do solicitante. 'da .iflli.
• • .. • .. .. .. , I

LEIAM A RENISTA
'O VALE ,DO ITAJAI

F I Aproveitem a conhecer e a pas-
a eceu o sr. sal' um Domingo, alegre nas Colô-

. nias de Santana, Sta. Tereza, São
{t �m n� -lO 111•d'al Pedro de Alcantara ou Angelina,
l)u . pU

'

W
! v�ajando em co�fortáveis ônibus em

,

_ I vIagem de recreIO.

São Paulo, 18 (V. A.) _ Faleceu , .TODOS OS. Dql\UI':l'GOS
,

23 1 I 'b d
.

d
.

d
Partida 'de Flor-ianópolis - 9

as roras (C sa a o, epois t' horas
melindrosa intervençâo cirurgica, o Chegada a Florianópolis _ 18 e

sr. Bento Sampaio Vidal, deputado 30 horas .

estadual, presidente da Comissão de I Illformaç�es. e ven�as, de passa-
. "." lati gens na Agência Brasil a rua 7 de

Finanças da Assembléia Legis ati va Setembro, nesta Capital e na Casa
e membro da Comissão Executiva Comercial, de Andre Maykot, no

do P. S. D. Estreito.
Reserva desde já a sua passagem.

Berços cadeirinhas
- privadinhas -balan_

ços .- brinauedos
mode?nos

Práticos - R.,.istentes.

Preços excepcionais.

Najural
R. Gal. Bittencourt 179

Ff...ORIANOPOLIS

"LEIA-MEl"
À Rua Tiradentes n? 10, já foi

confortàvelmente instalada a Reda

ção da revista "LEIA-ME!", cujo
primeiro número deverá circular na

. s;gunda quinzena do corrente mês.
Dado o capricho com que está

sendo organizada, espera-se que se- ,

j., mais uma publicação capaz de -e

feHr. a nossa vida social e cultural.

o Batalhão Barriga-Verde
foi eonsUtuido de catarinenses
destemid{)s e o E'('_,olégio Rar

rlga-Verde", usará a m�JIl&

bandeira.
.

'

.

LEIAM A REVISTA
O VALE no ITiU"f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

voce á. sua do Cine RITZ,

o ESTADO·-Quinta 'elr. 20 cae Maio d. 1948 5
_"'-.--_

.._------------------....;;;;;;;.;;.;;.;;;�.;;..-.;;..;;.---.;..-..;..;;.....;;....;...;_..._.;...;;.;;;;,.;;.;;;....;;.;;.._.....:;.......------_... :.� :,;,.,;----------�,

iQuem
fEscolha

l1ainha
candidata. comparecendo ás matinadas

domingos às 10 hOI as da manhã .

.

,

Sera a da Cidade ?
.............................

•••••••••• •••••••••••••• o ••

j�ampaDba educativa
lido trânsito

Rio rle Janeiro, 18 (A. N.) �- Se�
:Tá realizada brevemente, nesta ca-.

pital, urna assembléia geral das
,oomissões executiva" técnica é par
'Jamentar da Campanha Nacional
Eciucativa de Trânsito, com as co
'missões de transporte e rodovia-

-,

ria (lo Automovel Club do Brasil. Empresa Sul Oest LI-II-! da"Essa assembléia será presidida lJe-'"
,,' 'e ,:!li"]0 senhor Cai-los Guillen e torna. ,,�J

· rá deliber-ações a respeit� do lan
-çamen ío da Oampanha Nacional E-
"ducativa do 'I'rànsito.

.

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

wO • • • • • • • • • • • • • •• •••••••• • •••••••

Rio, 18 (A. N.) - Segundo noti
.eias vindas de Pôrto Alegre, desde
:sábado à noite está reunida a COIl"

-vençâo do P. T. B. A instalação da

:referida Convenção teve lugar '110

<Grande Hotel, sob a presidência .do

-senador 'Salgado Filho. Tomam par
'1e nessa reunião algumas centenas

-de deputados, vereadores e delega
dos municipais, afim de tratar-se

-da reestruturação do P. T. B. O Sô

.nado r Salgado Filho foi eleito por
eaclamação para presidir os traha

lhos da Convenção. A mesa ficou as

-sím constituida: deputado João Nu

':nes de Campos, vice-presidente; He
;.nato Del Mese; segundo vice-pré
'�identc; Evaristo Teixeira do Ama

'Tal, primeiro secretário; Daniel

'Dipp, segundo secretário. A solêni
-dade de encerramento da reunião
"ocorreu esta noite, falando o seca

-dor Salgado Filho, além de diver-

-sos oradores.
. . .. ...............

•1.".lc."
::..

� LENHA
-

teleione: 719'Peça pelo

Pronta entrega
�

Qualidade s rpe: i)r

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Parabens I

Muitas felicidadeS pelo
to de seu filhinho!

�'Novo

A Diretoria do C. P. C. avisa aos Srs. subscrttores das quotas de

ns. 6, 51, 69, 7,5, 80, 90, 109, 114, 115, 126, 127; 130; 135; 148; 149;
153;.157; 162, 166 e 177 que procurem Integralísar as mesmas dentro
do prazo de 15 dias, a contar desta data. Não sendo satisfeito o paga
mento dentro' do ref'er elo prazo perderá ° adquirente todos os direi
los de acôrdo com o ,�, o. 24 dos Estatutos, inclusive a perda da impor
tancía anteriormente paga que reverterá ao patrimônio do Clube.

Florianópolis, 10 de Maio de 19/18.

Leonel B. da Silva, com per
feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços,
Qu s lo uer inf{'rmpçõ,,· com O

- . - , ...•••• ,

�r. Lucia Domingos de Carva-
O Crédito Mutuo Predial, oferee, lho.

Coqueiros
A V I S o

Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçana - Lajes e Bom Retiro �'

V;ce-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6 horas d�

-nanhã,
SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manh!!..
INFORMAÇõES NA: AG:IllNCIA GLORIA:

Praça 15 de novembro, 24 - Flortanopolís - FODe 1.431.

FLGRIANOPOLlS·S.C,

Praia Clube

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartds, -sala, na
uheiro etc. Ser:ve também para comercio. Preço Cr$ 220.000;00.

naseimen� ',' RUA

.

C�NSELHEIRO MAFRA :oprédio de Comércio, com' 2 pavi-
_ mentes, sendo o terreo para comércio e o superior para residência,

lhor ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.
Mas, não esqueça, q·ue ° me 'I . -0- .

presente para ° seu "PIMPOLHO'" I RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais Instalaçôes. I'r'e-
é uma

_
caderneta do

€R11:DITo.1
ço : o-s 250.000,00.

MUTUO PREDIAL.
.................. , . . .. .. ... ......••

de
RUA ALMIRANTE LAJMEGO, ótimo prédio construido em terreno
17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc Preço : ,Cr$ 215.000,00.

'Stalin responde
"

CAPüEI'RAS, casa desocupa.ctaocom 3 amplos quartos hanheiro

..a Wall�,"e' água quente e fria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, etc. Pre-

'.lU ço : Cr$ 60.000,00.
-0-

-O-
'F"

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em
Moscou, 18 (U· P.) - 'OI entre- terreno com 15x26, com 3 quartos, sala' de jantar, casinha, instalação

::gue aos correspondentes esl.ta.!l- sanitária etc.. Entrega-se a chave no ato da' venda. Preço Cr$ 40.000,00.
· .geiros cópia da resposta de Stahn -0--

',à carta aberta de Henry waüace, TERRENOS
.Nesse documento, Stalin diz que RUA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30.
a troca de notas entre o Embaixa- -0-

· .:101' norte-amer lcano fl Molotov, foi RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, rua

insuí'íciente.porque não fazia .;;.u- Preço Cr$J35.000,00.
'gestões concretas para melhora uas -0-

relações entre os dois países. ,A ESTREITO, 5 loles de, 1Ox40 (2.000m2), ótimo local. Preço: Cr$
.carta de Wallace contém tais M]- '50.000,00.
gestõp!" e nenhum estadista drse
joso de paz e colaboração pod,�d\
,deixar de tomar conhecimento (los
seus termos.
,

-0-

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medindo o
l ••••

�. '�É'�U�Õ""""
.

Wa�hingLon, 18 (U. P.) l) tt�rreno 24 x 86 ..
_ Preço Cr$ 120.000,00, Da instruçã.o está ao alcanOf

Govêrno de 1'rmnann está T'l'rj)1- F A ZEN D A 1e t.�dos, Dá p�se tesouro ao t0U
raclo prlra dar novo e categririGO SÃO JOAQUThI, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pinheir.Js amigo analfabdo. levando-o a um
"não" ,\ segunda propo�ta so,,·,'ti- de '40 cen\imetros de diamentro e muitas outras bem(eitorias como �nr8,0 de alfabetização no Grup'o
ca sôb' I' neg'ócio e "de paz. '(iI l'� . ;,' l Dou infol'macões detalhadas aos interessado�. Prer,o Escolar S1io �osé, na Ewola Indus-
os E:i1nclos Unidos e /::1 :'l'!s"b �:). I �_e,]a SrIlnr11 e c. j •

! r.nal rle FlO\'13n(1pol1s ou na Cate.
· viéLica. I Cr$ 500.000,00. l dral Metrupolitana.

V. 8. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos '/ Apresente sua ídéía ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatart

nense, em poder desta redação. Velbo problema ur
bano em 8. Paulo

São Paulo, 18 (A. N.) - Terá
finalmente solução o velho c 'lü
cutidiss imo problema das po rt.ei
ras do Braz, que interrompiam I)

tráfego na passagem de nivel s'Jb
a antiga São Paulo Raiway. S,�
gundo anunciou o Prefeito r:C:<,ÜI
capital, vai ser construido na avcm

da'Rangel Pestana um viaduto sô
bre a aluai Estrada de Ferro San
tos-Junrliai.

A DIRETORIA

/
/

roMl?AN�� Ir))
._ ACCIDENTES

IROS CO�'fRA'
DO TRABALHO :s4

Assegure desde já um.

NATAL FARTO E FELIZ
".

semeacrifícío finenceíro, adquirin-
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

�p:�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

i'

S, E o E SOC1At..i:

PO�TO ALEGRE u B. R. Operária

Sala no centro

RUA VOLüNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 t.O ANOAtIf CONVITE

FRECI�A-SE
Tretar ii rua Tiradeates nO 5

Telefone 1393. \

Pc r-c os pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.
· . . . . . . . . . .. . .

SENHORITAl-
A ultima creeção em reiri
geran te é o G,uaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

CAIXA POSTAL, BS3 - TELEFONE 6840 • TELEIilRAMA8: _HOT1õCTORAo
,

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos Senhores Asso

ciados da U. B. R, O. que será rea

lizada, no próximo dia 20, ás 19,30
horas, na sua séde social.vá Rua
Pedro Soares, n. 15, uma Assem

bléia Geral Extraordinária, afim-I
de tratar-se do seguinte:

'

1a) - julgamento da renuncia
do 10 Tesoureiro;
b) - Procedlmento da �f�'io

para, em virCude de renuncia, pre
encher a vaga do cargo supra-cita
do. .

.

Sala das Sessões, em 12 de maio

de 1948.
tário.
Emilio da Silva Junior, 1° Secre

xxx

O melhor pra.ente para .eu fi·
lho. é uma caderneta do ORE'DI·
TO MUTUO PREDIAL,

· . '. ..... .... .... .... . ....

Telefone a esse número e a bi.
cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpi.
damente irá buscar seu terno.
R. Tiradentes, 44.

I

Aluga-se
Uma casa sita á rua Gerrnane

Wendhausen.
Informações nesta Redação.
......... � .

Encerador

TELEFONE 751
· . . .. .. . . . . . . .. � .

Vende-se
Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch SIA
Rua João Pinto, 44

....PASTA DENTAL
ROBINSON .t..'i"

.

_.'.:;k I

.AgenCia Geral para Sta, Catarina
llua Felipe ,Schmidt, 22 - Sob. (.

Ciixa Post 11, 63 - Tel. "Protectora" - FLORIANO ?OLlS

COMPRA�lijE��rr����Pr�"�PW.VI': NDA DE

cA5AsETmflw�,f!!!'!��!!'l!!�����������
HIPOTECAS

AVALI�CÕES
l[(iALI:ACOES�===========����.
ADHINISTUAÇÃO �r.�'F':':U!!'::FO'�1f,:'!.''F:r--'''''"''!Q�(lA�D''!'',O'!!''D�O!'!!D''!'O-.J'!'s------,DE IMÓVEIS IIJ. 7!i4 rtOl1IA/YOPOL/5 - SA/'ITA CATAR/NArre.

CAS
Jornalista nomeado
Embaixador
Rio, 18 (A. N.) - Despacho pro

cedente de Belém do Pará informa
que o sr. Luiz Rache, embaixador
venezuelano na Argentina, em

trânsito por aquela capital, decla
rou á imprensa ter sido designado
novo embaixador no Brasil o jor
nalista Rafael PocLerra. autor de
famosos libelos contra

.

o ditador
Gomez e que esteve prêso durante
15 anos e desterrado outro tanto
tempo.

'

Dt. /JÚtdolfo fi;'PeieiJi:ú
ADVOGADO, CONTABILISTA

Preço Cr$ 35.000,00.
�

calçada, linha circular.

.

CIVEL E COM ERCIAL

'CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

-0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes u partir de Cr$ 3.000,00.
_:"o-

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre gl;trantias hipotecárias. Con.

<lllle-me sem compromisso. Sigilio absoluto.

aos' séUS associados ° melhor pia·
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo próximo, frente ao eficiente conjunto do Fioueirense, cem que.m empatou
por 4 'a 4, exibir-se-á, nesta r�, ,Hal, o valente team do Palmeiras,

vice-·campeão do. Estado.

Belém, 19 (V. A.) - O "Estado.
--------------------------------------------------------------

do Pará" noticia que a corrente i
política majoritária do munibipio

IIde Altamira, aderiu á govel'namen:
tal e, consequentemenle, ficam fo
ra da órbila pessedisla 80menLe os

municípios de Anhangá, Marava-Irrii-n e l\;oríte Alegre. .

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
.. .... .... .... . ..•••

, Avisa aos seus fl®rtadores d� titulos já integralisados ou sorteados
Se ricos quereis ficar de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos
De modo facil eleg'BI I CASAS, para prontiÍ entrega. - Para maiores esclareeimento� dirigir-se
Fi- zel hoje uma in· crição '.1'0 ,f'��rifor rentra] de Florianópolis _ Rua FelilJe S.dunidt, (ElUficiB
No Credito Mutuo Predial J\m@lia Neto).

Direção de PEDRO PAULO MÁCHADO

A 30 do corrente o Torneio Início do
Campeonato de Profissionais

Sob a presidência do professor tes serão efetuados aos domingos e

Flávio Ferrari e com a presença reunião dos clubes filiados, para tra : os de a1" res e jovenis aos 'iã-
. dos srs. {Tomaz Chaves Cabral, pre- tal' de vários assuntos com referên- I bados. Em cada conjunto profissio-
:sidente do Figueirense; Orlando cia á disputa dos certames do cor-I nal poderão ser incluídos 8 amado-

Scarpelli, vice-presidente p.a F. C" rente ano.
. i1res.D.; Liberató Carioni, representan- Entre os muitos assuntos ventila- Ficou decidido ainda que não se

te do Paula Ramos; Demerval Ama- dos, ficou resolvido marcar a data' rão efetuados os torneios inicios dos

zal, secretário interino da F. C. D,; de 30 do corrente para a realização certames de aspirantes e juvenis. O
Antônio Salun, presidente do Avai; Ido Torneio Inicio do Campeonato campeonato de amadores e. juvcnis
João Flores, representante do Olim- de Profissionais, sendo que o oe

:

será disputado em 2 turnos, narla

pico e Oswaldo Carioni, vice-pré- amadores terá lugar no dia ante- ·ficando resolvido se' os certames de
sídente do Bocaíuva, realizou-se rior, ou seja no dia 29: Os jogos dos profissionais e aspirantes serão
anteontem, na séde da entidade, a certames de profissionais e aspiran-I disputados em dois ou três turnos.

Onde está a féderação de Remo 1
UM GRANDE JUIZ

Rio, 19 (V. A.) - A grande airfl

ção da peleja de domingo entre

Fluminense e Southampton foi o

árbitro britânico, MI'. Reader, .

o

juiz que veio com o Souhmpton, pe-
Nai para um mês, os clubes de siderato que determinou o afasta- la maneira discreta com que agiu.

remo desligaram-se da entidade es- mento dos náuticos da F. C. D. _ conseguiu realmente. agradar em

fadual a que se achavam vincula- 9 criação da entidade própria, sem cheio. 'f: um excelente árbitro, loco- ,

dos. Vale dizer que estão sem fiha- ° que.: cair-lhe-á sôbre os om- movendo-se dcntro de campo tanto I,
,

ção nacional, e, portanto, sem qual- bros a dura responsabilidade 'pí'lu o mais do que os próprios atlétas.

quer direito, dentro na organização futuro pouco glorioso do remo C�;- Preciso em suas marcações, não se

que o decreto federal número 3.199 tarinense. deixa llnpressionar pelo publico,
deu aos esportes brasileiros. Essa

.".. r ••'....w ._.".

marcando são sómente () (IUe acha

não é, portanto, uma situaç.ão muito
A RENDA DO JOGO FLUMINE".lTSl�

que dtve marcar.

b I I n - Conseguiu agradar' em cheio, dei-cômoda para � remo arnga-v_en c.
X SOUTHAMPTON

.

Por que, ate o momento, nao se zando os que foram a São Jauuárin,
organizou a entidade que devera convencidos de que a vinda dos ár-

Rio, 19 (V. A.) - A renda da pe- bit b itâni 'I fiei t
.

dirigir a canoagem catarinense ?OIros 1'1 arncos so rene lCIO rar.

leja entre as equipes do Southamp., f t b 1 t litque fazem os esportistas responsá- para o li e o me ropo 1 ano.

veis pela vida dos clubes de remo
ton e do Fluminense foi de Cr$ x x x

desta terra? Até há póuco o remo 607.748,00, isto é, a maior já reais- REFôRÇO PARA (f SOUTHAMPTO.N
trada em' nossos gramados.estava emperrado por causa F. C.
Pois bem, apesar dêste fato, fOI

D. entidade madrasta, como dizi[,ru,. , ,

'1 -

1" E a ra ? decepcionante para os dirigentes do
com a guma razao, a IaS. agora : i

'

E t· t d t t r da' fuu ,Botafogo, que calculavam arreca-
s a no empo e se ra a ,-

. _ .

d
-

d F d
-

Aq áti a nois I dar quase um milhão de cruzeiros,
açao a e eraçuo "�u IO,.t-" _ .

I b
-

d f' no al'l Nao podem mesmo os aIvi-negros,os c u es nao po em icar "

1 t t d parados (Ia compreender o fato, tendo se !TIOS-
comp e amen e esam .

•

1
.

direit
.

antazens O I trado todos eles bastante apreen-
eI, sem IreI os nem v . "," ..

.

Riachuelo vai comemorar o seu aui- SIVOS, ,de ve� que, os compronussos
. ,

11 d
.

h com uma
assumidos sao grandes.

versarro, a e jun o, c

R I
.

.

b t f
t

.

t b
.

p' r o aos
ea. mente, necessitam os ota 0-

lI'ega a in erna; a nu um a e
_. .

,-

'do um clube guenses para nao terem prejuizo de
:seus CO-Irmaos e COnVI u

, _ ,

,

1 f t Sem filia

I
um milhão e quatrocentos mil cru- São Paulo( 19 (V. A.) - Inícian-;g�uc 10, para asna, es a.

_

-

zeiros Ií uido.
tÇuo a qualquer entidade, nao pode, .

q
,/ ..

do sua temporada nesta capital, o

t· 1 f 'te a clubes' O que mais alarme causou t 01 \Tasco da Gama, do Rio, enfrentou,es a c aro, azer COnVI .. . .

-filiados, como o Grêmio Náutico c- Iíquido apurado na peleja. Dos ontem .á noite o São Paulo F. C.,
"1',. d Pô AI C d seiscentos e poucos 'mil cruzeiros, o sendo batido por 2. x 1. O prélioUnião, e orto egre, om os li-

-qui pode disputar, pois estão tôdcs Botafogo ficou apenas, com trezen- rendeu. Cr$ .135.582,00.
,nas mesmas condições, isto é, fór,.! tos e sessenta mil, quantia ponc)

•••••••• • ••• '<.' • • •• • •••••••

<da lei! Não poderá fazê-lo, porém, st!perior a metade da receita da pc- .-::.:�::� -:- :�. . . . .. . .

com clubes de outros Estados. Ei.s leja.
Isto; quer dizer, que deduzindo a

quota de cinquenta mil cruzeiros .;(;

Fluminense, o restante foi gasto com

as percentagens da C. B. D., Vasco
e Federação.

B' precaria a si,tnação dos clubes locais

Rio, 19 (V. A.) - Chegar:'! ao Hi9,
no dia 25, refôrço para o Southarup,
tono Esperam os dirigentes do gr ê·
mio britânico naquêle dia o zaguei
ro Hamsay, que se encontra na Ita

lia, integrando a seleção ínglõsa.
Ramsay ao que nos informaram ía,
rá a sua estréia em gramados o.m

listas, devendo jogar no Rio a ()
de junho contra o Flamengo.

xxx

SÁO PAULO 2 X VASCO 1

INGLATERRA 4 X ITÃLIA O

Casa--Vende-se .

uma à rua Nova 1rento n·l
45 entregando a chave ime- ídiatamente.
Tratar com o sr. Leopoldo

Ccelho à rua Bulcão Viana 41.

:aÍ um aspecto da situação em que
se encontra o remo catarinenst;.
�Urge fundar a entidade �espectiva;
,deve-se quanto antes organizar &sse
�setor dos nossos esportes. Chega de
'conversas consequentes; o remo n5(.

-póde esperar mais que os paredroô
SI;' resolvam dar-lhe solução. Ou se

,prgan{z;a, sem demora, em nases só

,lidas, ou perecerá, fatalm�te.
Forçosamente em n.oveml;lro rea

lizar-se-á uma regata, uma vez' que
,3, de abriL .. o gato comeu. Entre
'tanto, se não agir€m C01l1 rapidez na

-organização da entidade, perante as

,autoridades esportivas nacionais, o

,que demanda não pouco tempo,
-também a de novembro ficará para
0,3no, ou talvez nunca mais se ,'ca

lize.

Cumpre 'aos presidentes dos clubes
'locais iniciaTem sem demora as <le�

TURIM (Itália), 19 (United)
Perante, 80 mil pessôas e sob as or

dens de um juiz espanhol, jogaram,
domingo à tarde, nesta cidade, as

seleções da. Inglaterra e da ItáHa,
triunfando o quadro britânico pela
contagem de 4 x O.

Adesão ao PSD

-----_
. A SEGUNDA EXIBIÇÃO DO

SOUTHAlVIPTON

Frente ao poderoso quadro do
Botafogo, realizará hoje o S01l

tliamPton", da Ing!aterra, a sua se

gunda apl'esentaçao nos gramados
brasileiros. Espera-se uma renóa.

llllarches :p.ara a efetivação do d,"- "recorrl".

IECHICOS
o Br osil poro seU'

desenvolvimento

necessito de técnioo.

em todos a.

profissões

..

Livros Técnicos
em ·geral

, •VRARIA ROSA
Rue Deodoro, 33 - Fpoli•.
Atende pelo Serviço

Reembolao Postal.

COMPANHIA ·AtlANÇA DA IAlAw
........ 117. _- : 11.1'

-��, DemUIOI IPO.T.'.
Cifra. do BaleDço di 194.1

..,

CAPITAL E RESERVAS
Respooaabtlidarte.
Recetl'
AtIvo

o-,
.JrS
«

•

80.900.606,30 (.5.978Ao1.755.91
�

67.053,245,30
142.176.603,80

Sioi.tro. pago. no .. 6ítlÍJlOI lO .no.

Relponlat.; lida1e.
98.687.�16.3o

« :76.136,401.316,20

Diretorell
Dr: Pamphilo d'Utra 1I'relre de CSfVl'tíbo. Dr: PrsoCtlcO
de SA, Aoi.io Ma••orr.,! Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.e Abreu.

SENHORES ESTRANGEIROS
- A firma 'M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todo� os seus di
reitos perante as leis do País.
PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

NATURALIZAÇÁO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó-
RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos já encami-
nhados aos Ministérios e R�partições competentes no Rio de
Janeiro - São Phulo - PÔl'to Ale'gre - Florianópolis _

Curitiba.
-A}-

- 60nsulta e informações .sem compr..omisso.
- A única, nd Estado, organizada e especializada

assunto.
no

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 1°

sala 4.
'

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postai, 195 - Telefones:
- 1584.

1409

andar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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valor dos premios aumenta de acordo com •
o cresctmente da arrecadação •

• •
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Dr. Polydoro S. Thiago
M6dico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidáde

CLINICA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

, PARTO
Docnças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
N�UROTERAPIA •

- ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, .18.

Fone. 702
llesidência: Avenida Trompowski, 62,

Fone 760

Dr. Néwton D'Avila
Operações - Vias 'Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, � anue e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana. .

Fisioterapia' - Infra Vermelbo.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hra. e á tarde,
das .16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos. n, 66 - Fone 1.667

. .L

-Dr. Mário Wendhausen·
C1inica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

,
Consultà das 4 ás 6 heras

Reslllência:· Felipe Schmidt n, 38.
Telef. �812

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS .i: PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
.

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de. rins, próstata, bexiga, utero,
ováríos e trompas. Varícocele, hidro

cele, varizes _ e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clíuico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 is
IS hrs, Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620
---_.. _- -- ,---�-

, Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico·Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
:
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

i Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração'
- Pulmões � Estornago - Fígado

Tratamento da Tnberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
lndutotermia Eletro �- Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto no 7
- Sobrada - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- EdiMcio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8:.4

DR. A. SANTAE-LLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

,

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

.

• Federal'
Ex·interno dr Hospital Pp_iqulá·
trlco e Malücômio Judiciário

da Capital Federal
.

Ex-Irrterno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nh'RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
.

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

TINTURt\RIA CRUZE1RO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS,
Reforma chcpeo-

Profissional competente- - Servi'�o repldo e gõ'ranUdo

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

'

IInformações nesta redação.

Guia
�------........--------------------............--�........--....----........-

do' Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

Atualmente I de

o

Cr$5 .000.00. 5 de Cr$ 650,00 e
fi d.e Vr$' 250,00

Iro.r.sporte,. regu'ClT"b c e cargos 00 pô r co oe

SÃO FRANCISCO DU SUL para NOVA VORK
F lorisn6po H

São Frane !C,O

Informações com 08 Agente.
- Carlos Heepcke S/A - OI - Telefone 1.212

do Sul - Carlos Hoepcke S/A eI....J. Telelone 6 ( End. t rleg. .

MOOREMACK

Novo pa�'ilbão no
H. dos Bombeiros
Rio, 18 (A. N.) - o Hospital do

Corpo de Bombeiros desta Capital
recebeu a visita do Presidente da
República, que foi ali para presi
dir ao ato da inauguração ele mais
um pavíjhão destinado á assistên
cia á maternidade e dum busto,
em bronze, elo general Aristarcho
Pessoa, ex-comandante da,quela
corporação. A cerimônia teve a

presença elo ministro Adroaldo
Mesquita ela 'Costa, atual titular da
pasta ela Justiça, comandante da
quela corporação, além de inúme
ras personalidades civis e milita
res. O Presidente Eurico Ga'spar
Dutra, ao chegar ao estabelecimen
to, foi recebielo pelo coronel Ca
milo de Moura Esteves, dir-etor do
Hospital, percorrendó, após os

cumprimentos, tôdas as dependên
cias elo quasi centenário nosocômio,
nele permanecendo por mais àe
uma hora.

Laguna Santa. Catarina -- Brasil

.

Telefone para a Impressora Grejaú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço Estnered's , Entrega
i rnedie te Precos sem concorrencie.

Ouçam, (iiàriamente, das 10 às [4 horas, as e údiçõe« da

ZYH -- 6 Radio' Difusora de Laguna,

Casas Pré�Fabricadas
Desde CR$ '30'0,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado r '.

Cons'ulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44
Tel�grama REI" 'SGrt F o ... 'anÓl)ob�

970 k ilocicloe. onda de 300 metros.

Não perca temp'o:!

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7
'PROCURE A

alfaiataria· Meno

f'abricant. t!> di@tr)buldOi'''!,e da. afamada. een

tecçõ.I!I -DISTINTA- • RIVETi Po••ue um grCln.
d. "cl'timento de oO!lllemir�Q' •. ,

I'ieoado.. bl'i.1
bon. 8 bCl'otoll. algodõ•• , Jmol'in. ta a.iam.nto.
para alfaiáta.. que receb., dir.tament- da.

Snru. ()OKn", ... 'Clillill:thM do tntericl' no ••atido d. Ih. fa•• rem ft1ma

,F'lo"ü,J:tbo(>I!�, FTLIAIS em Blumenau • Laje••
td_bl'tOQIl. A Coa0. -A CAPITAL"· Ghatno. Q ot..m. «;ao tiu.

villilHo Ql\tClI a••f.�uo,�m .ua. o-e·m"I'<\III. MATRIZ ..ln

Rua Fe1ippe Schmidt 48
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o GOVERNADOR ADEMAR DE BAnROS PROPôS UM ACôRDO POLiTICO COM O P. S. n. QFERECENDO-LHK VANTA..

GENS EM TROCA DO ROMPIMENTO COM A U. D� N.! A PROPOSTA FOI CALOROSAMENTE REPUDIADA E REAFIRMA...

DOS OS COMPROMISSOS DE COMBATE AO GOVÊRNO QUE VEM DENEGRINDO AS TRADIÇÕES BANDEIRANTES.

Perspectivas
sombrias

Municipal!
Felicitações ao General Eurico Dutra.-Requerimentc.

Chicago, 19 (U. ,P.) - O dr. Nor- de urgência.-Visita a nova adutora, em
se, presidente (ia Conselho Consul-

C b I Otivo Econômico do presidente ."" ire a.- �t,a. notas. , ..

'I'rurnann, fêz advertência ele que Rápida a sessão de ante-ontem ficar-se frente ao edifício da Pre_
as elevadas verbas para as fôrças da Câmara, presidida pelo sr. Batís- feitura .

armadas poderão conduzir a "ter- ta Pereira, a ela comparecendo 13 A Imprensa, com representantes
riveis

,\ consequências econôm icas srs. Vereadores. credenciados no Legislativo Muni-
no próximo ano. Acrescentou que Após a aprovação da ata da ses- cipal, tambem foi extensivo aquêle
o enorme orçamento militar

pra-I
são anterior, o sr. Presidente con- convite.

posto pelo govérno terá como re- cedeu a palavra a quem a roque- ãsr.necise,-olvazara va.It r,

sultado pressões inflaoionàrías em,' rêsse, solicitando-a o sr. Armando Em seguida, foi declarada eneer-

1949, somadas ás "possibilidades, Assis, do P. S. D., o qual ao se re- rada a sessão, sendo outra convo.,

sombrias de deficit financeiro e ferir á indicação n. 19, de sua auto- cada para o dia imediato.

Laxação crescente a extensivos con- ria, pediu urgência para a sua '10-

troles econômicos". Afirmou que tação,
, . - -

Inos �l'oxlmos anos a naçao l�ao _ FELICITAÇõES AO GAL.
poderá suportar os gastos de

clll-1 DUTRA _

co, dez e quinze bilhões de dóla- .' _ ,

d ilit
Em seguida, o sr. Joao Bonnassís,

res com ' espesas mi 1 ares, sem
Hd d PS]) f' f"

,

dI er 'o .'.. ., .ez re erencias a
causar graves anos ao povo. - .1 S G I E

.

G

I
atuação uO " r. xenera urrco as-

--------------- par Dutra, á frente dos destinos da

Nação Brasileira, atuação esta dig
na da admiração dos brasíleíros.

Após lembrou à Casa a passagem,

naquêle dia, do aniversário natali
cio de R Exa., requerendo fôsse
ouvido o plenário sôbre telegrama
de felicitações fi ser dirigido ao

ilustre Chefe da Nação, por tâo

auspiciosa data, o que foi aprovado,
manifestando-se a bancada udenis

de

Na Câmara

.... -

ontem ao Rio de Janeiro, os nossos

prezados conterrâneos, srs. dr . Joa

quim Fiuza Ramos, deputado fede

ral pelo P. S. D. e Mauro Ramos,
membro diretor da Marinha Mer-

1Ionras à Mulher Brasileira
André Nilo Tadasco

.

Em 1815, na vila de Cachoeira, Estado da Bahia, .n��c,:u Ana Jus

tina Ferreira Neri que a gratidão nacional cognominou Mae dos Bra-

sileiros". .

'
.

Possuidora de elevados sentimentos de lJum�11l.dad�, .dedlcada e

virtuosa esposa rio Capitão de Fr-agata Tsídoro Anl.ônio N�I'J (que per

deu bem moça, tendo treis filhos), gozava d� um vasto circulo de ad

, :mirador,es e da PR,Uma de quantos a conheciam.
.

Contava 50 anos ele idade quando foi declarada a guerra com. o

Paraguai e abandonando o conforto do lar seguiu como enfermeira

para servir nos hosp iíais de sangue.
_ ,

Para Ana Ner i o s:I"J'ificio do amôr materno nao era grande holo

cansto à Pátria, pois que seus dois filhos já haviam seguido para o

campo da honra!
. , ...

Ela Lambem quiz partícípar dos saccif'icios, acompanhando o

exécíto, com desvêlo e carinho, cuidando dos feridos, cerrando as Srs. Mauro epalpebras dos moribundos, consola!ldo-os na hora .e�t�ema:. .

Todos a conheciam, sempre piedosa e humanitária, distinguindo
,se como heroína da Caridade, pelo que foi condecorada com a "Meda,
lha Humanitária" o com o passador nr. 5 da Campanha do Paraguai.

Partira da Bahia. acompanhando o 10° Batalhão de Voluntái-ios
(mais tarde transformado 111) "1° B· V.), que éra comandado por sou

irmão Maurício Ferreira, (' CO')) ele r-egressára à Pátr-ia, em Maio cio
1870.

Seus ireis filhos lambem S rviram, um como oficial, ou Iro ramo

médico do Exército e outro eUl110 médico da Armada, havendo este
falecido antes da terminação da guerra.

A Nação prestou-lhe, no dia de seu falecimento, a 20 de Maio de cante. ta solidária a essa demonstraç-ão
1.880, comoventes homenagens. �('n cadaver foi acompanhado por Os distiutos catai-ínenses tiveram respeito e simpatia.
grande número de of'iciais de difer-entes armas, formando alas com ai,

concorrido bota-fora, no aéro-portopraças, na ocasião em que o íéretr o saiu. Entre eles se achava o bravo
Capitão Pedro Antônio Neri , do 10° Batalhão ele Infantaria, filho da da Base.
heroina.

"Mã�'3âi�s s����?l��ro�'��uraram as argolas do caixão que oonduzia a

HOJ·e no passadONos charcos e nas cordílheiras, saboreando rníasmas e impondo-se ,às fadigas, Ana Neri, ao lado dos bravos que na pugna, jogaram a vida
peja honra ria Pátria, plácida e sempre r-esignada aguardava os des- A uata de hoje recorda-nos que:

pojas do prélio para pensa-los! - em 1506, em Veladolid, faleceu
A sublime enfermeira, com as armas da doçura e da paciência, o vanegador Cristóvão Colombo;

nutria-se da confiança de Deus para reavivar corpos que eram res-
_ em 1654, o Forte do Ceará é

títuidos às pelejas o bravo, à Pátria o cidadão e á Soci edade o pai de
família! entregue, em cumprimento' da ca-

Voltou com o coração Chagado, pois um filho Lombára na luta! pitulação assinada em Recife, pelo
Mas... que protótipo de Mãe. que padrão de virtudes cívicas Comandante Joris Garstrnan. ao C:1-

que sublime sacerdotiza, que espír-ito gigante, cujo corpo "éra um pre� pitão Alvaro de Azevedo ;texto para urna alma viver na terra" poderá ser apontado como glória
de uma Pátria e exemplo de uma raça?

- em 1817, o Comandante da Es-

Ana Neri, a veneranda Malrona, subiu aos pinaculoS' ela Tmortali- quadra que bloqueava Pernambuco,
dade, ,sendo a inspiradora de nossas enfermeiras, de cujo sacerdócio Rodrigo Lobo ,desembarcou no Hc
é Patrona!

Saibamos glori ficar a Caridacle, ao lado do Civismo recordando a
vida de tão ilustre mulher brasileira.

'

Tradições
Manter as tradições, os velhos"

costumes e as antigas prescrípções;
pode ter um certo ponto de vista

pitoresco e romanesco por exemplo,
continuar a honrar os vetustos tra

jes recamados de, enfeites, as ve

lhas toadas populares e as danças
dos nossos ante-passados. Porém, ac

obstinada conservação das tradições.
pode degenerar em rotina e . até

mesmo, por vezes, causar a contí.,

nuação de perigos superfluos.
.

A

êste respeito, devemos citar tanto a

imprudência como os preconceitos

que levam os povos primitivos a rc-·

cusar muitas vezes o emprêgo dos.

remédios européus, obstinando-se

em utilizar sómente os seus prô--

Joaquim Ramos
Pelo avião da Varig' regressaram

- INDICAÇÃO N, 19 _ prios medicamentos.
. Certos povos primitivos, . mais

Atendendo ao requerido, ao iru-

., b II I A evolucionados, não .tardaram em
CIO (lOS tra a lOS, pe o sr, rman- .

dar-se conta da eficácia dos remédo de Assis, foi descutida, em segui-
dias européos. Foi assim que eles·

a, a indicação n. 19, da autoria
dêsse representaste pessedista, a

verificaram que a quinina é um ex-

celente remédio curativo e preven--qual pleitea, junto ao Sr. Prefeito .

-

d
..

I tivo contra o terrivel paludismo,fi construçao e prédios esco ares,
nas sédes dos distritos dêste muní; achando que a Comissão do Palu

dismo da Sociedade das 'Nações não
cipio, com ambulatório, principal-

exagera quando, no seu relatório-
mente ao que se refere a mais efi- �

caz campanha contra a malaria, que público em 1938, ela acentua, a pá- ,

e no interior da ilha, responsável ginas 130, que entre os medicamen-
, -,

tos antipaludisos a quinina OCUp3!'pelo enfraquecimento. da raça. Em
ainda o primiero lugar na práticadiscussão, o sr. Gercino Silva apoiou

. corrente em virtude da sua eficá-
a medida, dizendo ser êste o pe,n- ,

tia clínica e da sua toxidez quásisamento do sr. Prefeito, expressocife; 'nula, assim como pelo conhecimen�'
cm seu último Relatório.

- em 1840, o Major Pedro Paulo to muito espalhado do seu uso e

de Morais Rego atacou
.

e tomou ,.Á- - VISITA DA CÂMAHA Á ADUTO- da sua posologia.

G R"" M·· V
trincheira' que os "balaios" oCwSa- / HA DE AGUAS - Na sua própria vizin�1ança ime-

reve· na erie IRelra de I'aca-o vam em Ladeira (Maranhão); AlHes de terminados os trabalhos, diata, êstes povos podem constatar'
U - ém 1856, foram apreséntados o sr. José do Vale Pereira, transmi- os resultados favoráveis obtidos-.

Belo FIorizonte, 19 (V. A.) ,- A mentos escolares e o tel,égraJó dei- ao Imperador Pedro II 0/ quatr8 tiu convite do sr. Engegnheiro Hen- quando se seguem as prescrições.
gr.eve dos íerroviários continua xaram de funcionar. primeiros exemplares <te "A Con- rique Batistá para que a Câmara, da dita Comissão da Sociedade das:
ainda cir,cunscrita a Divinópolis, Belo Horiz.onte, 19 (V. A.) - -federação dos Tamoyos'l de autoria ineorporada, visite os serviços da Nações;
O engenheiro Temistocles Barce- Verificaram.Jse algumas depreda- do Dr. Domingos José Gonçalves de adutora de águas, em Cambireb, 10 Para o tratamento própriamen-.
los, diretor da Recte MineIra, que ções motivU!das pela greve, -em Joa-, Magalhães, Visconde de Araguaya, sendo designado o próximo sábado,. te dito, tomar uma, dose diária de 1
partiu ante-ontem á tarde de avião tuha e Pará de Minas. Por êste por Manuel de Araujo Pôrto Ale- ás 11 horas, devendo a partida veri- grama a 1 grama 30 centgiramas de"
para aquéla cidade, já enirou em motivo foram suspensos os trens gre; quinina durante 5 a 7 dias. Aquele
neg-oci,ações c'om os par,edistas que· de subúrbios, só correndo os que

- em 1865, o Almirante Barroso
PASTA DENTAL 'que nos paises onde impera o pa-

foram ao seu encontro. vão para a Estação de Betim. assumiu em Goiás, no Hio Paraná, o ROBINSON ludismo não observar êstes canse-
Em DivinópoHs, segundo iufor- Belo Horizonte, 19 (V. A.) Comando das Esquadras Brasiléi- lhos, arrisca-�e a pagar muito caro

mes a1qui -ehegados, adiantam que Esboçou-se também na capital· mi- ras que'foram bloquear os para- 150 emendas I 20 A titulo preventivo, tomar unm'
ali foi realizada uma passeata pro- neira o movirl.ento de greve da guaios; dose diária de 40 centigramas de'
movida pelas esposas dos ferroviá_ Rêde Mineira de Viação. Contndo, - em 1880, no Rio de Janeiro, Í3- Rio, 19 (A. N.) _ Renne-se, 110- a imprudência.
rios, que solici,taram "apôio do C0- com a promessa do pagamento leceu Da. Ana Justiça Ferreira .Neri, je,. no 'Palácio do Monróe, a Comis- quinina duran,te tôda a estação das;'
mércio e da ilíldústria, no que fo- imediato aos ferroviários, todo o

I
cognominada "A Mãe dos Brasilei- são Mixla elas Leis Com'plementa- fébres, e até mesmo durante algum"

ram atendidas. Assim é que além trahalho voltou ontem á normali_ ros";
res, afim de apreciar o parecer cla tempo depois.

das casas comerciais ter,em cerra- dade. A polícia ocupou o edifício - em 1898, em Lisbôa, faleceu o terceira sub-comissão, sô.bre as Manter as tradições é uma bõa
do as suas portas, os estabeleci- da sede da Rel':le Mineira. liPoéta

Luiz Pereira Guimarães Ju- emendas oferecidas �o anie-proje- coi.�a, mas cQm a condição de não'
nioi', nascido no Rio de Janeiro ell) to de lei do deputado Lameira Bit- degenrear numa obstinada conser-'

J�------------------------------
J7 de Fevereiro de 1847; tencourt. São em número de 150 vação de concepções desusadas, cor-

l·1
� em 1902, foi declarada a' In-

as emendas, parecendo que parte rendo parelhas com a negação doS",
. Concurso Rainha da Cidade i dependência de Cuba; delas será apr·eciada hoje. métodos modernos.

,<
- em 1947, deu-se um eclipse do

. . sól, começando as 11,11 horas, atin-
Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL, gindo sua fase total ás 12,09 duran-

CINE RITZ e Jornal O ESTADO. do até ás 15,25 horas, sendo bem
visivel em Bocaiuva, Estado de Mi
nas Gerais, on'de foram instalados

9
Observatórios.

---------------------------- André Nilo Tadasco

Voto para Snrta.
-----.....-----......--------.....-----
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"O PUXA A FACA"
Paraiba 17 (Asapr,ess) - Os udenistas radiüais desla ci

dad,e acaba� de fundar e fa.z·er circular o jornal "O -Puxa a Fa-'
ca ", em cuja primeira edição- publicaram um manifest!? defi
nindo sua posição na política local· Estãü recebendo Impor-·
tantes adesões". .

Esse despacho foi publicado pela imprensa carioca e di
fundido pelas emissoras nacionais. Paraiba, entretanto, não'
deve ser Paraiba, mas Paraibuna, no Piaui.

No, resto ficam dispensados quaisquer comentários. O
título do jor�al indica mais uma fase da eterna vigilância
restauradora da.s franquias democráticas e guardiã dos mais.
puros postulados da civilização c1'itã !. .

.

GuilheI'me Tal.·

COURA ca'sra.
OUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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