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A finalidade da 58. ,Exposição
Agro-Pecuária de IVirà a Lajes o 60-

.

veroador Aderbal
B. da SilvaLajes

(Engenheiro Agrônomo FELIX SCHAEFER)
As causas da atual queda da res cientes da grands soma de in.

'Produção são tão diversas, com- teresses que representam os certa
:plexas e remotas que se torna ne- mes dessa natllreza para os cria.
cessár io o início de uma enérgica dores, não mediram sacrifícios pa
campanha de recuperação- de nos- ra a sua realização, prestando tõda
sa economia básica. a assistência técnica e financeira.
A crise de abastecimento reve- Para aproveitar a presença, nes-

la-se ainda mais aguda, no setor sa exposição, dos Técnicos, foi pro
-ela p_rodução a�imal, exigindo a movida pela: Secretaria da Viação,
adoção de medidas corajosas para Obras Públicas e AgricuTtura a 2a
a defesa, melhoria e aumento de, Reunião Econômico-Agrícola .do
nossos rebanhos. Estado de Santa Catarina, com a
Entre os, diferentes e importan- finalidade de reesamínar, aditar e

tes meios que o Govêrno tem pro- atualizar o planejamento contido
curado por em prática para o so er- nos Anais ela la Reunião. Será tam
gnimenlo de nossas fontes de pro- bém, realizado pelo Ministér-io da
ducão, destaca-se a criação de AgTiculLura; a semana ruralista,
Postos Agro-Pecuáríos, e a amplia- com intuito ele ministrar ensina
ção e unificação dos acôrdos de mentes aos agricultores e criado
fomento e defesa da produção ve- res.

getal e animal, entre União e Es- Assim, a storioea Princesa da
tados que ipermitem ações mais Serra prepara-se ativamente- para
decisivas e coordenadas por parte 5a Exposição, afim de mostrar o

dos órgãos especializados do Mi- trabalho realizado por seus filhos
nistério ela Agricultura e dos ser- no setor pastoril e regosijar-se pe
viços estaduais congêneres. los benefícios que advirão pai-a a

Não é possível Ilegal" devido 11 'pecmíria catn rinense. EstamÓs cer ..

fôrça da evidência dos fatos, que tos que a indÚstria animal prospe
a implantação do regime dos rará Jirrnemente, deixando de fi
"acôrdos" em nosso Estado, con- cal' asmêrce de' surpresas de maior
tribuiu grandemente para o au- vulto que a cada passo lhe abalam
mento da produção. sériamente os fundamentos.

Com as campanhas movidas pe- Não tenho ilusões sôbre as pos-
las autoridades oficiais, a indús- sibilidades com que contam os cria
tria pastoril 'tende a se desenvol- &:rres, de melhorar e reconstituir
ver, porém, precisamos prod�zir os seus rebanhos. Assim, mais do
mais e cada vez melhor, CJUe jusLificivel e o ínterésss que

O aprimoramento das diferentes vem despertando o magno certame
raças ou tipos de tôdas as espé- de Lajes, o qual refletirá segura-
eles, deve merecer o mais cuida- mente na prosperidade d�s seus re- Chegou, ootem. ao
doso estudo do Técnico e a indis- banhos e representará fator.' de
pensável atenção por parte do grande importância econômica no Rio· O gal. M. Clark
criador. desenvolvímento de suas zonas de
A substítuíção de processos em- criação.

Rio 10 (A. N.) - Chega hoje
. . ,. . a esta capital, Viajando pelo

pu-ices e rotmeiros por sistemas Cabe-me, aínda.. declarar como
. "Del Mar", o gerieral Mark

mais racionalmente dirigidos e a- (j'uem cumpre um grato dever, que
.

tad
' Clark, ex-comandante do 5°

justa os ao progresso da ciência, as iniciativas acima ref.eridas, vêm
-

't- d'f"l d I
Exército. Americano, na Itália,nao e ao I ICI e ograr êxito, tendo todo o apoio por parte do

d d d d I
durante a última gerra, e sob

epen en o apenas, e evar ao exmo. sr. Vice-Presidente da Re-
.

d
" . -

d á cujo comando geral a Força Ex-
cria 01' a convrcçao e execut - pública, dr. Nerêu Ramos, adminis,
1 pedícíonaría Brasileira lutou
os. trador de larga visão a quem San-:
Com a preocupação no sentido ta Catarina deve inúmeras reali-

naquele setor. O ilustre milltar,
de orientar e trctp.Sformar a men. zações de grande vulto.

que vem ao Brasil pela segunda
talitlade dos criadores, imprimin- Prevejo que Lajes está fadada

vez, viaja em companhia de sua

do á indústria pastoril a diretriz pelas suas condições naturais a
espôsa, em caráter particular,

racional, a Associação Rural de possuir tIm considerável rebanho
aqui se demorando algumas Se

Lajes promoveu a 5a Exposição não só tendo em vista a pa�te eco� manas.

Agro-Pecuária a ser inaugurada no nõmica, como a satisfação de .ser...

--- o •__ •

di.a 12 do corrente mês na cidade vir seu pais dentro do lema "Saú- Novo embaixador do
de Lajes. de, alimentação, transporte e eneL'� B·I MA, Secretaria da Viação, Obras gia" que são as balizas orienLa;.,o- rasl DO éxico
Públicas e Agricultura do Estado e ras do nosso. esfo'I'''·O de l'ecl'lpel'a- RIO lO A'" . ,,( . N:) -' o representante di·
OS "Serviços de Acôrdo" congêne- ção. plomático do Brasil no México, embaixa

dor Sebastião Sampaio, foi há pouco tem.

po aposentado por ter atingido o limite
funcional na carreira,

.

Para o pôsto vago, segundo informação
colhida pela nossa reportagem em fonte
digna d� todo o crédito, já está êscolhi.
do o novo chefe da missão brasileira na.

quele pais amigo, trata·se de um antigo
funcionário do Itamaratí com �al capa.
cidade para os problemas de cffdem po.
lítica, em cujo setor vem servindo na,
Secretaria de Estado.
Tendo o nosso govêrl1� solicitado o

"agreement", e já conêedidO, o novo em

baixador espera, para embarcar com des.
tino à capital mexicana, o pronuncia.
menta do Senado em sessão secreta aproo
vando óu não a escolha.

'S. Exa, o Governador Ader
bú� R. da Sirva, q'liereHdo par
ticipar do regosijo de seu povo
pela realisação de suas aspira
ções conjuntas, com a efetivação
da 5a• exposição agro-pecuaria
de Lajes, chegará hoje aquela
cidade, viajando em companhia
de s. excia. o Drs.Nereu. Ramos
DD. Vice-Presidente da Repu
blica.

RefloreslaIllenlo das
'deslDaladas

,

areas
o Dr. Leoberto Leal, Secretário da

Vlação, Obras Públicas e Agricultura, re.
cebeu do Dr. José Carlos de Mattos Hor.
ta Barbosa, Executor do Acôrdo Flores.
tal em Santa Catarina, o seguin..te ofício:

Nacional de Malária, para � refloresta.
menta das áreas que foram desmatadas
pela mesma, para efeito de saneamenüo.
Os serviços serão iniciados nas cidades

,de Brusque e Itajaí, devendo �m futuro,
exteneler·se a Blumenau e Joinvile

"Sen�or Secretár�o: Ao ensêjo desta oportunidade,' apre.
Apraz'n:,e comUl1lcar a V. S. que, em sento a V. S, meus protestos de alta es.

data de " do corrente, foi assinado o

I
tima e distinta consideração. ,

c?ntrato .ele ,Cooperaç�? entre êste Ser- José Carlos de i\Iattos Horta Barbosa,
V1ÇO e a CIl'cunscrJç'ao Sul do Serviço [Cxecut,}ir do Acôrclo Florestal".

Na Assembléia Legislativa�
Comissão Permanente

(Comissão Permanente)
Presidente: Snr. Pedro Lopes

Vieira - P. S. D.

I
te telegrama:

Assembléia Legislativa Estadual

Florianópolis.
Cumpre-me comunicar que, erq

sessão extraordinár-ia' hoje realiza

da, esta Câmara dirigiu unanírne

protesto contra ato dos vereadores
udenistas de Araranguá, pretendeu-

Havendo numero regimenLal, foi do anexação daquele município ao

aberta a sessão sendo lido e apro- Estado do Rio Grande do SuL
vada a ata da anterfor. O expedi- Wigand Weinert

ente constou- da leitura de comu- Presidente da Câmara de Vereá-

nícações, convites, oficias, telegra-
I
dores de Itaiopolis.

mas, etc. O deputado Paulo Fontes relatolill
um processo, incluindo pelo ar

TELEGRAMA DA CAMARA DE quivamento do mesmo no que foi
ITAIOPOLIS acompanhado por toda a Comis...

No expediente foi ligo o seguin- são Permanente.

Membros Snrs. Alfredo Campos
é Armando Calil Bulos - P. S. D"

Bulcão Vi,ana e Paulo Fontes .,,
U. D. N. e Saulo Ramos - P. 1'. B.

o gal. Dutra solicita permissao ao

Congresso para ausentar-se do país
RIO, 10 �A, N.) - O presidente

.

Eui,tro Dutra em menságem dirigi
da hoje ao Congresso Nacional, so
licitou permissão para ausentar-se

do pais, em maio proxímc. Conce-

dida essa licença, -o chefe do go
verno empreenderá sua já anun

ciada viagem' aos Estados Unidos,
a convite do presidente 'I'ruman,

o delegado de Brasil respondeu
soviéticas

,

as acasacoes
,

LAKE SlJCCESS, 10 (U. P.) - O
Conselho Bconorníco e Social, das

Nações Unidas, rejeitou uma Pl�O
posta elo bloco sovietico sobre o

problema do repatr-iamento. O Con-

-

acomodações que existem no Rio
de Janeiro, para hospedagem dos
refugiados, em transito, têm capa
cidade para trezentas pessoas, mas
o governo brasileiro recebe ali de

se lho, ao mesmo tempo, aprovou mil a oilo mil deslocados chegados
uma indicação J do seu Comité So- da Europa".
cial, pela votação de 14 a 3, sobre
a necessidade de serem manlidos os
.esfnrços para solucionar o proble- Dtasaparec·ldo umma dos desiocados, tendo em vista, U

�empl:'e CJ�le possível, o en;rio ,de' 8·II·U-0 b!l'"�notarnilías Inteiras para os PaISes , .

U J.J

que p'reoisam de imigrantes. O hlo- Salvador, 10 (A. N.) Está

co soví él-ico insisl in em que o desaparecido desde sábado um

Conselho Economico e Social 111U- avião Stinson da Empresa Ba

dou as diretivas traçadas pela As- híana de Táxis Aéreos. O apa
sembléia Geral, acusando os Esta- relho voava entre as. cidades de
dos Unicos e Inglaterra de tenta- Santa Maria da Vitória e Cor
rem evitar o regresso de cidadãos rentína, no São Francisco, con

sovieticos á sua patría para favo- duzindo dois passageiros sendo
recer o "recrutamento dos traba- um o tenente José de Oliveira,
lhado res, por países que necessitam da POlicia Militar do Estado. Até
de mão de obra", o momento nemhuma notícia
Durante as discussões o. repre- foi obtida sôbre o paradeiro do

sentante brasileiro, SI.'. Henrique avião, acreditando-se porém que
de Souza Gomes ,desmentiu as acu- mesmo tenha feita 'uma ater
sações formuladas contra o seu ríssagem forçada em qualquer.
pais pelo representante polonês, ponto do Estado.
Julio Katz Suchy, que afirmara: ,

Sabe-se que a emprêsa goza de
- "As pessoas deslocadas têm si- subvenção do Estado e atende
do maltr-atadas no Brasil". 'I'arn- a várias cidades- do interior. Há)
bem o delegado sovietico, Seinen pouco mais de 1 ano perdeu
'I'sarapkín, dissera anteriormente: quatro milhões de cruzeiros os

"Os refugiados estão sendo empre- prejuizos sofridos.
gados no trabalho escravo das plan-
tações brasileiras de café. O mes-

mo s�lCede em outros paises da I OAmerlCa do SuL Os governos lati,
no-americanos estão procurando
transforma-los em escravos". Res
pondendo a estas declarações fP sr.

Souza Gomes leu numerosos tele.
gramas recebidos pelo Hamarati,
Ministerio das Relações Exteriores
do Brasil, protestando contra as

tWllSações dos representantes rus

sos e agradecendo, em nome dos
refugiados europeus, o tratamento
recebido em terras brasIleiras.
Poucos instantes depois o dele

gado da Russia Branca, Sepanenko,
leu uma carta recebida de um re

fugiado no Brasil. Stepanenko in
formou que este refugiado dissera

qtle "as pessoas deslocadas no Bra
sil são enviadas para a floresta ou

para as plantações de café, onde
vivem nas piores condições pos.si
\'ei5'-'. Também o sr. Kalz Suchy
relílo\'oll os seus ataques ao govel'
no bl'asileiro, acentuando: "As

cavalo derrubou
'as lans

..CHELTENHAM, Inglaterra 10

(U. P.) - cavalo sem jóqueí
mandou hoje quatro fãs das
corridas para o hospital. Derru
bandó o joquei que o montava
"Furrâ Glen" correu até a me

ta, onde perdeu a sela e se li
vrou das rédeas. Em seguida fez
o seguinte: invadiu o reservado
dos sócios e derrubou trinta pes
soaS'; ma!J,dqu de rumo para as
casas de apostas, onde havia;
muitas contra ele e mandou. pec
los ares todoS' os talões; perse
guiu uma dama em capa de'
pele e a pisou depois de derrubá"
la, Foi então dominado, no

"paddock". Resultados: duas'
damas vitimaS' de Choque, uma

com a, elavicula quebrada e um
homem com fratura da perna.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAUL CASAMAYOR _ I horas

ÂUt.o-V� ca�
- • horu.

Aut"o.VlaçAo C8ta!'1r1eMe
- 6 horas.
Expresso No cnr.ól'lo - IAcuna

7 hoeas.
Emprêsa G16r1a - LquIIa - 'l�

e 6'$ horae.
Expresso BruIIqu_ - BrWIQue '-

18 horas.
A'lto-VIaçAo Itaja! - Ita,ja! - II ho

ras.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas,

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital .

Ano .•...•••••..• Cr$
Semestre •• r- • • • •• Cr�
Trimestre ..••••• Cr$
Mês ...

'
.......... Cr$

Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00

Viacão Aérea
_" .

Horárí,o
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR .; 10,40 - Norte
VARIG - iO,40 - Norte
PANAIR - i3,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,5�

fiarte
Terça-feira

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
-- Santos e Rio.

""\ I H 10,40 - Norte
I\! Il':EJHO 00 SUL - t2�OO -

JIIorte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - i3,50 - Sul

Quo:rta-'eira
"TAL" - 13,00-- Lajes
PANAIR -- 10,40 -'- Norte
€RUZEIRO DO SUL � H,OO

"orte ,

VARIG -' i t,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba - Paranaguá
_;_ Santos e Rio.

PANAtR - 10,.10 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

"orte
CRUZEIRO DO SUL - ffi,30

.ul
Sexta-feira

"TAL" - 13,00 - L'ljes.
CRUZEmO DO SUL - 7,20

fiorte
PANAIR - 10,40 - 'Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

BdbadQ
I "TAL" - 8,00 _ JóinvHle

Curitiba - Paranàguá
I

- Santos e Rio.
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Iforle

9,00

Pr�cessbdos por in-I
soltos ao Papa

ROMA, 9 (D. P.) - O ministro,
da justiça -pediu á Camara dos De

putados o levantamento das imu
nidades parlamenLares de Luigi
Longo, ,lider dos "par-tisans" itali
anos e um dos dirigenLes do Par
tido Comunista, e de Laura Diaz,
deputada comunista, a fim de po
per processá-los por insultos ao

papa.
O tratado de Latrão proibe in

sultos ao Papa.
o Longo é o diretor do semanário
"Vie

-

Uuove ", .que, ilm devembro

passado, publicou 'uma "charge"
do papa num carro blindado, com

vestes enfeitadas de dólares. Laura

Diaz, de acôrdo com o Ministério
da Justiça, insultou o papa em

discurso de junho passado.
A Câmara dos Depuj.ados tem,

para estudar 74 .pedídos de sus

pensão de imunidades de deputa
dos e é possivel que decorram mui- I

tos meses antes que. a questão se-'

ja l�vada ao. plenário da Câmara.
..

,
,

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Ma(f'Jinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imovels Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
'{nfon:Í1ações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

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

__ ..-'·· __ ···._"4_._ ..... ·

N. 31 cr$ 100,00

Uma maquina fotografica
americana de foeil

manejo

Para efeito
duradouro,
peça FlIT
com DOr,

,
na 1010 azul.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e c'v.l

Coutltulção de Socl.dad..
"'NATURALIZAÇÕES
TitulOl Dea19rat6rlOl

.........•

I-

,

,

I

MrC

Agencia 'Geral para S. Catarin�
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob_
C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»'

FLORIANOPOLIS
......................................... - ..

EMPR1l:SA SUL BRASILEIRh
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Encontram-se atualmente em 'USQj
em todos os reqmtos do mund�,
centenas, de milhares de Motore.. ·

de -popa JOHNSON, proporcionando'
aos seus' possuidores ano após �m�

um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio 8i Transportes c,.
Ramos S. A, - João Pinto, 9.

O,fi.o

Jom,.,,1Je

QUINTA:FElRA
Aut.o--ViaçAo Cata!"lnenH'

Alegre _ 6 horas.
Auto-Viação Catarmenn

- li horaos.
Aut.<:>-VlaçAo Catar!nenH

- • horas.

Auto-Vlaçllo catarinenH - TuibaIl"lo
- a horas. '

Á'uto-Viação CatarmeIlM - L..-una
- 6,30 horas.
• EXP.!'esso 89.0 CrtstoTllo _ Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória _ Lagooa _�'. 1/2

e 7 1/2 horas,
Expresso BrusqueDINI' - BrullQue -

UI horas.
,.Auto-Viaçll o ltajaJ _ ltajal - UI no

raII,

Rápido Sul-Brasileira - Jç;invile-
13 horas. -

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
�pn:sa Sul Oeste Ltda - XapecO - ú

- • horas.

SEXTA-FEIRA
RodoTlArla Sul BrasU _ POrto .A.l�

_ 11 horas.
Auto-Viação Cata!"lnenH

- li�horas,
Auto-Vlaç&o catarlnenee

- • horas.

Auto-Viação Ca(tll4'lonenH
_ 6,8.0 horas,
Expresso SIlo Crtstovllo -

7 horas.
Auto-Viação ltajat - ItajaJ - 18 ho-

1"a8,

Expresso BrtlBqueus.
16 boras_
Rápido Sul:Brasileira

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas:

QU.ARTA-lI'mR.A
.Auto-Viaollo C8tll!l'1nenH

No In.terior _ 15 hora,s.

Ano •••••....... Cr$ ,ao,oo _�u��!!�O C8�
Semestre •••..... Cr$ 80,0,0 '.Auto-ViaçAo C8tU'1nenM
Trtmestre c-s 3500 ,-

6.8.0 horasi •
. . .. .. ..

'I
Rápido Sul-Brasileira Curitiba-

NÚIDero avulso .. Cr$ 0,60 6 horas, _
I

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
.
-,

-

I 13 horas, I

Anúncio. mediante contráto,

I
Expresso Slo crtstoTao - La�.

7 horas, ,
- ExpresliO Bnlsquen.. - Bruequ.

O
. ..__._ mesmo não I 16 horas '

S on80_,
Au.to-ViaçAo },tajat _ ItajaJ - li no-

publicados, não serão ras,
'

d lvíd Exptesso Brusquense - Nova TIl'ento
evo VI os.

_ 16,86 horas.
A direção não se respon- Rodoviária Sul Brasil - � .AleI"

- a horas.
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos P6rto

JolnTile

CU4'IUba

, E.crit6rio e Realdencla
Rua Tlracelltea .7.

�ONE .; 1468

Os mosquitos e moscas

morrem, instantanea
mente, sob a eficiente
pulverização do FLlT,
que mata, de fofo, as

baratas e demais i�se
tos caseiros.

BrwIque -

Joinvile

Curitiba

8ÁBADe
Auto-Vla,çAo C8tarmen.H - cunttba

- ri ho.raoR,
Rápido Sul-Brasileira

13 horas,
Rápido Sul-Brasileirà

6 horas.
- II horas.

Auto-VlacAo
I
CatarlMnse _ Jotnvtle.

- II hora..
Auto-VlaçAo CatarlnenH - Tubarlo

'_ 6 horas.
EXDr�S90 São Cl'latoTlo - Laguna _

7 horas.
�res.eo BrusquenH - BrutlQue _

H horas, .

Autc,VlaçAo Itajat - ItajaJ - 11 110
raso

.) .

Expres� BrusquenH _ NOTa Trento
- 9,30 horaB.
Expresso Glória _ LII«tJ,na - • 1/2

• 7 1/2 hor.. _

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinvile -

Curitiba -

Relojoaria Progre15o
de ]UGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO. DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu peciiào por carta ou telegrama e pague
sómente quando, receber.

N. 9 cr$ 260.00

Despertador de bol.o
ilumIna a noite

Sui••o de qualidade

NOI.o. r,logio� .ão aoompa >:lhado. do. re.pectivoa oel'tifiGladol
de garantia.

PEÇAM-NOS C,ATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradeat•• , 260 - Paraná

Serviços de energia êlétriC2b
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta·

lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engdmar - Lampadas>.
- Ventiladores - Serviç.'O de
instalações por pessoal técni
co especialisado.

'

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postd
n. 62 - End. tlegr. - "Empre

I sul" Joinvile - Sta. Catarina.
- Brasil.

flrU'" VOLUNTARIOS DA PÁTRIA No- 68 � '.""NDAJi
C ... I .... POSTM..1)Q .TEl.EFOtOE864I1.U:UGII....":iJ"*""OTlCTOfUo.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem 'a08
E&tados Unidos da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu e&'critório
(Rua Presidente Coutinhc> n. 22),
nos primeiros dias de agôsfo, espe·

Dominq,o rando continuar a merecer as espé.
PANAIR - 10,40 - Norte ciais atençe'ies de seus amigos e

I CRUZEIRO DO SUL - i i,OO - r cliente!>'. -
-

L �ANAIR - :iS,50 SuI� _� _�.L�ii J Pejlro Medeiros, Aúxiliar
1 :-_._

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO', N., 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE S'ERVIÇOS TIPOGRAF'ICOS

APRESENTAÇÃO' IMPECÁVEL -- ENTREGA
;;= RÁPIDA

I

,
'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS: I do Departamento dos Correios e Te
Sr. IVO S�RRÂO V\EIRA jlpgrafos

e sua exma. espôsa d. Onei
Faz anos hoje o nosso distinto da Cordeiro, nasceu, ontem, na Ma

.conterraneo sr. Ivo Serrào Vieira ternidade "Carlos Cor-rêa" urns

..ex-diretor-geral da Rádio Guarujá robusta menina.
"

.desta capital. j Cumprimentamo-lo, efusi vamentc

Aljudar a campanha' do Promin, da Estreptomicina e da
eceeeee _Estudante é . contnbuir para o progresso de nossa
VidaBocial oDfJt{�!1AS

o que vcm acontecendo com

Sanlos Dumont, já aconteceu com

Colorribo, com Cabral e com mui
tos outros que se perpetuaram na

história das descobertas e das in

venções .

Há quem negue a Colombo a gló
ria de ter descoberto a América,
como há, também, quem negue a

No programa

Cabral o descobrimento do Bra- 1) - Cinelandia Jornal Nac.

si!.. 2) Noticiaria Universal Atualida
des

Sr. GERSON DEMARlA
Deflui nesta data ·0 aniversárío

natalicio do- sr. Gerson de Maria E agora, com o falecimento do
.empregado no comércio.

I
último dos irmãos Wl'i�ht, .surgem

ANTôNIO SILVEIRA
á �aíla novas e sensacionais reve-

Faz anos hoje o jovem Antônio laçoes.

Silveira, filho do distinto casal sr I Mas não são só os norte-amerí

Jaime Silveira e sua exmn, ·espõsa canos que procuram, para 'si, a

d. Vicentina Silveira. I glória da invenção do "mais pesa-

Srta. ITA. TOLENTINO NEVES el� cio que .0 ar", pois outl'a� na-

Comemora hoje mais llmà pr irna ! coes, tambem, "apresentam Ii lhos

vera festiva a distinta senhorita na seus como sendo os verdadeiros
"I'olentino Neves. dileta filha do sr' senhores ele tão magnifico inven- 1)
João Carlos Neves, comerciante to. 2)
nesta praça. I Clcment Ader,. Capitão Feber,

HILTON DIAS I ErnesL Arebdeacon, Ble'riot e

Decorrc hoje, a data oaniversária VoisifI, surgem entre os pretenden
do jovem Hilton Dias, filho d') 'Sr. Le,s.

.João Q,e Oliveira, industrül. I Não se pode negar, em absoluto,

Sra.SURAl,A ABDALA I q�1C Lodos êsses, homens. �enham
A exma, sra. d. Suraia Abdala Ilabalbado em pIól da aVlaçao mas

-pessoa muito benquista 'nesta cida •
nenbum deles, entretapto, com

ode, faz anos hoje.
_,

I seg'uiu antes de Santos Dumont,
�'1. elevar-se do solo usandõ a própria

Sr. HARO�DO _VILl�L:A I fôeça motriz do seu aparelho. E
Transcorre hOJe o amversarlO na .,

t t f'.'S· E t
_.lalicio do nosso e,stimado conterrâ. e III eressan e .lLal que. rnes

neo sr. Haroldo Vilela,. contador e Archdoacon, consldenrado um dos

alto 'funcion:(rip da 'P/enitenciári'a mais sérios rivais de Santos. Du-
,do Estado. munt, foi um elos patrocinadores do

Cidadã� largamente relacionad.o prêmio DeuLsch, no valor de cem
nesta capItal, onde desl'f'uta de mm. .

-tas amizades receberá, por certo mIl francos, levaD1ado pelo valo-

lieste seu n�tallici�, as manifesta rosa brasileiro, e ainda o ��ltor do

,ções de apreço' de,seus amigos, en discurso oficial do "Aero Club de
• .1re os quais nos contamos. Pl'ance", festejando o feito nota

I yel do nosso patrício.
BasLam êsses dois fato insofis

máveis para que tudo o mais que
foi e está s·endo aíto, seja relega-
do a um segundo plano. I
Mesmo com ° recenLe apareci-

1 ento do diário dos imãos Wri

gh , ....datado de 1903 (três) anos an

tes ci�, Santos 'Úumont), contando
elas :üem sumulidas experiências le

vadas a efeito, a ,glória n)!ío pode
ser roulbada ao brasileiro .. Si os

ciladas imãos fizeram segredo do

sucesso, o mesmo, perante o mundo
não podia ·ser homologado.

Os Estados Unidos, querem, de

qllalque'r inaneira; para seus dois

filhos, as ,nonras da notavel inven

ção, e para isso,. como vem acon

Leé.endo, organisaram um vasti-ssi
mo programa de comemoi'aç�,
sendo que as mesmas fOI�am ofici
almente abertas pelo Presidente

Tl'llman.

Enquanto isso, nós, os brasilei
ros, pouco :fa�el110S em defesa dos
nossos elireitos.
A Sa1110s Dllmont, pois ,as g16-

.Sr. ANTôNIO JOAQUIM DE ERI
TO PEREIRA

- Transcorre nesta data o aniver
'<.sário natalício do nosso ilustro'

_patrício sr. Antônio Joaquim ele
Brito Pereira, ex- inspetor ele AI

.fândega desta capital, e atualmente
alto funcionário da Alfândega rl

.Santos,
'

Às inequivacas demonstraçõe.s de

apreço e felicitações que seus nu

.merosos amigos irão lhe prestar, ho
jc, nós nos associamos, prazerosa
:mente.

Srta. SUSSEN MANSUR
A srta. Sussen Mansur, destacado

elemento da sociedade local, ani
'versaria-se hoje.

Srta. MARIA SILYA
'A efeméride de hoje regista o ani

-versário natalício da gentilíssima SE.

nhorinha Maria Silva, dileta filha
.da viúva Otília. Silva.

MENIANA IVANí
Comemora hoje, mais uni anrver

. sárío natalicio e inteligente e ora

..ciosa menina Ivaní Gouvea, aplica
da aluna do Grupo Escolar "José
Boiteux", do Estreito.

Sr. HAMILTON CAMINHA
O sr. Hamilton Caminha, compe

lente funcionário da agência Yari�
nesta capital, vê transcorrer hoje
.seu aniversário natalício.

MENINA YEDA SOUZA
Deflui nesta data mais um anível'

.sário natalício da gracioo;;a menina
Yeda Souza, querikia filha do sr

Elpídio Souza e de sua exma. :;,ra

d. Nérica Ferreira de SOllza,

MENINA ODETE MARIA
Faz anos hoje a galant� m(;uina

Odete Maria, primôgênita do casal
·51'. Arony Nat'rvidade da Costa, ofi·
cial administrativo do Estado c sua

Muna. espôsa d. Ana de Meddro�
Costa, funcionária do Depart�.l1lell

. to de Educação.
.

As homenagens -que serão prcs
tadas hoje à graciosa Odetc .Mana
nós nos soJiflurizumos com simpu
lia.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Osório Cândido Peri'eira
- a menina NiJcéia Berna i',iin::;

Rosa.

NASCIMENTO
P"ll'" a a le�ria do distinto cas[ol sr

José C:ondeiro. estimado motOl'l'1.fl

Reuniões: _

Por convocação do SI'. major
João Eloy Mendes, comodoro da
Federação de Veja e Motor de San.
ta Catarina, deverão se reunir, hoje,
às 20 horas, na Biblioteca do Clube
12 de Agôsto, os membros do Con.
selho de Hépresentantas daquela
entidade.

.

Na reunião de hoje serão estuda
das as bases da regata do próximo
elia 22, tão ansiosamente aguardada
entre os nossos velejadore'.l.

Ao vencedor,
a Glória

Al'eão Junior

I
1\

Casa do �terra. I

rias de yencedor.

�oluna Mariana
. Recordando

- Um drama f'o rte, uma histó
ria chocante que ar.rebata e emocio-
na!

.

Fazer uma crônica mino.ciosa/ porque melhor o. conhecia e

dêste Retiro, divulgar através des compreendia.!. ..
tas colunas jornalísticas, as su.,s

*

impressões, constitue tarefa irrea-
a senhora de todos os çncan- lizável. A tarde do 3° dia reserva-nos

I As impressões, aquelas que, mais uma surpresa, muito agradável é o

profundamente, se gravam n'alrua Hevmo Pe. Dr. Itamar traz um te
não podem ser transmitidos; por' tógrafo e no campo de esportes do
que, para tanto, é impotente a ÜIl- Colégio se reune o grupo -interro,
guagem humana! todo alegre e sorridente, para .nna

Hecolhamos, porém, alguns frllg-t lembrança �aqueles dias abençoa
mentos destas impressões, e tente- dos.
mos, então, por meio deles, reCGl1S- Nêste mesmo dia, após a benção

� truir alguma idéia, que deixe entre- cio Santíssimo, teve lugar, no ss,

2) - A voz do mundo Atualidades . ver, tanto quanto possível; a rcali- Ião nobre, a manif'estaçao que os

Preços : dade. congregados e acistas preparavam

Cr$ 4,80 'e 3,00 Mais ou menos quasi duas eeu- para hornenegear o Rvmo Pe. Pre-

Imp. 14 anós tenas cle jovens enchiam o salão .:10- gador.
.<ire do Colégio, sábado à tarde Interpretando os sentimentos de

IMPERIAL - 7,30 hs. quando. teve inic]o o Santo Retiro todas as retirantes, falou uma con-
O BANDIDO com a conferência preparatória. gregada e acista que agradeceu em

Sua Revma, o Pe. Dr. Itamar Luiz nome da Congregação e da At;Jo
da Costa, dedicado e zeloso diretor- Católica - o interêsse, o desvelo e

da Congregação Mariana e incansá- a solicitude do Rvmo. Pe. Pregador
vel assistente eclesiástico da Ju- para que o' Retiro fosse realmente
ventude Feminina Católica, fez ,a- recunno de graças e bençãos.
presentação .do Pregador, o Hevrno Disse também, Jla profunda sa

Cônego Afonso, que desde o prrrnet. tisfaçâo, do profundo reconheci-
1'0 momento conquistou a simpatia menta de que todas se achàrn pos
de todos as retirantes. suidas. Foi entregue, nesta ocasiao

Cr$ 4,00 e 3,00
• Não há exagero algum ao afirmar uma modesta lembrança .

. . Rigorosamente proibido até 18 que a nossa satisfação foi alem de A oradora, também, agradeceu ao

toda a expectativa. Hevmo. Pe. Dr. Itamar, a lembrança
Muitos pregadores de Hetiro, por feliz de haver convidado o Revnio,

mais que se esforcem, não canse Cônego Afonso, para pregar o Re
guem apresentar as verdades cter- tiro .

nas, sem nos comunicar, ou um ter Q homenageado, na sua modos
ror excesivo, ou uma confiança de Há impresjsionante, agradeceu em

masiada. breves, mas significativas palavras.
O nosso pregador, porem, tem f) Entretanto, a maior e a mais ines-

dom de estabelecer o equilibrio en- perada das surpresas está reserva

tre o mais' e o menos, isto, é, a da para o fim -- vai assinalar o tér
realidade. mino do Retiro: Sua Excia. Heve
Mostrava o perigo, mas aponta rendissima, o Senhor Arcebispo

va, tambem, os meios' de cornhatê- Metropolitano, D. Joaquim Do.nín
lo. Não escondia o quanto é fácil gues de Oliveira, vaienos dar a hou
agradável e cômoda, a estrada 1<11'- ra e o prazer excepcionais de cele
ga da vida, mas, tambem, não es brar a missa de encerramento do
condia a que termo ela conduz. Retiro. A turma está radiante, quan·
Sempre frisando a nossa condrção do o Revmo. Pe. Dr. Itamar' nos

de seres humanos, corpo e alma comunica a bôa nova.

matéria e espirita, que n50 podem De fato no outro dia estava re·

viver como puros espíritos, rua; pleta a Capela do Colégio," tôdas de
como homens, aceitando as lu<l:as branco com sua fita azul, ajoelha
de nossa natureza decaida, porém das, contritas, rezando, rezando ...
regenerada pela graça e como tal Sua Excia. Revma. é acol itado
nunca desesperar! pelos Hevmo. Cônego Afonso, prc-
Sôhre a .liberdade, "o mais prc gador do Hetiro e Hevmo. Pe. Dr.

ciso e o mais perigoso. dom que Itamar, dignissimo Cura da Cate
Deus concede ao homem", ,�omo foi dral. Dirigindo os cânticos e as ora·

magistral o Hevmo. Pe. Pregador li( ções esteve o Hevmo.· Pc. Emílio
desenvolvimento dêste tema! Duf'ner, S. J.'

.

E tamebm sua Revma. não só se li Após a missa, Sua Excia. Revma.,
mitou a expor mas a instrllir deLnin com a sua habitual elequência, pro
do uma clareza adnlirável a dc>utri· nuncioll magnifico e tocante sermão
no dos dogmas fundamentais da nos estimulando as congregad'ls e acis
o;;a Heligião. tas a perseverarem ·nos seus pro

pósitos de Retiro e não esquecerem
E as conferências, como clifiUí nunca, a noBreza ,do título de fi

las? Notáveis se é, que êste quali lhas de Maria!
ficativo pode significar o que fo Louvou, também, sua Excia. Hev
iam elas! Ilustradas por fatos in· ma., a "idéia do céu" que teve c

teressantes, oportunos e reais que Rvmo. Pe. Dr. Itamar convIdando o

ele observou, quando de sua esta. Revmd. ,Cônego Afonso, para pie
dia em alguns paises da Eul'optl. gar o Retiro.
particularmente na Itália, em Ho Terminadas as cerimônias, SUIl
ma, a Cida,de Eterna, onde estudoú

'IExcia,
Hevma. ao sair da Capela, foi·

gra-I_
prendiam, de tal forma, a aien saudado por vibrante salva de paI

ção geral que uma, exclamação de mas de tôdas as congregadas e ads·

Oferecimento musi- pezar, saía de todos os lábios, quan I
tas que, em alas, aguar,pavam a pas

do se exgotava o tempo marcadc, sagem do seu mui amado e qUerido
cais

INTERVALO para as conferências... E ,,-( pastor.
14,00 I poderia ser de outra maneira, dada

16,00 - Em tempo de valsa 'a sua virtude, inteligência, cultura
1630 - Musicas deliciosa I e a sua palavra fluente, profunda c

17'00 _:_ Informativo Guarujá persuasiva!
... .

,
. O que mUlto ImpreSSIOnou, tam

17,05 - Carmen Cavallaro em
. bem nêste Retiro, foi "o recolhi

sólo de piano
. I mento sincero das retirantes. L�a'

17,15 - Xavler Cugat e sua se em todos os semblantes aquele:

orquestra. I desei.os . a.rd�ntes, aquel,: J�:sto
17 30 - Um programa para anseIO. de na? querer de"per,Lçar

, 'um mllluto, sIquer aquele tel.1pl;
voce. . . . precioso, dedicado ao estudo elo

.

18,00 - Ave Maria problema máximo da humanirla,de
18,05 - Carta Sonóra - do problema dos prohlema�: (

18,15 _ Dick Haymes próprio homem - sua finalidade
. aqui na terra.

18,30 - Teatro Singer "Quem sou '? ... " "onde vim? ..•
19,00 - Momento Esportivo "Para onele vou?.. Est1t tríplice
19,30 - Noticiario da Agencia questã'o, tâo antiga como ü pr6:yio

Nacional I homem, - que tem preocupado to

2000 _ Orquestra Sinfonica �as. as g.erações, �l�jO estudo :ons
,

. . tlilll a' VIda .dos fllosofos, deslit: os

20,30 - Muslcas vanadas tempos pagãos, onde o gra�de Íl.ns·
21,00 - Anival Troilo e sua tótéles lança a base de toda a filose

orquestra I fi[\ cristã Cei<:_. um filósofo p�g:1�1
21,15 - Francisco Alves que, pela Hazao chega ao COnhl.;�l-

. . menta de Deus 1) - esta queSIaf'
21,30 - MUSlCas MeXIcanas

como se aclara. se simplifica à 1m
22,00 - Informativo Gua�ujá' dã Fé, à luz fios ensinamentos de
22,05 - Variedades I Cristo, à luz do Evangelhc'!
22,30 - última melodias E assin.l, as verdades eternas, ío

.2300 _ Bôa noite _ ENCER. 1':1111 llle,t'lttad"ls, uma por uma.. a
, mente trabalhava, pensaya, enfiCian

RAMENTO. to a alma mais se unia ao seu Deus

o

KAY FRANCIS

tos
DIVORClO

Bruce CABOT
Helen MACK

No programa
1) - Noticias' da Semana
Atualidades

Nac.

Amedeo Nazzari
Anna MAGNANI

No programa
1) - A marcha da vicia Nac.

2) � Parada de Bonbons Dese-
nho Colorido

Preços:

anos

RITZ - As 7,30 hs.
CASA DE. BONECAS

. Délia GARCÊS

Jorge RIGAUD

Preços:
c-s 4,80 e 3,00
Imp. 14 anos

ROXY - Ás 7,30
SAGRADO E PROFANO

Robert MITCHUMM
Greer GARSON

Job:n HARD
.

No programa

Conheça SanLa GãEarina n06 Nac.
Paté e 'Museu-Chert,

Preços:
Cr$ 4,80 e 3,00'
Imp. 14 anos

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - ABERTURA - Bom

dia para voce ....

9,30 - Arco Iris musical

9,45 - Assim canta o México

10,00 - Musicas brasileira em

gravações
·10,30 - MUZAK

11,00 - Informativô Guarujá
11,05 - Roberto Paiva

11,15 - Tito Schipa
12,30 - Variedades em

vações
12,00

Ao contemplarmos . êstc espetá·
cuIa de Fé, que o mundo não en�

tende: 150 moças que se re('.olhem
ql1e se iso\a�, qei;xando de lado
tôdas outras preocupações, par,a se

preocnparem, únicamente, com a

salvação de sua alma, - temos, for
çosamente que exclamar: "Nem h;'
do está perdido!"
.E de mais a mais, não eram mo

ças desiludidas da vida, pllritanas,
retrógadas as que ali se reunirarr.
Pelo contrário. eram jovens cle tô·
das as idades, cheias de ideias, es

tuantes de alegria, plenas de vita·
lidade! Jovens que estão ao pm'
de .todos os a('.ontecimentos p;)lILi·
('.os, econômicos, cientificas, socia
is, enfim moças do seculo XX, bem
dêsde nosso século e que por. isso

mesmo, ali se achavam para Se

abastecer de energia, de coragem
de dinamismo, - para, como cris
tãs i.ntegrais, enfrentarem o nosso

século ('.om tudo o que êle tem de
bom e d,e mau!
E assim, "mesmo cobert'1� de pó,

mesmo cheias .de cicatrizes das (fue
d�s, cbegarem à meta fina�, atin·

gir o fim para o que�foml)� (Ti",
dos". conforme as palavras do TIev·
mo: Pe. Pregador!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i' a_4iO$ in.�· le_oe
: I Da Fábrica cu consumidor.-- Grande estoque recebeu iJ firma distribuidora
II; (�Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - 'Fpoli�,I

II

I'
t

Aceita-tu) r"'presentante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Pestal 139 - Florianópolis

-----�------------------------------------�----------

Y. S. viaja 1 Reside no Interior· de t��8�n��;:O;�r�o a�loa=
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto. levando-o a 1;UI

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso de alfabetização no Grup-
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo C1;$ 20,00. Pelo Escolar São José. na Escola Indus.

Correio Cr$ 25,00; pedidos a .José Claudino da Nóbrega. Rua General t.rial de Florianópolis ou na Cate
Bittencourt, 91. sob - Florianópolis. dral MetrODoli·tana.

--------

,

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda.

A maior e mais ôperfeicoada Filbrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Tear"es e
!

-

'Artigos de Cutelarias
Fabrica em Americana - Eiltado de São Paulo

I

r�gppgsºqtan tgS g)\.�llJsi\(os "papo o 6stado
.

.

d� Santa <9atapina

-Industria·Comercio e Seguro$ Knol S.'B.
Praça 15 de Novembro, �O - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
FlopianópnJ,js - Santa @atapina

o Sahão

O·'' ·\�
I

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro

Viagens aéreas em "Catalínas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS, E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. -.End. Tel.: "Steiner".

�-.-"_"."-'-_._-_.-...- ....- .....---,.._-_..-.--- -_-_-_-.-.--.._-_-_-.-.-_-_... _--__- ...........,..,..,.".

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.(153,245.30
142.176.603,�o
98.687 816,30

76.736.,401:306.20

Cifras do Balanço de 1944 I

'CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Responsabildades Cr$
Receita . ,... Cr$
Ativo .

v •••••,..
••••••••• Cr$

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

Dr. Pampb ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio I\1s!>sorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

..................._.....-J"...._-__•._...-_-...-_-........_-.._-....._-."......._-_...
- .........-.-_..,..-.r_-.r..J"_-_-"-,,,-

LOJA DnS CftSEMIRAS
I

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU vAmADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço 'da praça,
Fáça uma visita à nossa Casa e v,erifiqu8

nossos preços e artigos

CHE M

,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria "

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

(
"VI:RCiEM" ESPECIALIDADE"

(lA WETZEL� INDUST�IA.L-JOINVILLE (Marca

TORNA A F:OUPA BRANQUISSIMA

,Sf>.���ylRCt�
;a". "7

ESPECIAtIDADE
...

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o VALE Dei) ITAJ.U
Proeu.rem na J.A'�.f)I.

DR. CARLO� LOUREIRO
, Progresso,

DA LUZCx, 1�;oria�e��1�I'lOT LIV_R_A_R_lA_RO__43_8A__
LIVR.AlU#.

1 ES���OR'!����nto
VENDE-SE Dor motivo de mudanra'" ����::�.;��'�:::::;�.... i

li ." Estudante pe Direito pro-

de terreno ià cultivada
(Distante cerca- de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nestq, redação ou Escritôrio I, de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário ·Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no: Hotel Cruzeiro•.

rLeia, Divulgue e Assine ·1

Joinvile"

Iloeacas
,

e mentaisnervosas
,

Direção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clinica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

...

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA
"T'ratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-America
.nos. Choques elétric�s, pelo Cardíasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações. - Alcoolismo. Insufla
"ção 'ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso, Regi-
.me alimentar

.

ABJ;{AÇA AOS SNRS ,.MÉDICOS EXtERNOS
.Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso
lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es-

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas..

Transporte de doentes.
,.

ELETRICIDADE MÉDICA
· Tmoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-

res do cérebro.
Tratameuto das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta

e Infra Vermelho
AVE�IDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 T BACACHERI

• FONE 3055

.ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARANA.

· T6ios' e'
.

iiiesiiiliiiiiõs '1
es líderes saztstes
FRANCFORT, 9 (UP) - Um fi

.zaro que durante a hegemonia lU1·
·

�ista atendia pessoalmente a Von
Ribbentropp, Goering, Str-iccher, Go- r
.ebblls e outros nazistas importan
tes acaba de publicar um diário em

.quc classifica êsses dirigentes na

zistas sem exceção, de tolos e mes-

-: quinhos.
O barbeiro, que se chama ,'vi. A.•

Karl disse que êsses hierarcas na

:zista� jamais lhe deixaram, um ni

quel de gorgeta e que o mais vai
doso de todos, era Walter Darre,
ministro <la Agricultura, que ocupa-

·

va três homens durante duas horas.
O anti-semita Julius Streicher em

barbeado diariamente em sua resi
dência e tinha um gênio terrivel

que os barbeiros tremiam de medo.
Acrescenta que Goering, talvez o

'ruais rico, era tão mesquinho que
'Uma' vez ameaçou de mandar pren
der a um barbeiro que se atreveu
-a pedir gorgeta à sua es.p�s� ,.Emy.
Diz que Hitler nunca VISltO�l sua

barbearia.

.. ,reune som ... acabamento ..

solidez... no piltno perfeito!

Além de vários modêlos para
pronta entrega .. , êste marav,

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

Schwattzmaun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A- -
- .

,
..

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

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade. na entrega
de seus iorneee,

"Jornal'
o

Grande área

.

·��·��u��·�; ·�ar· não '�o���i����� r···········
.. · .. · .... ···· .. ·

perigo para a conservação dos Mo- Casa Recem
tores. JOHNSON Sea .Horse P?is. to cons"ru.-dados eles, antes de sair da Iábríca, . •
são tratados por um processo espe- DE S O C UPA D A
cial, idealizado e executado para

I
RUA FELIPE lvEVES

pr-oteger as partes metálicas contra 6x10 metros, toda de
os efeitos corrosivos da água salga- - material.
da. Distribuidores Comércio l: TRATAR NES'J'A REDAÇÃO
Transportes C. Ramos S. A: - João

Pinto, 9.

ORIENTE racionalmenLe sua publicidade, tornando-a intensa e

I .
profiwa

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer.ecido pela
onda da ZYH -.6

. RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
_:_ 970 kílociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Cirurgiá - Clínica -Obstetrícia
Dr_ Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Ceridede

Servi ço especializado em Doenças 'de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Consultório:

Rua Tiradentes. 9
.

Residência:

Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora«

De.partamento de Sa�de
Mês de marcco--Planlêes.

,

12 - Sábado - Farmácia S. Agostinho - Rua Conselheí
ro Mafra.

13 - Domingo - Farmácia S. Agostinho - Rua'Conse-
lheiro Mafra. I

19 - Sábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.

20 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.

,

26,-- Sâbado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
27 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.

. O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo
Antônio e Noturna, sitasàs ruas João Pinto eTrajano n. 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-

torização dêste Departamento.'
,

Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de
1949.

Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

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

Informações nesta redação
•

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

de

cura Quarto Mobiliado, com

ou sem refeições, em ambien
te de sossêgo.
Permutam-se referências.
Cartas para ARFON nste

jornal.

m'ais completo
Santa

�---- -- --..
.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM :SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM..

RESPOSTAS A CAIX,A POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
•

Combate a tosse, a

bronquite IS 09 resfria
dos. João 'O Xarope S.
éeficaz no tratramen'to
das afecções gripais e

das vias respiiat6rics.
O Xarope São'· João
'!IoIta o catarro e fa:t.

eXpectorar fàcilmentE>
��t"(.__... _, __�",,. ..

.Orgam
Catarina

de • ,. •••••••••••• lO. • lO,••••••

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

vender?
-Não aucontta comprador?
Entregue ao Escritório

b.. L. Alves.
Rua Deodoro 35,

Imobiliãrio

CASA MISCELANEA di.tri
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Vietor, VálvulaD e DiiCOI.
Rua Conselheiro Matra

. ',Máquinas de
divórcio,
CARSON CITY; Nevada EE.

UU, 9 (U. P.) - Propôs,:,'e ho

te i�stalar máquinas automá-

\ ticas na "Capital do divórcio"
dos Estados Unidos para auxi- ,

liar a resolver os múltiplos ca-,
sos de "divorcio rapido" pen-
dentes nos tribunais do Estado.
O legislador republicano C. C.

Boak, comerciante aposentado,
apresentou- um projeto de lei

. na Câmara dos Representantes
mediante o qual os secretários
do Tribunal em todos os conda

dos do Estado teriam de insta
lar "máquinas de divórcio" nas

respectivas jurisdições.
Ao chegar uma pessoa a Ne

vada que desejasse divorciar-,

se, teria de pagar uma taxa,
de acôrdo com o projeto, no mon
tante de cinco dólares, em troca

do que lhe seria entregue Uma

chave com a qual teria que
marcar o relogio Instalado na

aludida máquina durante qua
renta e dois dias consecutivos,
para cumprir assim o requi-

\

sito da lei de Nevadà, de seis
semanas de residência. Ao ter

minar êsse periodo, a pessoa en

contraria na máquina um de

ereto dissolvendo seu matrímo

nio, porém não sme antes depo
sitar na máquina a: quantia

.I
de

cem dólares em moedas espe
ciais feitas com a prata das
minas abandonadas de Nevada.
O projeto de lei de C, Boak

estipula ainda, para resolver o

problema dos advogados de Ne

vada, que rícarram praticamente
sem trabalho com o emprego da

máquina de divórcios, que os

causldicos se "convertam em

cidadãos úteis, procurando e

aceitando trabalho nas minas de

prata do Estado ...

meu amigo! •••
fo·ço como eu, .. s6 u�o PEITOR>\l DE
ANACAHUITA COMPO�TO DE KEMP,
pois ajuda a· espectoroção c tem

um sabor agradável. PEITORAL DE

ANACAHUITA COMPÔSTO DE KEMP.

PEITORAL
DE

ANACAHUITA
COMPÔSTO DE KEMP.

em 2 tamanhos

Adquira o

vidro maior
que rende mais

lnteT-Continentat

éATÁI:0GO
.

DE
.

MOÉDAS·
.

D·C)
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as lívra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS'
o Escritório Imobiliário A. L, Alves,

sempre tem compradores para casas e

terrenos,

Rua Deoloro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUERES TORNAR· REALIDADE o SONHO DOS ESTUDANTES MENOS AFORTUNADOS? ENTÃO. DÁ O TEU APôlO A:
CAMPANHA PRó ·CASA DO ESTUDANTE

POR 4 VOTOS CONTRA 1 O T. J.
D. DECIDIU PELA ANULAÇÃO

DA PARTIDA
Um dos mais sensacionais julga

mentos que registra a história es

portiva de Santa Catarina teve lu
gar: na noite de ante-ontem. O re

curso que interpôs a diretoria do
Paula Ramos contra a inclusão
pelo América, do arqueiro 'Gonza�
ga, no jogo do campeonato esta
dual, realizado nesta capital, em

que o grêmio joinvilense saiu vi

torioso, teve o seu desfecho no

'Tribunal de Justiça Despor-tiva da
F. C. D., CDm o salão completa
mente lotado. A sessão ordinária
foi. presidida pelo dr, Osmar Cu

nha servindo como auditor o dr.

Lindolf0.· Per-eí ra, secretário o sr.

Dernerval Amar-al e juizes 0.8 srs.

Joel Vieira de Sousa (relator),
Milton Líberato, Arnoldo Suarez
Cúneo, Oswaldo Silveira e Antô
nio Meneguzo, e como advogados
os srs, dr. Rubens de Arruda Ra

mos, .pelo América; e Rafael Cruz
Lima e Liberato Càrioni, pelo Paula
Ramos. '

- Acredita que o

jogar?
- Cla:'o. Creio firmemente que

acatará a decisão de ontem. E
também creio que deixará o

Paula Ramos em estado d� qraçal
Estado de graça? .

Sirn. Batizado e crismado!
Uma bola, onze jogadores de cada
lado, etc ... e um placordl

- Quais as razões da sua diver
gência quanto á decisão do Tribu
nal?

- O relator, a cuja lisura rendo,
sem fa vor, minhas homenagens,
deveria dar ou nega?' provimento
ao recurso do Paula Ramos. O seu

votõ, que foi acompanhado pela
maioria, criou. uma solucão nova

que não é de lei: a anulaçõ», A
situação de Gonzaga - gerava um

d ilerna : ser legal ou ser ilegal. Se
legal, no reconhecimento do colé
gio julgador, venceria o América;
se ilegal, venceria o Paula Ramos,
Sustenlei e continuo sustentando
a legalidade dessa situação. E dai
o recorrer.

América virá REGATA A 'VELA NO PRóXI
MO DIA 22

. ,

Ao que conseguimos apurar,
será realizado no dia 22, nesta

Capital, interessantes bravas
veleíras, sob o alto patrocino
da Federação de Vela e Motor 6

de Santa'Catarina.
Para tratar da competição

em apreço, deverão se reunir
hoje, a noite, no Clube Doze de

Agosto, os Componentes do
Conselho de representantes da
entidade controladora do espor
te da vela no Estado.

DOMINGO O "APRONTO"
DECISIVO

No proxímo domingo, em Po

ços de Caldas será realizado o

"apronto" decisivo do scratch
nacional que intervirá no Cam

peonato Sul Americano de Fute

bol, a realizar-se em .nosso pais,
ainda este mês..

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE ATLETISMO

São os seguintes os Estados
inscritos no Campeonato Bra

sileiro de Atletismo, a realizar
se em São Paulo, êste mês: Pa

raná, com 6 moças-e 14 homens;
Rio Grande do Sul, com 11 mo

ças e 33 homens; Santa Catari
na, 6 moças e 11 homens; Dis
trito Federa1, 9 moças e 52 ho

mens; São Paulo, 20 moças e 85
homens.

- E se o América vencer pela
Anulada a partida segunda vez o Paula Ramos e de-

Após duas horas de calorosos pois o Superior Tribunal Esporti
debates, foi procedida a votação \'0 der provimento ao recurso
que decidiu, por quatro votos con- paulaino, proclamando-o campeão?
tra um, pela anulação da partida, - 'Se isso aconlecer restará ao
a qual deverá ser disputada no es- Paula Ramos mudar de nome!
tádio da F. C. D., ficando a críté- . .. . ' .. ,

Tio da entidade controladora do fu- NICÁCIO E �ENTEVI IMPRESSIO-
tebol a data para a sua realização, NARAM BEM
não. podendo o quadro americano Consoante haviamos noticiado
contar com o concurso do guar- seguiram no

I

último domingo pa-
dião Gonzaga. ia a. cidade portnai-ia de Santos

O América recorreu! os explendidos dianteiros Nícácio
Ao ouvir o verltium levantou-se e Benlevi, pertencentes ao- Paula

o dr. Rubens de Arruda Ramos, Ramos, vice-campeão catarinense.
advogado do América, que solici- Segundo informa o matutino pau
tou para tomar por termo o re- Iisl a "A Gazeta Esportiva", !\'ic,\rir)
curso, DO que atendeu o presiden- e Benl.evf partioipararn terça-feira
te Osmar Cunha. do ensaio coletivo do Sant.os F. C.,

Festejaram vice-campeão �aulisla de 19/18,
Os paulainos foram os únicos que inlegrando o quadro de reservas.

gostaram da decisão do T. J. D
.•
Lo- O treino foi bastante proveitoso

go que deixaram a séde da F. C,. Iotminando empalado por quatro
D., onde se proc.essou o julgamen-I tentos. Nicácio (2), Benteví e Nan

to, reuniram-se todos no Café do foram os artilheiros do quadro
Gloria, sito á rua Bocaiuva, on- suplenle. A propósi]o do desern
.de festejaram o acontecimento, penho dos dois dianteiros paulai
fazendo-se ouvir o estrondo de, nos, escreve o mencionado jornal:
centenas de foguetes, o que sur- "Nícácio e Benteví, jogadores ca

preendeu a muitos que por ali tarinense.s, conseguiram impressio
passaram, porquanto a decisão do nar muito bem. Treinaram com

orgão disciplinar havia afastado a ardor e com vontade, demonslran
pretenção do Paula Ramos de con- do, também, virtudes técnicas a

quistar o titulo máximo através apreciáveis."
obtenção dos dois ponto-s que plei- Em vista da boa perf'omauce
1.eo11. cumprida no leste inicial é bem
Fala d reportagem o advogado do possível que Nicácio e BenLêví se-

Amél'ica jam contratados pelo clube santis-
O nosso cronista, aqui mesmo na ta.

�

redação, ouviu o advogado do Amé-

rica F. C., dr. Rubens de Arruda
FEDATO E BABY INTERESSAM

Ramos, diretor deste jornal. O AO PALMEIRAS

diálogo mantido poderia ser assim
O Palmeiras continua ativo lia

resumido: conquista de cracks para a tempo-

do
rada de 119. Além de Pianoski, que
está em vias de ser contratado pe
lo arví-verde paulista, dois famo
sos playrs da Seleoão paranaense
Fedato e Bahy, pertencente ao CG
riLiba F. C. rnteressam ao g:or1080
clube da pauliéia.

PARTIU ONTEM A DELEGA

çÃO CATARINENSE

Via aérea seguiu ontem, pela
manhã, rumo a São Salvador a

delegação catarínense que in

tervirá no Campeonato Brasi
leiro de Basquetebol, a realizar
se na capital baiana. A delegação
está assim consti tuída : Aldo
Nunes (chefe), Helio Sales (téc
nico), Vadico, Aurélio, Harnack
Buba e Faisca. Os pernambuca
nos serão os adversários dos

barrigas-verdes.
.

Boa viagem e felicidades, de
seja "O Estado' Esportivo" aos

denodados representantes de
Santa Catarina!

PAULA RAMOS X PALMEIRAS

,.0 magnifico esquadrão do

Palmeiras, campeão de Blume

nau, domingo próximo enfren
tará uma vez mais, nesta caPi-1tal, o forte "onze" do 'Paula
Ramos. Espera-se um grande
público no estádio da rua Bo
caiuva, visto a grande rivalida
de exítente entre os dois clubes.

Preso um ex-minis
tro d" Mussollni
ROMA, 10 (A. N.) - A agen

cia ANSA informa que üiampie
tro Pellegriní, o último Minis
tro da Fazenda de Mussolini,
foi detido em Milão, sob a acu

sação de "ter subtraído do Te
souro italiano" grande sornas

de dinheiro italiano, britânico,
suiço e franeês para entregá-lo
a Mussolini, antes da fuga do
Duce para o norte.

Pellegrini, preso

guerra e julgado em

- Como recebeu a decisão

'TribunaJ?
- Serena e esportivamente! Co

mo declarei aos' confrades de
.A· GAZETA, há pouco, considero a

·decisão com o devido r-espeito,
.embora dela divirja e dela recor

ra. Os menos avisados entenderam O SÃO ORISTóVÃO CHEGAIU, NO
.de ver, nessa decisão, retumbante DIA 18
viLória do Paula Ramos E. C. Na- Reina enorme interêsse e11) n05-
,da mais errado. O clube local, em sos meios esportivos pela vinda do
'5,eu .proLesto, visa�a á Cionquista" São Cristovão, do Rio, sob o palro
,do �ltulo de campeao com a decla- cinio do Ipiranga, de Saco elos Li

:r�çao de perda de �ontos do Amé- mões. Segun'do uma not'icia da Ca
'1'ICa. �ssa p1'etenç�o não me1'eCetl, pital Federal ,0 grêmio alvo embar
u.m so voto no Tnbunal. Foi, por- cará para esta'caplEal nl) ,.�ja 18,
tan lo,. l'ep�lida p�1' unanimidade! devendo extrear nesta capi la I a 19

(� Tl'lhunal dec�d�u_ por nova par· do corrente, frenle -ao lpiranga. No
tIda, e dessa declsao recorri. Não ctia seguinte caberá áo Fig'ueil'rnse
l1a;'enclo, ao recurso, efeHo SllS- jogar com o São Crisló"ão. Após
])enSlVO, o Paula Ramos deverá as parlidas acima, o q_uadro g'llana
TlrOCIll'al' no gl'amado o que não barino jogará em Blumenau c

conscglliLl no Tl'ibunal. Join\'ille.

Aliança do Lar Ltda.
Av .Río Branco, 91 -- 5° Andar

CARTA PATENTE 113 - EXPEDIDA PELO TESOURO
NACIONAL

I
Resultado do sorteio referente ao mês de fevereiro, realí

zado no dia 5 de março de 1949, pela Loteria Federal do Bra

sil, de acôrdo com o artigo 9 do Decreto-lei 7.930, de 3 de se

tembro de 1945, 'revigorado pelo de n. 8.953, de 26 de janeiro'
do pp. conforme circular n. 2 da Diretoria de Rendas Inter
nas de � de janeiro de 1946.

, Plano Federal do Brasil -- XYZ e Plano Aliança
.

Especial Popular
1.626 - Prêmio maior .... Cr$ 10.000,00 Cr$ 5.000,00'
626 - Centena·. . . . . . . . .. Cr$ 1.200,00 Cr$ 600,00

Milhar invertido .. Cr$ 300,00 Cr$ 200,00'
Plano Aliança

•
Liberal Clássico,

Série 9 - N. 1.626 Cr$ 50.000,00 Cr$ 25.000,00
Milhar de qualquer série .. Cr$' 2.500,00 Cr$ 1.250,00
Centena ... ;......... . Cr$ 300,00 Cr$ 300,0()
Inversão do milhar � Cr$ 200,00 Cr$ 100,00'
Inversão da centena Cr$, 60,00 Cr$ 30,00'

Adaptado ao decreto ri. 7.930
.

Liberal Clássico'
Série 9 --:- N. 1.626 Cr$ 40.000,00 Cr$ 20.000,00'
Milhar de qualquer série «

: Cr$ 5.000,00 Cr$ 2.500,00
Centena '. . .. Cr$ 1.200,00 Cr$ 600,00
Milhar na ordem inversa.. crs 2.000,00 Cr$ 1.000,00

Resultado da Loteria Federal do Brasil
1.626 ... . . . .. 1° prêmio
4.219 .. . . . . .. 2° prêmio
7.489 3° prêmio
9.981 4° prêmio
1.151 5° prêmio .

p'lano Aliança "Tipo Extra"
91.626 -- Milhar do 1° prêmio e final do 2° 60.000,00'
94.219 - Milhar do 2° prêmio e final do 3° 60.000,00
17.489 - Milhar do 3° prêmio e final do 4° 40.000,00,'
91.626 - Milhar do 1° prêmio e final do 3° 30.000,00
14.219 - Milhar do 2° prêmio e final do 4° 25.000,oOr
17.489 - Milhar do 3° prêmio e final do 5° 20.000,00'
11.626 -- Milhar do 1° prêmio e final do 4° 15.000,óQ.-
14.219 - Milhar do 2° prêmio e final do 5° 10.000,00'
11.626 - Milhar do 1° prêmio e final do 5° 10.000,00
67.489 - Milhar do 3° prêmio e final do 1° 10.000,00'
Cada inversão da dezena de milhar da direita para a es-

querda, das combinações do "Tipo Extra", está premiada com

o valor de Cr$ 5.000,00.
.

Observação: O próximo sorteio, realizar-se-á no dia 30 de

março de 1949, pela Loteria Federal do Brasil, de contormída
de com o decreto-lei 7.930 de 3 de setembro de 1945.

Eduardo F. Lobo, Diretor-Tesoureiro.
O.' Peçanha, Diretor-Gerepte. ,

VISTO: Alexandre da Paz, Fiscal Federal.
Convidamos os senhores contemplados, que estejam com.

os seus títulos em dia, a virem à nossa sede para receberem seus

prêmios, de acôrdo com o nosso Regulamento.

Representacão .São Paulo
Aceita para a capital de São Paulo. com otimo corpo de ven

dedores, e escritorio e telefone montado.

Rua Faustolo, nO 109 - 52-3208 - São Paulo

Quinta· ExpOSição de Lajes
Programa'

Publicamos hoje o progr-ama da Quinta Exposição de La

jes,- ontem recebido pela Secretaria da V,iação, Obras Públicas

e Agricultura.
Dia 11 - Sexta-feira

17 h - Recepção no aeroporto, a S. Excia. Sr. Dr. Nereu

.Hamos, Vice-presidente da República. Em continuação, rece

pção pelo povo na Praça João Costa.

22 h - Baile de gala no Clube Primeiro de Julho.
Dia 12 - Sabado

10 h - Inauguração da sede da Associação Rural.
11 h Inauguração do Forum

12 h - Churrasco, oferecido pela Comissão Executiva da Ex

posição.
14 h - Inauguração do certame

22 h - Baile de gala do Clube 14 de junho
Dia 13 - Domingo

11 h - Inauguração do Busto de Thiago de Castro

A seguir, solenidades diversas da Exposição.
Dia 14 -Segunda-feira

I'

desfile e entrega de14 h - Encerramento do certame, cO'm

depois da prêmios.
1945, conse

guiu' escapar.
.

O Ministro da Fazenda da

"república" fascista é acusado
de entregar a Mussolini 11.179
napoleôes de ouro, 6.000 estre
linas . de ouro, 525. 923 francos
suiços, 20. 000 libra estrelinas A
3.998.000' francos franceses.

l

do DA�PConcurses
Encontram-se abertas até os dias 18 de março e. 15 de abril; respctivg�

mente, as inscrições para os concursos de escritóriO' dos Ministérios'
Militares e Contador.

As fichas de inscrição, bem como as instruções respectivas serãcr

entregues pelo sr. Már'iO' Heleodoro Ferreira, ria Escola IndnstríaI�
situada à Rua Mmirante Alvim n. 19,' diáriamente, das 9 ás 12 horas. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
. RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, DO Hospital de Caridade

Dr. Alvaro de Cer�alho,
Doenças de Crianças,

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.
--- ...._-- --------

.. Dr. lUtou Simone
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No-

guelra (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i7 horas

Bua Fernando Machado, 10
....

-----:- DR. LINS NEVES
,

Diret,or da Maternidade. e médico do

Hospital de Caridade

CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' te tratamento

'especializado da gravidês. Dístur

bios da adolescência e da menopau

... Pertubações menstruais, ':J.�1,\"

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom

pas, apendice, hérnias, varizes, efc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
DiBturbios !llervosos - Ester-ilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461 �

..

Resid, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.
'

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

1)0

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
duIas internas '

Clínica e cirurgia de senhoras -

,

Partos

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 .. 1:1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 111. 18

Fone manual,! 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 82
Fone manual 766

Or. Mário .. Wendhaueli
�Inica médica de adulto. e cri&Jlçu
Oonsultório - Rua João P!l'I;to, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 áo 6 boral

]leaidência: Felipe Schmidt jl,' JS.
.

Telef. 812

CIRURGIA GERAL -- ALTA. ci
RURGA - MOL:E:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos �o
Serviço Cirúrgico 10 Prof. Allplo

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via. circ:ul�'
res intestinos delgado e grosso, ttroí

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. Varícocele, hidra

ceie, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ã. 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da
..

Casa O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados queParaíso). Telef. 1.598
R.esidência: Rua Esteves Junior, 170; continua fornecendo refeições e bebidas geladas.- Telef .. M. 764

• • •

Dr. Guerreiro da
,

FODseva

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial .
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante .mensalídade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ '111,00 apenas.

Participação DOS lucros
V"ra-..-.-.-.-......_-..._...._-_-........,._-_•••�._._-_._........-.-_-._.-._.-.-.-,-,-,-.-,-,'_-.......-. _ iii! _

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ...•............... :

.

�ua_ ae Est. Civil D. Nasc. . •.....

·S:'E''N'
.

H'
.

'O'R''I'T''A'
.

'1."
.

IV.! .. .. .. .. .. .. .. ..

Pai :::::.":. : ::::: ·1 A ultima creação em reiri-
Emprego ou Cargo I �erante é Q Guaraná KNOT
Cargo do Pai (mãe) EM GA..R,RAFAS GRANDES
Observo •. . .. . . . . . .. . '...... .......• .•..... •.... Preierinda-o está
...... , . . . .. .. .. . , ,................ acompanhando. a moda.

!Carros para o interior do Estado I
o horário dos carros de que é agente, nesta capital,

firma' Fiuza Lima & Irmãos, é I} seguinte:
EXPRES�O BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

I ,cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras

..

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8. e 6a• feiras

a conceituada

16 horas
14 horas

16,S6 horas

Especialista
Médico -, Efeth:o de Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe, Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horárío: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral -- Doenças de Senho-

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS ,11,30 horas e ii tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

12,10 horas

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

AdvOllldo-ContabUisla
Cível -- Comercial

Conatituiçõe. de eociedade.
e .erviço. core1'.1to•• em geral.
�Ol'gQnizaçõea contohei•.

Regiatrol • marCai, diapondo.
no Rio, de cOl'l'••pondent.,
E.eritório: Ruo Alvaro de

Carvalho n. 43,
DeL. 8 iii. 12 hol'Gll

Tel.foDe 1494

Bo·ói'"
.

biii6cu'lo
... � .... �

8rande visão

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças ,internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia' Geral -
Doenças de Senhoras - Partos -

Vias U�inárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Ftgado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e,.Oliveira (atráz do

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

;-_ Fone 841. PLORIAN@POLIS

Dr. Roldão ComoDl

,Dr. Paillo Fonte.
, Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirelel, 26.
. Telefone: 1..405

Consulta. das 10 b 12 e dai 14 'I

IS brs. Residência: Rua Blumenau.
• 22 ..

- Telefone: 1.620

t=r:

Or. M. S. Canlcantl
'Clinica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73Z

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 7
A

Mello

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons livres, sobre todo. o.

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fbrianópoli.

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

Muitas felicidades pelo naseimelL
to de seu filhinho I
Mas, nio esqueça" que o melh..

presente' para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRl1:DITQ
MUTUO PREDIAL.
............. ,. .,

DR. A. SAN1AELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da :Universidade

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

Federal
Ex-Interno dr Hospital P�lqu\á
trlco e ManlcOmlo Judiciário

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de I\(j
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

N1!.'RVOSAS
oonsultzrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3 ..

Residência: Rua Alvaro de\ oar
Talho, 70 ..

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório ...,.. 1..208.
J, Residência _ 1..305 ..

PROCPRB

Alfaiataria

� .
• •

i Datilógrafa I

I diplomada•
•

i
:
I
•
..........................

Oferece seus serviços.

Rua Felippe Schmidt 48

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

SEU RElOGIO PRECISA DE
,REVISAo?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZAOA'

Nossos concertos são
garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTÔ, 25 (Frente ao.Tesouro

," do Estlldo)
,

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

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 comprimidos de

e.eo g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA:. Ampolas de 10 cmS e frascos de

lOu cmS.
'SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmS.
VACINA CONTRA BRUCE:bOSE: Ampolas de 20 emS e frascos

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

de 100 em3.
n.

(Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerms (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, V�eina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . '

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais' domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não .. en

contrados na localidade de residência do solicitante.

arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

Coqueiroi Praia
A VI 50

Clube

II C 'A P I T A L A R II
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:A . TUBERCULOSE E A LEPRA PODEM SER CURADAS PELA ESTREPTOMICINA E PELO PROMIN. EMPRESTA O TEUf
CONCURSO, AJUDANDO A CAMPANHA PATROCINADA PELOS DIRETóRIOS ACADÊMICOS LOCAIS

Deu a empresa para
.

os empregados
'1 TóQUIO, 10 (D. P.) - Aborrecido por

ter de rusgar constantemente com os

-14 seus empregados, Tsunejiro Hiratsuúa,
industrial, produtor de materiais de cor

tiça sintética, deu de presente a sua com·

panhia aos seus 30 operários: - "Dou
lhes a companhia -, dirijam-na como

puderem".

Hoje no p.assado Aprovada a -·Iei que regnla o .pree'Dcbi-,
11 DE M�RÇO meoto das vagas comuDlstas. II

A data de hoje recorda-nos
É a seguinte a integra da lei menta ao corpo legislativo .inte-.

que acaba de ser aprovada pelo ressado e á auto/idade judiciária'
Senado, regulamentando Q preen- competente.
chimento das vagas comunistas: Art.,4° _ A diplomação desta lei
Art. 1° - Os lugares tornados não prejudicará em nenhuma h i

vagos nos corpos legislativos, em pótese a situação dos. diplomados:
consequência do cancelamento do já no exercicio do mandato.

registro do Partido Comunista do
. Parágrafo único _ Se, com 0"

Brasil, pela Resolução n. 1.841, de novo quociente eleitoral, um só-·
7 de maio de 1947, do Tribunal lugar ,a 'preencher couber' a mais'

Superior Eieitoral caberão a de um partido, será êle atribuído'
•

'
� I

- em 1717, El-rei pediu infor- candidatos de outro ou de ou- àquele que no caso tiver o maior-

mações com referência a um re-} outros partidos, votados na eleição resto..

querímento de Sebastião daVeiga de que se tenham or-iginados os Art. 5° _ O lugar vago deixado-

Cabral, para que lhe fosse doada mandatos.
.

pelo representante eleito segundo-
a "deserta e inabitada" (se- Art. 20 _ Para efeito da atri- o principio majpt-itár io, caberá ao

gundo o suplicante) Ilha de buição dos lugares vagos: deixa- candidato que se lhe seguir em»

Santa Catarina; dos pelos representantes eleitos votação.
_ em 1746, de regresso da Co- segundo o priricipio proporcional, Art. 6° _ O Tribunal' Superior-

Ionía do Sacramento - chegou a o Tribunal Superior Eleitoral de- Eleitoral providenciará desde logn-:

antiga Desterro, neste' Estàtlo terminará que se altere o quocien- sõbre o preenchimento dos lugares:'
C Brigadeiro José da Silva Paes; te eleitoral verificado e considere

_

tornados vagos nos têrmos do ar--

_ em 1.756, Francisco Pinto como nulos os votos dalegenda ex- tigo 1° desta lei.

Bandeira, o intrépido lagunen- tinta. Parágrafo único _ Os 'I'ríbunais

se irmão. de Rafael, destroçou Art. 30 - A diplomação de can- Regionais Eleitorais, no prazo de

um ataque de mil índíos Gua- didatos, nos têrmos do artigo an- oito dias, contados do recebimen

ranís, chefiados pelos jesuítas lerior, far-se-á com exclusão dos to da ordem do Tribunal Superior
no Fortim do Rio Pardo: que houverem abandonado publi- Eleitoral, expedirão dijilomas aoss

� em (861, foi instalado o camenle o partido que os tenha re- candidatos declarados eleitos.'

Ministério da Agricultura, Co- gistrado. . Art. 70 _ Esta lei entrará em'

mércio e Obras Publicas, no Parágrafo único - Dêsse aban- vigor na data de sua publicação;

Brasil; dono, o par Lido. pelo diretório na- revogadas as disposições em con-.

cional ou estadual. dará conheci- trário".

em 1542, chegou a Assun

ção, Paraguai, a expedição' . de
Alvar Nunes Cabeça de Vaca.

procedente do litoral catarínen-

que:

Florlan6poll" 11 dle Marco de. '949
se;
- em 1778, nQ Pardo, as - co

roas de Portugal e Espanha assi
naram um tratado de amizade
e garantias reciprocas dos' res
pectívos domínios na América;

/ .

I sr. Barros Lemos não tiveram

_

dúvidas em protestar contra
as traições daquêles udenístas,
que menos estimam e honram

Dizem-nos os jornais de Por- a terra catarinense do que sa

to Alegre, edição de ontem, que tisfazem a mesquinhas paixões
o Prefeito de Araranguá, sr. e rancores dos quais somente o

,Afonso Ghizzo, se encontra na- nosso Estado sofreria ap con

quela capital,<ainda para ne- sequências.
gociar, com a corrente udenís- É certo que a torpeza se con

ta a anexação daquêle municí- .sumará. A onda de insânia en

pib catarínense ao Estado do centrará sólida reprêsa na sere

Rio Grande do Sul. 'Como já te- nidade de quantos ainda terão

;mos, reiteradamente, assinala- de se_: ouvidos, antes da capi
do nesta mesma coluna, os tulaçao moral dos que salva
udenistas de Araranguá insis- guardam as tradições de digni
tem na traição e não é outro dade e a inteireza patrimonial
senão o próprio Prefeito que da terra e da gente barriga-ver
a U. D. N. elegeu para governal de. Mas, convém que nos defi
o município catarinense quem n�mos desde logo, para que
abandona o seu pôsto p-ira. no nao nos acomodemos ao opor
entanto, em caráter oficia), ir tunismo covarde daquêles que,
pleitear em Porto Alevr» a am- 3�m conyicções e sem princí
putação do territórío de t-}anta PIOS, acorrem sempre, pOI' ocà
Catarina. síão da partilha dos méritos, a
Até agora o vespertino lide- reclamar o seu quinhão de be

nísta desta capital, que tanto nemerências ...
SP, preocupa com certos' asp ic- Não cessaremos de apontar
tos da moralidade s�:x'ial - ES- à. execração dos nossos coesta

pecíaímente no que diz respeí duanos os traidores do Estado,
t � aos jogos de azar _- não StJ que, portadores dum mandato,
pronunciou, com o ser ponto- obtido sob a legenda udenista,
de-vista, a propósito de tama- dêle se utilizam para valorizar

nha indecência polítíca. qual a a ignomínia das suas atitudes.

que se, está concretizando na E certos estamos de que ao nos

aventura do udenismo araran- 30 lado se acham todos os bons

guàense. O caso, porém, com Catarinenses, representando,
'tôda a gravidade que o reveste acima das peculiaridades de
a atuação do deputado esta- qualquer filiação político-parti
dual Barros Lemos e do pre- dária, o brio e a altivez dos bem
feito Afonso Ghizzo, figuras de dotados moralmente e que
prôa na U. D. N. catarinense, propugnam a íntangíbílídade
reclama a declaracão franca das tradicionais fronteiras de
do pensamento dessa agremia Santa Catarina.

ção partidária, em cuja leal
.

Contra nós - e, pois, contra
dade aos interêsses do Estado a nossa terra, - se acomodam
o povo nãç poderá mais con os interesseiros, de almas ma

fiar, depois de tão hediondo gol- leáveis e de consciências som

pe -de traição vibrado em cheio brias, lépidos no enganar, pron
em o nosso patrimônio territo- tos no trair e insensíveis a tô
rial e político.

-

das as solicitações elevadas ...
Nada de contemporízações e A êsses não conviria o debate

muito menos de condescedên do caso de Araranguá em

cias em assunto que envolve campo aberto, onde lhes não
mesmo a autonomia do . Esta- fôsse possível a dissimulação e

.do e a integridade do seu terrí- o desnístamento. Porisso, pre
tório. Impõe-se uma definição ferem o -sensacíonalísrn» que
imediata de atitudes da díre- desvie as atenções do público,
ção udenista em Santa Catarí- impedindo-lhes que focalizem

na para que tonus nós fiquemos, um acontecimento de Imensa
de vez, capacitados a indicar repercussão nos destinos e nos

à repulsa publica os traidores ínterêsses da terra cavarinense!
da gleba que defendemos.
O prefeito Ghizzo, em Porto

alegre, fazendo rapapés diante
dos próceres do udenismo gaú
cho, trama a entrega do muni

cípio de Araranguá ao Estado
vizinho. Não 'recuou, diante do
voto unânime da Comissão
)?ermanente da Assembléia Le

gislativa de Santa Catarina,
contrário à infamante transa

ção que êle e o sr. Barros Le
mos propuseram ao Estado do

Rio Grande do Sul. Os colegas
e correligionários' políticos do

·0 MOMENTO

André Nilo Tadasco

Emancipação do trigo
.

-'

- em U�08, o Prtncípe-regen.
te D.João 'organizou o primeiro
Ministério constituído no Bra-'

si!;
- em 1.839, em Lages, neste

Estado, foi proclamada a Re
pública pelos famosos "farra

pos",
- em 1.866, o segundo corpo

de Exército, comandado pelo
Conde 'de Porto Alegre lllICIOU
a travessia. do Uruguai, em São
Borja;

RIO, 10 (A. N.) _ Tem sido ral do I. B. G. E., desfaz de vez

muito debatido, nestes dias, o pro- a confusão que se fez em torno dll1
blema da produção do trigo bra- proxima safra de trigo.
sileiro.

Assim, em varias ocasioes,

divulgamos dados de grande opor

tunidade, visando , sempre, esti
mular o louvavel entusiasmo dos
nossos agricultores em favor ",de
um movimento que precisa ser

apoiado por -todos nós. Há dois
dias, o deputado Damaso Rocha,
presidente da Comissão Parlamen
tar do Trigo, fez-nos declarações
de palpitante interesse, facalizan
elo o tema dos excelente exportaveis
de trigo. Como era 'natural, tais

declarações estão alcançando gran
de repercussão.

Licia que continuam auspiciosas as.'

informações procedentes das re

giões triLicolas do pais .segundo
divulga oficialmen te o Ministro
da Agricultura. Assim, no Paraná

espera-se, para p corrente ' anoy
uma safra ele 20 milhões de qui
los, isto-,é, 500 mil sacas de 60 qui
los cada, estimativa que se baseia.
na atuação desenvolvida, ali, pela:
Seção de Fomento Agr-ícola do Mi

nistério da Agricultura, especial-
mente na quantidade de sementes;
fo-rnecidas aos lavradores.'.

o preceito do .dia
ALIMENTAÇÃO NOS CLIMAS

QUENTES
A quantidade e a qualidade de

alimentos a serem ingeridos va

ria de acôrdo com as necessi
dades do organismo. Nos climas

quentes do ano, Q organismo
desprende relativamente pouca
energia. Nessas condições, a alL
mentação simples e natural é
a que mais convém.
Procure alimentar-se de-acor

do com as necessidades do or

ganismo., preferindo os alimen
tos leves, pouco temperados e de
fácil digestão. - SNES.

CONFIRMADA A PREVISÃO
UMA GRANDE SAFRA

.

E para concluir, A MANHA no-

80 MILHõES DE QUILOS N(j'·
PARANÁ

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA

11, NORTE-AMERICANO

r RECEBEU A
FRECHANDO •••

DE

Previsão do tempo, até
horas do dia 11

Tempo instav�l, agravando-se
com chuvaS' e trovoadas
Temperatura - Estavel
Ventos rondarão para o Sul'

com rajadas fresca&'

Temperaturas estremas de
hoje:
Maxima 27,7 minima 21,8

Agora, a informação prestada MAIS TRICO GAnCHO PARA ES�

pelo Sárviço de Estatística da Pro- TA CAPITAL'
dução de que "a safra de 1948 de- O Serviço de Expansão 'dei "I'ri-

veria alcançar cifra superior a go, do Minisler io da' Agr-icultura-
400 mil toneladas e, dado o cres- recebeu comunscação de sua Ins

cimento verificado 110S anos ante- petoria Regional no c Rio Grande

riores, a perspectiva para 19'49 era' do Sul, de que pelo vapor "Barba

de 500 mil toneladas" -r-r- conf'ir- cena" foram embarcadas, a 6_ dO'

mando, assim, o que anunciara o corrente, em Põrto Alegre, oom

ministro Daniel de Carvalho _, destino á Capital da Republicar'
tra� uma certeza a todos nós de í 1.395.725 quilos de trigo gaúchO,
que. realmente o Brasil' caminha sendo 3,60.000 quilos consignados:
decididamente para a emancipação ao Moinho Guanabara, 462:421 alY

elo produto estrangeiro: mais ãl- Moi:ÍJJhq Inglés: e 573.304 ao Moi

guns anos de esforço e os brasi- nno ,da Luz.

leiros consumirão, com o mais jus- Anteriormente havia chegado il

tificado orgulho, um pão fefio esta capital uma partida de ....

com o trigo que nós mesmos pro- 1:!}78.13'6 quilà's; a qual, somada á

duzimos. que se encontra em cltminho, per-
A palavra do Serviço de Rsta:tis- 'fliz' um total de '3.374.861 quiloS de

tica da Produção, cujo diretor, SI' .. hoje importamos para o 1I0SSIJ

Raf.ael Xavier ,é o secretorio g'e- � consumo.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para o mar.

Inform'ações nesta redação

"MODELAR" Os traidores de Araranguá _ justiça se lhe faça' estão de

parabens! É que a Câmara de Jaraguá, .com o presidente Luiz di

Souza à testa, está .de acôrdo com a traição. Os vereadores pes-

sedistas ficaram com Santa Catarina.
O dr. Luiz das histórias bonitas, devia ficar onde ficou. po>

outro ladu é que êle ficaria mal.

Quando, há anos, um procer integralista' prestou serviço�

aos seus correligionários - e serviços politico·partidários -- C-'

depois exigiu pagamento, todos os advogados, integralistas ali'

não, recusaram-se a mover ações contra aqueles que neces

sitavam dos aludidos serviços em junçã'o de atitudes i.deológicas.,
Houve uma excepção: a do presidente da Câmara de Ja�-

raguá !Ele está, pois, de acôrdo Confere.
Quilherme Tal:

".

!
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