
,

HóSPEDE DE- HONRA' DA IRMANDADE UO SENHOR JESUS DOS PASSOS, ESTÁ EN TR E NÓS
DESDE ONTEM?' SUA EMINÊNCIA O CARDEAL DOM',JAIME DE BARROS CÂM;\RA, ARCEBISPO
DO RIO 'DE JANEIRO, QUE VEIO AO SEU ESTADO NATAL ESPECIALMENTE PARA ASSOCIAR
SE ÀS TOCA:NTES CELEBRAÇÕES EM HONRA AO SENHOR 'JESUS DOS pASSOS, U� VENE-
RÁVEL TRADIÇÁO DO POVO DE FLORIANÓPOLIS;

. ,

. - Para as eleições·
.

Rio, 2 (A, N.) - Como há dias'
noticiamos o Tribunal Superior
Eleitoral já esLá tomando as p{'ovi
dencia..s riecessar ias para aplicar a'

verba de quinze milhões de cruzei
ros que lhe será re.servad� no orça
menlo geral da Republica do pró
ras eleições. Parte dessa verba secá
dishibuida aos Lribuuais regionais
embora a totalidade seja registra
da pelo Tribllllal de Contas e a

di strihu i ção feit.a de acordo com

os orçamentos organizados por ca-
, da um dos tribunais regionais, a

exemplo do que .se fez nas eleições
,Passadas.

.

I'

t
, N.

PrOIlrietarín e 1). Herent.e: SU)NEI'NOC:ETI - Diretor Dr.,RUBENS DE ARRUDA R�MOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Uma tradição rel'igiosa,

sermão do encontro

XXXV-. , .

Florianópolis- Dom ngô 3 I e Ab�iI de 1949\, Ano

recomenda os tSentimenlos elevados da nossa

pregado pelo � Cardeal D.. Jaime de Barros
que

,

sera

A Imagem do Senhor do �

Passos, trasladada ontem para
a Catedral/Metropolitana, será
hoje, às 16 horas, reconduzida,
à sua capela, na Igreja do Me
nino Deus, conforme já porme
norizadamente noticiàmos OL-

tem.
'

Todos os anos essas festív.
dades aSU1TIen1 proporções rl�
verdadeira manifestação de tê
da quase unanimidade da í) -.

pulacão local. A impressionan
te' Imagem do Senhor dos Pas

sos, que o "cliché" reproduz ao

lado, é alvo de fervoroso culto
de todas as categorias da socie
dade, que se associam às cele

brações, confraternizando na

mesma crenca,
Êste ano, as' tradicionais fes

tividades têm a especial defe
rência do comparecimento do
eminente Cardeal D. Jaime de
Barros Câmara, Arcebispo do
Rio de Janeiro, que celebrará a

missa festiva da Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos, hoje,
às 8 horas, cam a presença do
reverendíssimo Arcebispo Me

tropolitano, Dom Joaquim Do

mingues de Oliveira:

Ao Evangelho, Sua Eminên
cia o Cardeal D. Jaime Câmara
f'ar-se-á ouvir, em sermão alu
sivo às solenidades.
Também caberá a Sua Emi

nência o sermão do Encontro, .

As festividades do Senhor lizam com grandes pompas 1'e- diante da Catedral, na procís- será reconduzida, na

prOCiSSãO,!
na cidade, para· onde conver-

,

Jesus dos Passos constitu-em, Iigiosas, em .que o povo de F'lo- são de hoje. à Igreja do Menino Deus, de- gem, das localidades mais pró-
nesta capital, uma tradição das rianópolis e dos municípios vi.. A Imagem de Nossa Senhora pois da cêna do Encontro. ximas e mesmo de algumas cí- .

mais tocantes. Ano após ano, zinhos demonstra os seus pro- das Dôres, que reproduzimos Desde ontem, já se -verifica dades distantes, numerosos
as solenidades de PaRR0S se l''''B-' fundos sentimentos piedoso; i também em "cliché" ao lado, intenso e desusado movimento fiéis. I

Comunicado do Ministério vO����u��v�lã�tl°d���ntri���!!!� gr�!� O�!��� mFreiáJos�l.M01iica liI-sístêncía e proteção ao berço, resolveu a Congregação N. S. da" ar pe ICO a 8

d-·"" Bg-ri·cultora" Dores promover chás de caridade que estão sendo levados 2 CARACAfi, 2 (II. P.) - o ex-

�
.:

.' efeito,'com invulgar êxito, por iniciativa das congregadas e de artista no cinema mexícano- frei
U exmas. senhoras e senhoritas 'de nossa sociedade. .

José Mojíca, encontra-se em Cara-

R II t t
•

d
- Ainda, com o mesmo objetivo, e a partir de hoje, gentis cas desde ante-ontem .• Aluará o

e ores ameo o e IDun acoes senhoritas se encarregarão da venda de flôresartif'íciais, o que cineasta novamente nos cine-es-

,Em comunicado distribuido à, nas' tropicais para que tenham por certo, a melhor acolhida terá tio nosso povo generoso e bom. tudios San Miguel de Buenos Ai-

imprensa o Serviço Florestal" do i efeito 'beI4efico sobr-e o clima, o1'e-'
, •

res, com 'os quais firmou contrato.
Ministério da Agricultura chama a girne das aguas e a conservação do Mojica declarou que ida filmar

atenção dos agricultores e das au- solo. Devem estar distribui.das com cada dos resultados economicos de ti-as, entretanto, que podem ser uli- pelioulas religiosas "como meio
torí dades estaduais e municipais, certa regular-idade em toda região um reflorestamento que represen- liz"açlas aos oito anos e até com 4 de contríbu ição à igreja", Inter

para a catastrofe que se verificou e não acumuladas em determina- ta excelente emprego de capital anos de idade. rogado por que passou/ a monge,
ha pouco na zona da Mata, -do ]<;S-I

dos trechos mais ou menos distan- em éerLas regiões do Brasil, onde Essas florestas plantadas devem Mojica respondeu . que, "conhe
lado ,de Minas, em. consequencia tes das aré�s de cultura. Condena algumas essencias for-necem 300 revestir as nascentes dos rios e cendo os valor-es matet"ais pas
das grandes e continuadas chuvas, aquele serviço federal as derruba- metros cubicos de lenha por hecta- regalos, as bacias de ahastecimen- sageí ros e os eternos valores es

que fizeram transbordar os rios i das que continuam sendo feitas re, rle 7 em 7 anos: ou 2,500 pos- to das fontes, as encostas ingre- pirituais 'preferi estes ultírnos,

pomba.
e Pirapeti.nga . e o:.1tros com o fim 'd.e alargar o: lerren�s I t.es de 8 .em ,8 �nos, 'aproxim,arlS-1 mes, o terço superior dos mOr1'0:, � M��ha con:'ers�o, pl:oce�,sou-se .de

afluentes do Paraíba do Sul inun- que se fazem as plantações anuais mente, em area Igual. Para a fa- todas as terras pobres. Aconse- pOIS de f'ri o raclocllll,O. Moj ica
dando toda a região. Chama a e para exploração das reservas de hricação de pasta de madeira pos- �ha-se 'lambem a plantação de ar-I atuará no 'I'eatro Municipal em

atenção .e faz uma advertencia ao mala que ainda Lemos em determi- suimos essencias que podem ser vores ao long-o elos cursos d'água.] henef'ícío da ordem franciscana e

mesmo tempo, porque indica a de- nadas zonas. Tudo com Lal irnprc- cortadas aos 15 anos, havendo ou-' das divisas de propriedades agrico- depois de continuar aqui por nore
vastação das nossas matas como 'Visão e com irreflexão de causar -...:----" las, ãas cercas internas, dos cumi- d ia pretende visitar Cuba, Pana-

uma das causas dessa tragédia. Iastlma, constituindo atentado (amila., Gravata'i Pifamc. nhos e estradas p nos pastos ]lar'a' má, Buenos Aires e Hollywood.
�egllndo es'se' cornunioadn as contra os dispositivos do Código Meias da. melhorea, pelai me. que o gurlo lpnJla sombra cm que

................_-». 44 l1$i!)!2 _, c; JQ!'�4

flores Las dev=m cobrir- 3.3% das Florestal. nores preço. 116 na CASAdM,f se ahrigu e do calor excessivo e .dos PASTA DENTAL
11l'(\ilS de .íerra lO('Fllii\(lcla.- nas zo- Trala clepois, ; mesmo comuni- CELANEA _ RuaC. Màfra venlos frios. ROBINSON

..
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Artimanhas soviéticas

Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imediato ao da procis

são (segunda-feira), será ielehrada por Sua Eminência D. Jaime, C�r
deal Cârnarg, ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em sção ú-

graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.

Consistório, em 25 de março de 1949..
LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

Cirurgia - Clínica -Okstelrícia
Dr .. Antônio Dib Mussi

o soi-disant '\;ongi.'esso <-';1- rio norte-americano, com o seu
entítíco-Curtural Pró-i-az

Mun-, alto nível de vida, e o operário
dial", realizado em Nova York

russo, simples escravo jí.i Esta
pelos stalinistas,. teve, como,�ra do, com padrão de vida mte
de esperar, o mais fragoroso In- rior ao do operário dos paises
sucesso. ocidentais .

. Foram inúmeras as cartas Êsse congresso tinha por ob-
dirigidas ao sr. Thomaz De- jetívo criar emqaraços à próxi
wey, governador de Nova York, ma assinatura do Pacto do
pedindo-Ih<=: proibisse a aludi_?a Atlântico Norte, cujo têxto já
concer:traçao! m�s declarou ele 'divulgado veio dar novo alento
que nao podía Ir de encontro às nacões européias amantes
à <?onstituição dos Es�a�os perialísmo russo no propósitoUmdos, que garante o direito de continuar o seu avanço parade expressão, e acrescent.ou: o Ocidente, contando para a
"Como o povo norte-ameríca- conseccão dêsse desígnio com
no já sabe de a.ntemão g.ue ��- as quintas-colunas chefíadas
se pseudo movímento cíentífí-

por traidores como Henri Tho
co-intelectual, em prol da paz rez e Palmira TogliattLdo mundo, 'não passa de propa- Sintonizadas com o Congres
ganda comunista, não há �n- so Científico-Cultural Pró-Paz
conveniente em que se realize Mundial, dê Nova York, assem-
o aludido congresso". Entre- bléias com a mesma finalidade
tanto, os apelos recrudesce- foram convocadas em diferen
ram, voltando o",goven::��or ates países ocidentais, inclusive "

declarar q_ue Impe.dlr e�s� no Brasil, segundo, com g:anmanifestaçao. comums�a �q�- de surpresa do nosso Govêrno
. valeria a abdicar dos prInCIpIOS e da nossa imprensa, noticioude liberdade de palavra para Moscoú em irradíação captadatodos, em vigor nos Estados

em Londres.
Unidos. Isto tornaria meJ?-os Sabe-se agora que a Polícia Iclaro - disse ainda - a dife- do Distrito Federal já averí
rença. que existe entr� o modo

guou que efeüvamente. os co
de vida J?-0rte-amen�ano e o

I munistas yr�jetam reall�ar es
modo da VIda comunista, por- sa conferência na Capital da
que sabem�s perfeit�r_nente que República, proximamente, ten
u�a' reu:';I�o �e cr�tlCa �o re-

do em mãos .provas de -que a
gime soviêtíco jamais sena au-

referida reunião é apoiada petorizada na Rússi� de �t�li_n". la Rússia e .orientada pelo Co-
A mesma g�ran�Ia f?I. !acIt�- minform.

mente concedida a opimao pu- _

blica norte-americana; que se CATALOGO DE MOEDAS DO
manifestou através de grandes BRASIL
e prestigiosàs instituições, en- Já se encontra a venda com

tre outras, o Conselho Nacional todos os preços de moedas' de
de Artes, Ciências e Ofícios, Ouro, Prata, Níquel e Bronze ..
Veteranos Católicos de Guerra Preço 20,00 em todas as livra
e Sociedade dos Amigos da De- rias da cid1tde.
mocsacia, as quais promoveram Pelo correio (irs; 25.00.
defronte do Hotel Waldorf As
toria, onde se reuniram os con

gressístas, ruidosos comícios de
.

protesto contra os promotores
da conferência.
Homenagens que pretendiam

prestar ao compositor soviéti
co Dimitri Shostakovich, da
delegacãc russa, tais como um

concêrt i no Salão de Concer
tos de Filadélfia e um jantar
no Hotel Broadway, foram can

celadas à vista da onda avassa

ladora de protestos formula
dos pela Legião Americana e

pela Associação dos Antigos
Combatentes de Guerra no Es

trangeiro.
Por outro lado, não conse

guiram os repórteres entrevís
tar os delegados orientais, em

razão dos embaraços opostos
pelo sr. Marlow Shapley, presi
dente do Congresso, e quando
pretendiam aproximar-se de
Shostakovich, surgiu-lhes pela
frente um robusto e enorme

moscovita que não lhes permi
tiu falassem com o delegado
sovíético. Da .rua, houve quem
convidasse, em altos brados, o

compositor russo aIíbertar-se
da tirania comunista, atíran
do-se da janela', como fizera a

corajosa professora Kosenkinft.
Os delegados soviéticos fica

ram assim segregados do povo
americano. Aliás, logo ao de
sembarcarem um secretário da
embaixada russa conduziu-os'
para destino ignorado. A alu
dida delegação foi cónvidada
pela Associação Nacional dos
Manufatureiros Norte--Amerí
canos a visitar as principais
fábricas do país, afim-de que
pudessem os delegados soviéti
cos "ter oportunidade de ver os
homens e as mulheres norte
americanos prosperando sob o
sistema de empreendimento .li
vre e particular"; mas a em
baixada russa declinou o con

vite, em nome da delegação.
Seria- decepcionante para os i
soviéticos o confronto que cerol,tamente fariam entre o operá-

_

MALTEMA CQM�RCIO E iNDÚSTRIA S/A Rua J05é Paulino, 717 • fone 51-7277 • Sêio.PCluJo

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E

HOSPI'rf\L DE CARIDADE

Fundado em 1765

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

F. MONTEIRO & era. LTDA.
CASA FUNDADA EM 1929

A maior 'organização em Secos, Molhados 'e Ferragens
, por atacado

Tem o prazer, de comunicar á sua distinta clientela,
a abertura de sua Filial em Santos, a qual encontra-se
perfeitamente aparelhada para embarques marítimos e
terrestres.

Outr...issim, comunica também, que a sua tradicional
lista completa de preços é publicada mensalmente no

jornal "O Estado de São Paulo", no ultimo domingo de
cada mês, enquanto que no jornal "A Tribuna", de San
tos a publícação é feita no 3° (terceiro) domingo de cada
mês.

Filial
Santos

Médico efetivo do Hospital de Caridede
'

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Matriz
São Paulo-

Filial
São Paulo Residência:Consultório:

Rua Tiraden teso 9·
Praça. da República, 56 Rua Cantareira, 557 Rua Teodoro Sampaio, 2871

Hotel LaCaixa Postal, 3792

/End. Teleg.' "FURÃO" I

j Consultas. diariamen te" das 13 às 16 bora«
�--====�==�----------

Porta

Hospital.,

es-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ""BTADI' �omlngo 3 d. Abril ce, '9.&9
I,

3

JLIRA TÊNIS CLUBE OS ASSOCIADOS DO "CLUBE DA COLINA" TERÃO "UM OUTRO CARNAVAL" NO' SÁBADO DE
ALELUiA. CONSTA DO PROGRAMA DO l\'IÊS DE, ABRIL ,A SOIRÉE

'

CARNAVALESCA NO SÁBADO DE ALELUIA E A

MATINÉE, INFANTIL NO DOMINGO 'DE pASCOA, COM �FARTA, DISTRIBUIÇ4.0 DE BOMBONS, AOS FILHOS DOS AS..

,SOCIADOS., NOTA: SERVIRÁ DE INGRESSO 'O TAliO DO MÊS. t.. DIRETORIA PEDE, ENCARECIQ_AMENTE, ÀOS SRS.
ASSOCIADOS, NÃO SE FAZEREM ACO'MPANHAR 'DE. PESSOAS, EXTRANHAS ,AO QUADRO SOCIAL. SERÁ EXERCIDA SE�

I'

VERA FISC�UZAÇÃO
'

mente compensadores, é ef'et-vuda IV I
Nesse mesmo numero, á mar-

atravéz um total de 9 postos de Em nossa nota ultima sobre os i gem de um retrato de Prestes em

classificação e fiscalização, sedia- "fronts" internos organisados pe-] atitude dernagogíca, em outra local,

dos nos centros de escoamento dus los comunistas em função da ilega- I encontra-se uma alusão a uma.

nossos produtos, lídade do seu Parttdo, extinto por I guerra contça a Argentina, causa

atividades anti-nacionais, falámos que somente os comunistas pode
sobre as associações creadas pelos riam pensar, desejar para, então,

O 'Govl,rno do Estado, pela Sccre- B 'I I tFesteja hoje seu aniversário versário o nosso prezado amigo c bolchevista- ou com infiltração apunhalar o rasi pe as cos as.
taria de Viação Obras Públir-os e

"
, '. Inatalício o garoto Silvio Kuehnç, distinto conterrâneo sr, Orlanrlmo,

"
.. '

preponderante destes e donde os EIS o que declara Prestes, 80) a

aplicado estudante. distinto conterraneo S'I'. Orlandivo A�rI:ultura, vem atacando, com, o, 've,rmelhos agirão contra o seu pro- aplausso dos "camaradas" lbrasilei-

Seus amiguinhos irão à residên- O nataliciante que é pessoa mui-
máximo empe�lho,_ o problema

,da, pi-io país. 1'os:'
-cia de seus pais, onde lhes será ore- to relacionada nesta capital será por

escolha" locahzaçao
.

e .aprovelta- Que estavarnos com a razão, pro- "No caso de uma guerra com, a

.recída lauta mesa de doces e refri- certo, por êssc motivo, curnpr-irren-
mento de elementos ahemge.n�s que

vam as seguintes linhas extraídas Argentina, a minha resposta ímpli-
.gerantes. lado, efusivamente. venham, dentro de suas ahvldadde., do Manifesto assinado por Luiz cita, é a mesma que dei, ao figurar

'MENINO�JOSÉ NAZARENO especificas, concorrer para o c-
Carlos Prestes, João Amazonas, uma guerra contra' a União Sovié-

TEIXEIRA
'

'

SR. EDUARDO NICOLICH senvolvimenlo. desses sectores da Mauricio Grahois, José Maria Cris- 'Lioa, guerra que, do nosso ponto de

Completa hoje (Y seu terceiro aní- Fe�t�ja amanhã se.u aniversário nossa eeo.nOlma. .
,

pim e Pedro de Carvalho Braga, vista, só pode ser guerra imperia-
'versário de nascimento, o garoto

natalício o nosso estimado conter- Convemo reCem-fll'1l?ado 1lP-lego,u I pu,hlicado no numero 165" de 5 de lista -

seri,amos contra essa guer

José Nazareno Teixeira" filho do
raneo e valoroso correligionário sr, I a execução dos trabalhos dos Nú- março findo, no órgão comunista A Ira oIutae-iamos da mesma maneira

"20. Tenente Alfredo Luiz Teixeira c
Eduardo Nicolích, dinâmico ser-re- cleos coloniais federais ao Estado CLASSE OPERARIA, distribuido, contra o governo que levasse o país

'

de sua exma. espôsa Zeneida Frei-
tário da .Junta Comercial. que, Já no ano passado, colab vrou per-iodicamente, de forma clandes- a uma guerra dessa naturêza."

1as Teixeira. ,.'
Contando com, largo circulo de na recuperação dos mais importnn- tina, nesta capital e algumas cida- Para impedir essas "guerras",

SRTA. BERTILA JUNKES amigos, o distinto nataliciante re- tos - o de Anitapolis e o "Senador des do interior, principalmente do que só.andam na cabêça e no desejo
1

ceberá hoje rncrecidas homenagi-ns, Esteves .Junior". .sul do Estado, dos comunistas, estes se estão 01'''-
A data de hoje assina a a passa- ,�

d
� ,.

t T ria
a qual nos associamos prazerosa- Recentemente criado, o Núcleo Eis a confissão de traição ao ganisando em associações pela paz

gem o alllvers�no na �CI 10, mente.
"

"Aderbal Ramos da Silva" loculi- Brasil l e a cultura num país pacifista por,prendada senhorita Bertila Jur.kes,
I J)R ,TOL'NE

.

'I'
I

funcionária da Gráfica 43' e filha " I DE 9LIVEIRA, zado em Tijuquin las, corneçaru 2 "Não queremos a guerra, quere- índole e regido por uma Constitui-

J À terrã José Iun Comemora amanhã mais um ani- receber, muito em breve, grupos fie mos a Paz. Não empunhamos armas ção que proíbe a guerra de oonquís-
""o nosso con erraneo sr. .l O e. -

, . .

.kes, serventuário do Alrnoxar+í'n-ro versn�lO ,natal,cio o sr. dr, Volnei famílias holandês�s especializadas contl'tl outros países, não empl1- ta_e as alianças de natureza agres-

da Diretoria d'e Correios e Telégra-
de Ohveu'a, provecto ,advogadr; no eJ'n horticultura e produção de la- nhal'eri'los armas contra a glo,riosa ,siva!
sul do Estado. ticinio�;.�standp 9;; h:3,balhos,.f1p, dn,' União- SOYiHica, nia� ':sim, quando �ras o objeto, como di.ssémos, é

iOSo' d' d h' d' se]'o pal'a SR., C'ÀRLOS NAYFELD nagem e saneamento em, progn'SS'J noce�sál'i'o ró!', contl'a os agTeSsô- outro e só 'se ilude quem quer.
la e ole ara, en. "

. . _
'

,

Bertila receba muitos CllIr-pri- Amversal'la amanha o sr. Carlos acentuano. res do nosso povo, pela dereza dos Vejam os brasileiros a preponde-

,���:tos de seus admiradores p. pa- I N.ayfeld, competente téciiico-telefo- Outros núcleos, especial'izados em altos interesses da nossa Pátria, randa dos comunistas nesses ma�

DIsta. tri.ticllltura, serão localizado� na cuja soberania está ameaçada pelo,s nifestos, nesses organismos de de-
rentes.

PEDRO JOSÉ DE SOUZA D. MARIA GUSMÃO zona serrano-planaltina, para a pi'O- colonisadôres ianques". reza da paz!
• Transcorre amanhã o aniversá- ollção racionalment-: orien,,�da da- Pl;ocurem ler o que.se passou em

Faz anos hoje o jovem conte"ra- I' t r
'

1
'i"'} rio natalicio da exma. sra. d. Mar!,1 quela graminácea, graças a im', ellll- Igen es que rea lzam a campan IH

Nova Yo.rk por ocasião do tal Con-
llIi neo Pedro .Jos,é de Souza, aplicado' 'f' d ' dimento" da
f

'

Gusmão, virtuosa espôsa do sr. dr. venio já assentado com 6 Senhor lllagm lca e empreen '�, -' gresso em que kÍa figurar o abade
,aluno da Academia de Comérc�oeiS t' r' ntc c a,

Artur Gusmão. Ministro da Agricultura. qua a ecre ana que o le I
BouJier, Portinari e outros comu-

'] "rsranl,e,nte relacionado nos nossos t' d d oordenadora e cenfl"tll'- � A Objetivação de tamanha st'I'ie en 1 a e c' , .,. ,- nis[as a quem o governo america-

ENFERMOS: o) realização, que tantos beneficiqs zadora. A Inspetoria de Defesa' Sa,- no negou ent,rada nos Estados Uni-

Acha-se enfêrmo, recolhido ao têm proporcionado 10 florescitllf'n- nitár'ia Animal, a Diretoria ,d':\ Ter- dos!

Hospital Nerêu Ramos; sob os cui- to eeonomico de nosso Estado, nã,o ras e Colonização, O Serviro (1 � Desde que Stalin deu a ,ordem de

dados do competente clinico e Di- seria hoje uma real'idade fecU!ltla e Defesa Sanitária Vegetal, a Dm'.. mobilisação pela Paz; como um

retor daquele modelar eslabeleci- promissora, nã'O fora a indormida toria e a Secção de Fomento Agrt- meio de impedir, {lU prejudicar,
mento, Dr. Mário \Vendhausen, (; colaboração e o trabalho inear.sa- cola, a Diretoria .da Produção AnÍ-

por m� ele cong,rcssos, gréves,
jovem José Amorim, dedieaclf- tee vel dos escl}lrecimentos e abT'cga- mal, o Serviço Florestal, a Di"c10- agitações de rua e de associações,
SOllreiro da Prefeitura Municipal de dos técnic0s' que êmprestam o scn ria de Cooperativismo e todos ,)S- previamente ol'ganisadas, a assina

Tijllcas e pessoa largamente rela- concursó eficiente e honest0 ao outros órgãos que tr.abalham :'111 fura do Pacbo do Atlal}tiCCl, barrei
cionada nesta capital, onde go�a dp I nosso Govêrno. 'conexão e consonancl�, t��-s�" de- ra q.ne irnp,edi�á U e�pans�o. bol
gerais simpatias. São eles os braços robustos e �di- I votado, pelo seus chef,es e sel\'l(lo-I crevIsta, e, aSSllll, o ImperIalIsmo.

res, no realizar etnprcJtadas de 1.11'- russo, todos os jornais comunistaS!
50 vulto, as qlla'is, somadas, vêm a do mundo inteiro desencadeiaram!
'onst.itllir a brilhanfe fulha d� servi uma ofensiva nesse sentido e, naJ
"OS ao lllterêsse do en('(rRndr, ,j- forma do co.stum:e, explorando aJ
mento da economia. catarinense ele bôa fé de alguns e a indife,rença de

que a Secretaria d/e Viação, Obras muitos, ,organisaram sociedades,
Públicas e Agricultura se pode 01'- grupos etc., celulas e tranpolinSi
gulhar. donde assal:tarão o poder do Esta
Prezados companheiros de tn;,ba- do, com o ,ul1Xilio das quinta colu-

lho, nas vermelhas e o dinlleiro russo.

Bosquejei rapidamente o que vi.. QllpreD,l os brasileiros mais uma.

1110S reali.zando graças aos esí'or- prova? p

ços dos integrantes elo nosso pãS- 'Teatem d,e 'conhecer os joenais,
sado conclave. E vos entrego a obra comnnistas, como a ['efe,rida A

consubstanciada nos seus ana IS

que é, antes de tudo vossa, para CLASSE OPERARIA.

que a adapteIs ás novas condições,
porventura supervenient('r" para

que a cSlüerilhçis com a v()!:>sa cri

tica abalisada e honesta, para que

a completeis com novas sugestôcs
que vos tenha aconselhado o tr:1to

(liuturno com os prob.Jemas vitais

de Santa Catarina.

Que os mens agradecimento!' pelo
llluito que vindes tl'abalhando vos

sôem também como um apêlo :10

se,ntido ele que continueis no' ,VC�iS()
sacerdócio de dar à nossa estreme

cida Terra todo o esforço do V01;'O

I tnlhalho. tod1S as luzes 110 Vt)SSO

I sab�:, �otlo o cabedal da vossa c:-;.-

penencla.
'

Vida ..., '--' . .

'lI U ol�cursu do �r••_,
�.:-ocla ,n.Ol�lia e �ssistênci� ao Coopera- I

, tívísmo, fOI promovida a regula-
mentação geral dos produtos agiico
las e pecuários, pelo decreto n.

366, de ,29 de j�neiro de 1948, com

uma sequência de medidas par-ale
las que' baixaram regulamentos I:'S

peciais vísando a padronização do

fumo, batatinha, feijão.i linho, aJTOZ,
cebôla e mandioca. 4 execuç!"lo O('S

sas medidas com resultados alta-

ANIVERSÁRIOS: :MENINA GENí

Completa hoje o seu <terceiro ani- Faz' anos amanhã a inteligente me-

'Versá rio natalício a graciosa me- nina Gení Bandeira Scheidemantel.
.nína ENEIDA-MARIA HACKER, muito estimada por suas numerosas
estimada filhinha do sr. João Fre- i amiguinhas. \

.derico Hacker, alto funcionár-io da ,D. ESTEPHA GRAMS NóVAK
Alfândega desta capital e de sua A efeméride de amanhã assinala
exma, espôsa d. iria Prazeres Ha- a passagem do aniversário da drs-
.cker. tinta sra. d. Estepha Grams Nóvak,

'SR. J9SÉ MEIRA digna espôsa do sr. Nestor Nóvuk,
Transcorre hoje a data natalícia funcionário. da Casa Procopiack, re-.

do sr. José Meira, dedicado geren- siderrte em Canoinhas.
te da Agência do Moinho Joinvile,
mesta capital.

MENINO SILVIO
SR. ORLANDIVO NOCETTI

COLONIZAÇ . .\.OComemora amanhã mais um ani-

'meios sociais.
PROF. EDIO JOSÉ TONóLLf
Faz anos hoje o nqsso distintp

,conterrâneo sr. Prof. Édio ,José 1'0-

nólli, competente professor da, re

nitenciária do Estado e acadêmico

.,da nossa 'Faculdade de Direito. O

ilustre natalician.te já emprcst(,1l o

•.concurso de sua inteligência à re

'dação dêste ,diário, colaborandr. em

,:sul secção esportiva.
Felicitamo-lo efusivamente, e

também a seus pais sr . .João B�llis

la Tonólli e ,exma. sra. d. Diar,','ln

na Vieira Tonólli, pela auspiciosa
, deméride.

FAZEM ANOS HOJE:
- a sra. Otilia de Sou�a Schmidt,

.espôsa ,do sr. Francisco Schmidt,
residente em São José. I

- o jovem estudante Glauco Cor- I

r.rêa Gomes,
- o sr. Francisco Lebarbench(Jl1,

guarda-livros em Ituporanga,
- a srta. 'Jucila Teixeira.
- o sr, Amantino Stefano, e,cn,

'vão do civil em Campos Nov0s.

FAZEM ANOS AMANHÃ:
- o sr. João Zacarias da Silva,

funciojlário da Fiscalização dos

Portos de Santa' Catarina,
- o sr. Hoberto Zumblick, eo-

,merciante em Tubarão"
- o'sr, OrlandIno Oliveira. I
- a srta, Elza Terezinha {l'f,viia,

dileta filha do sr, Francisco d'Avila;
funcionário da firma Meyer.

-- a srta, Maria Ferreira da Cruz.
- a sra: Mâria Campos l\-fek es-

pôsa ,\[0 sr . .João Antônio Melo,
- a sra. Sôn'ia Linhares SaEm,

_ representa a máxima garantia çontra a peste suína

Criadores de suínos!
Para proteger suas criações é necessá
rio, todo ano, sistemáticamente, revaci
nar os porcos de qualquer idade com

uma vacina de comprovada eficiência.
- �

- (\ sr. Lidio Pinto Lim� ]'epr(;
,;senta tó comer"ial,

- o sr. Ad Fraga, hábil yolank. \
.j

so
\

O Sen'ir"o de Luz e Fôrça avisa quem em CO{lSPCfoUeil',�,;a -te desar

'ranjos ocasionados pelo ultimo temporal na Usina de Maroím, h()j� ii.

;'u,ile, d i a 3, serão racionadas as seguintes zonas;

Sacos .dos Limões, Coqueiros, São José, Palhoça e Biguaçú.

Lutarão 0- Brasilcontra
ESC7'eve ÇRESO

No seu numero ,!(56, como nos'

anteriores, Lambem dedieado á

Iilampanba da Paz, lê-se e$La ordem,
UI,tre palavrAS ele agitação:
"Que se ol'ganisem imeé!}uLa-

mente os Con�c1110s de Defeza da
Paz. - Nã.o ril::;r'(,:�lOS mais caJ'lli-
ficina e desl!,l�i,(:;i, .. ",
Sanlo Deus � I is coml1nistas não

q�erem carnifi.ci lla nem destrui·

çao!
S,erá que eles pensam .que o m Im

elo esqueceu os expurgos na Poln

]lia, Rl1niania, Hungria, Tcheco-slo
y,' qui::) e no� paises baltic(l�

Creso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• . • . . . . . . . . • .. •.•.•••••••••••• face da ampliação de carteiras profissionals pelo C. R. E. A. neste Estado.

EMPRSSA SUL BRASILEIRA do.
DE ELETRICIDADE S. A.

Ministério do
Trabalho

16a. Delegacia 'Requmal.

AVISO
A Delegacia Regienal C!O Minis

téri do Trabalho, Indústria e Co

mércio, avisa aos srs. empregado
res que a 30 de abril vindouro ex

pira o prazo para o recolhimento
ao Banco do Br-asil, ou ao estahe

lecímento bancário autorizado
BANCO INDúSTlUA E CÍJ.\LBllCEO
DE SANTA CATARINA (INCO), do

IMPÓS'l�O SINDICAL que deve ser

descontado cios empregados no

corrente mês de março, na forma

do que dispõem os arts. 582 e 586,
§ 30 da Consolidação das Lei" do
Trabalho.
Avisa, outrossim, que a partrr

de 2 de maio próximo, a Delegacia
Regional exercerá rigorosa f iscali

zação, inclusive no interior do E"

tado, e os infratores serão punirias
com a multa de dez até dez mil

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros.' (Citada
Consolidaçâo, art. 598).
Florianópolis, março de 1949.
Raul Pereira Caldas - Delegado

Regional do Trabalho .

............ ;

Casa Recem
consrruíde
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES
6xlO Inetros, toda de

• material.
_

TRATAR NESTA REDAÇAO

"'PAST-A" dENTAL'
..

ROBINSON
· ,. ,.,.

"

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
,Crim. • cival

Con.tituiçã.o d. Saciada i.1
_ NATURALlZAçôE;:,
TitulaI o.olarat6rlo.

Elcl'it6rio • Ra.id.ncio
Rua Tuad.nt.. 47.
roNE -- 1468 \

'�FÁBRICA DE FOSFOROS (PRUN·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Macr..Iinário Cr$ 250.0pO,oo
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se rb. só maquinário
Informações cotn A. Wehmutll
Brusque - Santa Catarina".
r � •• 4 •••• , • • •• • .

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

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImoblItãrlo

A. L_ Alves.
Rua Deodoro 35.

-Se rrcos quereis fica,
'De modo tacil .elegel
Fazei boje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul.
São Bento -do Sul, Mafra, 'ri·
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta'

·laçõés - Motores � Dínamos
� Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técní
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

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

o VALE De ITAJA1
Proearem na Agr�lI'l,.tlll

Pll'orrftlltllo.
LIVRA.RT /I. 4.� l,IVRJ>.B.U

ROSA:

Você e seu ji/rio esta,.ão mais seguros e

saudáveis, com uma simples troca para
uma clieta especint.

Seis pequenas refeições por dia são melho
res do que.1 rejeições l'lutas ... não sobre

carregam o estômago!

"Quaisq'..I.CT qu.e seja-rn n.'i s?.ta<; rrreoc'�p ::

ções, deixe-as aos c'Uictad?s do seu rnédLC() '!

A descoberta mais fundamental
e de maior oicance dos últimos
anos: exar.es ststernàtícamente re

petidos provaram que a dieta a ::lequa·
da realiza três autênticos milagres:
1. Diminui as perturbações comuns,
tais como: cansaço, nervosí D1.0,
enjôo matinal, pressão a l t a,
aumento de pêso, inchaço nos

tornozelos e pés ou rnáu funcio
namento dos rins.

2. Díminuição consídervvel da mor

tahdade de mães e bebês.
3. Menor número de oebés nascidos
com dereitcs. como raquitismo
e malrorma .ões ósseas.

Por que essa dieta especial?
Porque os médicos descobriram que
as mulheres ingerem muito amido
e doces, mas não o bastante de
vtaminas e proteínas essenciais. Tal
dieta, longe de con cistir em pratos
raros e cornpl cados, é preparada à
base dos alimentos simples indica
dos acima. Cuidando-se dessa forma,
você verá que sua energia e bem
es tar durante a gravidez, se mante
r30 sempre em alto nível. Vale a

pena seguir rigorosamente os con

selho, do seu médico. E lembre-se:
deixe suss preocupações aos cuida
dos do médico.

Não se preocu pe !

Pergunte <10 seu médico o que

esperar, exatamerrt-, durante ps
próximos meses. Então, você pode
descansar sem reco io. O medico

conhece inúmero' m- ío s ..ar'; man

tê-la em saú ie perfei ta du '�t:l:;'O a

gravidez. E êle toroar-lhe-á o

parto mais fácil graças a novas téc

nicas. Portanto, em vez de pedir
conselhos a parentes e amigos, peça
os ao seu médico. Não 't.. nha receio

de fazer perguntas! Se sofrer algu
ma dor, perda de sangue, perturba
ções nos olhos ou dentes, conle-lhê
logo! Isto é que importa.

• VoeI! verá o nome SQUIBB nas prateLeiras de sua farmácta.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQU1BB é Um

dos maiores fab·,-lcantes do mundo, de peniciLina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos; hor"!ônios e outros medicamentos

receitados peto seu médico. para resmbetecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQU1BB têm

descoberto, aperfeiçoadO e produzido medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento Ilumano.

SQUIBB
FARMAttUTlCOS

DESDE 185.

.Asvectacãe
,

CtI de Engenheiros
Geral Extraordinária

BOM NEGOCIO
Assembléia

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�erta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais:

Informações nesta redação.

la. CONVOCACÃO
De ordem do sr. Presidente ficam convocados· os srs. engenheiros I

sócios da A�sociação Catarincnse de Engenheiros para a assembléia gc

ral extraordinária a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de Abril próximo, na
sua sede social.

A ordem do dia constará da atitude a ser tomada pela A. r:. E. em

Florianópolis, 25 de Março de 1.949.

(as.) JOSÉ AMAURY ARAUJO - 10 Secretário

COMPANHIA ,"ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita . .. _ ". . . .

.
. .. . .. . Cr$

Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .. :. Cr$
Responsabilidades Cr$

.----..--..-.-.••-.-----•....,.......,....-.-..-..-..-.-•. ---.-..-.-.-----.-.....-.--......-.-.7'.-.-•••-- _-_ • _-

. !COMO APRENDER A DANÇAR

1!!i� AmPliad::�=:S::::s :::�o:�e Bolero,
'Jo;,.7rl1t SWlng e Samba, contendo 94 gráficos e 254

CkJit,a
r passos, facilitando a senhoritas e cavalhei-

�
ros aprenderem em suas próprias casas em
10 dias apenas. no priricipio sem companheí-

��_ ro ou companheira. Método de ritmos mo-
J/W/lJU -, dernos pelo Prof. Gino Fornacia1·i. pro-
iJoli.ro

�1.
fessor do Club Militar da Força Pública de

A-
/"� S. Paulo. PREÇO CR $ 41,00.

00' -I\� *.��g__..,"" Pedidos palo Reembolso Postol, tom a autor:
Caixo Postal. 649 - sAo PAULO

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.Ü53,245,30
142.176.603,l:!0
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

,..............-_-_.....-.-...._�..-.-_-.-_-_-_._-.-__._ -.__�,..-.__-_-_-_-_-_-_-_-_-.r.-.nftrvores frutiferas
Representações

FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEP()'iTTO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇéjES. REF. DE PIHW' I II \ ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PACLO. i.

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H..T. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Çatarina. oi
Peçam catalago gratuitamente.

, i
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LUIZ FARIA & IRMÃO

'lI to I' � I Rep resentações - Consignações
\) I

C/Própria
CmmRCIO POR ATACADO E A

H
.

d ' VAREJOorarlo 8S empre ... i Louças - Vidraria - Artigos de

SHS . rodoviarius

�nfos·lnaçõe�
.,0 ESTADO
Redação e Oficinas à rua

João Pinto n_ 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente.'

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMAI'.,QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeir.o
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21
80 andar

Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

�no "._ Cr$
Semestre .• _.... Cr$
Trimestre _

.

Cr$
Mês .. _ Cr$
Número avulso .. Cr$

Terça-feir" ; "�
'4<!TAL" - 8,00 _,.,. Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

L .\!,;:\U\ - 10,40 - Norte
,:MII'.EJRO 00 SUL - 12.00 -

_orte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - ia,50 - Sul

Quarta-feira
""'TAL" .;_ HJ,OO - Lajes
PANAIR -- 10,40 - N(}rte
CRUZEIRO DO SUl. - B,OO

.,gforte
VARIG - U,.tO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

�orte
CRUZEIRO DO SUL {fi.ao

CuI

Sexta-feira
'".TAL" - 13;00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

«orte
PANAIR - 10,40 - NQrte
VARIG - 11,40 - Norte"
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
�TAL" - 8,00 -

. Joi'l1.ville
Curitiba ..:_ Paranaguá
- Santos e Rio.

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

i'farte

Domingo
PANAIR 10,40 - Norte
CRf1ZEIRO DO SUL - tt,OO
"PANAIR - 13,50 Sul.

alum inio - Artigos Escolares -

Papelar'ia
Generos Alimenticios Lndust.ria l i-

Expresso SAo Cistov1lo - IAcUna sados _ Armarinhos em geral7 horas. .

Auto-ViaçAo Itajal - Itajai - l' bo- LOJA: E ESCRITóRIO - RUA 7 dI'

Setembro, 21
Caixa postal, 322 - End. T'elecrú

Iico "LUFAMA"

r
bem barbeado ... disputado!
Uma barba por fazer desagrada! Barbeie-se
diàriamente. Compre um aparelho Gillette Tech
e passe a usá-lo, tôdas as manhãs: com lâminas
Gillette Azul.'Ser-Ihe-á fácil e econômico apre
sentar-se, portanto, bem barbeado,

, A-I88

A heteze é
obrígôção

"

.QUARTA-FERA.
Auto-Viaç6o catartnen..

'No Interior - li horas.

1 Auto·ViaçAo yatarln.1lMAno Cr$ 00,00
._ II horas.

Semestre •....... Cr$ 80,00 Auto.V!açAo Catal'lDen..
T· t C. 35

.

j - fl .�o horasrrmes re r", ,00.. Rápido Sul-Brasileira
Número avulso .. c-s 0,60 . �I 6 horas.

Rápido Sul·Brasileira
13 horas.

Anúncios 'írlO"fliante

contrátO'l�.
. �r::sso SAo Cr18to.....O - t.atruna.

Expresaoo Brusquen.. - BrullQb.
. .

- 6 horas,Os origuuuB, mesmo nao Auto-V,•cão ttajal _ lt&W _ 1. hO-
Ipublicados, não serão

devolvidos.

I
A direção não se respon-'"
sablliza pelos conceitos'

,

emitidos nos artigos

ass.inados.
-,__........_-- ..' --.._....--

r

Viação Aérea'
Horário
Segunda-feira

?!'I'AL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - iO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - SuJ
CRUZ1):IRO DO SUL - i3,55

Joln...u.
VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

Tubarlo pletamente n-ova, marca RAIlVIANN,
com transmissões. Ver e tratar na

90,00.
45,00
25,00
9,00
0;;;0

raaÉXP!'eS80 BrullQ.uenae - BrulIqU& -

16' -hor....
Expresso Brusquense -' Naya THntC'

- ltl,30 horas,
. .._I

Auto-Viaçào Cat&r1DenH - JOUlV..... \- • horas.
.

Á.ulv-Vlaçl!.o CaUl'lnfll<M - CUrlUba
'- ti horas.·

••Rodoviária Sul·BraU - !-� ...�.

, _
o h"ra';

. .

Rápido Sul·Brasileira -.

Jomvlle-I13 horas.
.

íbRápido Sul-Brasí leir'a - Curtti a -

6 horas.

ITERÇA-FEIRA
I Auto-Viaç4o CatB;rinena<i! - P()rto

A.1.j
l
gn _. 6 bvras

I Auto·Viac;A1o Cat.lU'UleuIM - curitiba
,.... ti hora-s
Auto.Viv,..Ao catarinetlM Joln'Fll.

- • 001'88.

Aut"o-ViaçAo Catartnen.. TlJbanc
- 6 horas. .

.

Expresso 8Ao crllr.óYlo - Lqu;na

-I.7 horas. .

11.LEmp�sa Glória - lA&"UI1a - ...

t 6'"" horas.

I
Expresso Brusquen.. Bruaqu.-

16 horas.
bA .,to-VI.çI.o l18jal - It&W - 11 o-

;8

Rápido Sul.Brasileira Joínvíle
13 horas. .

Rápido Sul·Brasileira
6 horas.

Fpolis. / Sta. Catarina

!CUA ,VOLUNTARtOS..o" ,p.\.rRIA N.· da . t ... f>�
C4UAPOSUd•• '» . 'EI.Q.QIIiIi�. t�&a.&M"��

A mulher tem obrigação de ser.
bonita. Hoje em dia só é feio 'quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei..
çoam dia a dia.
Agora já temos o creme de alfa-

ce "Brilhante" ultra-concentr�do
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refr,escar a cutis.
Depois de aplicar este creme, ób

serve como a· sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista. •

A pele que não resp�ra. resseca
e torna-se horrivelIT)ente escura. O.
Creme de Alface "Brilhante" per
míte á pele respirar, ,ao mesmo

tempo tIUe evita o� panos, as mau':'
ch.as e asperezas e a tendência pa�,
ra pigmentação .

O viço, o brilho de uma pele vi
va e sadia volta a imperar com O

uso do Crem� de Alface "Brilhan
te": Experimrate-o.
É um produto dos LaboratóriOl

... Ivim & Freitas. S./A.
___,o__,_.....l

Os motores JOHNSO� Seu Horllt>
,

, .

mente &iio utilizadas III,H)tllnas mo-

dernas 'em precisão e rapidez. 0'1

são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

"ir,: 'soPEzHl�F>;)(i,," "()!.I�l"dO.•IOdi
encrenheiros da Jnhllson sao reputa- .b

D'dos como os mplh"res do ramo. IS-

tribllidores: Cn1\)("rcio & Transpor
tes C. Ramos S. ,.\. - João Pinte.

Curitiba

JolnvU.

LacUnI

Curitiba

Joinvile

-as.

Expresso Br-usquense
- 16,3Q horas.
RodovlArll'. Sul Bra.n

- II bor2.8.
QUINTA·FEIRA

Auto-Vtação CatarlDellM
"-legre - 6 horas.-
Auto-Viação Catartnen..

,

- ti hora-s. •

Auto-V1açAo Catarin_
- • horas.

Auto·ViaçAo CatarinenH
- (I aoraa.
Auto·Viação C.t&rIneIlft - Lacuna

- 6,3{) horas.
I!ixp,J'esSQ 8lío crlstoYlo La�-

, hora>'!. . ./,
Emprêsa Glórta ...... Laguna " • 1/:.
7 1/2 h01"a8.
Expresso BMlsquelllM - BrulQu.

fl
4�7��:&-'laça o Itajaf _ ltalai _ 111 bo-

Nova -rr.nto

Curitiba

JoínvlleRápido Sul-Brasileira
13 noras,

R�njdo Sul-Brasí leira Curitiba
6 horas.

.. " .�a Sul Oeste I,tda - X.peco - ..
- • horas.

Quando algu6m. tAI_0_
lheu-o da Uust,.,..,.., ....._ ...._
lhe. em ...,.t.vel .p!Iflo. ... oàIioe de
u.,.,lent.l "p"ntHo Kl'IOT. Iam�
_ II. Si&. da ..,.."..,tUIâr. ao�
oe' a g<JD'<ileu.:EfTEE'TM-

.

Il:::í'1 (1 I1EY A.PERITiVO
PREDllETfJ!

1 li,., jJ()O()UTO lU snor i»; fitO. COI"- [ Ur;UllIJf
, IT4.1l.í _

Plaina

Cia. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal; 225 .-:-

Florianópolis

CASA MISCELANEA diltri
buídora dOI :Rádio. R.:C. A
Victor; Válvula. e Diaco ••
Rua' Conselheiro' Mafra

SEXTA·Jl"EIRA.
1't0000Y1.ArI. Sul Brastl - P6I"to

- 11 horas.
A.uto·Vlação catartnen..

. II� horas.
"'��"o CatarlDenae

- • homo

FERIDAS, REUMATISMO E:
PLACAS SIFILITICl!S'

Elixir de Nog'ueiraJoinYU.
Madicação aultiliC!lI' no tratam.nto

da' aiflli.

CUritiba

Auto·VlaçAo Cstarmen.. - t.a.cu,na
- iI,ao tloras.
Expresso São Crl&tovlo - � - ..

horas.
,�llto-Viação IUljal - !t&Jal - 11 bo-

SABADC'
Auto·VIB.çAo C.tarinenae - Ourttlba

,,,�)ra9
R,\pido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

O .. 6 horas.ulnta-felra
" ..uraS.

· ...·TAL" - S,OO - Jooinville Auto-VlacAo 'Catar1n.�nse
. '1" 't'b P

" II horas,'vun I a - aranagua c

Auto.Vlação OItarlnen... -

, - Santos e' Rio.
'

.- 6 horas.
EXnrp.S90 880 orlBtoYAo - LaKunaPANAIR - 10,40 - Norte horas.

'PANAIR - 13 50 _ Sul I!Jxprest!O BrulllQu�ll<.t. - àru.Qu.,
. � noras.

VARIG - 12,36 - Sul Autc VlacAo IUljai - l18j&1 - II ho
as

CRUZEIRO DO SUL t3,55 Exprés80 BrulllQuenae - Noya Trento
. 9.30 horü,
IDxpresso G:<'Irla - Lawuna - • 1/2
7 t /2 hor••

DOMINGO
Ránido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas.

�8

ErpI'esSO B"nLsquen..

Rápido Sul·Brasileira
13 horas.
Rápido Sul·Erasileira

6 horas.

BrullQu. -

JoinviJe .

Curitiba -

Joinvile

Curitiba

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL'

Aviso aos srs. interessados que
lendo regressado de sua viajem am

E�tados Un�dos ,da América do Nor·
te e paise<; visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e�critóri('
(Rua Presidente Coutinhú ·n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer' as pspe·
dais :'ltençi'es de seus amigos f

- I �liente�.

I Pedro Medeiros, Auxiliar

L -
�� �----------------�---

GaNHE DINHEIRO
em sua própria casa

Aprenda a revelar suas fotografias
e inicie uma profissã.o rendosa.

_,-'j
. /

AgenciaGeral para S. Cata�ina
�ua Felipe Schmidt. 22�-Sob.
C. Posttll, 69 - Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Recorte 'o coupon abaixo e envie-nos em carta fechada selada com 60 cls.

Preço Cr$ 250,00

CASA
Compra-se umSt de preferên

cia com fundo para o mar.

Informações nesta redação

EMPRtSA NACIONAL DE REEMBÔLSO POSTAL
R. da Liberdade, 413 - ex. P. 1207· End. Tel. "EMREPOL"· S. Paulo
Queira remeter-me pelo Serviço de Reembôlso Postal:·
1 Jogo completo de revelação de filmes ao preço de Cr$ 220,00
1 Máquina folográfica Bela·Box, ao preço de ... , , Cr$ 250,00

(Riscar ri objeto que nã.o interessar)
NÃO COBRAMOS DESPESAS DE REMESSA

NOME : :
.

RUA _

.

Correio para onde devem remeter a encomen,Pa

S. S. Publicidade

A1

COMPRADOlmR l'ARA CASAS E

Tlmnl;;"'OS
O Escritório Imo1>iliário A. L. Alves.

sempre tem compradores para casas e
._

terrenos.
Rua neo.loro 35.

ESTADO < .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHA O ENCONTRO UBI
RATAN X CARAVANA DO AR
Em virtude das fortes chuvas

que caíram quinta-feira última
à noite, deixou de ser efetuado
o segundo f..-encontro da série de
tres entre Ubiratan e Caravana
do Ar, em disputa do Torneio

Municipal de Basquetebol.
Segundo nos informou a Fe

deração Atlética Catarinense,
tal encontro será realizado
amanhã, se São Pedro for ca
marada.

•

I e-

CAMPEONATO GAUCHO DE
REMO

Promovido pela F. A. R. G. S.,
realizar-se-á hoje, na raia dos

Navegantes,
.

em Porto Alegre,
o 350 Campeonato Estadual de
Remo, no qual estarão em ação
Ets figuras mais representativas
do esporte remístíco gancho e

brasileiro.

,

ESPORTES EM BRUSQUE
Brusque, 1 (Do corresponden

te) - Embora a enervante chu
va caisse durante todo o sábado
sôbre a cidade, realizou-se pe
rante numerosa assistência, a

festa inaugural das atividades
atlétieas do Clube Atlético Car
los Renaux.
Como corividado especial,

compareceu o C. A. Tupi de

Gaspar,· representado por suas

€quipes principais de Valei e

basquetebol masculino e volei
bol feminino.
Foi bastante feliz a seção

atlética do "tricolor" que so

brepujou nitidamente seus ad
versários, em todas as compe
tições realizadas.
A peleja inaugural da noite

foi disputada entre as equipes
principais de voleibol masculi
no. Por 2 x O laureou-se o Atlé
tico com contagem de 15 x 6 e

15 x 2.
•

A equipe tricolor assim
se alinhou: Gil e Vadir, Cyro e

Mário, Wilrich e Paulo.
A segunda disputa da noite,

-apresentou na quadra os sexte
tos femininos de voleibol. Em
bóra as garotas do tricolor cum
prissem uma atuação de pouca'
-ambientação, superaram as

gasparénses por 2 x O, também,
com contagem ·de _ 16 x 14 e

15 x 10. O resultado foi justo,
pois, .as brusquenses apresenta
ram um jogo m.ais vistoso e su
perior.
O encerramento da noitada

esportiva, -apresentou a mais
sensacional disputa. Os dois
quintétos de basquetebol, pos
:suidores de grandes valores,
,cumpriram árdua luta, vencen
,do nos quarenta minutos a

cequipe local pelo -scorre" de 21
·a 14, sendo o cestinha da noite
Wilrich. Assim, o tricolor brus
'(fuense inaugurou bem suas ati
'vidades atléticas superando em

todas as
.

competições, os seus

adversários gasparenses, com

resultados brilhanteS' que acu

saram vitórias nítidas e inso-
:fismaveis.

I

O sexteto feminin� d-J A�léti
co formou assim: DíveL - Tita
- Heliéte - Maria Luiza - Odete
'la e Odete 2a.

O quinteto de basquet, alin
hou: Mário (Vadir) e Paulo;
Cyro _ Wilrich e Adherbal (Ten
'sini) .

Encontram-se atualmente em US(l

em todos os recantos do mundo
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos. seus possuidores ano após ano,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C,
Ramos S. A. - .João Pinto, 9.

CINEMAS
RITZ, hoje ás :! horas

I

I 1). Marcha da Vida � Nacir-nal.

2) Atualidades Warner Pathé. 3)
O circulo de Ganhadores - Snqrt
colorido. 4) Herman Bríx - Ula
Bolt; em:
TARZAN, É A DEUSA VERDE •

Uma sensacional aventura, no pais
das mara vilhas I'
Preços: c-s 4,�0 e 3,20 I
Censura até 10 anos. I

I

RITZ, hoje ás 4, 6,30 e 8,30 horas

ODEON, hoje ás 7,30 horas
Joan Crawford - Van Hef'Iin .:_.

Haymond Massey - Geraldine Bro
oks

·FOGUEIRA DE PAXÁO

!
SRS. ASS1N·ANTES

I
Reclamem imediata

zn enre qualq uer irre
gularidade na entreAla
'de seus iorneee. I

...mp�
FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

,.

BRASIL E EQUADOR INICIA- A DIRETORIA DO PAULA RA-

RAO HOJE O.' CAMPEONATO MOS PENSA DESISTIR no
SUL AMERICANO DE FUTEBOL CAMPEONATO ESTADUAL
Está marcada para esta tarde, Em palestra com a nossa re-

na estádio de São Jarruárto, no portagem' o sr. Liberato Caria
Ria de Janeiro, a inauguração do nt, alto mentor do Paula Ramos
Campeonato Sul Americano de' revelou-nos que é pensamento
Futebol de 1949, com o cotejo. da diretoria do trícolor dísístír

..

O'DEON',' hoje á's'li; 'h�l���
..

entre a!': selecões do Brasil e de disputar a "melhor de três"-
- Grandiosa Matinada

do Equador, sob as ordens do com o América para decisão do
1) Esporte em Marcha _ Nacio-

arbitro inglês Mr. Barrick.· cetro máximo do Estado, ale-
nal. 2) Castor Arquiteto � D�'ú.. ,

Segundo revelou o técnico zando que na hípotese de uma .

��

nho colorido. 3) O circulo dos ' ...a-
Flávio Costa, à imprensa, o {>'e- terceira partida não poderá con-

.

nhaelores. 4) Dona Rafosa n �(,
lecionado brasileiro para o J' o:" tar com a maioria dos seus pro-

.

repousa - Desenho. 5) Lua de mel
go Inícial obedecerá à seguín- fissioriais, cujos contrato ter-

febril - Hilariante comédia
te constituição: Barbosa, Au- minan dia �3, isto é, um dia an-

-

6) Continuação do seriado
gusto e Wilson, EH, Danilo e No- tes da realização da terceira pe-

FALCÁO DA FLORESTA
ranha: Tesourinha, Zizinho, .leja. I

90 e ioo episódiosOtávio, Jair e Simão. Se tal acontecer o grêmio da
Censura livre. Creanças maioresPraia de Fóra não sómente per-

de 5 anos poderão 'entrar acornpaderá uma, grande possibilidade
nhadasde vir a ser campeão do Estado
Preços: Cr$ 3,20 e 2,00como será grandemente preju-

dicado 'financeiramente,--p0i-SC as

probabilidades de vitória nos

dois prímeros pré lias não são
excasas e as rendas lhe per
mitirão renovar os contratos dos
seus defensores por maio uma

temporada.

Plaina
VENDE-SE uma, de oi faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. nu

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

Ftorlanõpolis
-----_.-......_ .. _. _._--

K I·S M E,T
4) , Final, do seriado

'FALCÁO DA FLORESTA
'5) Continuação do seriado.

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
Censura até 10 anos.

ROXY, hoje ás 7,30 horas
1.) Marcha da Vida - Nacional.

2) Herman Brix - DIa HaItI
TARZAN, E A DEUSA VERDE
Uma eletrizante aventura ·no pais

das maravilhas ..
Mergulhado no fundo da alma fla-

. 3) Claude Rains - John Cauquela mulher havia um extranho se-
field

gredo que dominava a sua existen-
SEM SOMBRA DE SUSPEITAcia completamente.

- Suspeita em cada cena... Misté-de uma
rio em cada momento ...

Preço Çr$ "5,00 único
Censura até 14 anos.

O impressionante drama
mulher desprezada ...
No programa: Esporte em j_\';ar

cha - Metro Jornal � Atualida.k-s

Preços : RlTZ Cr$ 6,20 e 3,20, ás
4 e 8,30 horas e ás {i,30 horas Cr$
6,20 único. ODEON c-s 6,20 (mico.
Censura até 18 anos.

KISMET
3) George Raft - Linn Barv f

NOTURNO

Censura até 14 anos.

ROXY, hoje ás 2 horas

1) Marcha da Vida � Nacional.
2) Marlene Dietrich - Ronald Col
man

OS GAUCHOS NA REGATA DE , ,., .

MONTEVIDÉU ODEON, hoje à 1,30 horas
Porto 'Alegre, 2 (.V A.) - A 1) Marcha da Vida - Nacio=al.

FARGS inscreveu-se para 'dís- 2) Marlene Díetrich - Ronald C .1-

putar' os sete páreos olímpicos man

da regatá tnternacíonal de
Montevidéu que será efetuada
em 10 de abril na raía do Melíla. '

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20

CL llBE DE CAÇA E TIRO
"COUTO DE MAGALHi\li:S"

De ordem do Sr, Presidente, le
\'0 ao conhecimento de lodos asso-

ciados que, de acõrdo com 'os Es- , -, ' � . , , .

latLll.os, Art. 16 lclra A" serão di- IMPERIAL, hoje ás 2 horas
minados to-dos os socio.s que no 1) Esporte em Ma:rcha - Nacio-

prazo de 15 dias a conlar desta na!. 2) Gary Cooper - Panlclte
data não regularisa-rem sua sHua- Godart

ção com a Tesoura,ria do Clube. I LEGIÃO DE HERóES
, Plorianópolis,2 de Abril de 1949. . 3) Roni.lld Cohnan - Marklle
João Pinto de Oliveiru, Secretário Dietrich

CREDITO MUTUO PREDIAL-
Cláudio.

Objeto: IndJenj�:ação, aviso.p,ré-
via efél'ias ; - EMPRESUL _

Dia 8, às 14 horas: ,. Serviços de energia elétrica
Florianópolis, 2 ,de Abril de 1949 PROCESSQ N0 JCJC-43i49 em Joinvile, Jaraguá do Sul�HESULTADO DO 21° SORTJ?IO DO PLANO "B", REALIZADO NO DIA Reclamante: 05ni Adriano.

I São Bento do Sul, Mafra, Ti-30 DE MARÇO pE 1949 Rec1am,aelo: Atbertó !Gonç;alf"es,' jucas, Rio Negro e Lapa.CADERNETA N. 10.697 dos Santos.
.

Material elétrico' para insta-
Premio maior em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00 Objelo: Aviso-prévio e salários. lações _ Motores _ Dinamos:

APROXIMAÇõES SUPERIORES. .APR_0XfMAÇõES INFERIORES Dia 8, ás 14,30 h01'a,s: - Bombas - Lustres _ Fer-
Em mercadorias no valor de C$r Em mercadorias no valor de C$r PROCESSO N° ,TCfC-lil -í7 ros de engomar _ Lampadas

1.000,00 cada unia 500,00 cada uma Reclamante: Anar61ina Rosa - Ventiladores - Serviço de
CADERNETA N. 10.698 CÀDEHNETA N. 10.696 Areias. instalações por pessoal técni-
CADERNETA N. 34.094 CAD�HNETA N. 34.092 Reclamada: "Casa América Ltda". co especialisado.

-

CADERNETA N. 30,732 CADERNETA N. 30.730 Objeto: 'Homolo-gaç'ão de desis- Loja e critório á rua 15 de-
CADEHNETA N. 15.567 CADERNETA N. 15.565 têllcia ele recui'so. Novembro, n. 449 Caixa Postal
CADEHNETA N. 24.285 CADERNETA N, 2'1.283 Dia 9, às 9 hol'::(s: n. 62 - End. tlegr. - ".Empre-
AVISO: O próximo sorteio realizar-se-à no dia 4 (le Maio PROCEt;SO N° JCJC-17I49 sul" Joinvile - Sta. Catarina

O resultado acima é do sc'rteio do mês ele Março, extraielo elos cinco Heclamante: Walmirp Melo. � Brasil.
primeiros prêmios da última extração da Loteria Feeleral, realizada no Heclamaeló: Oficina Hoepecke. I , , .

dia 3'0 ele Março de 1949.
.

/

1 ?bje.Lo,: . S1Jsp�n�ão, 'indenização, 'I' .o "'fi! h V,l?, no iT 4.:1 lU
Florianópolis, 2 de Abr'iÍ de 1949. anso-])rr'VlO .e rel'las. P��;l'T!i'f>m na ..\l1!'�1lII0"'�

.

' VISTO: Hélio Milton Pereira - Inspetor' Aux. ele C. de Sort�jo J-<'lorianópolb, 2 dr abril dc 19'& "'-� ,_.;,� .. _.""

P. P. J. �IOHEIHA & CIA.
, Antônio Adolfo LislJôa, Chefe dei t.rVll AHf,-\ "" T ,1'VF,_ARIA'

Domingos Fernandes de Aquino � Superintendente Geral r 8ecl'clarin. I' H.08.A. {
,

KISMET
,3) Gary Cooper - Paulette Godart

LEGIÃO DE HERóES

4) Final do empolgante ser-lado

FALCÁÇ> DA FLORESTA

5) Continuação do seriado
TERROR DAS MONTANHAS

Preços: c-s 4,20 e 3,20
Censura até 10 anos,

0.1'. Jorge Vaitsman, "A PRODU',::\O
Uma eletrizante aventura 'no pais DE UM VINHEDO BEM FORMA-

DO E BEM .CUIDADO É SUFICI
ENTEMENTE RENDOSA", pelo dr.
J, Seabra L de Souza, "GRIAÇ.'iO
Seabra Inglez ele Souza, "CRIAÇÃO

Dia 5 às 13,30 horas: DE MARRECPS", "ACHEGAS �J\PROCESSO N°'JCJ-39/49 ALIMENTAÇÃO DOS StJ.INOSrBeclamaute : Maria Madalena pelo Dr. A. Teixeira Viana, "ADES-
Prazeres." TRAMENTO .DO CÃO DE CAC.'\".
Heclamaclo: Domingos Cardoso. pelo Prof. Cléstenés dos Reis,Objeto: Avisojprévio, indeniza- "COMBATE À LAGARTA DD 1\H-

ção .P férias.
'

LHO", pelo Dr. E. Navajas, "A
Dia 6, às 13,50 horas:

CULTURA DO TRmO NO ESTAfJO<PROCESSO N° JCJ-40/49 '. .DE MINAS -GERAIS", pelo E,tp;.Reclamante: Zeno n Henr-ique AgI'. Calos E. Thibau, "COMBATE.Conceição. ÀS TIRIRICAS" "O MEL DE ABE-Reclamado: Vielal Silva.
LHAS NA ALIMENTAÇÃO", pelo
Dr. Peelro Luiz van Tal Filho,
"CULTURA DE FRUTAS", pelo

Objeto: Horas extraordinárias.
Dia, 6, às 14,30 horas:
PR.OCESSO N° JCJ-41í49

Reclamante: João Alfredo Soares. Pe, Dr. Camilo Torrend S. J., "AS
ÁRVORES DE SOMBRA MAIS
ACONSELHADAS PARA O CAFE
SAL'Io, pelo Dr. Rogério de Camar
go, "MEHGULHIAS E E S T A

QUIAS", pelo Eng. Agr. Geraldo
Gonlart ela Silveira, "FACILITAN
DO SEMENTEIRAS" etc. etc.

•••• •• ••• 0·0 ••••••••••••••••••••••

lMPERIA'L, hoje ás 7,30 horus
1) Esporte em Marcha - Nacio

nal. 2) George Raft - Lwnn Bar!
NOTURNO.

Um eletrizante filme policial re
pleto de ação ...
3) Herman Brix - Ula Holt
TARZAN, E A DEUSA VERDE

das maravilhas. ..

Preço Cr$ 5;00 único
Censura até 14 anos,

,

MÊS DE ABRIL

Reclamado: NesLor Vieira.
Obj.eto: Aviso-prévio, horas ex

traordinárias e folgas ,seman.ais.
Dia 7, às 13,30 horas:
PROCESSO N° JCJC 421/19

Heclamanle: Olívia Paula Rodei�
gues.

RecTamada< :Mal'ia das Dores

Checares
e qumrcris

Está circul,,,.Jo a edição ele I;; de

:\lal çci ela veterana revista agrico!a
CHACARAS E QUINTAIS, apresen

tando í'a rto material ele 'interesse

para todos os lavradores e cria-lo

res ou amantes de ciências naturais

e i n.dustr ias rurais: Das 134 pági
nas de, texto interessante e varia

do: destacamos os seguintes artigos
originais assinados "DEVASTADAS

AS1 FLOHESTAS ... A CATASTRO
FE DA ZONA DA MATA", pelo
DI:. Raymundo· Bandeira, Baughun,
"PROBLE;.\lAS DO CHIADOH m;:

VACAS' LEITEIRAS", pelo Dr.

Outubrino Corrêa, "O PERIODO
DE CRIA DOS CANARIOS" � 901' .1..

Rocha, "CONVITE À HORTlCUL
TURA'·, pelo Dr. Aulio Ferraz Ar

ruda, "MAIS DOIS GIGANTES EN

TRE OS BESOUROS DO BRASIL",
editorial, "SOBRE' UM nmnrno

PERDIZ-GALINHA''; pelo dr. Je·n.:e
Vaitsman, "CONSULTóRIO AVI

COLA", a cargo do Eng. Agr. Erna
ni de Faria Silveira, "ENTRE O

FALSO e o LEGITIMO PAU-RPA
SIL", editorial, "CRUZANDO EN
TRE SI, DUAS GALINHAS DE

RAÇAS PURAS", pelo Eng. Agr;
Hugo de Souza Lopes, "CAPIM H,-\

BO DE RAPOSA", "esclarecimen
tos SOBHE A COLMEIA RACIONAL
PARA ALGUMAS ABELHAS INDl
GENAS", pelo Dr. Paulo Nogueira.
Neto, "PLANTAS E SEMENTES",
por J. S. Decker, "SEHÁ A CAHPA
UM PEJXE FLAGELO?", pelo Dr.
Agnor Couto de Magalães, "ALE·
CRE\1 OU

.

ROSMARINHO-CULrU
RA E VIRTUDE", éditorial. "O

PREÇO DOS OVOS E OS INTER"·

MEDIARIOS", pelo Eng. Agr. HlT
bert Mesquita Bastos (Ilustrado ('1'1

côres) , "O PROBLEMA DOS LAPA_
RI�HOS". por Germano ·H. Hatz
f'eld, "AINDA A CASTRAÇÃO FI'-

\

SIOLOGICA DOS FRANGOS", pelo

EMPR'�SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO�Domlngo 3 de Abril ele ·"49
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REINICIANDO SUAS, ,AT1VIDADES,' O GRÊMIO ÚRA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, !S 20 HORAS REUNiõES NA SEDE DO LIRA

.......()_()_()....()_().-.()_o.-.<)_()_()_()_().... (Q

�. I

'ITr 1.
O

� } . t'
I, �

, ;a!r�����r�e.os� s�n!:��',an�g�� it!�t�a ',: I m:����:���7:��" a��
- mais de 17 anos .que tenha noções

, - Joinvile - Florianópolis e Lajes. ,O de contabilidade e dactilografia
O

3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile
para o serviço de caixa .

..................................................... e Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. o
Informações na filial Varig á

.' . , ,
I A. DAMASC:;O nA SILVA

.

II
.

AO;;;i;: :i;z:o�Li:a3&' 2irt;;;s i i::,i:�:::::ro��::� :::�;::u?�: ! , * perigo para a conservação dos Mo-.

: A D V O G ADO. � Rua Conselheiro Mafra, 35 T- Telefone 1565 , tores JOHNSON Sea Horse pois too-
•• •

••
�. ij dos êles, antes de sair da fábrica,

i p,::Õ:Sd:!::::m:':�:RC:�::d. · il.11 VEo;Oo f�'S'-E
()

-OoO�;oOtiv.(o'-;O;uo�'.n-;; ;��;:��;a��::��::�:::.��:�i�oa:.f::
Edi

. . .. n \J os efeitos corrosivos da .água salga-

I I,
Fones: :.32:fl:l:.::rola) � ii Grande área de t�rreno ià cultivada ���ns�!���:�.d�:�os ����rci°JOã:

- • - • Pinto, 9.
_. -'

-

•1 Florianópolis _ Santa Catarina ! (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo.

,

'

/
.

: �••••••••••••••••••
,
••, 6 casas de madeira e uma de material.

TRATAR:

Relojoaria Progre'iSO
de JUGEND 8}> FILHO

CQMPRE- SEU RELOGIO PELO SERVIÇO ,DE
kEEMBOLSO POSTAL (,

Faça seu pediào por carta ou telegrama e pague
sómente ·quando receber.

t-
,

'

.1-
I

...

N. 31 cr$ 100,00 N 9 cr$ 26000

Urna maquina fotografica
americana de focil

Despertador de bolso

• manejo
<

ilumina a noite
Suis.o de qualidade

Noesos ..elogios são acampa :nhodo. dali re.pecti9o. certificado•
. ce garantia.

PEÇAM-NOS CÀTALOGOS _. ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Preço TiradeAt.•• 260 - Poraná

LIVRARIA ROSA
(RUA DEOD(}RO, N. 33)

ACEITA .ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRÁFICOS!

APRESENTAÇAO' IMPECÁVEL -- ENTREGA
'

RÁPIDA

Ouçam âieriainen te, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RBDIO JUBft' IVO. 9
1530 kilociclos oridee médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

sio FRANCISCO DO SUJJ para NOV4 1081'
lnformagõe. comoa Agente.

F· Icr ianôpolis - Carlos HoepckeS/A - C [- T'eletone 1.212 ( En i. c eteg ,

São Erancísco do Sul - Carlo» Hoepcke S/A -CC - T!leloae ó MOJ � <; � i\C <:

I Guia
I Publica relação dos comerotantes e industriais com sem pnde-

reços,
Cada guia e vendido acoinnanhado de um mapa rodoviár-io do

Paraná e Santa Catarina.

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

•

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAÍ
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra' 35 -- Telefones - 1562 - 15'65,
.

CONFÔRTO
SEGURANÇA

·RAPIDEZ

,Moedas antigas ou modernas
Tem alguma moeda antiga .em sua casa? Conferindo a data pode

valer até 50. contos!... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terá.

Compre um CNfÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

Cr$ 10,00 para cima. /

Obra rarissima e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: ,Cr$ 20,00

Florianópolis - nesta 'reca ião ou Escritorio J. de A L. Alves.
,
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

B_lumenau :_ com o sr. Christiano Knoll, no, Hotel Cruzeiro.

QUARTO PROCURA·SE

Estudante de Direito pro
cura Quarto .Mobiliado, com

ou sem refeições, em ambien

te de sossêgo.
Permutam-se referências.

Cartas para ARFON nste

do

!

II:DR.·��FA·�L
..

��'�·����·L�;;�,:Atenção! ! !
I DR. CARLOS LOUREIRO

I
, Em suas viagens à Joinvile

I DA LUZ limousines do

! ADVOGADOS '

I Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 _. Florianópolis

• .. reune som ... acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!

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

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de •

pagamento a Ion go prazo!

SchwartzmanD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

':j/A
Cx. 134 - Te1. KNOT

Flotieriopolis

CANETA PERDIDA - Foi perdida,
ontem, sem a tampa, uma caneta "Par ..

ker", Júnior, fle côr mai-ron, que, sendo

objeto de valor estimativo, pede-se a

(JU€"lU a arou a gentileza de restituí-la
nesta rednção, OU ao sr, Artur Beck, no

"Salão Progresso". Gratifica-se.

Paraná

��_tenção ! ! !
e Curitiba prefira as luxuosas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REALÇA AINDA MAIS A HOSPITALIDADE DE TUA TERRA, DANDO MELHOR'ACOLHIMENTO AO ESTUDANTE PO
BRE PELA CASA DO ESTUDANTE DE SANTA CATARINA

.-r-

nas, construindo-se, ainda no ano

I A primeiro ne maio de 1947, "ain- trabalha �obre o regime (I',:,

ac�.r-I
em curso, o prédio apropriado para

da na promissora manhã da gV1UO do de sobejamente comprovada cu- o mesmo.
de um Governante eleito pelo I ..�v()" ciência. Assim é que já se acnan. CHÉDITO RURAL r

instalava-se em Plorianópolis a pri- instalados, na capitel do Esta-lo, Os empreendimentos agro-pe-uá-
meira Reunião Económico-Agrrcola dois viveiros de mudas de essê n- rios em Santa Catarina têm-se res- '

'b
·

d
de Santa Catarina -, Iniciativa d,e cias, e mais sete deles s'erão hrcvc- sentido, até nossos dias, da auseu--

{{a O ra ..prlma' a seu Governo, congregou ele todos mente localizados em diversos pOll- cia de um sistema regular e per-

tos
Chefes de serviços e técn icos, tos do Estado, corno inicio de 1.I.:�.:a manente de financiamento que pos->

na ureza» do Ministér-io servindo em Santa I serie de empreendimentos qUe vi- sib'ilite ao colono e ao criador a
Vai-se reunir, amanhã, em Na têrça-f.eira '12 de abril às Catarina, da Secretaria da Agrit:ul. sam preservar e renovar a nessa exploração plna dos recursos que

São Paulo, um Congresso de 20 horas, e na qu inta-feíra se-I tura, das Prefeituras bem C�)lUO re- tão ameaçada riqueza florestal. a natureza lhe oferece; Na decor-e-
Jornalistas, para debate de guinte às 19,30, o Serviço Brasi- presentantes das nossas j�ssocia��úcs Graças a convênios Iirruados com rência dos estudos e providênc.as •

questões do ínterêsse da pro- leiro da BBC pretende irradiar Rurais e Cooperatfvas, �runicipalidades, com o Serviço :'i1a-1 tendentes a sanar essa deficiência..fissão. E avisadamente já se de-
uma peça de rádio-teatro pscl'Íla Em quatro dias ele estafante Ia- cional de Malar-ia e com as ac'rni- o Govêrno promoveu entendiruen->-

clarou, em nome dos organiza- "

d
. . -

d .l j ist
-

d f'por Geoffrey Pel.er-s, que, versará bor, e perqurrrçoes, e estu ..tos, . e n�s raço�s . as ,nüssas er-rovias. cs-: tos que culminaram com a' vinda a:'r dores dêsse conclave, que não sôbre a obra-pr íma da natureza, sadias discussões, de criticas cv-ns- ta o Acordo Florestal levando a Santa Catarina do Dr. Edgar' Ma-serão aceitos em plenário as-
o mais completo e perfeito apare- trütivas e elevadas, plasmou-se um vários e levará a tôdas as comunas, ciel de Sá, participando·das festiví-suntos de ordem política ou re- l" E blho por ela elaborado - o cére- planejamento econômico-agt icola (O nosso, staclo, os. erieficios de dades que ora, com tanto brilha rí ti !;:. _

ligiosa. Tantos têm sido, nestes . . .

bro humano. que vem norteando toda a ativi.da- sua atividade. mo, se efetivam, o qual fez obser-últimos tempos, os exemplos de , B NHEIROS 'R'POllCO a pouco o homem come- ele dos órgãos do poder publico que AlI 'CAI. _APATICfDAS vações, especialmente de. no5SU 1 ... -

desvirtuamento das reuniões
ça a devassar a bruma 'que obscu- assistem os que, em Santa Catari- Ainda como .decort-ência ele il)di- voura triticola, com o fito de ap.un rdêsse gênero que bem adverti-
recta as funções de d=tcrminudas na, lutam a batalha da nossa pro- caçõcs apresentadas na F Beuniúo o plantador e o moageiro pelo re-dos nos parecem os promotores ,

partes do cérebro, e, por meio de dução.
'

c,on,l. recursos do acôrelo el}.t,r() a

I girne
do flnanciamento. Espera-se"do Congresso de Imprensa ao

intervencõa, cirú rgícas, visando Podemos, COl11 real sati <.�f·<·,·<.·: 'o', C E t d I t .F�) A

1estabelecerem aquelas condi- 'f v
�

, - v= 111:;0 e o s a o, a nspe orra :-.c- dos esforços dêsse nosso graru e'

ções preliminares, que se justí-
alterar o equilíbrio da atívidade i lançar um olhar restrospectivo ';ô- giorial de Defesa Sanitária An iu.ul amigo que o crédito se estenda, e:'

ficam no fracasso de precedeu- cerebral, já conseguiu efeluar bre os resultados anf'er idos em construiu 16 banheiros ·calTap:lli· de manqira prática e acessível. .. os'

tes tentames. Não seria L':i 'YJS'
curas maravilho.sas. E' possível função das recomendações (wge�- cidas, que se distribuem pelos i_'rI 11- nossos pecuaristas e aos que oul ros :

sível a infiltração de intuitos que em futuro não muito distan- tões aprovadas naquele pr imeiro cipais municipios pecuaristas, se:'.,!t_, produtores arrancam <4> nosso rér,�

completamente divorciados da
te se possa curar os loucos,' alte- certame, que hoje se. vê repetido que 5 deles se localizam em terruo- til solo,

.

finalidade, do Corigresso e ove
rar a personalidade dos crímíno- para re-íexamc e atualizaçú-. das' rio desta comuna, realçante obicl r- MELHORIA DOS PROÇESSOS

resultassem na frustração dos sos e. proporcional.' aos miseráveis medidas e das indicações apresenta, vaç..o do 'interesse que os poclPI cs AGRICOLAS

bons objetivos visados pelos que 1101' infplJieülacl·e nasceram das, para complementação de u-nas públicos dedicam ao rcsguarrto da. A renovação da economia :Jg'ri--

profissionais da imprensa.
com UIU crrebro POllCO rl(';lPn \'01· ou substituição de outras. pecuária lageana. cola e pastoril repousa numa I' ,�vo-'

Todos estamos lembrado!': dos "ido, a oportunidade de uma vida CAMPANHA DO TRrGO Prosseguem as realizações, ne.,!(' Iução : o abandono dos processos >

ruidosos acontecimentos, ainda normal e feliz. Refletindo o pensamento dó Bra- setor, sendo que o programa t .. ,�ça- de rotina e a adoção de ll1etodo�,.
recentes, em tôrno da simples Asshn.: o aspecLo material elo sil, na ânsia de um largo p,asso para rIo inclui a breve instalação dr sistemas e recursos modernos que

eleição da diretoria da Associa- D r o b I e Dl a torna-se caela dia, a sua emane'i.i)açdO econômica. o quatro outros banheiros, 110S }IlU, possibilitem maiores rendim�ntos'

ção Brasileka de Escritores, à menos complexo; mas, pOI' 01lÜ'0 Governo de Santa Catarina llll:hi-' nicirios' r[e Campos Novos, São .10[[- com menor parcela de esforçts, o.

margem de cujos trabalhos lado, a parte espiritual compli- lizou esforço� e entusiasmos em quim, Jaguaruna e Canoinhas. que vale dizer, maior e mais r:1do
houve uma tentath:a de pro-

ca-se. :,-!prá o, homem nada mais favor da campanha ,rio trigo que o PHOFILAXIA E DEFESA A�D"AL ,nal aproveita\11ellto das energias.
nunciamento da sociedade ,ii. que uma simples máq uina ? Exis- ::vlinistério da Agricultura, com ta \1- COllsubsta aciando sugestões a, 'I'()' humanas. Neste particular,. a ação
cêrca de fatos' absolutamente til'á o Jiyre arbítrio, ou' será a ta abnegação, promove e p:ül"(Jci- vadas na 1" Heunião, aqucla i m'· da. Secre.tariá que dirijo tem-se o"i-
estranhos aos motivos da reu- pél"sonalieladp cio indi'vieluo ape- na. Boa soma dos significativos re- l\Ctoriª tOlilOU ainda medirias rffri- entado no rumo de uma franca J)(1-'
nião. Congressos de escritores nas IUl1 reflexo das atividádes de sultados obtidos nessa cl'Llzada '-'111 I entes de policia s:tnitária, pr()Jl!()- litica ele repulsa ás velhas e Rl;t[1,
não têm sido menos turbulen- um órgão marayill1oso mas PUl"a- território c-atarinense, é deviria '1 vendo a vacinação intensiva na;; zo- quadas práticas, preconizaú10"
tos, em nlzão de se insinuarelll menle matel'ial? Conseglliri.\o os sadia politica de colabo,ração c in- llas lniectadas ele raiva. No que bn- através ,de suas repartições subor
neles intenções políti,cas, as cientisLas, para o bem ou para o ter-reladondl1lcnto que o regillle ge ii peste suina, intensa e brut:ll dihac}as. e adesas, a aeloçã'O da'lue-
quais 2cabam prejudicando, mal, transformar o 'homem com· do acôrdo único veio instituir e.,' '

) tem sido a luta empreendi,da, Tn:bs las diretrizes 'que a técnica Illoder-.
nâo já sàrnente os trabalhos pletamenie, Psr IIIUJical' o g(\nio pOl:cional aos serviços estaduais e as medidas aconselhawis fora'�i t,)- na aponta como as mais eficientes,
programados, serão extensiva- e enobrecer a consci(�ncia torpe federais. As 37.0ÚO· tonelaclas de madas, Em Servo de Defesa, nÜL se lógicas. e rendosas. Entendo que 50--
mente os interêsses de tôda e' grosseira -? Tudo são perguntas grão da safra 1946 - 1947 se tr ans. tem conhecimento de camp<11l1w mente o trabalho e o uso das fOl"-
uma grande classe de traba- que cabe ao futuro l'esj)ond.('r, mas formaram nas 84.009 da seguinte, que haja assumido tamanbns I.)L'O- ças novais a ciência aplicada Pl'SSÍ-_
lhadores intelectuais. s.eja qual fo ra l'espo.;La a ciência

}IUe espigaram os cem milhões ele porções, já pela envergadura dv bilita ao homem, ensejarão ao bra-
Evid '�ntemente, os objetivos não poele retl'Oceder do ponto em quilos ela exuberante safra receHI- problema, já pelas condições ad- ço produtor o máximo proveito dos:.r,

duma reunião de profissionais que cllegou. Só nos rpsLa espe1'a1' colhida. Para a obtenção ele IPe,st: versas que o cercaran{; já pelos rc- rendimentos da terra.
deveriam cl'ngI'r-se ao esquema Cjue lado a la,do à!ciêllcia 11131'che a I I Itão farta e promíssora colaborou de_ su tal os :; tamente compensad('l'es CONSEHVAÇÃO DE PRODUTOS
de reivindicações da cl.asse. civilização, e CJU� o homem deixe cisivamentc a confiança que � C(�· para a economia particular p pú-

E'sse e' o caso dos trabalhado ao senso comum o controle dos co- bl' E'�
-

missão Mixta do l'r'igo ,rlcposituu . lca. sta ail10rIa em vias rle con- c câmaras de expurgo, para a gCIar-'·
res I'ntelectuaI's que por na-o nhecimentos que acumula co, 111 cres-"

, nos agricultores,' distribuindo-lhes, clusão o posto modelo de e1esii'fec- da e conservação dos produtos das.
haverem logrado impedir o des- celolle rapidez.. .

l'L I
graças aos apreciáveis reCllrsos da ção de vagões para alúmais viv(;'i lavouras, é 'providência das l1!ai:>

virtuamento daqueles móveis lí- pl'ograma, que ,se 1 n 1 LI a mui- co _ •

l
,.

t A Ob 1" ;)ecç:w .cIe Fomento Agncola e ao em Pôrto-l:nHio e quatrocentos mil llrgentes e para: cuja solução não
CI·tOS contI'nllam a lamentar a o pl'opnamen e l'a 1'una ria ..

.c,

1\' t
'

"d
co

trabalho lI1dornlldo dos serv'dOl"r"'; suínos vacinados e uma renda l)l't!- tem os téCIÜCOS do acôr,do úni!'o eausência das soluções que não a w'eza, e o 1)l'I01ell'O e uma sé· . _ ,-
h 'f' l' BBC

_.

I'
dessa modelar repartlçao, cel"c� de ta .'iuperior a tres milhões de cru- da Secrtta.ria regateado esforço� e,_

C egaram a corporI Icar-se el'Yl Ie que a pro])oe lrrac tal' de
conclusões dos debates., por h�: agora em diante, sôbre novos as-I

12.000 sacas de, semente, quantil�a. zeiros, em 1948, sã:o algarismos �IIIC recursos. Gog,ita do problema o 1']a
de essa (lue sera elevada para ce' bem atestam a febril ativ'idade cLi no Salte e os entendimentos qlle te-

verem soç_Qbrado à aluvião das pectos da ciência moderna.
"

< < ,-

moções de caráter político-ex- \ ca de 20.000, na campanha as�isten· rlcpel1dência do acôr,rI'o único I'I'S nho mantido com as autoridades da
Cial da pr'o'X'!'lna safra QlJer'O sall' pOllsavcl !Jela defesa sanitárl'a ·1,15 Hepública me autori-zam a afirlllal�tremista e às questões de fac- NOITES THOPICAIS _ Dias 3 ... ,I

'

.•
'

•.. -
,

- L • entar' pOr'(llle me e' 11't a nossos valisoos rebanhos.cionismo que agitaram os seus de Abril ',' I 1Il o c,. i"C; o

trabalhos e lhes desvI'aram o trabalho da Comiss::io Mixta do TrL LABORATóRIOS armazens está a depender apenas.,Barraquinhas, música, alegrIa T b
' . .

go que, congregando téenicos �. ,)S am em a Indicação para reapa- de verbas extraordinarias ([ue se-
LOCAL - Pateo do Instituto Bra- Chefes dos serviços federais c es- relhamento do laboratório de L",i', jam ,:otadas ao Ministério da A:;ri-.sil-Estados Uni,dos.

taduais ligados ao problema, "em foi executada, achando-se este cs- eultur::j.
'

supervisionando a campanha en· to. tabeledmento em 'plena atividade, A localização dêsses qeposilor.
CÂMARA dos os setores, do que resultou so- E sua produção de vacina an tirra- nos centros produtores consubs-

ma de esforços e unidade de orien-I bica, somada à ele seus congelwrcs tancia três dos grqndes fatores qlle '

tação e.de próposito para os or- de Arar:angtrá e Mafra, recem-inuu- garantem tranquilidade e conf\an-

gãos executores dos trabalhos, gurados, e do de 'São José, vem F'R" ça ao prodiJtor solvendo-lhe os

ACORDO FLOHESTAL sibilitanr;fo sej�1lJ plenamente si.tis- problemas de conservação de trélns-

Dentre as resGluçõcs da primeira feitas as necessidades do Estado, porte regularizado e, do pró-rrio
Reunião Econômico-Agricola cuja bem C0l110 atendidos os _reclame.,; c financylll1ento, pelo sistema lia

efetivação é-me grato registra.: nes· solicitações de outras entidade�', ft- "warrantageln".
le segundo conclave, ressalta a da derais. Além destes merecem

rcs-I
PADRONIZAÇÃO ,DE PRODUTI>S

criação do serviço Florestal do saltados o novo laboratório para fu.. MaIs uma' séde de indicações da .

r;stado. ESSe servi.ço já s'e encontra bricação de vacina contra a jJ':'.l't F Heunião Econômico-Agricola foi
em pleno funcionamento, criadtl suina, localizado na sede da IIl�P(:', transformada em realidade qi�an--

que foi pela lei Estadilal 11l1n1('J'0 torla, que tem 'já várias partidas r do,. atravéz a Diretoria de E�f)-

181, de 22 ele novembro ele 1948, c elaboraelas, aguardando apenas os Conclue na' 3á. plg.

U DISCURSO no DR. LEOBERTO LEAL NA SESS�W SOLENE ru:

JNSTALA()ÃO DA 2;a llEUNlÃO ECON6JlICO-AGRíOOLA DE .'lA ,Y'I '_J,

CATARINA, REALIZADA EM LAGES, DE 12, A 18 DE MARÇO DE UJli9.

resultados dos testes, para sercm ,

:

distribui das aos criadores e de ya-,

ci na contra a aftosa que estará em

produção dentro em poucas sema-

florlan6polls, 3 de Abril de 1949

o MOMENTO

CONTRA CUPA,

OUEDA�DOS .tA
IELUS E DEMAIS

AFECCOES DO

A construção ,de armazens, .,,j los:

qlle a consecução de uma rêde de

curso normal.
Uma reunião de jornalistas

constitue ambiente igualmente

Pdr?píCiO às incudrsot-e.st de ,certas DR.
1 elas, menos a s rI as as rei
vindicações profissionais ou ao

concêrto de princípios ou nor

mas por que se devam reger,
dentro do que se.riam as linhas
mestras da ética jorrialística
no país, os que fazem profissão
da imprensa. Aliás, fi de pre
sumir-se que a precaução dos

promotorei do Congresso dos Estamo� entre os 'que, nessa
Jornalistas a instalar-se ama- expec.tativa simpática 'e otimis
nhã em São Paulo já se funde ta, acreditam nos excelentes re
em razões muito à vista nos sultados do Congresso Nacional
meios ligados à própria clas- de Imprensa,

.

desde' que, sem
se. Todavia. a advertência lan- desvios no seu plano de traba
çada de público e que permite lhos. busoue os objetivos licita
crer na prévia repulsa oficial do mente visados
Congresso a quaisquer debates _

E daquí, q nossa antecipada
de ser:ti?O ':políti��-partidário I saudação aos homens. de im
ou relI��oso e suflclentemente prensa que se congregam na

tranqUIlIzadora :I?�ra quant�s, I capital bandeirante para uma
em todas as regloes do paIS, bela e auspiciosa demonstração
trabalham no jornalismo e

eS-Ide
solidariedade classista e de

peram ver coroados de pleno confraternização espiritual em
êxito os esfôrços dos que se reu- tôrno da elevada função do
nem

_
para yrcr._0r e reclamar jor'nalista� a serviço da socieda

soluçoes de mteressc da classe, de e da Pátria .
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