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Retorneu, ontem, à Capital da República,' via aérea, Sua Eminência o Cardeal Dom
Jaime de Barros Câmara, a cujo embarque compareceu Sua Excelência o Senhor
Governador José. Boabaid, acompanhado do seu Secretariado. Ante-ontem, Sua Emi
nência estivera em Palácio, retribuindo a visita que lhe havia I feito o Governador.

, Ataque da Russia ao Pacto do AilânUco
LONDRES, 5 (U. P.) - Num estão procurando privar a In

esfôrço de última hora, a União glaterra de alguns dos domínios
Soviética atacou o Pacto do britânicos.
Atlântico Norte protestando \ Não foi revelado de pronto o

contra 'a particípação da' Itália, texto das notas endereçadas à,

da Noruega e da Dinamarca Itália, Noruéga e Dinamarca,
nêsse pacto. A Rússia enviou no- pela União Soviética, mas cer

tas de protesto para êsse efeito, tos funcionários sugerem que
diretamente aos govêrnos dês- talvez sejam semelhantes os;

ses três países. Anteriormente seus têrmos, aos das notas en

os sovíets haviam protestado viadas aos demais signatários,
contra êsse Pacto, em notas di- fundadores da aliança.
rigidas aos governos dos demais Ao atacar a idéia de um pacto,
signatários, salvo a Islandia e para o Pacifico, o rádio de Mos

Portugal. Até pouco antes da cou disse que com êle os Esta
assinatura do documento, êsses dos Unidos procurarão entrin
dois países não haviam recebido cheirar-se nos domíníos brrtã
nota alguma. nicas, para destacá-los do Im

,

A mensagem russa foi entre- pérío. Britânico. "O programa.
Rio,' 6 (A. N.) - Sob os aus- gue no Ministério do Exterior do blóco do Pacifico, que se está

V1 picios do Govêrno, vários esta- dinamarquês às 2 50 hora de formando, é claro", disse o rá-
Quando regressei da, Russia, minar as escols sob a unica au- belecimentos industriais vêm Copenhague.' Um',mensageiro dia, divulgando um artigo pu-

em 1948, meus artigos publica- toridade .do Partido Comunista. fazendo, há tempos, estudos pa- soviético visitou, também, cedo blicado no Pravda, "Trata-se de
dos nos Estados Unidos tiveram As disciplinas tradicionais, o

ra a fabricação de um trator boje, o Ministério do Exterior desencadear uma guerra porcerta repercussão e, em conse- aprendízado .do .ler, escrever €; de caracteristicas ongmais, norueguês, mas a nota dirigida parte do blóco imperialista conquencía, recebi um convite do, contar, as línguas, as ciencias mais facilente aplicáveis às à Itália sómente foi entregue às tra as' fôrças que defendem umadiretor da escola que frequentei e as artes foram afastados du- condicões do nosso sólo. Três 5,30 da tarde, hora de Roma, paz estável e democrática".
quando rapaz no estado de In- rante os estudos .coletívos de dêsses estabelecimentos já cons- Entrementes, o rádio de Mos-
díana, minha terra natal, para I "projetos". Esses projetos (ou truírarn modêlos das máquinas cou prossegue com sua vigorosa" O rádio difundiu também umfazer uma conferencia sobre as- "complexos "), em torno dos em referência, cuja necessída- campanha de propaganda con- longo artigo do "Pravda ", prosuntos da União Sovietica. Co- quais os novos estudos foram de se torna cada vez mais acen- tra a aliança, alegando que a testando contra o Pacto do
mo devesse falar li estudantes, organizados, envolviam assun- tuada para a modernização -das mesma tende a estabelecer a Atlântico e acusando os Estados
escolhi a Educacão como tema tos ligados diretamente com a atividades da lavoura do país. dominação anglo-americana no Unidos de se estarem prepararide minha palestra. vida do proletariado ínternacío- Um dêles será experímentado, mundo. Moscou criticou tam- do febrilmente para' iniciar aAgora, entregando-a a ím- nal. .. hoje, com a presença do pre- bém as propostas de criação de agressão". Acrescenta êsse ar-'
prensa mundial, dedico a todos De certa época em diante, pO-. sidente da República e do Mi- uma aliança similar de potên- tígo que o pacto "visa intimidar
os estudantes de todos os pa- rem, tendo mudado a linha po- nistro da Agricultura; tendo cias do Pacífico e recorreu aber- aquêles Estados que não estão
íses que amam a liberdade. lítica do governo sovíetíco, do sido construido sob a direção tamente ao ardil de procurar dispostos a se inclinarem . ante
A Educação, na União Sovié- Internacionalísmo revolucioná- do engenheiro Miranda, com a semear a discórdia entre os Es- as ordens do grupo anglo-ametica, ocupa lugar de suma Im- rio para o desenvolvimento da' colaboração de um técnico tche- t>Qdos Unidos e a Inglaterra, su- rtcano, que pretende dominar o

portancia. Os propagandistas economia nacional, com Planos coslováco. Ainda êste mês de- zerindo que os Estados Unidos mundo".
russos dão uma atenção trans- Quinquenais, sofreu a Educação, verão ser submetidos a expe- ,""
bordante as menores realiza- na Rússia, nova violenta refor- ríêncías, em Santa Barbara do
ções por ela conseguidas. E a ma. E todas as escolas passa- Sul, vários modê los apresenta
razão de 'tal entusiasmo é eví- ram a fltzer experíêncía .suces- dos pela Fábrica Nacional de
dente: as escolas são essenciais sívas com métodos .rtestínados Motores.
aos lideres sovieticos, tanto co- a produzir especialistas no mais p---
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mo preparação dos joyens em curto espaço de tempo, As me-
. 8fif ii OU erencla

apoio do regime; como para minas passaram desde logo a re-

I d T b Ihtreinamento dos trabalhadores ceber instrução sobre serviços • O ra' a o
auxiliares e os meninos trei
namento militar.
O sentido internacionalíta da

Educação transformouse nu

ma especte de nacionalismo in

transigente, mais próprio para
o tipo de vida adotado por traz
da cortina de ferro."
Nessa ocasião tiveram inicio

as mais absurdas medidas no

campo da educação e do ensino
A historia foi re-escrita de mo

do a se ajustar ao novo "naci
onalismo" sovietico. O Antigo
anti-capitalismo bolchevista ce ,

deu lugar à mais incrível cam- Rio, 6 (A. N.) _ Durante a
panha de anti-ocidentalismo e sessão de ontem da Comissão
de firme combate ao extran- de Finanças da Câmara dos
geiro. Deputados, foi aprovado o proO absoluto isolamento do. jeto que concede o auxilio de
mundo exterior ficou sendo 200 mil cruzeiros ao professor
condição sine qua non para que Bruno Lobo, atualmente nos
a pretendida visão Marxísta-Le- Estados Unidos.
ninista do mundo se fixasse na

mentalidade dos jovens. O mito
da absoluta superioridade, da
invencibilidade e da infalibi
lidade da União Soviética s'e
ria destruido por si mesmo, se

os jovens russos pudessem ter
algum intercambio cultural com
o Ocidente.
Na revista 1?olshevik, NO 18,

de 1948, pg. 15 lê-se este tre
cho inacreditável "O orgulho
nacional sovietico, baS'eado na

compreenção da inegualada su

perioridade da cultura, da ideo
logia, da ciencÍa' e da moral 80-
vieticas, forma a base do patri
otismo que as escolas sovieticas
procuram ensinar."
Os propagandistas soviéticos

afirman, atualmente, que as

matrículas nas escolas da Rús
sia estão novamente atingindo
o nivel de 'antes da guerra, .de

Conclue na 3a. pág.

Os observadores dizem que há
pouca dúvida de que Grornyko ata
cará o Pacto do Aí.lantico,: porém,
ninguém sabe como nem quando o

fará. Acentua-se que Moscou ,já
preparou o terreno paraisto, cha

preparou o terr-eno para isto, oha-

gido contra a União Soviética.
O sr. Herbert Evatt, presidente

da Assembléia Geral, declarou que
pretende abril' a sessão com um

nov? apêlo para que as gr'audes pó
Dele-l'Iftcão de tências cooperem para manuten-

, � , .

. cão da paz e, 'em seguida, deseja Rio, 6 (V. A.) - Foi m�rcado �a-
arqu.ttetos acelerar 'o riLmo dos trabalhos o I ra o próximo dia 9 a instalação,

máximo possível. Espera-se que a ,: aqui, do Congres�o Pró-Paz. ��a.Rio, 6 (A. N.) - Deixou
Assembléia possa encerrar seus lando novamente sobre o asslll:tü, O

bntem O Rio, com destino a Lis-
trabalhos a 7 ou 14 de maio pró- general Delmiro Andrade, preslOcl1-bôa, uma numerosa delegação -

d E C b L

ximo. A reuniã,o de amanhã será te da Associaçao os 'x- om a ..<;n,·
de arquitétos brasileiros, orga- b duma simpIe.s formalidade. Alg'uns tes, <disse que o certame o e ec!: anizada pela secção local da Fe- .

Iministros do Exterior, que assina- orientação il1ternaclOna, aCreSCl'llderação Internacional de HaP.i-
tação e Urbanismo, com a cola- mm lroje o Tl'atado do Al.lantico, tando:

.

,

om Washington, deverão compare-; - "Nossa associação não é par-boração do Instituto dos Ar-
cei'. ,tirlária, po risso protestamos con-quitetos Brasileiros, ofic�alizado 'd C II Npelo Ministério da Educação. O primeiro choque' na Assem-

I
ira a l)articipaçã? o onse .10 a�

bléia é esperado amanhã no Comi- I cionaI num movllnento enllnente-Chefiará a delegação o arqui- .

té ele Iniciativas. Acreditam alg'uns mente politico. Esse Congresso seteto Nestor de Figueiredo, pro-
fessor da Universidade do Bra- delegados que o grupo se oporá pc,de exercer ação nefasta no espi

a que a A.ssembléia, considéro os rito da nossa 1l10cidadé, que :'1c11-sil, dela fazendo parte delega-
, casos do cardeal Mindszenty, na mente se arl'cbata por ql}e não êdos especiais dos Ministerios da

-

d b h Hung'l'Ía .p dos 15 lideres protes-. verd.ade�ra paz o que êles praticam,Edueaçao, Fazen a, Tra aI o e

Vfação� A delegação estudará tantes bulgaros. O ComiLr reco- e sim o afrontamento dos moços
em vários países da Europa os menda, mas a Assembléia r quem: realizando, assim o jogo do comll

problemas do urbanismo e re- rlecirlr sr deve OH não discutir um' nismo, que pretçnde desviar ()

centes solucões para a constru- assunto. Depois nas formalidades lllundo 00 caminho da Democra

ção de habitações econômicas .. I inictais, as auloridadp.s da O:'\U cia".
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A realidade soviética [Fxperíêncíe de
um tratorP@r GEORGE DEXTER

�.
, ,

e tecnícos necessários a econo

mia do pais. A afirmação que se

lê na Sovetskaya Pedigogika
Pedagogia Sovietica N. 10-11 de
1946 de que "a questão da edu

cação é a propria questão do

progresso do estado sovíetíco, no
caminho para o comunismo"
não é apenas uma frase. Para
os' educadores sovieticos "as es

colas não podem se satisfazer
com simplesmente instruir as

pessoas. Devem tambem fixar' a
ideologia comunista na mente
-das novas gerações, crear uma
visão Marxista Lenimista do
mundo e inculcar o espirita do

patriotismo sovietico e das ideias
bolchevstas". (Kultura Zhizn, n.
24 de 31 de agosto de 1947.
Daí não admira que as esco

.Jas na Rússia sejam em ultima
analise dirigidas não por prores
fiares ou educadores, mas pelo
proprío Partido Comunista, A

oríentação educacíonal na! União
Sovietica é sempre um reflexo
perfeito da orientação poli tica
de cada momento. Os programas
são continuadamente revistos e

adaptados às necessidades do
regime.
Ào tempo da Revolução, a

grande maioria da população
russa não estendia nem apOia
va os objetivoS' bolchevistas. Os
professores de então, educados
sob o regime tzarista, eram niti
damente hostis ao novo regim.e
Em vista disso, os bólchevistas
reformaram inteiramente a or

ganização escolar e tiraram toda
nização escolar e tiraram toda a
a autoridade dos profess'ores. O
Komsomols (Juventude Comu
nista) �e os Pioneiros (organi-J

zação de creanças de 10 a 16
anos de idade), pas,;;aram a do-

Rio, 6 (A. N.) - Afim de par
ticipar da Conferência-Interna
cional do Trabalho, a ser reali
zada' em Montevidéu, o sr. Ho
nório Monteiro para ali seguirá
na segunda quinzena dêste
mês. O Ministro do Trabalho
chefiará a delegação brasileira,
na qual farão parte represen

tant; dos empregados e dos
empr gadores.

200.000 cruzeiros
de auxilio

.

Grott1yko prepara-se'
Nova York, ti (fJ. P.) - Obser- esper-am que o ComiLé Polí-tico ini

vadores da ONU opinaram que cie as discússões sôhre o caso das
Andrei A. Grornyko, delegado da colônias italianas. Também deve
união Soviética, está preparando rão ser considerados os casos da
um violento ataque conlra o Pacto Espanha 'de Franco, dos indianos
do Atlantico Norl e, a se]: elesferi- na Africa do Sul e o direito de
do ríunante os trabalhes da Assem- voto. Uma f'orite italiana revelou
bléia Geral das Nações Unidas, que o sr. Carla Sforza, ministro do

Exterior da Itália, fará um apêlo
pessoal em favor de uma "solução
juste" para os casos elas colônias
italianas. O sr. Alberto Tarcbiani,
embaixador italiano em Washing
ton, declarou à imprensa, recente

mente, que a Itália procurará as

sumir uma procuradoria sôbre tô
das as suas antigas' colônias. Um

poda-voz italiano declarou boje
que o seu país entrará nas discus
sões ele "espírito aberto" e "dis

posta a colaborar com a ONU para
encontrar uma solução justa".

\

que Se instala amanhã, às 17 horas,
(tempo elo Rio). Ao chegar aos Es
Lados Unidos, na quarta-teíra pas
sada, Grornyko se. recusou a falar
sôbre o Pacto do Atlantíco e des-
de então não mais apareceu em

público, não lendo assistido a ne

nhuma das reuniões preparatórias
da ONU.

n Paz dírigida no
interêsse . russo ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS

uteis

Sul ftmérica Capitalização S. fi.
SEDE SOCIAL: Rio de .Jsnetr»

Distribuição de Lucros do Exercicio de 1948
Pagam-se, na Sede da Companhia,'no Rio de Janeiro, nas Surcnr

sais e nos Escritórios dós Estados, a partir dó dia 11 do corrente mês,
. os lucros do Exercicio de 1948, a que têm direito os titulas com ()

prazo de participação terminado, de acôrdo com os Artigos 11 e 12
de suas Condições Gerais.

Conforme Helatório-Balanço de 31 de Dezembro pp., já publicado
e aprovado peJa Assembléia Geral Ordinária reaIízada em 29 de Mar
ço de 1949, a IMPORTÂNCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTAD;)
RES J?E TITULO é<de :

I

CR.S 11.550.935,00
(Onze milhões, quinhentos e cincoenta mil novecentos e trinta c

cinco Cruzeiros), que serão pagos à razão de:

único;

'a) Cr$ 1.074,80 (Um mil e setenta e quatro Cruzeiros e oitenta
centavos) para os titulas de Cr$ 10.000,00 Saldados por. pagamento

I
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TERÇA-FEmA
:A.uto-Vlaç!o Catar1n�nH - P&rto ,Al.

gre -. 6 horaa.
Auto-V1açA'o Catartne.."lN - CUritiba

- ti horas
Auto-Y!açAo Catarlnen.. - J Jomnll
- • hOraJ.

Au(o.Vlaç!O CatartnelllH - 1'l,bM"Ic
- 6 horas.
Expresso 840 CrIF.óYlo - t.acun& -

7 noras.
Emprês8 GÍória - LquDa - 7,*

e 6% horaa.

Na Capital Expresso Brusque:na - Bruqu. -
16 horas.

Ano ..........•.• Cr$ 90,00 .Á"\to-VlaçAo ltaja4 - Ita·jIJ - 111 J:1o.

Semestre ...•••.. Cr$ 45,00 rakápidO Sul-Brasileira
Trimestre ......• Cr$ 25,00 13 noras.

M' Cr- Rápido Sul-Brasileira
I .es 'I' 9,00 6 horas.

Número avulso .. Cr" 05
-._...".-- Qüü'rA-1'EilU

•

'I' " o

� I
.Á.uto-VlaçAo Catll!l"1nenH - Cur1tfbI

NQ Interice _,---
�

- 15 horas.
.

-......�._--�... , ....... - Auto-V!aç!o C8tartn.nH - Jomvil.

� �o .•.......... Cr$ 100,00 _ II horas.
__

� .. :-:-.

,)
M�estre ••••.... Cr$ SO,O? t �

-.A���=... ��� "- Li.ã'uíii
Trimestre ••••••.• Cr$

35,Oot� I RápidQ Sul-Brasll�ira - Curitiba
Número avulso .. Cr$ 0,60 6 lml'flS.

.-

_ . Ráp'Jo Sul-Brasileira - Joinvile
- • 13 horas.

I
AnúnciOllDiediante contráto

.Expresso
SAo Crt&to..ao - I..ac1ma -

•

7 horas .

...,;;_

}
ExpreSfiO Brusqu� - BrwIqu. -

._ 16 horas.
Os on_. mesmo não Aut.').Viaç!o I;t;ajal _ Itaja! - 1. J:1o.

publicados, não serão
.

raso
_ Nova TIrUlto

devolvidos. Expresso BrusquenH

I·
A direção não se respon-

- ��';�lã�f:aSÚl, Brasil - 'Nrto Alearr·
- 8 horas.

sabiliza pelos conceitos ' QUINTA-�
emitidos nos artíaos Auto-Vlação Catartn.e1lM' P&rto

,.. Alegre - 6 horas,

assinados. Autu-Vlação Catal.'lnenH CurlUba
- ti horas.
AU!to-Vlaç!o Ca,tu!nenH ,JolnTlle

,.""J"J'.....-_........... _'a .....',,;0 __,.....-........ _ II horas. I
Auto-ViaçAo Catarlnenee Twbatrlo

- (I horas,
Á'�to-VlaçãQ C'atar1nen.w - I..ac1ma

- 6,30 horas.
Exp}'esso SUo CrLstoTao - Latruna -

7 horas. .

�prêsa Glória - Lacuna' - • 1/2
e 7 1/2 horas. _

Expresso BrusqueD.M - Brusque -

18 horas.
.A.uto-Vlaç!l.o IUja! - ltaja! - 18

bo.l
ru,

Rápido Sul-Brasileira Joinvil'2
13 horas.
Rápido Sul-Brastleíra - Curitiba -

6 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - X.peco - ..

rerça-tetr« -�.r'
- • horas.

�:iW SEXTA-FEJiRÂ
8,00 - JoinvilIe RodonArI. Sul Brasil - P6no .A.lecn

- � horas.
Auto-Vlação CatarlneJlH

- l5�hor88.
Auto-VlaçAo Catarlnen..

- • horas.

Viacão Aérea
,Jt

Horário
Segunda-feira

I'TAL" - 13,00 - Lajes.
PANAIR - 1.0,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZ]jjIRO DO SUL - i3.55

fior1.f-

"TAL"
Cur itíba - Paranaguá
- Santos e Rio.

, �"\ tI{ 10,40 - Norte
'dlt.l!:.IRú 00 SUL - i2.00 -

J(orte
VARIG - 12.30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

()uarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -

.. 1Q,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Itorte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
.

- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - S:uI
CRUZEIRO 00 SUL

'.orte
CRUZEIRO DO SUL 15.30

Sul
Sexta-feira

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

:lforte
PANA\R - 10,40 _..:. Norte
VARIG - 11.4'0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

6ábwl0
"TAL" - 8,00 - JoinV'iIIe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 1.2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _! 13.55 -

Jlf'orte
'

Domingo
PANAIR -.1.0,40 - Norte

J CRUZEIRO DO SDT.... - 11,00

l �ANAIR -- j,3,50 8�� lL:!J!L�

ExprêSl!O São �rrtOvlo - lAguna
7 .horas.
Auto-VlaçAo Itaja! - ltajIJ - 1. )&o.

n� �.
EXpresl!lO BrIuIqUenH - BrwIqu&' -

16 'horas.
Expresso Brusquense - ,Noya TrentC'

- 16,lIO horas.
Auto-Viação CatarineJlH - Jom.vll4

- • horas.

.Á.uto-VlaçAo Catulnen.H - Cunttba
- ti horas ..

Rodovlér1a Sul-Bruil � HIIl"to .A.leer.
- 3 horas..

Rápido Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

b) C '$ 891,00 (Oitocentos e noventa e um Cruzeiros) para os ti
tulos de Cr$ 10.000,00 de pagamento mensal ou misto,

sendo observadas,
proporcôes,

para os titulas de outros valôres, as respectivas
..

Escritório Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 17 sobrado.

A DIREtORIA

Joinvile

<,

A vista

Curitiba

,I

q
"

••
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Médico efetivo do H.ospital de Caridadt!J

Serviço especializado em DoelllÇas de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Consultório:

Rua Tiradentes, 9

Residêncià:
,

Hotel La

Joinvile

Curitiba

Enrolamento de motores, dinâmos e tr-ansformadores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e aéessorios, outros aparelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA

Rua Tte .. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora�

CURITIBA TE.LECRAMA; PROSE'BAAS
.

Curitiba

Auto·Vlação CatarlLllenee - �
- 6,lIO horaa.
Expresso 810 Crtstovlo - La4rWla -

7 horas.
Auto-Viação litajaJ - Itaja! - II ho-

1�a8.

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul.Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Bt-asfleira

6 horas.

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Coo.tituiçQO de Soei.da:l..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Doolarat6rlo.

E.orit6!'io 'e R.eidencia
Rua Til-adentelll 11.

,"ONE -. 1468

Cirurgia - Clínica -Obst.etrícia:
Dr. Antônio Dib Mussi

O mais provà.v01
é que tenha sido provoca
da por excesso de acidez
no estômago, o qual. com

frequência, resulta em fla
tulência, hiperacidez e ou

tras perturbações digesti
vas. Um remédio de' con
fiança é a M A G N É S I A
BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o

funcionamento regul�r do
estômago. MA G NES IA
BISURADA alivia ràpida-

,i mente as perturbações es

I tomacais causadas por ex

I' cesso d� acidez.

\...
Em pó e em compl i il"idOJENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados Que

tendo regressado de sua viajem .am
E&tados Unidos ,da América do Nor,
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral réabrirá seu e&(;ritório

(Rua Presidente Coutinhn 'no 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe.

ANTIÁCIDO !!,ESTlvg
rando continuar a merecer as espe· CASA
ciais atençl\es de seus amigos f Compra-se uma de preferên-
.cliente&.

I
cia com -fundo para O- mar.

Pedro Medeiros, Auxiliar Informações nesta redação
.f

BABADO
Auto-Vla.ção Cata.rlnenee - CUritiba

- 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas. I

Rápido Sul-Brasileira
6 horas.
- " noras.

Auto-Viação Catar1nense
- ti horas.
Auto-Viação CatarmenH

- 6 horas.
EXDr�sso 840 Cr1StoYlo - ugw!a

7 hora.s.
ExpreSIID BrusqueIlft - BrueQu.

14 horas.
Autc-VlaçAo ltaja! - Itaja! - 111 ho.

rs,8.

Expresso BrusquenH - Non Tr9nto
- 9,;'0 horaa.

.

Expresso Glória - Lq'una - • 1/2
• 7 1/2 hOl'u.

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba .-

6 horas.

Arvores Frutiferâ� enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

Joinvile

Curitiba

Joinvile

Curitiba

Jolnvile.

Escritório Técnico
Cid Roche Amaral

MAGNIÉSIA

BI'SURADA

Arvores fruliferas
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Rep resentaç·ões.
FIRMA IDóNEA,' ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ÂNOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE'PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245·- SÃO, PAULO.

Porta
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Gaucho - Hortencio ·C. Rosa. Mestiça - l° prêmio __:_ Trevo A ealidadettê<' . '.

umto
.

.t:;xposlção Agro- _ Raja - Quixeramobim - Hortêncio C. Rosa.
.

.

r .�4�·� .:.
��")���

Raça Jersey - 1° prêmio - Boneca - Bonita - Boêmia conclusão da la pagina'

Pecuória de LOJIIIes _ José Luiz Ramos. vendo chegar, em 1950, a posição
Raça Flamenga - l° prêmio - Mimosa - Edmundo Ar-

bem superior. Mas a diferença

. Os Campeões. ruda.
entre o total de matriculas em

. Raça Flamenga Oveira _ 1° prêmio - Lote de 3 novilhas
1939, é de pouca mais de um

CAMPEÃO GERAL - Hereford - TROVÃO - Manoel _ Agnelo Arruda. 2° prêmio - Lote de 3 novilhas - Agnelo milhão. E si considerarmos qUQ
: de Lima (de Vacaria, R. G. S.). Arruda.

em 1939 o número de creanças
CAMPEÃ GERAL - Devon 63 _ ARMANDO RAMOS Raça Flamenga Vermelha - 1° prêmio - Lote de 3 noví-

russas em idade escolar não
(Lajes - S. C.). lhas - Mancilio Fígueíredo. 2° prêmio - Lote de 3 vacas .-

matriculadas em 'escolas era de
RESERVADO DE CAMPEÃO GERAL -, Schwiz ...,...:. LORD Edmundo Arruda.

.

2 a 3 milhões e, em 1948, o nú-.
- Emiliano Ramos Branco (Lajes). " Raça Flamenga - Machos - �o prêmio - Lote de 3 ma-

Ilhõ
·RESERVADO DE CAMPEÃ GERAL - Holand - VIOLE- .

ta Avíl 20
A'

L t d 3 h' mero se elevou a 10 mi oes,
chos - An da Cos a AVI a. premio - o e e mac os .--

a impresão que ríca é que o go-
TA - Manoel Antunes Ramos (Lajes). , Arí da Costa Ávila.

verno soviético pouco tem rei-
CAMPEÃO RAÇAS DE CÕRTE - Hereford TROVÃO Raça Caracú - 1° prêmio - Lote de 3 terneiros - Dr. In-

to pela educação de seu 'povo.
•

- Manoel Claro de Lima (Vacaria). dalécio Arruda. 2° prêmio - Lote de 3 novilhas - Dr. Indalé-
A educacão elementar foi aCAMPEÃ RAÇAS DE CÕRTE - Devon 63 Armando cio Arruda.

que recebeu maíores cuidadosRamos (Lajes). ,'"
. Raça Holand - 1° prêmio - 84 _ 85 - 86 - Dr. Accácío

por parte do governo.' BaseadoCAMPEÃO RAÇAS MIXTAS - Schwiz - LORD - EmI- Arruda. Mestiças - M. Honrosa - Lote de 3 novilhas - Ed-
em uma resolução do Comité do

liano Ramos Branco. mundo -Ribeiro.
CAMPEÃ RAÇAS MIXTAS - Normanda Londrina - Raça Limousíne -'- 10 prêmio e M. Honrosa _ Sebastião Partido Comunista, o Soviet Su-

.João Luiz'Ramos.' P. Vieira.
. premo, em 14 de agsto de 1930

CAMPEÃO RAÇAS LEITEIRAS - Holand famoso - Dr. Raca Mocho Nacional- Prêmio Xamate _ Hilário Bleyer decretou o ensino gratuito e

Aecácio Ramos Arruda. 20 prêmio _ Bocana _ Hilário Bleyer. obrigatório de quatro anos paTa
·

CAMPEÃ RAÇAS LEITEIRAS - Holand - VIOLETA - Bufalos _1° prêmio _ Lote de 3 _ João Araújo Vieira. todas às creanças do país. O

.Manoel Antunes Ramos. Jurados: Agrônomo Júlio Madureira Bittencourt. Agrôno- plano deveria ser executadoaté

Classificação de bovinos mo Acácio Rocha. 1934. Mas, até hoje, a se julgar

Raça holandeza � la Categoria - 1° lugar - .Sertão - Classificação dos suinos pelo que diz a propria imprensa

.rosé L. .Bottini. 2° lugar - Herzog --: José L. Bottim. 3° lugar N. 1 _ Raça: Deutsches Edelschwein. _

russa, Kultura i Zhizn de 11 de

- .Tokey _:_ José L. Bottini. Men. Honrosa - Jap-onês - José Proprietário: Paulo Heyden.
. Julho de 1948) "os fatos mos-

:L. Bottini. Nome: I casal c/28 mêses de idade. 1 leitôa c/4 mêses de tram que o ensino elementar

Raça Holandeza - 2a categoria _ 1 lugar - Saba - Jo- idade. para todos ainda não foi conse-

.sé L.Bottini.· 2° lugar - Anette - José L. Bottíni. 3° lugar Julgamento: Macho ótimo; conjunto bom; classificado pa- guido ".
.

.-- Tula José L. Bottini. ra o 1° prêmio. Em realidade, não mais de

Raca Holandeza - 3a categoria _ 1° lugar - Famoso - N. 3 - Raça: Canastrão. 24% das creanças russas em

Dr. Accácío R. Arruda. 2° lugar - Graduado - Adão Frey. Proprietário: Deoclécio Palma. idade escolar frequentam esco-

Raça Holandeza - 4a categoria _ 1° lugar - Faisca - Nome: 1 reprodutor c/13 mêses de idade. las elementares.

Dr. Accácío R. Arruda. Julgamento: Regular; prejudicado pelo aspecto; classifi- Um artigo do Pravda 4 de

Raça Holandeza - 5a categoria - 1° lugar - Bagé - cada para o 3°prêmio.' abril de 1948 informou pue na-

.José de Melo Cezar. 2° lugar - Trabuco - Manoel A. Ramos. N. 4 - Raça: Mestiço Macáu. quele . ano 213.000 alunos ter-

..30 lugar - Cartucho - Manoel A. Ramos. . . Proprietário: Dr. Indalécio Arruda. minariam o curso secundario.
. Raça Holandeza - 6a çategorla - 1° lugar � Violeta _. Nome: 1 casal. Si o Pravda não mente, o que
Manoel A. Ramos.

, Julgamento: Apresentação muito bôa; classificado para o fica é uma declaração oficial
·

RaçaSchwyz - 17a categoria - 1 ° lugar - Lord - Emi- '20 prêmio. sovíetíca de que menos de 1

liano Ramos Branco. 2° lugar - Palermo _ Hortêncio Ca- N. 5 _ Raca: Caruncho. e&tudante em 100 terminan o

:margo Rosa.· _. Proprietário: Antônio Ramos Lisbôa. curso ginasial, na Russia. E a

Raça Flamenga Vermelha - 23a categoria - 1°' lugar _. Nome: 2 casais c/6 mêsese de idade. conclusão logica a que se chega
Pagé - José A. Ramos. 2° lugar - Galã - Lauro S. Ribeiro. Julgamento: Um casal ótimo, classificado para 0'1° prê- é que, despeito de todos os arti-

Raça Flamenga-pintada (Oveira) - 1° lugar -' Flam- mio. ficios da propaganda comunís-

boyan � Agnelo Arruda. 2° lugar - Ubiratã - Edmundo Ar- N. 6 - Raça: Mestiço Pollánd-China x Berkashire. ta, ha uma tendencia de redu-

.ruda. 3° lugar - Urubatã - Edmundo Arruda. Proprietário: Dimas Ribeiro. ção nos programas de educação
\. Raça Normanda - 28a categoria - 1° lugar - Maracu- Nome: 1 terno. sovieticos.

gína - Dr. AccácíoR, Arruda. Julgamento: Apresentação muito. bôa; classificado para o Talvês a mais justa explica-
Raça Normanda -:- 29a categoria - 1° lugar "'7", Jogurta 2° prêmio.. . ção para o renomeno séía a ab-

'- Dr. Accácio Ramos Arruda. 2° lugar - Limoeiro - Ivo Observação - Os demais exemplares não citados não en- sorção dos jovens russos pela
'Bíanchíní. '. traram em julgamento por motivos diversos. indústria e pela agricultura,·

Raça Normanda - 30a categoria ,- 1° lugar - Londrina A Comissão Julgadora muito antes de sua preparação
- João Luiz Ramos. Rubens Suplicy Ferreira do Amaral - Hans Walter Tag- cultural. P �ecrutamento de

Raça Red Polled - 35a categoria - 1° lugar - Charuto gsenn _ Glauco Olinger. I aprendizes leva desde cedo, a

- João Araújo Vieira.
,

Concurso para três vacas· maioria dos rapazes e moças
Raça Devon - 41a categoria _ 1° lugar - Tamoio - Edmundo Arruda _ 3 vacas c/2.035· Kg. - Média 678,333 para escolas de treinamento

Aureo Lisboa. 2° lugar - Marajoara _ Aureo Lisboa. 3° lugar Kg. ""- 1° lugar. do FZO (Programa de Reserva
'- N. 216 - Armando Ramos. M. Honrosa - Rubi - Cicero Antônio Lisbôa - 3 vacas c/2.029 Kg. _ Média 676,333 Kg. do TrabalhO) que os prepara
.Neves. - 2° lugar. em poucos meses para os tra-

Raça Devon - 42a categoria - 1° lugar - N. 63 - Ar- Aureo Lisbôa - 3 vacas cj1.977 Kg. - Média 659,000 Kg. balhos das fabricas e das fa-
·
mando Ramos, 2° lugar - Solana - Antônio Lisboa. 3° lugar _ 3d lugar. . zendas coletivas.
- Poeira - Aureo Lisboa.' Cicero Neves � 3 vacas c/1.790 Kg. - Média 596,666 Kg. A julgar por uma publicação

Raça Hereford - 45a categoria _ 1° lugar - Trovão - Belisário da Silva Ramos - 3 vacas c/1.770 Kg. - Média do Moscow Bolshivik de 14 de
Manoel Claro de Lima. 2° lugar - Ciclone e Concelor _ Cesar 590,000 Kg. fevereiro de 1947, essa escolas
V. Costa. 3° lugar - Omega � Edmundo Ribeiro.. Concurso de rendimento do FZO são tão impopulares

Raça Shorthorn - 51a categoria - 1° lugar _ Gostosão Ivo Bianchini - 1 vaca, raça mestiça Zebú - Pêso vivo
que, a maioria dos jovens, quan-

·
- ErriíÍio Ramos.

'.
- 500,00 Kg. - Pêso morto - 330,00 Kg. percent. 66,00,/<, - do são para elas recultados, têm

Raça Shorthorn - 52a categoria - 1° lugar - Sereia _ 1.0 prêmio. Carne limpa - 286,10 Kg. percent. 57,22 % - IOde se matriculados quasi a for-
·
Emílio Ramos. .

Iprêmio..
' .

i ca
Raça Shorthorn - 53a categoria - to lugar - Tarzan - João Luiz Ramos - 1 vaca, raça Normanda -- Pêso vivo'

"

De um modo geral, a educa-o
Lothar An�r�de. 2° lug�r -:- Tupã - Lothar Andrade. 3° lu- _ 530,5? �g. - Pês� morto -;- 344,50% Kg. percent. 64,94r� ção na Russia Sovietica sofre

· gar - Salmao - Gaudêncio Andra.de. - 2° prermo. Carne limpa - 283,90 Kg. percent. 53,51 % _ 3 da mesma fraqueza que a ca-

Raça Charoleza _ 57a categoría - 1° lugar - Alvo do prêmio. racterízava no tempo dos Tza-
� planalto - Cesar Ramos Cesar. Aureo Lisbôa - 1 vaca, raça Devon - Pêso vivo - 606,00

Raça Charoleza - 58a categoria - 1° lugar _ Baiadeira Kg. - Pêso morto - 377,50 Kg. percent. 62,31 % - Carne lim- re�s professores são míseravel-
- Cesar Ramos Cesar. pa - 334,40 Kg. percent. 55,18% - 2° prêmio. mente pagos, e exercem suas

Raça Caracú - 63a categoria --:- 1° lugar _ Batel - Dr. Dr. Indalécio Arruda - 1 vaca, raça Caracú - Pêso vivo
funções compulsoriamente. Seus

lndalécio Arruda. 2° lugar - Minuano - Dr. Indalécio Arruda. - 508,00 Kg, - Pêso morto _. 313,00 Kg. percent. 61,61 % _

salarros são atualmente mais
Raça Zebú - 71a categoria - 1° lugar - Garboso - Ivadí 3° prêmio - Carne limpa - 264,50 Kg. percent. 52,06%. baixos do que a media de sa-

Almeida. . Relação do concurso de maior pêso para uma vaca de cada
latias dos operarias sovíetícos.

Raca Zebú - 72a categoria. - 1° lugar � Cigana - Ênio criador
.

Aos preços atuais da Russia,
Ramos 'Lisboa. 1° Charolesa - Pêso - 755 Kg. - Propr.: Cesar Ramos

um professor de escola secun-
Raça Aberden Angus - 71a categoria - 1° lugar - San Bi- Cesar - Vacaria R. G. S.

daria precisaria trabalhar mais
bian o Esmero 10 - Nelson Camargo Batalha. 2° Devon _ Pêso - 719 Kg. - Propr.: Antônio Liubôa _

de 100 horas para comprar um
Classificação dos lotes a campo. Lajes - S. C.

.

.

par de sapatos de senhora.
Raça Devon - 1° prêmio - N. 177 --:- 163 - 63 - Arman-' 3° Flamengo - Pêso - 690 Kg. - Propr.: Edmundo Arru- De uma comparação que se fi-

· do Ramos. 2° prêmio - Lindice 1 - Lindice 11 - Ofélia _ da - Lajes - S. C.
zesse entre o numero de matrí-

Antônio Lisboa. 4° Devon - Pêso - 674 Kg. - Propr.: Aureo Ramos Lís-
culas registradas cada ano nas

Raça Normanda - Mestiças - 1° prêmio' - Paca Bonita bôa - Lajes - S.C..
escolas dos Estado Unidos, e o

· e Cotia - Belisário da S. Ramos. 2° prêmio - Violeta - Vitória 5° Normanda _ Pêso - 618 Kg. - Propr.: Belizário da
total de estudantes russos, o re-

e Ventania - Nicanor Arruda.
.

Silv, Ramos i--; Lajes - S. C.
sultado seria írrrsorto. E se a

Pedigree _ 1 Q prêmio - Maracugina _ Lindesa e Marajá .6° Devon - Pêso - 600 Kg. - Propr.: Cicero da Costa Ne-
comparação se extendesse ao

· - Dr. Accácio R.' Arruda. ves - Lajes - S. C.
.

mavel cultural dos jovens e a ca-
Raça Hereford P. C. _ 1° prêmio - N. 51 - 61 _ 47 _ Segunda reunião econômíco-agrícola de Santa Catarina . .

César Vieira da Costa. Mestiça.s � 1° prêmio - Lotes de 3 vacas Simultaneamente com a exposição agro-pecuária, foi re�- pacidade tecnica dos especialís., •

tas russos e norte americanos,
· - Anastácio A. Vieira. lizada nesta cidade a segunda reunião econômico-agricola de d

Raça Aberdeen Angus - 1° prêmio - Lote de 3 novilhas Santa Catarina, sob a presidência do sr. dr.' Leoberto Leal, se- �.q���os�e;:!s��ae aU�:;ã� a��
_ Nelson C. Batalha. 2° prêmio - Lote de 3 vacas - Nelson cretário da Agricultura do Estado, e nela tomaram parte técnl- pecto repelente das grandesC. Batalha. cos da agricultura e pecuária. .

Raça Red Polied - 1° prêmio - Lote de 3 novilhas - Cí- Foram debatidos assuntos de importância vital para nos- ações criminçlSas.
cera Neves. M. Honrosa - Touro Índio - Belisário S. Ramos. sa lavoura e pecuária, e apresentados cêrca de 160 testes. CASA MISCELANEA diatn'

Raça Charoleza - 1° prêmio - Lote de 3 novilhas -'- Ce- Na 'sessão de encerramento, além dos congressistas, com- buidor. do. :Rádio. R.:C. A
sar Rf'P1oS Cesar. pareceram autoridades locais e o deputado estadual dr. João Victor i Válvula. e Dieco••

R:iça Schwyz _ P. C. -- 1° prêmiO' _ Potí - Zangão - Ribas Ramos. Rua Conselheiro . Maha
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

Dr. Alvato de. (erva lho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. �,ntoD Simone
Pereíra

Ciinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

-

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

-gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10
_._- ----

DR. LINS NEVES

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI·

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais, .i:t�l'l.'

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
lA,SSISTENCIA AO PARTO E Oí'E

RAÇõES OBSTÉTRICAS
, Doenças glandulares, tiroide, .ová
rios, hipopise, etc.)
VfBturbios lIlervosos - Esterilhiade
. - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 _- Tel,
1.461

'

Besíd. R. 7 de Setembro -,Edir.
Cruz e' Souza, - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíz»
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es oe

cíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
,

dulas internas
l:linlca e cirurgia de senhoras" -

. Partos
. FI�IOTERAj>IA - ELEGTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORAJUO DE CONSULTAS:

"Pela manhã das 10,110 fÚ lJ
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
""._ CÕNS�ULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski f12
Fone manual 766

Dr. Mário Weudhlue.
Cllnica médica de adultos e criançu
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das • ã. 6 bor...

apidência: Felipe Schmidt >1. 18.
Telef. 812

li' ,. •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

1 Carros para o interior do . Estado
I

j o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
1 firma Fiuza Lima & Irmãos; é l) seguinte:

i EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

I
.

cf excessão de sábado
I EXPRESSO, BRUSQUENSE - 28., 4a. e 68• feiras

j Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

- '12,10 horas

DR. NEWTON d'AVILA

r

I!
I

OUéR VESTIR-SE COM CONFORTO
A

E ELEGANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria Mello

Dr. Roldão COMom
CIRURGIA GERAL _'- ALTA CIo
RURGA - MOL1!:STIAS DE SE;

NHOR'AS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

tina da 'Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por viria. &DO! �o
Serviço C.irúrgico do Prof. Allplo

Corrêia Neto
CirurRia do estômago e vias circ_u�·
res, intestinos delgado e .grosso, tírot

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. Varlcocele, hidro

cele, varizes e bernas.

Consultas: Das 3 ás S horas, , rua

Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Telef. 1.598

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

--------- -'.-

Dr. Paalo F08te.

Rua ,Felippe Schmídt 48

Produtos Veterinarios
Especialista O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Flbrianópolis).

Médico - Efetivo do Hospital de fero o prazer de comunicar aos senhores Veterinários,' FazendeirosCaridade .

,.

OUVIDOS _ NARIZ e GAR-
e Farmacêuticos,·que está iniciando o lançamento de uma grande serre

GANTA dêsses produtos.
.1 ......_,' .• , _.' ,.,

Tratamento é Operaçõ�s' Os primeiros já a venda, são:
Residência: Felipe Schmidt, 99 I SULFAGUANIDINA: Tubos de lQ e vidros de 10'0 comprimidos de
, Tele�one: 1.:>60 ..1 e,60 g.

.

Consultas: Pela �anha no Hospital, VACINA CONTRA MANQUEIRA' A 1 d 10 omâ é frascos deA tarde: Rua Visconde de Ouro . rapo as e

Preto n. 2. 10ú cm3.
Horário: D;:g 14 ás 17 horas. SORO ANTI.TETANICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

ras - Proctologia ,VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
Eletricidade Médica de lÓO cm3.

Consultório: Rua Vitor Meireles n.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,

28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, ate�den.
de), entretanto, a qualquer pedido dentro do. prazo mínimo necessarlO'
ao préparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidoa. com abso
luta .garantia de 'atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra

Clínica Médica é Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros}, Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

DR. AUJOR LUZ Buuba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína. etc. .. ..,: .

Médico-Operador-Parteir_o Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as .doenças
Doenças internas de Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Crianças .nento de Veterinária.'
.

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -:- Pelo sistema de' reembôlso postal, o INSTITUrO PINHEIROS aten,
Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

Vias Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante.
-'Pulmões - Estomago - Fígado -------- .----- --------------

Tratamento da Tuberculose LOJA' o.n,s, C.Il.·SEMIR.ISRaios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont. n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone '841. FLORIAN6POLIS

Clínico e operador
Colllult6rio: Rua Vitor Meirelea, 36.

-

Telefone: 1.405
Con8ultas das 10 ás 12 e dai 14 ,.

IS hrs. Residência: Rua Blumellft,
22. - Telefone: 1.620

_ ...----- 1-
_.-

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente .de criançu

Rua Saldanha Marinho, 10 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
:Telefone M. 733.

Iid d de" 20 alé d ó'-------
-- .. - Sorteios mensais, mediante mensa 1 a e e 'r.., ,00 em 8 J UI"-

DR. A. SÂNTAELA inicial de Cr$ 1\1,00 apenas.
_

(Formado pela Facu\da?e xacío- I Participação lIOS lucros
nal de Med��n�r2:n)umversldade. V'......._.-• ...,........- ....�u_,.._,*-..__................."...""""...,.-....-"'."'._"'_."'_._.....""'....._""......._."._..,,,...,.-...__..._"'_.,,,_•.,._""__....

_

.....-.__..............".

Médico por concurso da Asslstên· Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
cla 8 Pslco/e�:;al do DIstrito

coupon abaix� e remetê-lo à nossa Redação, afim de complêtarmos
h-interno dr Hospital P�lqulá.- quanto antes o nosso Cadastro Social.
tríco e Manicômio JudiciárIo '

da oapttal Federal I Nome .. .. . . . . ./ _ .

Ex·lnterno da Santa Casa de MI·
R E C"l' D Nascsericórdla do Rio de Janeiro I
ua st. 1VI,' ••••••••• : • • •• • • ••••••••••••

OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Mãe . . . . . . .. ....•... •.•.••.••.. . , .

NERVOSAS

roonsultõrto : Edifício Amélia Pai .. ..., .. ..

N��si:dê:c1aa: i.ua Alvaro de

oar-,
Emprego ou Cargo . .

Y3lho, 70. Cargo do Pai (mãe) .,. �. . . . .

Das 15 às lU horas ,

Telefone: Observo .;........ ..

�
..

Oonsultório - 1.208. , .. • • .

Residtncia - 1.305. . • . • • • • • • • •• •• •••••••••• • •••••••

FM---M�:'�1cont� :�lIjlllllllltllllrll'l:--l;1II1:==lIIclll!l·(IiII)lIIIrllle·"'-cjll'lloa:lij_olli!bI!!'I!!!!!!iI!ilflllll)lI!!m-/QIII.dlll:!II4'lí.1II..!I!I-III(lIll,oiDllnllll_iIII.liIIlim-=t.t� flllce,õlll. &JDiSTIN'l',A- II RIVET. PO"'I"lH!! un. çJC';n�

I.jJ!l -.o1"th'n ..... lt"t'l:o d", cOigeltniru�. d;" �ÔIOIr' bl1iro"
l�I)�1II • bU:;'<lotO"ia a!godôs,,,, meu'in!1l #'- CI"iO"'lHiIi:t:.l�,

Pa;)I'I'Q CllHule;1'hj�·. \:;U� flll!1e.hl\à c:Hr .. tc rncnt.
,

dafl.

·'·,rul"! '._'!"�:':Ir" l''tll'ij:..:tE<l> h.\ 'L"'ite:t'Í<}� �o-••ntido dG I.hll> �o""''I'.m '�m""

t;"it'l'ILl<.r J1' ""LIl:'..:S()�. Bllu)"'i">c<nou. L",·i.,."

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU
CIONAI'S
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS ..

PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
.

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS,' PIJAMAS, CHAREUS, ETC ..

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita ii DO�S8 Casa' e verifique

nossos prevos e artigos
----�-------------_._--_._---_._------_.

II C A P I T L II

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar
de das 15 horas em dianteDiretor da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos 'n.

65 - Telefone 1.422.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo .mais outros beneficios de cara ter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

,.

Dr. Lindolfo 4.G.
P(�reira

Advog'ii!do-Gontabilisla
. Civel -- Comercial

COl"llitituiçõelll da' .ociedade.
e .ervicol5I corell:1toll, em geral.
�Orgc:.nizQçõe. contahei•.

Registrol e marca., dilDpondo.
no Ri o, de corre.pondente.
E.critório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Dalil 8 às 12 hora••

I o o o o o o o T����
•

.'049: o o o o o o o o

"Bom binóculo
. tlraude visãl)

Visão maior e mais perfeita
que a de 'Um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

.

BODS Jivros, sobre todo. �.
assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua D�odoro. 33 - FI rr ianó pofie

Muitas felicidades pelo nasel••• ilto de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melb•.,
presente' para :o seu "PIMPOLHO"
é uma eaderneta do CRl1:DITO.
MUTUO PREDIAL.
••••••••• p ...

..........................
• •
•
•
•
•
•
•

:
•

i
•

:
: Caixa Postal 55.
· ,

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

Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

SENHORITA!
A ultima creação em re! ri

gerante é o Guarané� KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

�stá
a moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábrica C� ;consumidor. .; Orande' estoque recebeu a firma distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Ccnselheiro Mafra 35 MM Fone 1565 - Fpolis ..

IiVioR E
o

ESPE ·IAUD DE'A
( lA WETZEL' I:NnUSTRIA.L-JOINVIL�E (Marcl!

TORNA A hOUPA BRANQUISiSlMA

{

�iFtuza

I.

,

(..
.Ó,

í i

, J

\

Aceita-se representante no in te: io r do Es eodo. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

�,' S viaJ·a 1 Reside DO Interior, ., in8�U:SO�:.�ó &16Sn�
•• •

'. . i ele todos. Dá esse t,OOOUTO ao tau
" .

V." S.I viaja? ,.Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas I amigo analrabeto, 1.B;va:ndü�o !I un
Antigas do! .Brasí l e enriqueça .depressa.

I
curso da alfabetização no Grup.

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo Eseolar São José, na Escola Indus.
"Correio,. .Crê . 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General �riaJ.de Ftortanôpolíe ou Da Oau
'/Bittencourt, 91, sob - Flor-ianópolis. { '.

1"'11 ]\fAtr')D01Hllnlt
.

, of Agricolas
ltda .

In-dustria ·dê Maquinas
.

Nardini

. '

,

A maior e mais �pel'feicoada Fabrica de

�MaquinBs ftgricolas, Tornos, leares e
.

Artigos de Cutelarias
Fabrica em Ameiicona - E�tado ele São Paulo

f' °rqüpI:QSQ1ltan tQS Q..x�I1Jsi\(os papa o 6stado
,,' •

()._.J banta <SatapjTlél
,

Industria Comercio e Seguros Kunl· S. D.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 ·ondar.

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

Tel.. I{NOT

srtoc S ....��CIA .... :

PQ;:R,'f() ,A.LEGRE
- - ----_

- ,._.- . .-'-----

I .

RLfA VOLUNTÁRiOS DA ·PÁTRIA N." 68 o L" '.\NO'!\.R

(;f'·XA. POSTAL. 583 _ TELEFCNE F .... t'-: - rELE.Gr�AMAS! .,PR0tECt·-.,RA. ..

AO'encia Ger'al para· Sta, Catarina
ijua Felipe Schmuít, 22· .. Sob. .

Caixa Postal. 69 - Tal. IIPretsctnre" _. FLORIA�.OPpLIS

���-...,.........

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA·" l

Fundada em 1870 - Sêde ; BAHIA
INCÉlNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL ,E RESERVAS ,............. Cr$
Responsabildades . .. o •• ". •••••••• Cr$
Receita . ',' o o • • • • • ••••••• Cr$
Ativo o o o'. Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades . o • • • Cr$

Diretores:

80.900.60G,30
5.978.401.755,97

67oG53,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Fzeire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá.
Anísio Mas90rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

...-.__._....,....-_-_-.....:-_..._..._-_-.-.-.-.._w_-_-_-_-.-_-_-.-.-�w.,y_______-----_-_---_---_..".
..

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

.

Informações nesta redação

Leia, Divulgue e Assine

"Jórnal de' Joj·nvile"
o mais completo Orgam de

Santa, Catarina
wg

t-tEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
msxíma rapidez e garantia para transporte de !!IHI!:l mercad » ia ,

Agentes em Elorianépalis CARLOS HOEPC1\ E S. _.,

. S��j}.��!RCtA,
.J Esp ECIAUOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para a noite, de buje, na quadra do Lira Tenis Clube, a realização
decisiva, nartída entre Ubi-ratan e Caravana do Ar, em disputa do

Torneio Municipal' de Basquetebel.

Ficou marcada
da terceira e

po�te$
I ••••••••••••••••••••••• r. ••••••• � •••••••••••••••••••• iI; e,

EXERCITA-SE o CAMPEÃO
DA CIDADE

BRASIL X EQUADOR

-.

A equipe do Paula Ramos do

mingo próximo estará em Join

víle para um novo embate com

o seu respeitável adversário: o

América F. C., campeão do Es-

tado.
Será essa a primeira peleja O selecionado brasileiro es-

da série de três em disputa do treou vencendo, . corno se espe

título máximo do Estado. rava. Nãotofoi vantagem derro-

Para o jogo, que vem -desper- tar por 9 - 1 uma equipe como

tando enorme interêsse entre o a dos equatorianos, Embora o

público esportivo da prospera quadro brasileiro não nos agra
cidade do norte, treinou ante- dasse em seu conjunto, pois que
ontem a equipe paulaína. sa- se verificou, de preferência,
tisfazendo o exerctcio, embora ação pessoal dos jogadores, foi

sem a presença do técnico José' tal a sua superioridade que a

Ribeiro. . contagem de 9 - 1 não espelha
Hoje, á tarde, no tapete ve,r�e realmente a ascendência que

da rua Bocaiuva, novo exercscio teve o onze nacional sôbre o do

coletivo .levarã a efeito o con-I Equador. O público se, a�hava:
junto tncolor. ", enervado com a monotonia da

O CORITlBA EM FLORIANÓPõUSlpeleja e os, nossos."players" sa-
S d e propala o Cori-tiba bem que a torcida gost,a de
egun o s ,

I
" '

1 " A C'
•

F. C., destacada agremiação para- goa s. ,�slm, er;; vez �e e�n-
conta em suas fileiras I

cherem o placard no primeiro
naense que,

'

t deve
. .

"players" famoso como Feda- I
.empo, e�enam ter deixado

��,mSanf'ord, Nivaldo, Baby .e Toni-I alguma COIS� para o final, _já
co, concordou em realizar uma i que pre�end.Ia�, como -:e VlU,
tel11Ilorada em nossa capital, en-I e�cher, h,n�uIça para _nao .

so

f' tando
'

os principais clube-s brecarregar a meta de Carrrllo.
1 en A nossa vitória não diz grande
ilhéus.

Se a notícia for confirma:da, te- coisa do poderio que precisamos

remos oportunidade de rever, após ter para ganhar o campeonato.

longos anos, o mai.s ramoso e cate- O conjunto do Brasil precisa ser

gorizado esquadrão da terra dos pi- ajustado, Na zaga, não nos sa

nheirais.
tisfez o trabalho de Wilson; na
linha média, Noronha fraco e

NÃO CONVENCEU AO TÉCNICO· Danilo com altos e baixos, en

CHILENO A EQUIPE BRASILETRA quanto EH foi o melhor dos três
No ataque, Jair e Zizlnho pro

O c"oach" Luiz Til'ato, Lreinadol'
l duztram :

satísratõrtamente, mas
da se�eção chilena, em enLrevis a

Otávio estêve .tlnteiramente
conc'edida a um matutino, assim

] ,apagado. Tesourinha teve jo-
se expressou sôbre a equipe )1'aS1-

gadas bem inspiradas, Simão
leira que domingo prel iou com os

destacou-se enquanto não foi
equatorianos: . aperreado. Depois, declino�. Vi-
"A equipe nacional está Dl\:iLo mos Barbosa dar duas saidas

aquem da. representação que vi em

Santiago elo Chile em 19/15. Apre-
em falso. Estamos começando,

senta falha,s. ser'Is'iveis em SHa re-
é verdade, mas já era tempo de

.

1
se apresentar uma equipe mais

taguarcla e á sua linha ia ta um
homogênea. Não soltemos ro

chefe mais agressivo. Augusto na

defesa, foi o ponto trace e OLávio guetes pela vitória, porque o

adversário foi modestíssimo. O
no. ataque também não c.'orrespon-

triunfo conquistado ante-ontem
deu. -

t
'

Acredito que se tivessem efren- nao jus ifica arroubos de entu-
siasmo.

tado um adversário mais forte e

. 'C,ategoTizaclo, talvez se vissem atra

palhados. Posso mesmo acrescentar

que a sorte dos brasiTeiros é a au

sência dos argentinos, pois estives

'Sem os platinas disputado o cer

tame, não se deixariam bater por

esta representação brasileira.

EM TIJUCAS O VERA CRUZ
O Vera Cruz, que foi um dos

concorrentes ao Campeonato de.!Amadores da 2a Divisão, domin
go prOXImo excursionará fi. Ti
íucas, onde está comprometido
para enfrentar, em peleja arnís

---F-J-...A-M-E-N-:G-O-.=X�B�A:-:.N::-::G:;:Ú:--' tosa, um dos mais fortes con-

Rio,6 (V. A.) - O Flamengo vol- [untos daquela cidade.

tará a enfrentar, na noite de ama- REGATA A RÉMO UNIVERSI-

nhã, a equipe do Bangú, em prélio
,

TARIA
'.

de desempate . .O Bangú, querendo Sob o patrocínio da Federação ,Iestrear Ismael' no seu aLaque, soli- A.tlética Catarinense de Estu-"
citou um préfío de desempate e o dantes (F. A. C. E.), deverá ser

Flamengo aceitou o jogo, o qual realizada na segunda quinzena
terá lugar no campo do Botafogo. de maio a primeira regata a re-

mo dos universitários catarínen
ses.

Para tanto, os acadêmicos lo
cais estão em preparativos para
os necessários treinos, nos
três clubes nauticQS. da cidade.

NICACIO TENTARA A SORTE' Os da Faculdade de Farmá-
EM NITERóI cia e Odontologia escolheram o

Podemos informar tom abso- Clube Náutico Riachuelo,' os de

luta certeza que o cr8�k N\cácio, Ciências Econômicas o Clube de

tão logo termine seu contrato Regatas Aldo Luz e os de Direi'
C01n o Paula Ramo�, o que se to o Clube Náutico Francis'co'
darã no dia 23 do corrente, irá

I
Martinelli. .

ten��r a �or�e no fu�ebol de -!n- Aguardemos essa .ini:i�tiva d�
terOl, desIstmdo,. aSSlm de m-

I
F, A. C. E. que mUlto Ira ream-

pressar no Santos F. C. ! mar /0 remo florianopolitano!

_._, _-

-S�CRISTóVÃO-X-BRITÂNIA
Frente ao onze do Britânia, jo

gai'á hoje em Curitiba o conjunto
do S50 Cristóvão de Fulebol e Re

gatas, do Rio.

. CINE·MAS Luiz

o BANHO
ATRAVÉ.S

::DosTEMPOS

I

HA 20.000 ANOS•••

o banho era um hábito
tão antigo quanto a: exis
tência humana ... Hoje em

dia, porém, toda gente sa

be que além do banho do
corpo também a ducha
interna é uma necessida
de, principalmente no ve

rão! Urodonal, combate
admiravelmente os efei
tos nocivos do calor sôbre
o organismo, porque lava
os rins e o fígado' e dis
solve o' ácido úrico, ao

mesmo tempo que nos

proporciona uma agradá
vel sensação de leveza e

bem estar. Observe sem

pre este moderno precei
to de higiene: tomando
ao despertar e ao deitar
se o seu bom copo dágua
urodonalizada.

Cine Ritz - Hoje às 5 e' 7,30
horas

'

Cine Odeon - Hoje às 7,45
horas

Cine Roxy - Hoje às 8

O conhecido cronista espor-
horas

Eva José Brígida, no "Diário de Sessões Chies

Notícias", do Rio, assim comen-: Ro�y Calhoun - Rhonda

ta a luta que domingo travaram Flemmg - Paul K�lly - John

os scratchs do Brasil e do Equa ,

Abbott e Alan (NapIer - �m:
dor, pelo certame sul-ameríca- A IL�� DA �;\�DIÇAO
no de futebol:. Dramático episódío desenro-

lado numa. terra onde a lei era

ditada pelas armas e cantara

de' tortura ... Uma linda e ten
tadora mulher enfrentava ho
mens que mais pareciam aní
mais selvagens!

No Programa;
O esporte em marcha 255 -

Nacional.
Noticiário Universal -- Jor

nal.
Extra! Extra - No rodopio

da dança (Boogie Woogie)
short musical colorido.

Preces:
Ritz e Odeon - crs 5,00 e

3,20. Roxy - Cr$ 4,20 e 3.20.

Tome,
.. 0 D •

0.

e viva couteHt�!

Faria
Representações

& Irmão

COMÉRCIO POR ATACAríO E A VAREJO

Consignações -;- C/Própría

Louças - Vidraria - Ariiqo« de aluminio - Artigos Escolares
Papelaria

Generos Aiimenticios Irui.striolisados -,- Armarinhos em çeral

LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAM..!".

Florianópolis
•

Sarita Catarina

ELCIRA MELO DOS SANTOS

anuncia aos parentes e amigos de seus pais, Elcy dos Santos e

Carmen Melo dos Santos, seu nascimento, ocorrido dia 31 de
março Jindo, na Maternidade "Carlos Corrêa", nesta CapitaL

Curso de Estenografia
.0 Departamento Regional elo .SENAC, comunica aos cornerciáríos

locais, que na proxima segunda f'ei.ra, dia 11 do corrente, serão iníoia-
das as aulas do CURSO DE ESTENOGRAFIA. .

Como se trata de um curso que exige perfeito conhecimento de
, português, só poderão 'Ser inscritos que tenham completado a 2a ser ie
,ginásial.

..

,Para a d,?vida matricula os interessados deverão dirigir-se á rua

Arc�preste Paiva n? 5 - sobrado, todos os dias ute is das 9 ás 12 e das
14 as 17 horas.

SENHORINHA DORIS FRAGOSO
A data de hoje assinala a passa

gem do aniversário natalicio da

prendada e mui gr-aciosa Senhori

nha Doeis Fragoso.
Por este motivo Dor is receberá

na sua data natalícia muitos curo-

primentos de seus

admiradores.
amiguinhos e

SERVIÇO DE �ETEO
ROLOGIA

I '

Previsão do tempo, at' 14 ho

ras do dia 7

Tempo instavel 'passando a

bom
'

, Temperatura - ligeira eleva

cão

I
o

Ventos - De Suéste a -Norte,
moderados
Temperaturas extremas de

hoje:
Maxíma 23,8 mínima 17,7

Rádio Guarujá
PRCGRAMA PARA HOJK

9,00 - Abertura' - BQm
para voce, ..

9,30 - Variedades em grava-
ções
10,00 - Arco Iris mcsical
10,15 - Tito Guizar
10,30 � Musicas populares do

I Brasil ,

10,55 --Informativo Guarujá
11,00 - ENCERRAME�TO.
13,00 Oferecimentos mu-

; sícaís
I 16,00 ENCERRAMENTO.

17,00 - Em tempo de valsa

17,30 - Gregorio Barrios
17,45 - Carta Sonóra
18,00 - Ave Marilt

18,05 - Variedades
18,30 - Momento'Esportivo

19,00 - ENCERRAMENTO.,

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

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

Cia. Florestal de Santa Catarina, no

Estreito, ou' pelo correio, dirig'ir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 --

Florianópolis

tambem usará
'KOLVN05

VOCÊ

diz

McC

AVI�o aos

leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a

dia história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es-
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal. '

Escrevam para a Rádio GtIá
nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° andar - Rio.
de Janeiro, contando o que sa

bem, de .trágíco, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora 'remeterá a

quem Iôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segwida fl sexta-feira, das l'i,'}')
às 15,30 horas; e aos 'sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos:

Pallut.
,

Casa Recem
cOllsfruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xIO metros, toda de

me tp,.;al.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REINICIANDO. SUAS ATIVIDADES, O GRÊMIO LI RA REALIZARA, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20 HORAS REUNiõES NA SEDE DO LIRA
_ .. -

.__ ..

I
I '

Relojoaria Progre'iSO
de, JUGEND � 'FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
kEEMBOL80 POSTAL

Faça nu ped ido por ,carta ou telegrama e pague
aómente ·quando receber.

.•

N. 31 cr$ 100.00 N, 9 cr$ 26000

Despertador de' bollo
ilumina a noite

Suillo de qualidod�

Urna maquina fotogrCllfica
amaricana de focil

manejo

NO.IOI ..elogiol .ao aoompa nhado. do. re.pectivo. certifiCCldol
c e garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS �. ENVIAMOS GRATIS
.

JUOEND & FILHO
Curitiba - Praça TiradeAb•• 260 _ P. r.1ná

.....................................................
•• I •

I D& I
• •

I A� DAMASCENO DA SILVA I
• •

I ADVOGADO :
• •

: AÇõES CíVEIS E ,COMERCIAIS :
!(
• •

� : Praça 15 de Novembro. 22 - 2° ando :
• •

I
<-�.",.....,;._."

(E�diií�io -Pérola) i
I � Fones: 1.324 e 1.388 '. :
· :
: Florianópolis - Santa Catarina :
· , .

: .=

,LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOM'ENDAS
I

DE SERViÇOS TIPOGRAF"ICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •. ENTREGA

'RÁPIDA
•

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUOI' ZYO 9
1530 kilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

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 CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes. •

O próprio autor compra moedas pelo preço marcado-en] catálago, de
Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissíma e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

�()._..()._..().-...<)._..()._.()._..()._..()._..()._..o.....(-)_()._.(o

i � ., ;
'I

,� � I
�

. .

I ba!r�����r��_s�n!�e��'an���it��!a I
,

-

- Joinvile - Florianópolis e Lajes. c

c
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile II

, Curitiba �- Paranaquá -- Santos e Rio. c

c Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. ,
,

c

'0 Agentes: Fiuza Lima & Irm,ãos I
� Rua Conselheiro Mafra, 35 - -Teteione 1565 ,
i Q ,

.......()..--.()._.o._..()....()._..�()._.()....()_()�()._.()_()..,

, .

do
....-------------------------------------------------_,--

VENDE-SE por ..motivo de mUidança
Grande área' de terreno' iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação O'lJ. Escritório J. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.'
Blumenau - com o. sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

Guia Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enne

recoso
Cada guia e vendido acomoanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Ca.tarina.
Redacão: Rua Prudente de Moraes. n. 626. _ CurItiba..

DR�'���;Ã'ÉL"�':'��Ü;'L�;;�IAtenção! ! ! Atencôo ! ! !
D 'CARLO� LOUREIRO . E� suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira �s luxuosas
R.

DA LUZ
,llmousmes do .

.

ADVOGADOSI Escritório: Rua João Pinto
I �

. n.O 18 -- Florianópolis

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

I
I
I

fH"n9pCJf toes r";g'Ul�res de corgop dopôrto ae

- sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
Informaçõe. como. Agente.

FlcrillD6polill - Carlos HoepckeS/A - C [- T'eletone 1 •.212 ( En i. t e teg ,

EfO Francieco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -Cf - T.!:..elo()� j MO)'� � \,f l\C {

�....--_·'-__-.0--._-
.

.. _. ,__ .__"" . ._. .._�

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

l:TAJAí
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

�onselheiro Mafra 35� Telefones - 1562 - 1565,
CONFÔRTO

'

SEGURANÇA
RAPIDEZ

I I

I

�....eune som ... acabamento ••

solidez... no piano, perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste ma ravr

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

Schwartzmann
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

5/;.\
ex. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

NAO F4ça
,CONFUSOES!
Trate a sua Bronquite ,e fÍ<ará
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite começa muitas

vêzes com um simples resfriado.
Sawevêem, então, a tosse rouca

sêélt ou sibilante, o cansativo
chiado no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo' ca
tarro mucoso ou mucopurulento ,

:Estes são os sintomas da bron
quite, E muitos procuram com
batê-Ias, E' um êrro , O que deve
ser combatida é a bronquite _

causa e origem daqueles males
_. porque' quando os bronquíos
estão inflamados podem surgir
graves cornpncaçõeg nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente '::!,

inflamação dos pronqutos. existe,
agora, um eficaz preparado. E'
o Parrnlnt, que age direta
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquios, descongestto.,
nando.as completamente. Tra
tada, assim, na sua origem. a

bronquite desaparece e desapa
recem também a tosse, o catar
ro e a opressão do peito. Par
mint tem proporcionado alivio
a muitos sofredores. Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueo
bronquite, peça na sua farmá
cia um vidro de Parrnin. ..J

P-16

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DENTRO DE POUCOS DIAS, NA CIDADE DE LAJES, TERÁ LUGAR UMA ENCANTADORA FESTA, QUE ASSOCIARÁ. EM:
TôRNO DUM OBJETIVO FILANTRóPIC O, TôDA .A POPULAÇÃO DA "PRINCESA

.

DA SERRA". TRATA-S� DE UM MO<
:VIMENT{) EM FAVOR DA COMPRA DE "P�OMIN" E "STEPTOMICINA", llESTINADOS AO TR�TAMENTO 'DE ENFER·,

MOS POBRES, BEM COMO AINDA EM BENEFíCIO' DA CASA DO ESTUDANTEo OS POBRES E GENEROSOS, IMPUlSOS,
DA ALMA LAJEANA GARANTIRÃO ES PLÊNDIDO ÊXITO A ESSA CRUZADA D E SOLIDARIEDADE HUM'ANA.

ASSOCiação P. dos E.
no' V. de Lagnnb
Recebemos e agradecemos a

seguinte comunicação da A. P,

R C. L. em data de ontem.
Senhor Diretor.

O MOMENTO I�Z:���,;Out�n������;,voco��
I resultante das atividades con

.
: jugadas do Exército e dos po

Va�o� .prossegurr no exame deres públicos estaduais no sen
das razoes ,qu� tanto desalen-l tido da integração de tantos
tam o, patnotI�mo da senhora milhares de almas nos senti
Raquel d�, Q�elroz,. e� ��?e dos mentos da nacionalidade bra
supostos qUIS.tOS ra?IaIS que sileíra. A êssas referências do
pretende, =. ainda VIsto no Va- livro não concedeu atenção a
Je do Itajaí, a sua passagem,}_e- romancista, empenhada sõ
centemente, po� aquela regiao mente em reproduzir os porrnede, �anta Ca��rma. �e� tanto, nores escuros, que, aliás, não
porem, hav�ra. con�r�bUIdo pa- podem já aplicar-se ao Vale do
ra o des�ertar S�rOdI? de t�- Itajaí tios dias atuais.
manho ,z�l? �aclOnallst� a dí- É certo que a senhora Raquel
:eta obsel�aça? do fenomeno, de Queiroz situa a apenas qua
ln.loco, a re,speIto da+q��l a f�s- tro ou cinco anos distantes os'

, tejada escntor� .

patricia n�o fatos que descreve, com o queencontra mat�na para mais ainda refoge à exatidão dos
que, alguns p�nodos, q�e s� po- conceitos, pois .que já uma puderíam :eduzIr de m,:uto .�mda blicação do Departamento Es
se ex�lUIdos os co�ceItos ja por tadual de Estatística, a que se
demais sovados. sobre o as�un- reporta o capitão Rui, é datada
to. .. A conhecida romancista, de há dez anos. . . Mas, se o fêz
apanhada em flagrante de ex�- para acentuar a sua descrença
gero no relato dos aconteci-

de que "doença tão grave" e

meI?-t?s, sen,te �altar-!J1e recurso secular se curasse "com um
maior e �roprlO, de fflJue se va-

pouco de propaganda e com al
lha para .Ilustrar e

.

comprovar gumas medidas drásticas", re

�S �ssertIvas que �Ize:a com a
cusou o testemunho do mesmo

l:g�ll'eza de quer:: �Ispoe �e su-I depoente a quem invocou para
flc.Ien�e d?s� de ammo para su- [retôrço das próprias afirma

p�lr ou dlssIm_?lar o �mbaraço. ções apressadas.
Pret�nde, entao, apOl�r:se, co- Positivamente, a célebre es

n:-0 VImos, h\lm� exposiçao ma- crítora brasileira labora em la
glstralI?ent� feIEa do probl��a mentável êrro, quando não em
da ,naclOnallzaçao p.elo capitão propósito inglório, desvírtuan- Afim de tomarem medidas

Ru�_Alep.car �ogueIra., do fatos para acomodá-los a para a regularização do escoa-

�',�o c�nhecH:mos, ate ?I?-tem, considerações que visam me- menta de veículos pelas ruas

o llyr� desse br��hante AoflcIaI do nOS o destino das populações Conselheiro Mafra, Felipe Sch

Exército, de cuja pe�soa, entre- colonizadoras do Vale do Ita- midt e adjcências, reuniram-se
tan

..
to, gua:�da�os VIva e �xce- jaí, do que qualquer objetivo ontem á tarde, sob a presíden

lente recOld�çao, . �o�o, ínte-. ainda obscuro. cía do sr. Secretário da Segu

gT�nte da luz�da ofIcIahd�de do
E, tendo ferido de público um rança Pública, em seu gabinete,

3�" B, C., umdad.e que tao �e- casa de justificada repercussão, os snrs. Edio Ortiga Frederigo,
clSlva�ente coadJUVOU o e�for- pode estar certa a senhora Ra- representante qa Associação
ço po�fIado com que o Governo

quel de Queiroz que nOs senti- Comercial; Julio Cesarino da

catanne_nse �ncetou a ca��a- ..:emos magnificamente à von- Rosa, vereador João Claudino
nha na,cI�n�llzadora. Na BIbllO- tJ.de para tratá-lo, ,convindo- da ROSa e Gercino Botelho, res
teca pUbl+:a, onde procuran:-�s nos divulgar ao país, contra as pectivamente presidente e mem_

agora o trabalho daquele mIl1- infundadas observacões da es- bras da diretoria da Associação
tar, el}contramo-Io ' -e� o seu critora, o depOimento de quan- dosChaufeurs de S. Catarina AI

cont�u�o, na .verdade mt�r�s- tos, melhor providos de isenção tino 'de o'liveira, presidente da

santIss�mo e fle� na, exposIçao pessoal e de senso objetivo, fa- Associação Profissional das Em
do fenomen? de ha c�rca ue laram e escreveram a respeito. presas de Transportes de Pas-
dez anos, fOl o que servIU para sageiros de Santa Catarina; te-
farta colheita de citações a d, nente Celino Camargo Pires,
Raquel de Queiroz. I' '

t inspetor geral: de Transito;
Escrito em 1942, o livro do ca- "arregamen O Manoel Lago, diretor da Em-

pitão Rui Alencar Nogueira, co- de banh� presa dos Coqueiros e inspeto-
mo disseramos, relatava fatos u res-chefes de Transito Antonio
de havia alguns anOs antes. Rio,6 (A. N.) - Chegou on- Vieira Machado e João Vieira
Era uma reconstituição do pa- tem mais um car�egamento de Além de outras providências
norama das colônias, ao tem- banha a esta capItal. Trata-se de interêsse veral,' ficou resol
po em que o govêrno Ner1êu Ra- de produto a�enc�no: ChegadOlvidO solicitar do dr. Tolentino
mos achou necessário intervir, �o v�por nacI?nal LOld Argen- de Carvalho, prefeito da Capi
com tôda energia permitida pe- tma

._
O refendo �arregamento tal, como medida preliminar,los meios legais, contra um es- campoe se de 3 mIl latas com-

'

.

' I a' construção de um boeiro, na
tado de coisas que representa- o peso de 54.532 qUIlos. Entre- rua Conselheiro Mafra
'Va uma anomalia na unanimi- mentes anuncia-se a chegada

.

dade .espiritual do nos�o Es�ado. de um novo ca'rregamento para
.

O �lustre autor do ��SlOna- o dia 9 do mês corrente, pelo
llzaçao d? Vale do ItaJaI

alU-j
"Brasil' , constante de 820 la

de, em dIversas passagens do tas com o peso de 68.031 qui
seu livre>, às' providências do los.'
Govêrno do Estádo, como que
para mostrar em oposição à Peça catalogo, nesta praça,
paisagem sombria do alienige-\ PASTA DENTAL com J. Costa à Rua Jerônimo
nismo daquele núcleo de colo-I ROBINSON -Coelho na 2

FRIEIRAS'I
.:_E S���_?��T,,� ,

Florlenõpolll, 7 de Abril de t949

,

A V I S '()
o SERViÇO DE LUZ E FORÇA AVISA QUE, aO,JE DIA 7, SERÁ RACIO�ADA A,

ZONA DO ESTREITO,
'

Não pOde ter ação DO parlamento UDl

partido fulminado pela GonstituiçãoSirvo-me 'da presente, para
levar ao conhecimento de V.

Sa, ter sido instalada no do

mingo p. passado, dia 20 do an

dante, nesta Cidade; com a pr�
sença de 32 (trinta e dois) co

merciários, autoridades e' di

versos convidados, a:
"ASSOCIAJÇAO ·PROFISSIO
NAL DOS EMPREGADOS NO

COMÉRCIO DE LAGUNA", cuja
diretoria ficou assim
títuida:
Presidente: - José Cardoso
Secretário: - Accioly Agos

tinho de Siqueira
Tesoureiro: - Walter BrandI

da Rosa
Suplentes da Diretoria:

Porfirio Lopes de Carvallro
Narciso Martins Guedes
Otávio Nunes da Silva

Membros do Coruselho Fiscal:
Célio Alcântara
Teodoreto, Pacheco dos Reis

Suplentes do Conselho Fiscal:

Antônio' Capanema Barreto

Dauro Tomaz Cascaes

João Júlio Moeller
Atenciósas Saudações.

José Cardoso
Presidente

Como se manifestou o Procurador Geral da Republica em face
do mandado de segurança impetrado pelo sr. Prestes,

'

Rio, f3 (V. A,) - O sr. Luiz Car- E, vendo o impetrante ficado sem.

los Prestes impetrou, há tempos, I tal vinculação por efeito de, nm

urn m,�ndato de segurança ao Su- julgado da Justiça Eleitora], per

premp Tri_lllal Federal, a f'irn de deu aquela, condição, perdendo em,

reocupar a cadeira de senador que consequência o mandato.

perdera, ;m virtude da lei que de- Invoca nesse sentido as lições de
terminou o fechamento do Partido ESlMElN, DUGUIT, MOREAU�
Comunista. ORHAN, LABAND, PIERRE E Afj�cons-
Na sessão de ontem do Supremo HELINO LEAL. ,

(;o••

o sr. Luiz Gallotti, procurador ge
ral da Bepublica, apresentou o S?U
parecer a respeito.
Começa o documento que se de

senvolve em 22 folhas datilografa
das, referindo,-se à. informação
prestada pelo sr. Nerêu Ramos, Pr c
sidente do Senado e onde toram rc

futadas as alegações do impetru [1'

te.

E remata:

"Observa-se que a perda do man-,

dato, pela perda de uma condição,
de elegibilidade, está, no dizer de"

MOREAU, implicita na Constitui

ção: é no conceito de ESMERIN,.
uma consequência natural e lógica
que independ., dos textos 1 -ois re-'

sulta dos pr'incipios gerais: decor

re, na afirmativa de LABAND, da.

Sustenta a preliminar levanta.ia natureza mesma das cousas.

naquela informação, que a lei Vê, assim, o Egrégio Tribunal

de cassação dos mandatos foi [ul- deira doutrina, consagrada »elos'

gada constitucional pelo Tribunal quanto se distanciaram da ver-da

Superior Eleitoral em deceísão ir re- maiores e constitucionalistas aque

corrivel e de que se não recorreu. les qUe combateram a lei 211 de
não sendo possível, assim, através .1948 afirmando enfaticamente só

de Ulll mandato de segurança contra haver extinção do mandato leg'sla
ato da Mesa do Senador, obter a tivo nos casos expressa e taxativa

reforma daquela decisão. .

mente Indtcados pela Constjtnição,
No mérito, mostra que, o Poder Responde então o Procurador

Judiciário aplicando ü art. 141 � 13 GALLOTTI aos qUe objetam que,

da Constituição, em decisão passa- perdendo o mandato o deputado .!Jfu
da em julgado, declarou vedada pe- senador que deixou de estar vincu

la Lei Magna qualquer ação do, lado a qualquer partido legal, rarn

Partido Comunista e que a lei 121 hém deveria perder aquele que

de 1948 visou precisamente impedir mudou de partido.
a ação dêsse Partido nos Corpo» "Não procede a objeção.
Legislativos sendo pois inspiraria O representante flue se transrere-

no próprio mandamento constitu- de um para outro partido legal não'

cionàl. deixou de pertencer a um par-ido
legal e, assim, em nenhum momen

to, deixou de possuir essa condi-

ção de elegibjlidade. �,
A mudança de partido, por C')I1-

seguinte, não importa em perda de

mandato, ao' menos enquanto �{ lei

não o estabelecer.
, Aliás, o exame da: questão soh es-,

se aspecto só 'interessaria se os re

presentantes dD Partido Comllnista:'
nos Corpos Legislahros se houvps

sem oportunamente transferido pa-

r-a um Partido democrático.
Nessa hipótese, ainda rest:Jria.'

examinar se tal procedimento nã().,

fôra constitutivo de uma frauoe à

lei.
Mas nã:o há como equiparar :::11

hipótese ao caso de quem passou"
de um Parti,do democrático \P�lr.:t"
outro democrático em nm'ito menos",

equiparar êste ultimo caso ao (le

quem, como o impetrante pertencia: (
a um partido vedado pela Com,

tituição conforme o pronunciau!en-
to irrecorrivel do Poder Judieiá-,

rio, e não se transferiu para ql':ll
quer dos Partidos democrá'ticos".

.

Por ultimo, o Procurador GAL-,

LOTTI, citando grandes nllmiTos"
de autores naciona'is a estrangeiros�
mostra que a lei 21 não é retrcati

va, mas ,de efeito imediato, condu,
indo pela denegação do manda!') de'

Reunião para estu ..

dar a melhoria
do trânsito

Acentua que, na sistemática cc ns.

titucional agora vigente entre nós,
não há como afirmar que os depu
tados e senadores representam llj.le.

tIas o povo e não os partidos, pois
do contrário está escrito no Esta

tu�o Supremo (atI'. 134, 40 § lu1ien,

53 § único §§ 2° e 30 art. 11 do

Ato das· Dispos'ições Transitórws),
Cita MEURICE DUVERGER e HO

GER BONNARD, que, em obras re

centes, assinalam o quasi comple
to silên�io dos antigos Cursos e \fa

uuais com relação aos Partidos Po

liticas, observando que, atualmen

te, tôda teoria da democraci.a que

os ignora é largamente incomple
ta.

Salienta o absurdo que seria pre

tender, como quer o impetrante,
titll'ição
que um partido fulminado p,�la
Constituiçã'o conforme decidiu irre

corrivelmente o Poder Judidário, e

impedido que qualquer ação im

pedido até de formular UJTI sim

ples requerimento, possa, no entan

to, ter ação no Parlamento' e deci

dir, por exemplo, da votação. ou

não, de uma lei.
.-

A seguir, mostra que, pelo rlil'ei

to vigente no Brasil, a vinculaçüo
a um Partido é condição de elegi·
bilidade, quer para o Sena,do, uer

,

PLANTANDO DA

Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores? para a' Câmara. segurança_. ,

Os fund'os do DNC serão o lastro
do futuro Banco Rural do Brasil'
Hio, ti (v. A,) - O ministro da

fPartamento
Nacional do Café ao fu-'

Faze?d� dirigi1� ao presidente da
.

turo Banco. Rural d? Brasil, .c�nfnr
Comlssao de F1l1anças do Senado, me cons'ta do projeto de I eform:l

sr. Ivo d'Aquino o seguinte àviso: I bancári� apresentado a� Congl'es-
"Em aditamento ao aviso, 32" de so NaCIOnal em 21 rie Junho de

fevereiro prOXIl110 passaria, qU\� ti- 1947, do C[l;al junto 1ml exel1lJ11m�
ve a honra de dirigir a V. Excia. para conhecimento de V. Excia. Na,;;

cabe-me esclarecer que é pensa- páginas 5 até 31, clêsse dOC111llel1to, <..
mento do govêr�o .dest�nar o �a;.do j es�ão ass!nal,ados �s pontos PI,�nci-
resultante da lIqUldaçao do ,tJe- paIS elucIdatIvos' atesse ass1wto .

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA-S,

,
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