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[lero Jgllacy Wltekz, suposlo es- ,
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comparada com as de seus vi- "Outubro Vermelho" tem uma

sinhos, que não tinham mais do creche que toma conta de cerca

q�e uma peça e muito mais es- de 100 creanças de idade infe-

trágada, rior a '1 anos e meio,

As unicas construções razoa- Ivan fazia parte de uma bri-

veis no lcolkftoz eram as casas gada. sob as ordens de um che�

destinadas ao diretor, aos fe'. Cada manhã recebia instru

membros da adminIstração, to- ções sobre ,o serviço e o lugar

doS' do Partido ComunIsta, e a em que o devia executar, O vo

séde do clube locaL lume dé trabalho a ele distri-

Ivan, Maria e a filhi!_lha de 2 buido obrigava-o a trabalhar até

anos dormiam na peça maior,
-

a exhaustão, Os trabalhos agri

de cujas paredes sem pintura colas eram feitos' com as mais

pendiam fotografias de paren- rudimentares ferramentas e

tes de outra,c; gerações e de seus praticamente sem o auxilio de

irmãos mortos durantl! a guer- animais. Disse-me Ivan, (o que
declaroll que não vacilará em uLt

ra. Os dois meninos dormiam aliás' eu já sabia)' que na época
lizar a bomba atômica para pre�fr

no outro comodo, onde estava a em que foi feita a coletivização
\'ar a paz nmnllial, porérl1, que es

cosinha, junto com a vovó. Nos das fazendas, seus proprietarios pera 111:0 Yénha a ser necessário tãú A Juventude C!I\to'll'ca abando.no"
meses mais rigorosos de"inver- preferiram sacrificar, o gado poderoso "argumento". ,U

u..

no, disse-me Ivan, as galinhas que possuiam a entrega-lo ao
Falando a congressista, o prc- 1.' d P

e os porcos vinham dormirjgoverno, Outros
helUve que ven_ sidente afirmou: "Se o hem-estar O \"'ungresso a az

tambem na cosinha, para que' deram pouco antes sens ani- do· mundo e das nações democráti-

""'-'-_':�,"- o '�manhecessem mortos pe- t niais, para
atender aos pesados cas est'iverem em jôgo, eu não va- D0l'cobortn O J·ogo "omUDist�·

10 frio. impostos decretados pelos novos cilal'ci em tOlllal' essa ilecisão 1l0- 1lJ�' U U » \J'
,
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Fui informado que o grupo de senhores.
vall1'entG".

I
Comunicam de São Paulo para os jornais do Rio o seguintt;_:

cabanas que constitue o koZkhoz Uma repartição governamen-
Trumnn aludia ao _uso da hoinba ,"Os delegadOS da .T�ventude Dnive.rsitári� Católica ahandonaram

"Outubro Vermelho" não so- tal conhecida por "MTS", en- atômiea contra' o Japao. 10 Congresso da Paz realIzado nesta capital, afu'mando que se trat,,- ,de

freu mOdificações sen&iveis nos carregada de fornecer maqui- ! um ,1l1:Jvimento orientando peJos, hol�h�v,islas. �1.1l lllanif.esto distr1bui-

ultimos 50 anos. Antes da Revo- naria agricola para as fazendas AI.. .... no a 'ullprCI1Sa, a Juventude Umwrsltana CatolIca exp]Ie,ou que um

lllção era apenas uma pequena coletivas; chegou de início, a 1-, seca em dos seus lrês delegados aq certame fez um discurso à apologia da paz,

aldeia, A organização comunts- emprestar alguns tratores e IPI b
apresentando as razões' politico-econômicas da guerra, que supunha se-

ta do país só lhe deu mais al- arados, mas a guerra exigiu o �'ernam UC(� rem duas: a) A hipocrisia do capitalismo llnh'ersal, que mata na sua

gumas construções destinadas serviço de todas as maquinas Rio, 7 (V. A.) - A sêea no mo- fonte a liI;erdade e a dignidade humanas; e b) A p'repoh"ncia da dita-

unicamente à administração para o exercito, e os lavradores mento assola Pernambuco, Cl'estan- dura econômica estatal (Ia qual é exemplo expressivo a URSS.

insaciavel do kolkhoz, voltaram ao� ,meioS' primitivos do suas lavouras e quase mátando à O primeiro ítem nlereceu palmas do plenário'; o segundo, vaias.

A fazenda coletiva "Outubro de produção. fome o gado. I Propôs, então, o delegado .da Juvenlude Ul1iver'sitária Cat6Jic;t

Vermelho" tem um total de Em palestra com Ivan, disse-
_"'�,,:!__;q,B,," N 'I J!W ,que o plenário se manifestasse sôbre uma moção de repulsa ás duas

1.093 hectares, com uma área Ilhe ter observado que as hortas, I corrent'es
eeonômicas. A proposta não foi votada,

&tmeada de apenas 567 hecta-' nos fundos de cada cabana, N€ VO � fi{}t.r� � Jl p. � O segundo orador da Juventude Universitár'ia I.at,ólica não pOlle

1"es, sendo os restantes cobert.os eram muito mais viçosas do que
J ,-,� � li,..;,; ti lI.i ,,5, falar, pOl'que teve a sua palavra eassada, o que motivou a retinúla do

pelos pastos, pantanos, peque- as grandes areas cultivadas, Rio, 7 (V, A,) - O presidrnte 'ta único representante .da imprensa prcsente, ,

nas hortas de uso p,essoal dos Ivan explicou a razão deS'se fa- Hepublica sancionou a lei que .1e- O terceiro orador protestou contrtl a arhitrariedade, sendo tambúm

lavradores: estradas, habitações to, o que seria inteiramente des- elm'a feriados nacionais os (lias 1° impedido ,de falar pelos apll]lS gerais do plenúrio. Então, no meio de "áias

etc. necessario,
,

de janeiro, 1° de maio, 7 ele set'D1- pedilT a antigos constituintes presentes ao certame que rasga�',sel11

O numero total de pessoas de - Cada lavrador disse ele, sa- bro, 1;') dr novenjbro e 2:) de (lrzelll- a Conslituiç;'ío brasileira, visto que naquele nomento atentavam conl ra

mais de 16 anos de idade que" Conclue na 3a. pág. ])1'0,
. lo sagrallo direito da palavra.

'Proprietário e n.

Rio, 7 (V. A,) - O secretário do
lnter10r do Estado ,do Rio resolycu

C'an�elal� a licença dada para a

reaJ�zaça'o do Congresso Pró-Paz a

reahzar-se cm Niterói.

pião internacional.

Acredita-se CJue Carl' seja o c]lD

fe da rede de 'espionagem sovié,tica
o govêrno nacionalista

chinês não se renderá
NANQUIN, 7 (United Press) - j ._

Os comunistas intimaram o go- \ imediat.amente o Rio Yangtze .

vêrno nacionalista á dendição O presdente interino declarou

imediata, mas o preSidente pro- que consid:erava o ultimato co

visório Sung Yen respondeu :re- munista ""inaceitável em sua

jeitado a intima-ção, A intima- forma atual" e ao mesmo tem

ção comunista fez-se por inter-l po recusou aceder a um pedidO

médio' do rádio e nela os ver- dos vermelhos de se dirigir a

melhos marcarão prazo at' dia I Pequim a fim de fica� s:ndo vi-

12 próximo. Caso o govêrno não i ce-presdente da Comlssao Con

aceitasse a intimagão, os exér- I junta, cuja formação foi pro

citoS' comunistas atravessariam' posta pelo comunistas.

no Canadá, Anteriormente, foi 01r

o organizador nadonal do' Pal'iidll
COlllunista Canadense.

..

Truman não vacilará
em empregar a
bomba atômica,
Wilshisgton, 7 (U. p.) - Trull',an
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Prestes, a Paz e a Cunura

Coceiras da Pelé
Combatidas em 7 Minutos

Clássico
Cr$ 25.000,
Cr,'j; i.aso,
Cr$ 300,
Cr$ 11)(1,
Cr$ 30,Cirurgia R Clínica -Obstetrícia

Dr� Antônio Dib Mussi
A sua pele tem cêrc.. de 50 milhóes

de minúsculoa sulcos e poros. oude se

escondem os germes causadores da terr l

vel coceira. "rachando", erupções, "des

cascando", ardências, acne, impigens,
psorias1s, cravos, espinhas, coceiras dos

P�! e outros males. 05 Lrat.f;;nentos 00-

muns s6 fornecem um altvio temporário,
porque não combatem o germe causador .

A nova descoberta, N�xodermJ faz parar a

coceira em 7 minutos e oferece a garan ....

t.ia de dar�.lhe· uma pele lisa, limpa,
atraente e rnucia - em uma sema\
na.f Peça hoje- mesmo N ixaderm

em qualquer farmácia. PJ. nossa ga

U ..._ft.a-- ...._
rantia é ..

Ir'il J/lIb,VUWf('IUIU sue maior

rlral iS mecções Cut�as proteção .•

Médico efetivo do Hospital de Caride.de

.

Servi ço espe�ializado em Doenças de Se!'ih:or�s
Medetnc s 'rné todos de tratamento

"

Convidamos os senhores contemplados, que estejam c m os

.Coneu l t àr io : Residência:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 horB.1:l -

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

30.607 Milhar do 10 prêmio e final d02° .... 60.000,00

"14.093 :\ri1har rlo 20 prêmio e final elo 3° 50.000,00

(\0.731 1I1ilhar elo 3° prêmio e final (lo .).0 40.000,00

10.597 :\'filhar do 1° prêmio e final do 3° 30.000,00

U4.093 jIilhar (lo 2° pn;nlÍo e final do 4° 23.000,00

'10.731 Milhar do 3° prêmio e final do 5° 20.000,00

50.ti97 Milhar do 1° prêmio e final do 4° 15.000,00

44.093 Milhar do 2° prêmio e final do 5° lO.OOO,o�
40.697 j\Whar d'o 10 prêmio e final do 50 10.000,00

70.731 Milhal' do 30 prêmio e final do �o. . . . . 10.000,00

Cada inversão da dezena de milhar da elireita para a esquerda ôr

combinaçõcs do "Tipo Extra", está premiada com o valor de Cr� 5.00G.ft

Observação: O próximo sorteio, realizar-se-à no dia 27 ele A�

de 1949, pela Loteria Federal do Brasil, de conformidade com o 1

ereto-Lei 7930 de 3 d€ Setembro de 19,15.
O

Rio de Janeiro, 30 de Março ele 1949.

D�cisãl) de .um Juiz si'lbrll fi Va!llllílnbã Indicador Azui
.

ri I]� . ;; d B ri I t :1
.

Acompanhado do sr. João. Pires

ue B.H!lUCaCaO ue flUU� os Machado, cslc\C em nossa redação,
ontem, o sr. Isbcrt Horowitz, ie-

Pode-se afirmar que já existe, ira\'en�ões Penais para as infra- presente do "Indicador Azul ido

110 Estado de São Paulo, uma ções à referida porlaria. Rio Grande elo Sul ", o qual percor-

"c.onscie�ncià cnlctiva", sr-nsívcl Pelo mesmo ato Iaz aquela au
.

1
.

",O
-, .

.

c
- re, a serviço c e propaganda, "o TIs-

aos problemas da Campanha ele loridade saber, especialmente aos Lado rle San ta Catarina.

Educação de Adultos e que, por tõ- pais de família, que "São tidos, Agradecendo-Ihcs a visita, faze

da a parte, surgem soluções às ve- pela lei, como abandonados c va- mos votos por que obtenha ('xi to

zes originais e interessantes, para dios os menores que se encoi1tram ein seus negócios.

as dificuldades que os mesmos en- em estado habitual de vadiagem, ., ..•...•...... , •..•..•••.•.••

cerram. Em São Joaquim,da Bar- mendicidade ou liberlinagem .e o

ra, por ,e,xemplo, o sr, José Cardo- que embora vivendo em ca a dos HEUO!DROI n l"S
80 Filhó, jniz de Menores da co- pais ou tutor ou guarda, se mos-

1'1 1\ ii U �

marca baixou urna portaria pela trem refratários a receber ínstru- nillr �4 '"'"is ....

qual, baeando-se nos artigos 28 e ções ou entregar-se a trabalho se- €STi iSp�(/rICO rR.4Z

128, do decreto federal 17. 943-A, rio e úLil vagando habilualmente ,ALIVIO fl'1éVIA10!

de 12-10-927, e considerando várias pelas ruas e log'l'adouros públicos, Âdispo.'iC-i:ies Tela tivas à vida social sujeito, portanto, êsses menores a

_
dos meDores, tornnu _012l'iK<ltó.r:iaf..:DrJlcesso

,n:gtlull' e C\.' na is 011 f.l-
.

títulos em dia, a "irem a nQSSilt,.sed,�_U",=--.,J,'��= prêmio ...

�-mll1IOI'eS ue J8 cominando _

p�trUlO"lCTrrn - ,_t...� -- -
_...__-.-._

..--r>:q;lTIall1en o.
.'

as penas previstas na 'Lei dos C
çao .de tutela �or negligência, inca-'j

li da Pomada

.. on- pacidads e maus I"'�
Man Zan, preparada espe- E I'"' 1 d

..
�

Arvfi res frutifera;mp",. I §i:g:'�':J;;:,��: �a n:e :�:: i3�?,:,.�:, h'V",�um�l�e�':l �
complieações infecciosas nas lua, visível no Sul do país, c cuja grandeza é cerca

ulc.era.ções e varizes hemer- O I'. tro üa Jua nara u»í
" de 1,i32 tomamlil.

d
urarne 1. o ela rua paraumdade.\J.

rOI �af8. A venda em' Ieda.

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas.
as ,·armacla·s em bisnagas

As circunstancias do eclipse serão as .scguintes :

melhores qualidades oferece ° grande E't��n:m�nt." nss
com """"" especta , para J�nl","a da lu. na pcnumbra : dia i2 às 22 h, 3i m. O'

Flori e Pomicultura
e ecímento de

facilitar a aplicação. ��,nLJ'aaa ela lu � 11 a sombra: .. d i a 12 is 23 h. 27 m, 7.·

��r�p�ipper. H "". ".,�,,���,:"'" v".,...".-,,,:,,;; .....•.. ,:-, � \JOI:leco elo eclIpse LoLaI: dia 13 às O b. 28 111. O.

Mun. de Jaraguá Est d •

s MAN Z
:\!elO do ecl.JPse tolal: dia 13 às 1 h. 10 lll. 9.

P I
- a o oe anta Catarina AN II Im do eclJllse LotaI· . l' 1 I 53'

_••••:��':.=�it.n..n'e..
,

.

. <lO 13" L m. S.

__� __�"GI. PARA
Salda da lua da sombra: dia 13as ') I

_ Doenças nervosãi ;··;;i�Ts'·- u. ...��':'!,O��OJfl� Salda da te," da pe��m�,,:
dla 1'" 3\\'0'::;' t

\.

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

' Regressou fi Mnus- 1 ��p��:��di��S��I�
VaslI de Saúde Retornaram os iro �arialli' I serviço��!'���7.-;;lélrie'

;..tn.;l'!IJr�H'lfes
RIO (A. N.) - Viajando .cm a- e� Joinvi.le, Jaraguá do S .

N {I d� IlIAr!!:B UlJ!10'A� uul viào lllilitar, regressou da sua via- �ao Bento do Sul, Mafra, T
.

Netto _ aJ.. � ti li Ui
Rio (A. :'01.) - As autoridades ,gcm á Bahia, o ministro Clemente Jucas, Rio Negro e Lapa.

.
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1l0S. Choques I 't ,.
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uropeus e Norte�America. ao c e que no dia .2"" de marco úl- (ueaçao e aúde, que ali foi )Jlçaes - Motores - Dinam

Malarl.ote
.

e FC IbICOS, p�l.o. Cardlasol, pela Insulina, pela Picrotoxina limo, deixon o porIa de Ha�bllr- assi�1 ir ás comemorações do IV B

rapIa. 'e re artIfrcIaI Des.nto.
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- ambas - Lustres - Fer

I>a-o ventrl.c.l E..'
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.
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o
e �ng?mar - Lampada

me alimentar'
. SICO erapla. Narcoanalise. Repouso Regi. cl.uZlndo �O imigrantes para o Bra-

de Rah:adr, I en{to aprowilado a 0-. Ventp.aCiores - Serviço
sIl, seleCIonados pela Comissão llortumdade para inspeeional' os lnstalaco

'
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>
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�
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.
co especlaIisado.

"

lado p. d
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. a .separaçao de sexos. Pavilhão
. J�nLre anto, segundo informa sua pasta, tendo all1da estudado, LaJ·a e crito'rl·o a' rua 15 d

aI a oentes actltados e de .'1'
.

ISO�
h

.

'

,neciali ad PI
_

"'.
, '. VIgI anCla continua. Enfermagem es-

oJe, um matllLino desta càpital com as autoridades baiânas, vários Novembro, n. 449 Cal'xa Posto,

:t' z a. antao medICO per t'
.

d·
• '

""

manen e a cargo de esp'ecialistas.
em melO a VIagem, pelos médicos assuntos educaeionais e sanilários. 11. 62 - End. tIegr. - "Empl'e1

Transporte de doentés. ele bordo, foi conslatado que a
1" J. '1 �r
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maioria desses imioO'!'an'es apresen-

,

:
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SU Ol.nVI e. '- Sta. Catarin ;

iJmoterapia tra b I

L CASAS E TERRENOS
- BraSIl

nscere ra nas paralisias em outros transtornos vascula-.
lavam SiD Lomas de doenças, o que

Possue v. s.' casas ou terrenos para"
fi

..r�, do ",.bro.. ,
'

d""minou ° "Wno do p'quH,
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I) VAL" 'lO' f>:AdA' ;,

Trat,,�en'o d" C..hca, e nev"llli". Raio, UIt,. Viole',
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·,nro amemto de motores, dinâmos e transforma,dores. �I
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/ Oonlltituição df: Saciedaàu
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. �presenr;;�.�Aatf!.
NATURALIZAÇÕES

Instalação de Iuz e força. i

FIRM
g�W�� TitulaI! DRolarat6 ..io!ll

Venda ele motores, rádios e accssorios, ontros aporelhos elé·

'I,:
HÁ �O�ÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)' I

tricos, artigos elétriCos, etc.

NO T GO�:NOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA I Ellcritório G Reaidencia Representta�ões"SdAivRel'sas, com exclusividade dos insuperáveis

I RE�P�::\�'-JÂ F�.STEXJ_NATAÇÕES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
! � RU;o��Cl�.!I���e8 47.

I
recep ores ATOGA", "INDIANA" e "MERCURY". .11

� ,., I" L.:\" POSTAL, 245 _ SÃO PAULO. l!
A ELÉTRO - TÉCNICÀ

I 1 Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal·193 - Fone 793.
,�

Eduardo F. Lobo - Diretor Tesoureiro

O. Peçanha - Dirctor Gerente

VISTO: Alexandre da Paz - Fiscal Federal.

Dire�ão: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clinica': Dr: Lacerda Manna
Dr. Laufran Villan�eva
Dr. Severo de Alnieida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZlE DE AGõSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE ABRIL

DOMiNGO DA PASCOA 1l'1I4.
•

,
, ,". v/i5 14 ÀS !� HORAS "FESTA INFANru.", COM DISTRtBmçÃO DE lBDN-OONS. DAS zr HDRAS EM DIANTE,

! CRANDE SOlRÉIE. mA 30. SÁBADO SOiRtE. INiCiO ÁS 21 HORAS
JMi'flH.. �2 2&UC t meMl' z ali .� lO t?r:r:VG""'� em

_E.r..f BRUSQUE O �VAÍ ! ., 4',

FOl nossa reportagem íntorma- ,,,-.$
da ontem que o dr. João Batis
ta Bonassis presidente do Avaí,
está realizando entendimentos. PARTS (S.F.T.) - Se o empiés- í bretudo o BaD:c.o de .França, em

I, \" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• z « com os dirigentes do Paíssandú timo atingisse 400 Iriliões, a dívida i condições especiais, e que podem
�,OH.:-'l:iLlSTA WALDIR DE OLI- \"ULi O CAIi1PE.4_O MiNEIRO! de Brusque, para a efetivação francesa subiria apenas 200, dada I ser drduxidos. A dívida é pois de
I VEIRA SANTOS .. Inl'ormou-nos ontem o dr, Os- de um prélío entre esquadrões a reconversão de tüulos antigos. A II2,,15o biliões e srula elevada a 2.650.

II/W' C linha, pl'esidcJzle da F.A .C., principais dos dois clubes, na- dívida, an] es dp emp restimo era Rejnesentai-ia 66.250 francos para

que, a comnt e da entidade, uisi- quela cidade, domingo proxímo. de 3.103 biliões, incluindo 750 de- cada I'l·ancês.

tar« Floriunopoüs o Sport Club·.................... vidas aos institutos do emissão, 50- Um amerícano é mais rico, mas

Busquelebol, PARAGUAIOS E BOLIVIANOS ,_�" ... "'" ...... -.--"",'-,-'''<-�.�..-...� deve nHJÜO mais (1.740 dólares pOI'

CLTIJl.!J HORÂ ESPOR1,']'lA P
OS VENCEDORES A .re ,i;;I idad t';'.. ",o habítante}: são 553.000 fJ'amS·;)5S.010100·• rosseguíndo O certamE'llt Sul mercado livre o tícial, ou

Der-ido encontra-se alagada a americano de futebol, ante-on- conclusão da la pagina no mercado parulelo.
r
cancha do Lira deixmi de Sei' eie- tem, no estádio do Pacaembú, be que o produto de suas hortas 'Xa Inglaterra, a di "i,b atinge
tu arlo ontem, ficando i ransierido em São Paulo, a seleção do chi- é seu e de sua ,família. Com o por habitante, respectivamente
1)(/1'[1 hóje o ureiio entre Ubira- le foi batida pela da Bolívia por produto dos campos não acon- 54.G.OOO ou 700.000 í'rancos.
[ali. e Ca1'auana do A1'. 3 X 2 e os paraguaios não ti�e- tece a mesma coisa ...

CO:\STITUIU mI FRACASSO O ram grande dificuldade de so- A produção dos campos tende
.....

o'nE'"r��""" ·C�·'"
E:-;PETACULO- DE A:'\'TE-ONTEM brepujar os colombianos pelo sempre a cair. Por isso, nas reu- rt�V� ",.�4jORfJL

NO ALYARO DE CARVALHO escorre de 3 x O. níões períodtcas, convocadas pe., Importanl e estabelecimento co-

Consoante f'oi divulgado, reuli- •••• • •••••••••••••••••••••••••••• la administração do kolkhoz, o rnercial neccssíta de uma moça de
20U-8e na noiLe de ante-ontem no

A PRóXIMA RODADA diretor não cança de pedir mais mais de 17 anos que tenha noções
Teatro Alvaro ele Carvalho, Q es-

A próxima rodada em disputa trabalho, em nome de Stalin, do de contabilidade e dactilografia
pctáculn de box e catch-as-catch- do Campeonato Sul americano Exercito Vermelho e da Patria.

jiara o serviço de caixa.
can, organizado pela Associação de Futebol será efetuada no Mas Ivan e seus colegas sabem tnrormações na filial Varig á
Box Amador com a colaborarão do próximo domingo e constará dos muito bem que, para que a pro- Praça 15 de Novembro edf. do To-

, l;eg�sto soci�l �e�t� folha

ass.i-I catchrnan Mário' Nascimento. que seguintes jogos: dução aumentasse, o governo tel j-�a Porta.
a noje o amversario natahcio se dl7, ex-campeão da Armada. No estádio de São .Januaric- deveria lhes dar

maqUinas"m�N:'"
-

...................•.••

jornalista Waldir de Oliveira A noitada cunstituiu um ver-da- (Rio) - Paraguai x Equador e gado, mais ferragens, mais adu-'
rtos, a quem cumprimentamos di"il'o fracasso, salvando-se a par-

Perú x Colombia. bos, mais trabalhadores e, prín- c�s e varíos livros sobre o L�lli
ampando aqui nesta página o te musical, que foi acrescentada No estádio de Pacaembú (São cipalmente, menos administra- rnsmo, os trabalhos de Stalm e

retratei como uma homenagem no programa .e na qual ti vemos Paulo) � Brasil x Bolivia. dores e agitadores politicos. I
cousas semelhantes.

� estimado colega que tão bri- ocasião ele OLt"iJ' e aplaudir Osma- -.. .. ....•..........• Durante o verão, as mulheres, Maria, esposa de Ivan, me

[antcmente dirige a secção de es- rina l\fongnilhot,. Jairo Silva POSSIVELMENTE O OLIMPICO e as creanças do kolkno: an- confessou sua imensa vontade

CJrtcs da nossa confreira A Ga- Diiio Q outros. DISPUTARA O CERTAME DE dam descalças. Só os homens, de poder ficar em casa, cuídan-

O programa das lutas não foi PROFISSIONAIS para não perderem de todo a do dos afazeres domesticas e de

obedecido. Apenas tl'ê� medíocres O Clube Atlético Recreativo dignidade, usam sapatos ou bo- sua filhinha Galya. Mas nunca

combates assistiu o gr-audo públi- Olímpico, do Sub-distrito do tas. conseguiu dispensa dos traba

Co presente. Estreito, ao que fomos ínror- IVâl1, sua esposa e seus dois lhos do campo e a creança pas
Furam postas no iing' lutadores mados, possivelmente disputará filhos' ganham um total de 1.500 sa os dias inteiros na creche,

'Y próxima terça-feira, o incxperfcntes e sem nenhum apu- o Campeonato- de Profissionais rublos, 2.200 libras de cereais, sem ter conhecido até então a

rculeo médio "colored" Gas- 1'0 Jisico. O juiz ria pr imcrr-a luta dc- do corrente. 2.500 de legumes e 2.000 libras doçura dos cuidados maternos.

o encerrará seu compromisso monstrou -igno rar completamente Para tratar do assunto, reu- de feno e palha por ano, paga-! Na aldeia em que está hoje,
se
m O Figueirense. as re.gras do hox, tanto que Ioram nir-se-ão hoje á noite os pa- menta que é feito ao fim de ca- 'instalado o koZkhoz "Outubro

Ao que soubemos o "player" I sollcitadas .nas lu.tas seguintes a redes da novel agremiação ru- ela, ano, salvo algum adeanta- Vermelho", a antiga igreja de

,�' aup.stã.o não continuará no I ;J.].·es�nça ...rl: 1\Illl�I.Cl� de SOL1sa e' bro-negra. mento requerido e que não pode outros tempoS' foi transformada

,J1!!irt�ro embora o O'rêmio de I
UL\st"O Nh a, COU e�p,Dndenclo am- ir alem de 50% du total já gan- em armazem, de modo que os

,1:-J�o{nide se mostre dese- i bO:�: , " .

'� r êW1l �l&O&i&ll&&& ho. lavradores religiosos para assis-

�o ele renovar o seu contrato I ,

"io �m.bale l\)lcJaI, defl'ontar-an:- .c'd.��dÉ:n�:��,lÍL O que toda a famila ,recebe tir ao culto de seu Deus preci-

{l;r mais uma temporada. 18e :\JOZ(llt e TICO, '\eneendo o p1'1- em moeda corrente, por um ano s'am ir à vila mais próxima que

nf/ll' ' .. , ..• , ....• - • . ••• • •• •• •••

Jnt'lf'O por ponlos. A dcci��o foi,
" .

'�i''N'
..

'E'
. . . . . ..

de trabalho, não daria para fica a 10 kilometros de distan-

I',�,,'OGOS UNIVERSITARIOS I das maIs cl'l'acia,;:, porquanlo 1\10- ri! .. A (!l comprar um par de sapatos pa- cia.
-

\ CATARINENSES j zal't nos ln',s 1'01l:lCl.3 trnnsgrertiu ú,'
'

.� fi) ra cada um, visto que, em me- Não ha aparelhos de radio na

lNo próximo dia 20 do corren- ! as regras e, dcvena" desta lorma, RITZ, boje' ús 7,30 horas dia, um par de calçado ordiná- fazenda. Os programas da radio

t a·s 19 hora's, l1a, cancha do'I
seC' dcsclass.LrlCado. l' C' do, na Russia" custa 290 rublos. de Moscou são recebidoS' por

_ .ory alnonn -:- Rhonda FlelI'ing
ta Tenis Clube, 'terá lugar a .

A seg:uil', sob as o:'c1ens de IIlu- A ILHA DA MALDIÇÃO O transporte: no interior da uma estação de baixa qualidade

':;ene abertur dOE:! Jogos uni_ll1JCk, L\nhal'es e Melrclf'S t,'ava- Dramático cpisódio desenrolado H.us�ia. é d�abolicamente difiCil.l e transmitidos para todos por

,�rsitários c�tarinenses, pro-! ram o combã.tc pl'i�lcipal ele box, numa terra onde a lei era ditada Ransslmo e o lavrador que pos um pavoroso auto-falante.

r,OVidOS pela operosa Federa-j' �'en('endo l\[ell'cles, l�cJlm.eJ?te, fa, pelas armas e câmara de torturas
sue um cavalo, de modo que I 'Ivan, aOE:! 40 anos de idade, já

:.0 Atlética Catarinense de lClllto o rosto do aUYerS<11'!0 sall- No programa: Esporte em Mar, suas ,vidas se restringem à pró- I mn gp 'B5U'B.Igdsa 13 ngp.Igd 18'Bub

"';(".c1.ante" (F. A. C. E.). ,.
gnu' llastanl C log-o no inicio do pria fazenda. I dia melhorar a vida. E vê com

.vIA v cha - Nacional. Notic'iúrio Uni vcr- I
'O';"TO>: cl'rculos acade'ml'cos é 1 co,rnIJale. .

.

De ferias, nunca se fala. Em-,tristeza o futuro de seus filhos.

,,'f.[t'�
-

, 5<11. :'\0 Hotlopio da Dança - Shorl -

nde O interêsse e entusias-! :U.llceJ'l'ando a nOJ!adn foi apre- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
bora o Ministerio da Agricultu- jE uma alma esmagada por 10n-

.
,. pela realização desse impor- s:nl_ad� a .luta de calch entl'e Má-

Censura até 14 unos.
1'a tenha varios hoteis de recreio I gos anos de sacrificios vãos.

lC: te certame.
1'10 :\asClmento, ele cerca ele 34.

I chamados
"Sanitoria" teorica- 'I Quando me despedi, para vol-

... .. ,�J�os: p .'\Ia,SC:l�'a Neg.:a, c�ue não
..

Ü'DEON', l;�j'e' i.�·';'.' '3'0'l��I:�S ment� destinadoS' aos lavrado- tar a l'.!0scou, I�an a�ertou mi-
T �LCOTTE E EZZARD DISPU-, ela Llt\LIO sendO um lclpazmho de

J
'

.•
' res, so os membros destacados Inha,mao comOVIdo. Tmha os 0-

'RA-O A CORo-A DETXADA 118 anos. Após oferecel' l'esistencia )Tonaldp Bmn
- Llllne Roberts' do Partido ou os altos funcio- lhos dheios' dagua. Quiz anima-

. v �

I
. .

-

- om owers
� ,

ta'J POR JOE LOUIS
ao arh'ersano, parecendo t.e!' ha-

< T narios e suas familias podem lo um pouco.
r: I I' ,- t . I

.

l'
PENUMBRA DO PASSADO I . 1 d'

A

iVa<'hington 6 (Ulll·ted Press) I
.. !l o COm,)ll1,\ç'a!:) en rc os (Oi::\ U-I P f

. ,o'ozar tal privileglO.
,- A gum la voces hão de

U '" �

t. 1" III, .'
....
,,- '" i" ,

" um ,orte e 'emoclOnante drama'" . ,"
!, ."

er A Associação Nacional de ,t(()le�, l'atCaIa .it'g,a ,Ol retira-o 1" J I,',dI' I
AVIda 113,5' Fazendas cOletivaSlter melhor Vida, na Rus:;la.

1 'd'
.

'> I' t IPo.ICia C1elO e ances emOClOean- .. ,. . d
.

x (ANB) declarou "oficial- \ (_ o
.

o rJllg comp E'Lamen e sem i ' "O "n
e mSl};nda. Os clubes locals pou- Nunca devemos esal1lmar.

,
s 11(ldoo "O as �lt d ,les c (L SU:s[.e,.se... ,

I s' d I
,

_ <o vago" o trono dos pesos-(
e "no,) c s" o, vencen· o,' r o' ." •

.. \ co tem a oferecer, alem de reu- - 1m, respon, eu e e sem me

IX
-"'-' " ""j'fYl o ad"Cl"'(ll'l'O 1101' est·

N.J pro_rama. ClllelandIa .Toluall·_ . . . "h
.

c' ,'t r
.1

�

>

o q'ue a"ontec" pela
,,�' I." "", • 'langu-j -..-,

�

11lOe5 polltleas. o Jornal agnco- 01. ar, como se -q_uISe.,se eVl a
--_..... v v I 1_ i,aelOnal ' ,. '

meira vez nos últimos 21 I lamento.
,

" ! .p' .. . C,:;; 4') ') '),
' lla Sotsialisticheskoe Zamledelie! que transbordasse um pouco de

dt os porem já selecionou três I O público presente nLiJ'Ou-se elo, ! eç.,05. I

"�. ,,-o
(I 01,_0 ! (S. A.), uma ou duas revistas; seus s'ecretos pensame�ltos. Si

.,.',' ')'cc.tl·() '\aS""llte clecepcl'oll"do COII)! (,eI1S11ra a[.(o 14 anos.'.' . /
t

..

I 1 d'
"": adore(i' como le<Titimos aspi-

" U': " " ,'« i,
'

I agncolas,
umr pamfle os POlltl-, a,gum la ...

'e-: .

"'.
. I o "abacaXI" aprese'nhdo pala aO'l'e- I . . . . . . . . .. . ............•.. ' ..•..

mtes ao tltulo que Joe LoUls . - ...

' (o
ROXY 'I,' .. 730 h . '�

F &'[-�atandonou. nJt�(,no p.uglllsllca .local. I, � ,jJOJ,� a�, OI as

I
lí
U'

- iZ
' �� "#1 d""f:I '; , ,,\ {''ff !....�

lA "ll NB'"
1. 111 UY1SQ aos du'ctores da AS-I

HeIman Bllx DIa Holt ,1..,:<: . 1', ��,l .� "�f-

'

. - t'n& ....._.�, '��,..

Á anuncIOU �ue re-
soeial�ão Box Amador: E�peláculos TARZAN E A DEUSA VERDE

>nhecerá como campeao mun _.� , , -.
c

N O' • M 1 I V' rt , . I nao sao llrmcaelen'as! Tremem Con- o pro",rama. arc la (a h1a -

I RepJ'f!scnlações - COllSÍ(jIWÇÕeS - CIPrópn-u.
iB-! ao vencedor da peleJa

en-,
. l' -:-"aCl'ol'al 'Llla de l\1e'l F""íJl'l'! r'" I

I, "el11crlLemcnte os seus atleLa� e 01'- ", • .' , c ,- u',-

:e Ezzard Charles e "Jersey" . ',�;l'
' I

C
.

cro POR ArrACA""O l� A "r'REJO
, "'8.lllZ('m bons prOOTamas obede.- !lI_, la ! O!\1ER, I). .LI,;_' 1'1. V:� <_,.

le Walcott, que sera travada b
"

e _' p C <:> 4') 3') I
'rera- .,

b' d' I
C,C'll'lo-os SC·1111)rc.1 1" 11ao so, "Srl'l n_ reços: r'r' ,�o e ,.0

','
'.

E 1

,

c -, L L v Louças _ V'idraria. _ A1·tigos de a,lumiJl'io - A1'tZgOS ,'sr'J.w'es
O porem tam em eSlg- _, ., Censura até 14 anos.

_"�o Le S 'd
' (';1n1 que, on .. e quer qllC seja, o n\l- Papelo'('z'aviU . ,e aVOi como concor-

"

,
'

"

,

ln<-e a t-t 1 I
),1:ro dc\'c �er trataria com a 111a- .•.......•

. ..•........••••

L_� o 1 'Uo.' IMPERIAL, hoje ás 7,30 llOrns
.it!� "ANB" "ex"". rpconhp.celldo

',]D,a rllnsic]el'ilç-ão!
I ' . " - - - , c,r.ry "Cooper ,- PallJeÍte Go<1;trt
dnterruptamente o campeo da

t
Ii FEDERAçAo N�UTICA '])E I LEGIÃO DE HERóJ.,;;3 I

�egOria ele pêsa-pesado desde

11
SANTA CATARINA VAI ;-,r (logram�: ::vrarcha Ih! ",.1,1 -- I!

�n?'
dI') j1l1ho -de 1930, data em ESCLARECER N:!('ifll1éll

e Max Schmeling reclamou Interpelada pelOS clubes de PrC'çi): Cr;� 3,20 único I
üulo depois de derrotar por! remo da caplt�J soAbre ao' suas ('

.141i
_

I
.., ,ensura atc anos.

_

ul" a .Jac Sharkey. O trono I atividades, a Federação Náuti- .., ,.... . I
ava vago desde o dia 23. de:ca de Santa Catarina resolveu ,í-'TI,MES DA SEMAN:\ !
ho de 1928. quando Gen'3 \ marcar uma reunião, ,amanhã, >:Imillgo.

',llnC'-,r abandonou o ringue, a I.'" j '! hor?s, ;::_a séc:e do C. B. Al- .. ,'.tA SEC;' POR :\,�A�O

�'"
r"', "otar O austr::üiaDo Tom � (l,o Li]:?, REm de prestar excla- I I)u:nn-Fri;-a SanhJ

�
... i Õ l'l-CílnenÍos. ,rr()Th1r�LT l�· JII!.iE r_'\.

,

m.LLllII ....
....�..._----...

�1�enOS iOdi'V!i!id(it,
mundu

cuJaaau
do

I ERlvUNA TERÇA-FEffiA O

ONTRATO DE GASTA0 COM
O FIGUEIRENSE

Genel'os :1 !imentitios Ind,sI1'ioüsac/os - Al'mal'irJl.Os

LOJA l;� 'I\SClUTóFUO - 'Rua 7 de �el embro, 21.

Caixa llosla1, 322 - End. TelcgI'Ó,fic.o "LU.J1'AMA",

Flol'ianópolis - Santa CaLarir:"

EIAJIRA MELO DOS SANTOS

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

Carmen 11810 dos Santos, seu nasci.mento, ocorrido dia 31 de

'\ 1""C""<,') l"l,-·clo 1','-, i'.11':O';-"'-"'i1inQfl"" "CD,'los Corrêa", nesta Ci.'..p'ital.
• �ÁUJ..'3" J. ...�\..., """"" 4'1........!.ti ...�.l.4 � .. ,.._'•• �....... .... ,"-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,� '����....

=�� JEstaDo I! ,nr I h�dflUp .� 1,* II.�a .. 1íjh�'il.. ""nQ a.u,
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada 11eiru

firma Fiuza Lima & Irmãos, é <J seguinte: 7' .�'. � '1' �

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
.

- 16 horas �d'iJ09Sdfl-:�{jnta.lld3,il
cf excessão de sábado 14 horas Cive i -- Coraetciel

I�,:xp'RESSO BRUSQUE<NSE 2a 4a e 6a feiras 16 30 horas Ccr.;;tituiçõeil ele �cciedad�,;i;::.. - -

.,.. ,

0 "Gn:ico� cc.el�tolli. Gm gq)ra..
'

Nova-Trento CO:tiJ�:-j2.0ÇÕU eon t"i:ei�. .

1 E. A. V1AÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6R• feiras - 12,10 hor-as Reo;tistrc;ç S I!U:UCQ>1, di.:.pondQ,
I no [{lo, p.e o::ún••pondento•

'�----�-=-�I,. El!erit6!io: Rua Aivaro de
1 � - v r s- s \I�""!:',!� -I'V t'i:"J.A' .rrt 'I!:nllJ'Il'PiI II: Ii"L"� A'U'AA 'li- ' 'I. Cn:1'valho n, 43,

.

; ! �\�'J.i:.1i '!U!hí�jt ..."'i'l'i 'l,ui'·h·VIHV 10 &',. tij"'''It.!Jl> 8

II! Dca 8 õ'il 12 heras!
I \ PROCURE A I Te!.sf<:sn;; 149'; �I i .

U

- 1 i faiataria eUo III', iil}·;:-i.i�! i • li U

Dr. Alvaro de C.rvalho I Dr. Guerreiro da
I' Ruo Felipo, Scbmidt 48

- ! llrande lIislia
Doenças de Crianças I IP d

I!li i!l<

!si��frs:,lt��iO: Ru,a

Tenente!! I
Fonseca : 1'0' UtÓ5 etf�lnna!l'IOS,

Horário de consultas: 9 ás I Especialista I O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis). Ihs,
" Médico Efetivo do Hospital de I tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

. Caridade I .Sa'bados: 14 ás 17 hs, I ,e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande sérieG'ÜVIDOS - NARIZ e CAR-' -

! GANTA [dêsses produtos.

Dr Mn�on Simone 1 Tratamento e Operações r' Os primeiros já a venda, são:
,• t" I nesidênci�,: Felipe' S��múdt, 99! SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprtmidoa de

Peitel-ra . I'elef'one ; i.see C so #li Consultas: Pela manhã no Hospital!' .g.
T J'�

.

Á tarde: Rua Visconde de Ouro i VACINA CONTIL<\. MANQUt..1RA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
CUmca Círurgíca Preto n. 2.. lOú cm3.

�lolestias de Senhoras Horário: D:-:s 14 ás 17 horas. SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ.

CIRURGiA GERAL . DR. NEWTON d'AVILA VACINA CONTHA BRUCELOSE: Ampolas de 20 'cml e frascos

Dos Serviços das Professores Bene- 'Cirurgia geral _- Doenças de Senho- ! de 100 cm3. 1
dícto Montenegro e Piragihe No-! ras - Proctología I VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 (�1ll3 e de 10 cruS e frascos

guelra (São Paulo) I Eíetr icidade Médica . I de 100 cm3.

Consultas: Das 14 ás 17 boras Consultório: Rua Vital' Meireles �. I Dos dois ú�t�mos, �or s.erem �s seus pr�zos de validez relatívàmeu,
Rua Fernando Machado, 10 28 _ Telefone 1.307 '. I te curtos, o Instituto Pinheiros .nao mantera grandes est�ques> atendeu-
-----. ,-- - - ----

. Consultas: As 11,30 horas e à tar- ,d\J, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínima neccssanoDR. LINS NEVES dde das 15 horas em diante ao preparo os mesmos' que, assim, serão sempre fornecidos com abso-Diretor da Mate'r�idade e médico dQ
Residência: Rua Vidal Ramos n

lula garantia de atividade máxima.
.Hospital de Caridade .

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-65 - Telefone 1.422.CLlNICA DE SENHORAS - CI- ., terinár ios de grande eficácia, como: Ternedna (Suco-Vacina contra BonsRURGIA PARTOS \ Cliniea Mérliea e Cirúrgica do I diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra li' assuntos:Diagnóstico, controle-.e tratamento
I DR. AUJOR LUZ i Bouba Aviártn, Vacina Contra a Peste Suína: etc. .. LIVRARIA ROSAespecialisado da gravidês, Di'ltur-I Médico-Operador-Parteiro

"

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças Rua Deodoro, 33 _ FI Jrian6poHaIbioll da a,dole:cência e da

�en�pau-l Doenças internas de Adultos e ,dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- •••••••••••• _. . •....•....•• .,
.

Ga. Pertubações menstruais, .;l�l:, Crianças I nento de Veterinária. Muitas fe1ieidades pelo na,seba..
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral -I Pelo sistema de reemhôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten, to de seu filhinho 1
tal feminino. Doenças de Senhoras - Partos - II derá diretamente a todas os pedidos de seus produtos, quando não eu Mas, não esqueça, que o melillQ'll
Operações do utero, ovártos, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração centrados na localidade de residência do solicitante. presente para o seu "Pll\'IPOLHG"

"C�8, a�endil�e't·hérndias, va�izes, i: - Pulmões - Estomago - Fígado I

<--l-:-O--Jft-----n·
t\':--- -� f\'?�nSE --I-R----a··-s

..--

éMtrTrutlUaO pCRREdeDrlnAeLtB. dl.'l CRlI1lDfrn
rrurgia p as ica o perrneo

-I
Tratamento da Tt.lberc�lo.se I

. ,fj�. U .'

turas) Raios X - Eletrocard iograf'ia I. � 1Wi j� '. .

'.

. _ . �

IA.SSISTENÇIA AO PARTO E Oi"E-IPraça Pereira e Oliveira (atráz do! ��U U "

RAÇõES OBSTÉTRICAS
I 'Príbunal)

Rua Santos Dumont, n. 8.' 'lf"o ...,; '"

l>oença� glandulares, tiroide, ová- ConsultaI! das 9 ás 12 e das � ás 6! tspeclalmzad,ij em arflgos pararios, hipopise, ele.) I __ Fone 841. FLORlANti'iPOLIS !DIsturbios nervosos - Esterililiade I
. il0meOS

,.- Regimes.
T � 1·--

--$. _._--

II RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMJRAS NA-Consnltório R. João Pinto, 7 -

·t:·l Dr. RoMão COoiObl ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

I�.461
�",./ . CIRURGIA GERf"L -- ",ALTA Cio MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITASResi.d. R. 7 de Setembro - Eru!. RURGA -- l\W...,ltSTIA". D;E SE-I

. lDARA I:rOll/[ENSNHORAS -- PARTOS I
.'

L � lf. 1.

I
Cruz e Souza - TeI. 846. Formado pela. Faculdade ue Medi.! ARMARINHO EM GERAL _ CAPAS CAMISAS GRAVA- . , . .. .... _. v' .".� . eu'a da UnIverSidade de Soo Paulo, I n _ . ',... ,

DR POLYDOR ERNAl�I DE S onde foi ns.isteute por vários anos �Ol TA,::" PIJAMAS, CHAPEU;::" ETC. .

I
e.�gj9*@�4DO@.oeJ@eG@"o.&e*�1f,. 0'

Serviço Cirúé���êiadON::Of . .t'.JIPIO!

Tn.-l>i� OBllin n't"'��1i1'�r n"-�l1i;� dn nr�r-"'� !�D. �::�:5:�:���t��:d�e "•• 11 :�;:���:g�I�€;�: I JJ"j;�D:m·�l>!��;:�C�!�n.�!(:I'�!��u� it���Y:..... 1 DaJi��=!�a
Maternidade I C��1���a,áScl:;�dt,3 2i" (�lt��r�� ��al 11 U\lw M .Hl.!l 11 !<Jh� Ii-i 1i��'�t.;!Mj �H.ú�u" (j iI!D� iLqhlWlIJJ :

i"

Doenças dos órgãos internos, e:s_)e·, y.esidêncfaa:ra���·l��e;�s lj��or. 170;11
.

nossos precos e arugos ; Oferece seus serviços.
cialmente do coração e vaS09 i Telef, M. 7M. .

.

•

..., Cartas a lWaria Inês
Doenças da tiroide e demais gt:m-j

. Dr. Paul��" ! ii---·-----
..

----·--p·--=;------·---·---L·-- III! Fen-e{ra.

!dulas internas I Clínico e operador ! .' @
....]" I

.'.

d h U>",.ultóric: Rua Vitor Meirelel, -26.
.

ta Caixa Postal 55.
'

"".lD ca e Clru:rgla e se·n ora� -, . Telefone: 1.405 I �.

� ,

.

'i1lIPartos·

I
Con."lta. das. !O ,ás 12 oe da. H b

I' Sociedade de sorteios e &eguros contra acidentes pessoais. cúDce-, e�$��®@�@j®§�t)®e0®S.\!I.M�i.5 hrQ. Res!dencla: Rl'!a Blumentnt,
J • .... •• iflI'ISIOTERA,PIA - ELECTROCAR- 22. - Telefone: 1.620 i ,iimdo malS ouh-os benefICIOS ne carater aSsIstencIal.

DIOGRAFIA - METABOLISMO "-n_-.w;.-,iS.-Cn�lcuti ( Representante em Florianópolis:
BASAL ue UI

PEDRO NUNES.

Clínica exclusivamente de criança.
aOPtlUUO DE CONSULTAS: Rua �aldanha Marinbo, 10 ! Rua 24 de Maio Spl (Estreito)

I, "Pela manhã das 10,30 � 13 Telefone M. 13'J

li SorteIOS mensais, mediante mensalidade de Cl'$ 20,00 alêm da 1611>
horas

._--

DR:-A:-SXNT]�EtA-� : !!!Ícial de Cr$ 1ü,oo apenas.
#;. tarde das 15 ás '19 horas" (Formado pela Faculdaõe Naclo· i

_
ParHe:ipação nos lucros .

I_.-,- CO"NSULT'ÓRIO.:. �aI de Medicina da' Unlversldade II ,���.r..-. .

_

u

11) \..��'��Q'-y\;;�'���������.. __ ,.,.

j
. do Bras

.
.

1 't b" d 1Médico por concurso da AssIstên-1 Pedimos. aos nossos distmtos el ores. o o seqQlO e preenc ler o
,

ela a psicopatas do Dh-trlto I .

f" l' R d
-

f" d om letarmos IIl"Ede�al
' -

1 coupon abaixo e reme e- o a nossa e açao, a 1m e c p
Ex-internei d(, H\,�pltal P�i�lUiá-: quanto antes o nosso Cadastro Social. Itrico E' 'à'3mc�mlO JudlelB., lo ! '

Ida Ca'ojt�l Penf:ral i.Nome. . . . .. •

,"'''-'ríterno dn' Santa 'Oasa de Mi-'
E t C' '1 n Nasc •. . . .. •. ... . ..... . ..............•

-"�êric,�rd!n do B.io de Janeiro ! Rua �s. JIVI ,

I .:::t:>õ "-.{r"J'l.-'7rr r íüIS.NICA r��l)ICA - DOEl'1QA8 Mãe � '" _· 1 .,_c:,�<;":!".\ .1tã, _\ •
N:l<1RVOSAS I'

-

.' '·1' . 1f' .�.", C" -,� .• :;,- e- r � .'r:_Consul�6r1f): l�diff{'!o Arüélia . PS} •
j l:!. ti; .. J l"1il. J "t·(;(':, ,;1 �.,,'" >:1

Neto -- 8ala 3. ; � f' . i ,., '7"-'" "'", é O G'-li1''''ná l/N01."H2.,:iãf;ncia: P..uu iílvaro de OaT-' Enlprego ou uargo

, ,:;"::,,�"'G''-' ""'RAF/S"�GR f r.;'l)ésvs:Hio,7U. .f:argo do Pui (nlãe) " l!th� �TI'�.:-:'.: 1· , '_;. \ .".
Das 15 i?s· 16 hOnlG

. I p. � '" "1'eléfon0: ' Ohserv. ·

1· l'e.6t:nuQ-o e�,i«
ODTIsultório -- L20�, ; : ,'... I:lcf:tnpanhando f,l m Jd,,,,.t·te81dência - 1,30S.

���--,����"I'�...E...�5im#*ma&i�'=-=a=�..Bm�lBdW�F��lA�..���EE�RE�l������9m������������mz�
�

I 11 4) t;":� 'r�� �\:'l.bd.��1('\t'" � <i7;:>.rl.bt':d€.l"'_',� ';1::':'. Gthr,.;'·-" >�" .;.z ' �.t�-; � ;-- "i!""�4�, "'flI'1.7 t�cç;5�� "rnS'l"n�'I'A" � R1V;::r. Pr, ...". l:-, .,,' � �.:j," t� {���1 ,'�' .

;; 11!)!nl'-'l-� ,". �� 'h:.qz:·,',::Ü,<�,,�� "7' .. ,'....;-- �

I
-'"o -.

>ific$ • ���".; �·\:.:;,�:��;�.,.·c.;:í.F,�:.�a�.; 1,'l'i!:'�'i\!� """"""-,,-�-'., .�
.,

J

<III' f' );',.,..�.- "-$ ..., "'_.. ""-f I"'I.��."" �(� ... �!: :;,."��nt""--:I r';j:�,... !�'<G 't '.".é, " <" ,� ; �". -

-'.
-. -

_

-

\; ,:'.... ..;';\ ':€:;.. ,,'" ':'{'(;�l f�tI1 �'''''�I;t. 6- '" tv;·,. tl' fI.�p, ;��j� ....:."", ';,');.1��", i---.t!l!!/'" �'\.� f ... t;.1�}}�·;J·{ 1:"nV, .f:-&�'''}.i!1 $'4t }�,>..... )�""-':;;:1"� '�1. ..

,"So '.,. .. .t • � ••• lI4 y_ �. 'I • �
• Á",""

-

""""' .... �..... •••

••• ,

� ," ""'I "" ';f ft
.. "";r M 't�iI _ ... ?' �'� '. �......r !I�" ).;;·('\(v�1<o;�.r(1.iV': (WI}�"�� ,,�":.�t·����:i"-'ft; f,�l%{�"(·"'·tl ��11(' ��\Jr'$�i,·�:� J,A�t'· 8�2.. , ....;�lt;( >("'?h;.n,I"�:n J. $J} ,...

• ��
=� . J �II1"1.J ...w_rf"'\t�"'.l�'i'�{,f(;t."'�].�.t'.... .i·;"WM��·J:�rt.§.�*�::;-';:...·;r-::�·�·p"'{L��·���

ti
��'���';;"::'''f5�';.;]�1I.....il'�l"k�;,ir��;.::r..���X�".��'F'�����i&a:���·���:L."",.���"'.' i.

.' )

Carros o·

• ,r.i,

RADI'OTERAPiA
RAIOS XJI,_",", •• ..

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de C�!idade

-�---_._--- -�-----

Rua Vitor Meireles 'no 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Al'enida Trompowski 62

Fone manual 766
.-------------------------

Cllllica médica de adultos • cri�flç.••
(Jonsult6rio - Rua João Pinto. 1\3

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hoT.lu

llsllidéncia: Felipe Schmidt d. Nl.
Telef. 812

Visão maior e mais perfeits
que 8 de um bom bi:nócu�

alcança quem tem sôlida
instruçãe.

livros, sobre todo, Olf>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� I E� :� �\!f. � ; � �� !@i lfIii< �1jlI f* If� � � ,���ç;y�;i;l'f\l�'1'i�1 ,�a i:.� �:�� �� ��'t..lià'"
de JUGEND s- FILHO

COMPRE sEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
I- EEMBOI!SO POSTAL

Faça s su pedid.o por cn r t o ena teJegl'orna a pague
sómi:lnte q u c ndo t''Õlcebal'.

N. 31 c�$ 100,00 R 9 �r$ 26000

Uma maquin� fotogr'IlH�a
amedeot\a d e toeil

D.,sptlX'iador de boião
ilum\ncU {l noite

SuislSQ de qualida.dernQn�,jo

Non�,. fill!OgiQlII ,.aQ ucomp'o nhodo. do!! rOIi!=,ectho!l Ileftificadoll
t.<l garo.nHa.

fE.çAM-N03 CATALOGQ,,� .- ENVLi\MOS GRATIS
mCEND & FILHO

.
Cu.rit:b1:1 - Proç'Cl '.rirod8Jlt�1I. 2S0 - P ..;:oná

LIVR�i\RI_A ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TI'POGRÁFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL ._' ENTREGA
RAPIDA

·oedas anUgas OU modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data pode

'valer,ll{é 50 contos!. .. Si V. S. não tiver moedas, seu visinho ter.i.

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diariamente na loteria sem comprar bilhetes..
O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em cat.ilagn, de

Cr$ 10,00 para cima.

Obra raríssima e de gran-de utilidade.

•

E'!;critórÍo:
n.O 18 -

Rua João Pinto

Florianópolis

I À venda em todas as Livrarias (la Cidade.

PHEÇO: Cr$ 20,00 \

I�()�()4liI1!IIIfIo()'-'()«IiiB1JIo>()oftl!Ito()�()""()'-'()�)'_'(14llJlDo()....(fl)
'Z � tI �

c �
� , Cx. .l14 - Tel, KN ...�T

,.
'

i �:��.����:.��i.s. . .

I Transportes Aéreos Limitada ilF�gjn (om 884.660
� 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos -s--Posusuupui - Curitiba I d�-!�I�t�n,' (U. P.) - A P,.li-
fi - JoinviIe - Florianópohs, e Lajes. i eia' Federal antln�iou que o diretor

.! Sus. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -'- JoinviLe ,tio National City Bank, Richard,
..........................." : l � Curitiba -- Pasanaquá -- Santos e Rio.

,�
Henderscn Crow, que desapareceu

I I
' Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 loçares. D{) dia 27 .de- março com 884.GOO dó-

DR.
• I c lares' pertencentes aos fundos do

::
A. DAMASCENO 'DA SILVA �! lig.8U· te�· l]iU'Z� Lima 1-. lima-os , referido Banco, foi capturado cn-

.

i I ,-o
r} U "!la I' I jj II l . ti. i' � tem, à noite, em Dayrona Beach, na

,

-í.
I ,� FlorIda. Foi detido' num bar da-

r .

• A D V O G ADO, . Rua Conselheiro Mafm, 35 -- Telefone 1565
-- : i ,_, � quela cidade, entregando-se sem

': AÇõES CíVEIS.E COMERCIAIS
.,c.,· ......{).qJg.().;;e:a.o.... ()....()��().....o....o.....()�)�)....()� luta. tendo dito, ainda, que de.seia-

... • .'

va regressar á Nova York para ser•• • •

:1 Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
/ .:1 VENDE�S( 0,,-or IDOUVO de IDu·danC.8 ��l.����

'c' �·�A�:·�·A·i,- (Edifício Pérola) ,DR. FRANCISCO nU.Il.rn.n

'.i Fones: 1.324 e 1.388
" i Grande área de terreno iii cnitivad'i! - A����do

,:: : Escritório: Rua Felipe Schimidt
.;*. F'lcr ianópofis _ Santa Catarina •• (Distante cercc de seis quiiometros da capitai-Bairro-Barreiros 21 (sobrado) (Alto da casa "O
': • Arec de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo Paraíso")
,:: 90_e••eOOe••M@ oeG :: 6 casas de rnadeir��,l!;�� de material. Residencia: Rua Alvaro de Car

valho, 36
Flo1"ianópo!ig -:- nesta recazão ou E;cri1ó"io l. de A L. Ah'es.

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Chrístiano Kno11, no Hotel 'Cruzeíro,

Guia do
Publica relação dos comercíantes e industriais com seus ende

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

Paraná e Santa Catarina.
Redação ; Rua Prudente de Moraes, n. 628. - Curitiba.

I
,

• .. r(f)une sorn. __ aeabamento i,
solidez... no p�aJ1o perfeita!
Além de várias mod�· os para
prontaentrega ... bL2 -ravi

lhoso piano pode ser sei.<. hoje
mesmo. fi l:,_,vés. do piano de:
pagamento a longo prazo l

....

REPRESENTANTE
pera Santa

KNOT
Catadn�

S/A'

Florianópolis
CANETA PERDiDA - Foi perdida,

ontem, sem a tampa, uma caneta "Par

ker", �TÍ1niorJ fie côr marron, que, sendo

ob.ieto de valor estimativo, pede-se &

quem a acou a gentileza de restituí-Ia
nesta redação, ou ao sr. Art111' Beck, DO

"Salão Progresso". Grattfíca-se.

PASTA: DENTAL
ROBINSON

-----_._--------------

DR:' �Á��Á'ÉL' ·ó':·�Rü�·iiMA tenção! ! !
fi

LOUREIRO I Em suas viagens à Joínvíle
DR_ CARLOS

Z
li .nouslnes do

DA LU_

."DVOGA.DOS

r�,d:i1.'.:nari5<li1ii com'),. l\.qr.t;.te�
f 't.':.' �q c," �- (. t!;!'Í03 r":Scepcb:ti!.-'\ - eH - �"�;:!tone 1.1U f B:ll L . dl'll!.
('�r ����i:,�h.f'O f'( r!·41--..-t�[·r.' \� ��'t'�f '�\'\ .�fA .",.,,�;�f '-"�'�t ;'�� ')

..
\l'))! ��!�C�-�

Pt tenção! ! !
e Curitiba prefira as luxuosas

Diàriamente entre:
F'LOH.IANÓPOL!S

I1'AJAí
.TOIN'IILE

C:;;JRITII;3A:
P:'::UZA Í,m'! Á). . &; IRMÃOS

C ,:'Sf';.�l""i'·o lVü,fl"a 35 --- Tcld'ou€s -- 1562 - 1565
CONf'Ô'i-1TO

I
I

.1 !

I,
'" ;

ii
; 1

I

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. �ransportes Tenesnes
\

--

Transportes Maritimos
.

'Acidentes PessoaiS
. AutomoveiS

I

Incendio
(as<o$

,

I
i

I
•

�

I

I. . Telegrarní}�:
I
1

, -- c TE:t.EFONE -� -1388 �u�� 1324
\

ntes li I' 'ii
, r

t

I
!

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Fiuza
Da Fábrica co consumidor. --_ Qrande estoque recebeu (1 firma distribuidoraLima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis.

I
I ,_

Aceita-s9 !·"-p:resentantê no 'ints ío : do Eat o do . Cartas p:llt'a'Caixa Postal 139 - f'lcrion6polit:<

V. SR Viaja 1, Reside no Interior i ,is t'��s�n��U;;�t�;ur�O a�ca=V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas! amigo analfabeto, levando-o & um
_

_�, _

Antigas do Brasil e enriqueça depressa."·

!'
curso da alfabetização no Grup'o'

,

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo ESCO, lar São José, na Eecola Indus-

r---Im.-'
m# l.'IIiIIlmr_,1flII!I2CI3IIIi',BIilIIIII*_iSIIIIIlZilI!l!II:I!il!i1li!%!I!IIIPi:iiIIilI___cor. reio c-s 25,00; pedidos a José é:laudino da Nóbrega. Rua General' trral de Florianópolis ou na Cat.t\.

l
'"

D"'" J A ,"

Bittcnoourt, 91, sob - Florianópolis. drsl Metrl�poIit&n&. ela, ',.lVUrgue e §slne

gricolas IInd,ustria 11

e aqulnas
ardin; Ltda.

�1aquinas Agricolas, Tor·nos, Teares e
Artigos de Cutelarias

Fabrica em Americana. - Estado de Sã.o Paulo

��QPpºSQ,ntantºs º)\_�llJsi\(os pÔP'é1 O 6staclo ,In.,� banta @atapina

Industria Comercio e Seguros IDot S. U.
Praça 15 ela Novernbre, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone' - 1324

End� Tel- K OT

SEDE SOCIA\,.:

PORTO ALEGRE
-------�,�---_.__ .

RUA VOLOr'ÍTÃRIOS DA PÁTRiA N.· 68 • 1.° AND ....R
CAIXA POSTI'.L. 5&9 • TEL!;FONE 684(: - TELEGRAMAS: .PRO,ECTORA>

Agencia Gerai para Sht Catarina
1!ua Felipe ScI1müU. 22-Sob.Caíza fostaI. 6d - 'feL "PrutectoraO - FLORiAW1POLIS

��.p"W"""""·�.".w�"_�"_-.,__....-_-.w".",.�w�

I COM����m"��A_N�e��:tHIA" i
{ INCÉNDIOS E TRAN�PORTES

�
CAPITAL E HESE���a; ��. �.�J��.ç.� .�� 1�:$
Responsahildades _..... . .. :.. Cr$'
Receita ....•.

'

.- '. Cr$
Ativo

,..... . _ .. Cr$Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr.•,

Responsabilidades Cr$ _

Diretores:

��Dr. Pamph ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,Anísio lUassorra, Dr. Joaquim Barreto de
-

Araújo e José Abreu'......�....."....,.,.-m-.......m-.-�__.....w�-..--��-_

80.900. (j06,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,õo
98.687,816,Jo

76.736.401.31)6,20

BC GO 10
para quem possue de Cr$ iO.OOO,OO até Cr$ iOO.pOO,DO rendao.rta de 10'/, ao ano com recebimento de ;UTOS mensais.Infortnações nesta redação

"

Jornal Joinvile"
de

de
'O mais

. coulpleto Orgàm
Santa Catarina•

Mc

NAVIO-MOTOR "ESTEL{t"
maxima rapidez e garantia para trauspor te de illHJS me-cade-ia eAgentes' ern Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. ,A:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Seis mod.,rnos torpedeiros classe
para ii nossa marinha de guerra

« 4»'"

1"Não ci.rcularam,_. Qua .. D'��l{4�i;'''Ufi��U,��t;' �f"n ���q �,fn��;1 t!i�JÊ)l!.
't'

.. ...
- i:;;.:'it., ./ ( , n' ""�� l\�y!h h�'i�'\, �,..� ",,"'. t;- J'

Olor" li' 'iDa
. ...;:U .... 1lI1Il_ ��U WÍ'Z.ftJy�� i.ti���I i'i ai u€hS u){I

,

pm' f'oss il "Viv�'" c:�jOq ance--j elo S!ll, Af;'ica rio :411) e .vmér íea

IWashington trais, segundo parece, se desen-I do Sl1J formavam uma vasta mas-

I �T n'
li

volveram duraní e o penado meso-. sa de Leirus.
\Í\, ASHINu-1_:ON, 7t (,U·dP,) -1 zoico [lá mais de -100 milhões de I O Crusláce,o pré-histór-ico vive-Uma "Teve nao au orrza a pe o '

, , I ' ,_

Q'
.,

t>

t 1 d 140 anos, 101 cnconlrado pejo dr. B, N, pi cvax p)menle em águas subter-t�lnQlCa o, dec ara a por , '

d P
"

, -I ') I L. .

"d' Chopru du :-iCl'\'lÇO e -csquisa rancas, senc I} mal, a runr an e om

operarJ:os �e rotatívas, l!�pe I.U SoCiolo�'ic<l da India, cm Benares pOf,:OS, Quando o ni vol das :'iguas ..
11 publicação de quatro jornais '.

T" I ) j t
. -

'1 '"", .. (Provincias muas i • uuian e a esiaçao (Ias cnuvas, ""desta capital, pe�a pnm�lf� �ez O Jossí l SI)b a forma de um (li-I neles basí anl e alto. :'>lessa estação>'em suas respectivas hlstonas., , ,

I"
-

c
.

�

. _ , minuto crustáceo cenl ípcdc pCI"- o e1'1I �l acco e enconl rado em taa'
Ma:s de um mllha� de pessoas tr-nce a 11m grupo (Pheatoiuea : grande 11 11JnCl'O, que pode ser bom
r�Sldente� em Washington man-

lsorloda ) m-osentsmento co.n l'i nado I bcado para reservatórios situados
tem-se, a, par dos a�onteCl!:nent�::. à Austrália, Tasmânia, Nova zr-I cm plano mais elevado.

-

pelo r�dlO e at�a�e3 dos jornais Iandia e Provincia do Cabo na I Pe squizas intensivas sôhr e o
de outras Iocalídades. Os ope- Aí'rica elo <ul. ' crustáceo já foram iniciadas pelo-
rár�o� exi�em um aument? de Sua' descoberta na lndia vem laLual cal'cinologisLa do 'Serviço de
salarlO,�1alOr que o de 6 dolares

corroborar ,o dar apoio aos cicn-] Pesquiza Sodolog'jca, Si', x.x. Ti
c�nc.edlQO a outros memb:�s dos

tisl as qn(l def'cndem !:l, teoria uul warí. o crustáceo sCl'á, lomadoSll1dl�a_tos do mesmo oflC�o .e existêrioia de uma terra "gon�.l como indicação da exisf.êrici a de
condições de trabalho mais 11- wam}", ao tempo em que Austrá- Iençois subterrâneos n3..,3 pl'ovin--berais.

" lia, Tasmânia, Nova Zelandia, Asiu cias,

cle Abril de '9"9

se tem feito exatamente há
cento e um anos". Não. Essa
não tem sido a política seguida
desde há pelo menos um decê-

Cumpre restabelecer a verda- nio e em que se conjugaram os

de à cêrca da ruidosa propa- esfôrços do Exército e do Go

ganda feita contra as popula- vêrno.
cões dos núcleos de colonização Ainda há um ano, o nosso

estrangeira de Santa Catarina Estado era visitado por emínen

pela escritora Raquel de Quei- te catedrático da Universidade

roz. Exagerada nas suas obser- de Colúmbia, o professor Robert
vações, apressada nas conclu- King Hall. Lente de Educação
sões, a romancista. descreve a Comparada, havendo oito anos

paisagem social do Vale do Ita- antes percorrido as zonas de

[aí com visível desínterêsse pela colonísacão estrangeira em

realidade, ao ponto de compro- Santa Catarina, obteve dessa

meter uma obra que desde há segunda visita uma impressão
dez anos está sendo realíz-vía, tal, a respeito das transforma
com entusiasmo, pelo Exército ções no panorama do Vale do

Nacional e pelo Govérno do Es- Itajaí, que espontaneamente -

tado. Admltírem-se as afirma- e com tôda a autoridade que
ções derrotistas da senhora Ra- lhe cabia - quís dar por escrí

quel de Queiroz seria abalar ir- to as suas "Impressões de via

remedíàvelmente todo o edítícío gem através do Estado de San
construido pelo patriotismo vi- ta Catarina". O seu depoimen
Eiü,nte e inexcedível de 0;',:111- to reveste Uma importância ex

tos, durante êste últímo rte�Â- cepcional e contém tópicos co

nio, vêm reintegrando as popu- mo os seguintes:
lações do Vale do ltajai no es- "Se eu não tivesse sabido que
Dírito e nos sentimentos d� Ill':,,- tal área antes fôra predominan
Silidade. temente germânica e que, pan-
O primeiro testemunho a co antes da guerra, constituia

opôr-se às assertivas da feste·, um prolj)ema nacional sério, di
jada romallcista seria o do ca- ficilmente chegaria a crer que
pitão Rui Alencar Nogueira, do' fia .iamais tivesse sido uma co

cuio excelente trabalho sôbrc lônia alemã".
a 'nacionalizacão em o nosso E adiante: "Os professores,
Estado, ela teve o cuidado de ali, são o espêlho do BraE;il.

, ac'ordeoll
transcrever apenas o que rde- Penso que o problema da aSSl-

. - "

1 'd d 10,30 - �Iusicas poplllare'sria o estado-de-coisas anterÍJr mllacao tOl reS031 o, seu o
•

.

d �wà campanha empreendida pelo necessario procurar demora a-
do novos metodos, COlltamos ('fim H ''S1101'l111an'' dos mai.'; entu--.. t 10,55 - Informativo Gllarlljágovêrno Nerêu Ramos, corn o men�e para que se encou re
colaboração ,(lo Exérc'ito e da F l],- siastas, gTangeou de 11á muiLo,"Ih

"

f
- 11/l0 - E:"oJCERHAi\IE�TO;concurso vsJoroso do Exército, uma Ia a ou ln ,raçao aos re-

ça Brasileira num exercicio de nos círculos esporLivos do F.sLado
1 t t '" 13,00 - Oferecimentos musicaisNo seu magnífico livro, no en- gu amen os governamen aIS .

operações anfibias que vem até um conceito honroso, que lhe as�,

t':l,l,'lt,o, escre"e, o l'j"lstr'e ml'l�l'tar, AI'n,da·. "A população mais 115,30 - E:'\CEnRAMENTO;
I ,1 b l' 1 ., "d SI)OlLes.::., - - v - .t..

_

agora reve anuo ons resLl ,anes . se-gura, na cronJC.a 'os e '"
(pág', 119), depois de aludir ao velha em geral jamais falará 17,00 - Em tempo de valsa

Salienta o vice.almirante F1<'" uma situação de prestígio e aca�
eJ'ell�''',''''�'''''',' dpc:.)1,_8cl-0,nall'zador' das fluentenlente a lin�!.'ua portu- lí,30 - �lal'ck Weber e sua Ol'q, "r d

'

t t
...\C - -' ��- - • � via Figueiredo de _,;.e eIros que amen o excepCIOnaIs.

Em,:�:as escolas coloniais, o se· guêsa; mas muitos dos meus 17,45 - Carta Sonóra
o nosso material está ainda n�uito Waldir de Oliveira Santos será

gU,'l'l�LtP.·. próprios patrícios têm tido as 18,00 - Ave-:Vfaria
bOlO IdI' 1 d I (I� p' r

-

aquem das responsa 1 l( a es que loJe a YO e lO111enagens, " a-
"A campanha nacionalizado·, mesmas dificuldades com o in- 18,05 - Teatro Singer

pesam sôbre nossos omeros. te dos seus numerosos amigos.
l'a pôs UlU ponto final nessas glês. O fenômeno desaparecerá 18,30 - :\Iomento Esportivo "O fato porem, do chefe dI) Go- i "O Estado" associa-se a essas de-
mons",I"IO,S)·;:1''''''es. Com o. apôio em uma geração". 19,30 - Bôa noite - ENCERRA· A' -

d
' 'I • - �c.....

vêrho alertar o Congresso snbre i monstraçoes e apreço ao Jo\-enl<decidido do Q:ovêrno estadual, Ai está o que disse um soció- :\-IENTO.
as deficiências da nossa maquina jornalista, a quem apresenla feli-

que SE; m;�'strára disposto a fa- logo norte-americano de reno-
fIe guerra teve salutar repercus:,i!o citações.

�er CU1nFrir fielmente a , lei, me universal, diante do que viu Para as rn.fiD�rl"as no Corpo ,de Oficiais da Annari:<, ----------
foram fecha.dos todos êsses an- no Vale do Itajaí oito anos após U I la Fazem emas hojes

, , .

d 1 d
' vais é Ulll 'eloquente ates'tado 'da

O nlell1'no Le'o Sar'ar'va Caldas"tros l10ciVJS à mocidade. Porém, ll11Cla a a campan la e naclO-

de petroleo.. -

D R 1 d Q
, preocupação do govêrno com os as·

f'lh 1 S b L t do Exe'r'não fIcaram cerradas as suas nallzaçao. . aqllc 'e uel- "

,1 o C o sr ,L1 - enen e -

, l' t
. suntos ela se.gurança n,acjIOdna.l.. ,Fe- cI'Lo L/llIdelJ',no S"I'al',;a Caldas,':Portas, Nos mesmos predios, fo- toz ceve convlr em que aIS con- Salvador. 6, (A, N.) _ Um car- •

_, u

lízmel1te o fator matena

t'dclen-I E 'f
A

'S
-

a bram abertas outras escolas :eaI· ceitas não teriam sido escritos gueiro j['Jandês chegado a esta ca- _ .,

'

- o sr.. ' pr a1110 • ucuplr , SIJ -

1
'

d d te nao tem prejudIcado o nosso
1'" j f d d E e' c' to'mente brasileiras, ostentando com evmn a e. pitaI está carr,eg'ando 41070 volúme

I
o lCla

'

re arma o o 'x r I ,adestramento".no frontespício nomes de bra- Aliás, não é preciso mais de material destinado á montagem - a exma. sra. r!. Olindina ElpO'
sileiros e no tôpo do mastro o que viajar desinteressadamente. de uma refinaria do Conselho �a. PLANTANDO DA Lin11 ares, dignissima espôsa do
Pa"isão Nacional qtle consegul- através das regiões de popula,- cional do Petróleo. O mesmo navio Tem V. S. pomar, i�rdim e,ne-I SI'. Aldo Linhares, r,epresenlante
ra, dessa forma, colocal'-se no ções originárias de outras na- trouxe grande carregamento de 'cessita de árvores frutriferas e'l/ comercial;seu verdadeiro lugar". cionalidades para verificar qu,O) material de labol'atório para o flores? - a exma. sra. d. Heloisa Ma-
Adi.ante, acrescenta o capI' todos 0$ aglomerados, já agor9., Ho pilaI de Clínicas da Bahia. Peça catalogo, n'esta praça, I ria Mayl", dign.issillla espi)sa do,

tão Rui Alenc8J� Nogueira: se fundem numa mesma e f1'1- com J. Costa à Rua Jerônimo I se. João, Ricardo '\tIayr, funcioná-
"Voltava a juventude a rece· ternal consagração ao trabalho

AGEN1'ES NO INTERIOR Coelho nO 2 I rio do If\PT.
bel' ensinamentos compatíveis construtivo da grandeza na-

Preciso em [ôdas as cidade;; do
com os nossos sentimentos, a danaI. O problema deixou de Brasil. Negócio fácil, pura ambos A V 1 S ()aprender a verdadeira histó. existir" nos seus aspectosgra-, t..,_ .', _

_

' -

d
A OS sexos, mesmo nas horas vagr.s.

d' ('ria ... " - "Aquelas rn,'3Sl1l,::"S ,_�a- ves, graças a açao os governos, O Servico de Luz e Força avi5a, que, boje .a 110lte, la 0), ser:.!o ra-.. Escrever a Caixa Poslal, 3.717 •

becinhas louras, que na inge- coadjuvada pelo Exército. Não danadas as zonas servidas pelos trnnsformadores situados n;:: Pedra
• A "

t ...' A
- São Paulo.nuidade propria da infancia es· e JUs Q que se perpe�uem, a cer- I Grande, Rua Duarte Schutel, Av. Mauro Ramos (próximo ao Camp0 do>

tavam sendo ludibriadas, pas- ca de numerosas almas agora j\1anejo) Av. Mauro Ramos (próximo à Hua Feneira Lima), Rua Ge-
saram a conhecer as grandezas absorvidas no mesmo empenho de zêlo infundado, a milhares.l1eral' Bitlcllcourt (em frente a "SENAl") Hua Campos �ovos (' nua-
da. terra brasileira, etc.". propulsor do desenvolvimento l de patrícios em cujas veias cor- Laura Camin'lla Meira.
A senhora Raquel de Queiroz material e moral do Brasil, as re o sangue de outra raça tão

passou por alto sôbre êsses e ou- desconfianças que, até certo brava e generosamente rlsrra
tros tópicos do interessantíssi� trecho da evolução das áreas mado pQr muitos deles, nos
mo livro, porque, evidentemen- colonizadas por estrangeiros, se campos de luta da Europa.
te, não lhe convinham à "')físti- justificaram, menos talvez por Muitos olhos azuis se encheram
ca tendenciosa. Se fôsse real. culpa dos colonos, do que po�' de lágrimas por motivos idênti·
mente leal para com a verda- incúria dos govêrnos. cos aos que tornaram lacrimo
de não teria escrito, como o fêz, Não nos é lícito manter em: sos tantos olhos negros e .:asta
,!ue "cruzar os braços é o que, constrangimento, por: excessos I nh08 ...

o MOMENTO

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Pl:cYisão do Tempo, até 14 horas I
do dia 8:

I
A propósito da reeente mensagem

Tempo: Bom sujeito a ligeira ins, enviada pelo presidente da Repu-
tabilidade: • blica ao Congresso, em torno do

Temperatura: Estável ; pl'ogr;JnJu 'de exercícios levado a

Ventos: De Sueste a Norte, Ires- efeito eru 1948 pela Esquadra Bra-

para yoce.,.

sileíra, proc:ui'umos ouvir o yiec

almirante Flavio Figneiret,lo ,Ie :\1e

deÍl'os, atual chefe do Estado :\�ajOl'

ria Armada, que declarou estar rJ1)

cos;

TemperaLl,,'as cxtremas de h"je:
::\Iáxima 23,8 minima 17,8.

\YALDIR DE OLJVETHA SA;.;"TOS'

R'd" G .F

a 10 uarUJ3
fins d� cons! rução 110 Arsenai. da

'farinha seis modernos torped�il'u�

nraLo llOS é regislal', boje, O>

{ransc\l1'so da rlala elo anh'el'sário.
do SI'. \\'aldú' cle Oli\'eira SallLos,.

classe '·A".
PROGRAMA PARA. HOJE "Como rcssaltou o prcsi,leate
9,00 - ABERTlJHA _ Bom dia Dutra - disse nos o entrevistado

- a :\Iarinha esta atrave,san,do um

pel'ioc!() de desenvolvimento, ::\ � im

de quc estejamos _ preparados ,)11
evenlualidade cle uma outra ,�ll('r

I'a. Os resllltados colhidos no a uo

do :\[é.. passado foram satisfatórios, .iá illlC

o adesh'amento foi efetuado scgnn'

no,-;so di:ili nEo' con Cra de e re\'j sor ..

cllel'r da ]mprensa Oficial do Es-
lado.

9,30 -;- Val'Ícdades em gravações
10,00 - Arco-lris lllUs'ical

10,15 - Georges Brass cm sólo .de

Pessoa. de tratameulo lhano e

caLhante, o S1'. \Valdil' Santo� con

{a, nO:3 meios sociais ,desLa capi�,
tal, 111uito jnstificadas amizades"
hav,endo-se também imposto à

admil'ação geral 'pela sua CQrre

ção pessoal e pelos seus dotes de'

espírito.

Irmandade do Senbôr Jesus dos'
Passos e'Hospital de Caridade

FUNDÁDA EM 1765

E D I T A L
lk oj'd�l11 do Senhor Irmão Provcilor, conv'iclo os Trmãos e as'

I
Irmãs p�ra, revesti,dos �e s�Ja� insignas (baladraus e fitas), aSSisfi,

rem'

as so)('nH]nc!es abmxo ,rhscrumnaelas:
Hia 10 DO:vnNGO DE RAi\WS: Missa na Capela do ?fcni no Iicns,

às II horas c'vIl! Benção e distribuição de Ramos.

Dia H Q"C'INTA-FEIRA MAIOR: 10 Comunhão Geral, na Ca[púnü
Meh'Ol)o]']tana, às Ij horas, distribuida pelo Exmo. e Revmo. SelllJOl
Arcebispo Hetropolitano; D. Joaquim Domingues ele Oliveira;

2° � Adoração solene do Santi'ssimo Sacramento e Sermão !lü·

Mandato, na Capela do :\Ientho Deus às 18,30 horas.

ConsistórIo, 7 de abril de 194\),
LUIZ S. 13. DA THlNDADE Sccrt'tút:Íf'<I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


