
Em Florianópolis o' Emliai�ador
.

da' Grã - B_Re.t�Il�'{ ]i,;
fi · ........la, _.. 1

Homenagem a s, excja�:,e� comiUv�a�·�.4pós,
o almoço, em I Palácio, s, ,éxcia. rumolf a

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARIN'A
•

� Curitiba, pernoitando em CabPvudtt8.
Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS Florianópolís foi honrada, Simone Pereira, David Ferreira

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES ontem, com a visita de Sir Ne- Lima e Othon Gama d'Eça,
"""'====="T==--""-""'._"'-==-""""'-==-=-""'-""--"'__"""'''''-'''_=-=-''''___''''-=-=-","",,===='=7==''''''''====''''-=-''''-=-=-'''''==-'=�''''-=-'''' < vile Butler, Embaixador da secretários da Justiça, Fazen-

Ano XXXV Horián6polis Quarta-feira 30 IJe Março de 1949 i N. 104'7
I Grã-Bretanha' no Brasil, que da e Segurança, respectiva-

______ _ _._ . .. _ .. _ __ __�___
se fez acompanhar de sua' ex- mente, Adalberto Tolentino

�==����===��=��===�===================� ma�pfuae�rifuruhu,�m �Ca"a�,�clillodaCÇ�

A recrlídada SO.Vlae' 11-ca Reunl·a"o méOI'Ca como do.s srs. Geofrey stow, tal, Cônego Frederico Hobold,
,I adido de imprensa, Richard representante do sr. Arcebispo

do TrlOgo &tratow, secretário comercial Metropolitano e outras autori-
e Elias Gomn, Consul daquele dades civis e militares,

país em Curitiba; Chegando a 'Palácio, após
. O Sr, Appolonio Bouret, desig- "

Os ilustres visitantes. foram as homenagens militares por
nado para representar nosso Esta- recepcionados no, campo da companhias do 14° B. C. e Po
do -junto à Reunião Técnica de Base Aérea desta capital, onde lícia Militar do Estado, recebe
'I'rígo que ora se realiza na Capital chegaram às 10,,30 horas, pro- ram os ilustres visitantes cum

�ede�'al, ll'a�smilil1 ao Sr: Secre- cedentes de Pôrto Alegre, pe- primentos dos srs. Des. Urbano

L_al'lO de -Agt-icultiu-a e. ao ..

Sr. Go- los srs, drs. José Boabaid, Go-. Muller Salles e Ferreira Bas
vernador '�O_ Es:ado, re�pe�L��amen- I vernador do Estado, Almirante tos, respectivamente, Presiden
te, �� < :egum��", �ele�1 �I�a::;. I Antão Barata, Comandante do tes do Tribunal de Justiça e

K,mo. sr. s�elet.all? . ,_ 50 Distrito Naval, Armando Tribunal Regional Eleitoral,
Agradeço Vossencia JJ1chca�ao Dr. Leoberto Leal, Secretário

�en nO�le repres_enta:' .

Estado da Viação, Obras Públicas e
S. Catarina .1'eU?HIO Iécnica .t1'1- Segul·u pa a Agrícuítura, .Dr. Saulo Ra-,'

�'o p� de�o�l:a�'lO d�sta (tonfIan- r os mos, Presidente da IAssem-
ça procurarei nimunr dever co- Estado", nnlodo�. bléía Legislativa do Estado,
lo�ar esse estado no melhor con- � U � Srs. Julio Herrera, Ernesto

c,eJto,que ��1� compete entre pro- Rio, .29 (A. �.) - Seguiu na Riggemback e Dominico No-
dutores .LlJgo pt �esPts. Sauds. manhã de ontem para- os Estados ta, Vices-Consules do Uru-
Appolonio Bourel. Unidos o general _Ç_anrobert Perei- gueí, Suíssa e ,Itália, CeI.
"Exmo. Snr, Governador ra da Costa, que vai àquele pais em João Alves Marinho, acompa-
Viulude indicação meu nome visita oficial. , nhado de sua oficialidade, ofi

represenlar e,;:;e Estado reunião Ao embarque elo titular -da pas- ciaís do 140 B. C., C.omandan
técn icn �J'igo nesta vg permita ta da Guerra, que esteve muito tes da Base Aérea e Escola
que me ·di

rij.a.
vossencía con:u�i- f concorr-ido, comparec�ram, além do de Aprendizes> Marinheiros,

cando-lhe que farei exposiçoes r-epresentante do presidente da Re- Capitão dos Portos e outras
claras e certas baixadas magni- publica, os ministros das pastas autoridades civis e militares.
ficas dirrLrizes C N T cujo pre-' militares, .representantes dos de

sidente é o Exmo, Sr. Secretário I mais titulares, altas patentes do

Agiícultur-a desse Estado pt Rpts. Exército, 'parlamentares e figuras
Sds. Appolonro Bouret", de relevo na administração.

1

Enlram os

OS

Comunistas,
Escoteiros

I I
Por GEORGE D'EXTER

Em minha última viagem jorna- .
nal "ZY;je Warazawy", de '23 de

Iistica tive ocasião de estudar 'a si- agosto de 1948, anunciou que a

-tuação da juventude dos paises Associação de Escoteiros Polorie
dohinados pelo comunismo, compa- ses rejeitou inteiramente os prin
uroouiap opunnr op B tUO;) B-OpUB.l cipios básicos formulados por
tico. Em menino, fui um entusias- Lord Baelen Powell, ó creador do
mado escoteiro de meu pais, e escotismo. As razões apresentadas
nunca mais perdi o interesse que para tal regeição foram que aque
o escotismo me despertou pelas les principios de moral e de I a

organizações juvenis com objetivo lrioLismo refletiam o espir i lo ca

de melhpramento do índlvíduo e pitalista. E, em breve, os escotei

consequente harmonia das relações rso poloneses Líverarn de ceder o

internacionais. lugar a Associação da Juventude
O' que vi, então, na Europa orí- Polonesa, controlada pelos comu

ental, foi realmente de entristecer. nistas.
Os novos governos dos vários sa- Na Hungr-ia enco-ntrei, recente

telites soviéticos seguiram a mes- men le, um antigo chefe� de escoteí
ma criminosa senda da U.R.S.S. ros que conheci ha muitos anos

com relação ao modo de educar passados num jambores realiza
seus 'jovens. elo na' Inglaterra. Falamos de nos-

Quando os bolchevistas toma- so entusiasmo, _
naquela ocasião.

ram o poder, na Russia, a Associa- Mas meu antigo companheiro de

ção dos Escoteiros Russos, funda- ideais só Linha coisas tristes' a me

da em 1910, sobre as mais solidas contar. E me contou que na Hun

bases de moral e de patriotismo, gr ia os escoteiros tiveram deslino

foi declarada ilegal e substituída idênLico ao dos escoteiros dos ou- Instalado rm I Araquarl o novu DJ�uhu
pelas Ligas da Juventude Comunis- tros satelites soviéticos. Perderam
ta. A principio, alguns dos ex-che- sua independência ao serem a' e- de Terras e Coloniza cão

.

fes escoteiros ficaram integrados xados a Federação Popular da Ju- �
, acabamos instalar Inspetoria

nessas ligas, organizadas em 1918. ;'elltude Hungara. OS I�OVOS .gll ias

Entretanto, dentro de pouco tem-I 1,nd1cados pelos, comUlpsLas, Iso�il;-
. O Dr. Leoberto Leal, secre

po, as ligas foram dissolvidas pa-
IalJJ-Se elo MOVImento Internacío- tário da Viação, Obras Públicas

Ta dar lugar a Organização dos nal de Escoteiros, por considera- e t�ricultura. recebeu, de Ara

Jovens Pioneiros, cuja ,finalidade,
lo "a s�.ryiço do capitalismo inter- qU�' o seguinte telegrama+:

segundo li na Enciclop.edia Sovie- nacional e das forças imperialis-
.,

emos satisfacão comunicar

tica, é exercer maior innuênc{a las". V. Excia. e 'solicit� fineza trans-

sobre os joyens, dando mais ampli-
Também na Tchecoslovaq'.lia mitir comunicação ao sr. Go- Terras - Edmundo Gruzard Ins-

fude a divulgação da ideologia depois do golpe de estado que h:vou vernador Dr. José Boabaid que petor.

comunisLa, e orienLando as' ativida- ao poder a horda vermelha, o e:;co-

A
•

des politicas das gerações que vão tiS1l10 foi abolido COil10 assochçüo raqn�rt e Ure.�tlilma proteStaio conlra os
surgindo. independente, e seus chefes 'ex-

d d· t d AA diferença entre as alividades purga,dos". Por proclamação do verea ores o eDIS as e rarangua
recreativas e· sociais dos pl'imiti-! govêrno, em fevereiro de 1948, a As águas do mar não constituem �

vos escoteiros e a ação politica Federação da Juventpde Tcheca. Araquarí e Cresciuma, por seus representantes às Câmaras perigo para ::t conservação dos Mo

dos atuais Jov,ens Pioneiros eitá dirigida pelos comunistas, torllOU- Municipais, protestam, altivamente, contra a pretendida ane-,' tores JOHNSON Sea Horse pois to,

clara(11ente demonsLrada no discur- se a única autorizada, com ob.ieti- xação de Araranguá ao Estado do Rio Grande -do Sul dos êles, antes de sair da fábrica"
so de Lenine, pronunciado no Ter- vos poliitcos de influência na fol'-

O C I R
. . _ . são tratados por um processo espe·

ceiro Congresso da Lig'a da Juven- mação da sociedade C()]1lUnista. sr. e so amos, PreSIdente da ComIssao Executlva do '-' 'd I' d t d
P t d D

'

t· t·t
. Cla!l 1 ea lza o' e execu a o para

tude Comunista, em outubro de E assim tem sido com todas :J'i ar 1 o ;:)oclai emocra ICO, nes a capI aI, recebeu os seguln- t' t t 'I' •

19�0.
' tes telegramas'.

. pro eg.er as par e.s me a l,cas conL·ra

� coisas que representavam _o patr;-
O discurso começou com as se- monio moral e civico dos pai.'les Araquarí, 21� Tenho o prazer de comunicar ao prezado �s efe�.o� ��r�slvos d� ag?a .salg�

gui;ltes palavras: "Camaradas, ,eu que se de'ixaram e'nvolver pehs chefe que, em reunião de hoje, esta Câmara, por proposta mi-
a. IS rI UI ores omerclO_

tentáculos do totalitarismo SOV1e- h' t d t t t t t·t d I Transportes
C Ramos S A - J030'

g'osLaria de discutir, hoje, as tare- n a,' conSIgnou um vo o e pro es -o con ra apre ensa a I ue.
. ..

.

tico. Semelhante a este são tod)s Pmto 9
ias fundamentais da Liga, isto é, dos vereadores udenistas de Ara.ranguá ao tentarem a aneva-I '.

os quadros repulsivos que, se nos • J
"" --------,..-------

o papel das organizações da juven- apresentam, quando levantamos ção daquele município ao Estado do Rio Grànde do Sul. Êste I

tude, numa republica socialista, qualquer pequena parte da corh- protesto foi, p�r ,unan�midade, ap�ova?<? Sau9ações ,a.tencios�s.! Rêde de espl·onagom
"Ressaltou, o lideI' russo a nec.es- na de ferro. Itamar ,Cordelro, preSIdente do DlretOrIO; Joao BasIllo Correa, I ,

ti '

sidade de se reformar o ensino dos Alfre.d�_Bor�a;�osé August?, Joãó Thon'laselli e Jos� Cleto Rosa.' CflmnlJi� ta
jovens ,sovieticos, de modo a tor- A opmlao pub�Ica de �res�lUma chocada 'com a atItude dos ve-I ': .

na-19s futuros membros fanáticos Regressou dos EE readores udemstas solidanzando-se com seus colegas traidores Buenos Aires, 29 (D. P.)

ela sociedad,e comunista, "O obje-
•

.

t,. .

de Araranguá. Belo exemplo e dos pessedistas Anunciou-se ontem à noite que a:

tivo final da educação da juvehtu- UU. O, cientista Cresciuma, 26 - Comunico que a Câmara Municipal dêste I policia argentina começou a inves-

De de hoje deve ser imbui-la da municípió, em sessão do dia 24, aprovou o têxto do telegrama tiga'r uma suposta rêde de espio�

éLica marxista." Cesar Lates proposto por nossos vereadores Paulo Preís e Pedro Vergara nagem comunista em todo o país,

'Quanto ao que se deve compre- . C?rrêa, em sinal d� protesto'I?ela at�tude dos'tereadores ude- .e� ,?q_n.sequência da prisão de, .n:u'
ender por ética níarxista, Lenine .

9 _

' lll�ta! Çle Ararangua, nos segum��s terrr:,os: "Presidente da Cq- medIco. russo. Fontes d,a pohcla

explicou, em seguida: "Não cre- �1O, _9, ::..�.) O famoso C1-
�Issao permane:r:te da Asse�?leIa !,eglslativa - FlorJ.anópo- clec�al:aram" que certo :1Umero de'

mos em Deus. Nossa moralidade
ent1sta bI a"'llel,I o ,Ces�r Lates che- 11S :- Tendo a Camara MUnICIpal deste município tomado co- suspeItos Ja foram det1dos e sua,,&

.p.stá inteiramente subordinada- Ílos �?; o�te:� aoS RIO vmdo do;; Es- nhecimento, através a imprensa de Pôrto Alegre e dessa capi- casas registradas. A policia. iptei

interesses da luta pela classe pro- ; o� n� �s: eu desem.b3l'que no tal, de verdadeiro atentado à integridade do Estado, que proje-- rou-se da existência dessa rêcle de'

. "

aleao Vel'lÍlMu-se mUlto cedo. tam os vereadores udenistas de sua côngenere de Araranguá 'espionagem, quando prendeu no·

Jetál'la.
_ Apesar da hora porém era apre-

., - '.'

Logo se vê que essa ética não '

". sollcItanp.o a anexaçao de sua comuna ao Estado do RIO Gran- dia 23 de março 35 eslavos que

c13v,el o numero de pessoas que o de do Sul 1 amos C'
-

t t t assisti'am ao Congresso- autorizado,
é comp�tivel com os ideais cris- aguardavam.

.

-

t ,evt d'd
a dessa, omI�saod' nosso, veemen e pro es o

tãos elos escoteiros livres e. inde- A
_.

.

" .'.
con ra apre en I a esagregaçao o nosso Estado, certo de pela policia mas que foi proibido

.

.

manba o Jovem cIenllsta paLl'l- d t·t "d b
-

t t·t I
A ••

I V"

l)endentes ele todo o mundo. E ,. .

. que os po eres cons 1 UI os sa erao omar alude caso tama- pe o governo mUI1lClpa. anas;

'. CIO Irá a S. Paulo onde o aguarda nh '1 'a Ró ' t' t ·t C·
- 'f t-

.

como os comunistas não se acham. � .
' . ,

a VI anI. gamos, ou rosslm, ransml a essa omlssao nos- pessoas oram en ao pTesas; em

_

sua espo�a. Retornara clepOls ao so protesto a Assembléia Legislativa Sul Riograndense para que virtude de ter surg'ido uma luLa'

capazes ele -concorrer com tao al- R' , . ,
'

..

'

. ,

," .

10 paI a uma peImancncJa clef,I- O altivo povo daquele grande Estado tome conhecimento da entre as facções pró-Tito ,e P1'O-
Los IdeaIS recorreram a sua cos- 't' ,'b'd t' d

.. '.

.

. ',.
" •• ,_

III na, lllcum loque es a e dl- nossa.atItude contra o g'olpe tramado contra a integridade do Stalin. Muitos dos eslavos detidos-

tUI11oCIl'a tallc,a de :;L1ples�ao. 1"0"" l"
_

I .,

'
•

O que aconteceu na lJHião So- l"IJ,O'�S lllvsle l�açoes e1:1 d�olnL� da I nosso Estado. Esclareço amda,_que os vereadores. filiados a )'p\-ela1'3111 qrie 11m dr. Jan Mat.-

., .

eneI"la nuc eaJ e sua lJ1 LlS rlall-IUDN votaram contra a aprovaçao do telegrama acima decla- \Yrlejew dil'igia a ol'g-anizaç1ío,
VIp.l1ca puele observar que s.e repe-:- '

t . d
. ,. -.

.'

tiu em Lodos ... os seuS satelites. I z�c.:ao �o paIS, �as ,e�m�s � em-Irando-s_e, soll�anQs com �eus colegas de Araranguá. Cordiais jondo o me�mo si'rlo pl'rso onlem,

., ' .
pIeendImento do mlJ1lstro Jono Al- saudaçoes. Ellas AngelonI, presidente do Diretório Municipal sob suspeita de' contrabando de ci-

Comeremos pela PolonJa. O Jor- berlo. do PSD. garros .

Terras e Colonização nosso Dis

trito com sede em Araquari
abrangendo os municípios São
Francisco do -Sul, Join.vil-e, Mas
saranduva e Jaraguá do Sul.
Sauds. José Born-Diretor de

HOMENAGEM

Às 13 horas realizou-se
em Palácio, almôço oferecido
ao Sr. Embaixador e sua co

mitiva, ao qual comparece
ram as altas autoridades ci

vis, militares e eclesiásticas,
consules.
- Após o almôço, Sir Nevi

le Butler e sua comitiva, pros
seguiram viagem, de automo

vel, para Curitiba" pernoitan
do em Cabeçudrus, para depois
visitar Blumenau e Joinvile,
acompanhanào-o o sr. Cap.
Mário Fernandes Guedes, ofi
-éial da Polícia Militar posto à

disposição de s. excia. o ISr.

Embaixador.
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Viacão A.érea

"'Horário'
Segunda-feira

"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - :l0,40 - Norte
VAllIG - :1.0,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - :l3,55

,
, erça-feira _, )�

"TAL" - ,8,00 - Joinville

, l,,!'>i\lR
l.I'.IKli

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

10,40 - Nol'tl
1·11 SUL - :l.2,OQ _

Jarte
VARIG - t2.30 - Sul

PANAlR - 13,50 - Sul
Quarta-feira

"TAL'" - 13,00 :- Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

'lforte
VARIG _' :I. t,.O - Norte
PANAIR - f3.50 - Sul

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

Curitiba - Parànaguá
- Sanfos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 .:.... Sul
VARIG - ,12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL t3.55

'orte
CRUZEIRO DO SUL - t5.30

lul
Sezta-feira

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Iforte
PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - :1.1,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00, - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

,VARIG - f2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.55

Ilorte
�I

I
I
I

Domingo
PANAIR - :l0,40 - Norte
CRUZEmO DO SUL - U.OO
}>ANAIR - :l3,50 Sul. L..... _

ExpresllO SAo Cll.tJtóvAo - �
7 horas.

' ,

Autc>-Vlaçlo Itaja! - ltaJaf - II -
ru.

ExJ)N!SIIO Bru8Qu_ - BruIZ- -
16 <boru.
Expresso Brw!Queil.M .... NOYa -rr.DIto

- 16,30 bar_
Autc>-ViaçAo Catarln_ - JoIDvU.

- • horas.
.A.utc>-ViaçAo CatartneMe - CuriUba.

- li horas.
Rodaviérla Sul-BruU - Horto Al�

- S boras.
'Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
TERÇA·FElR.A.

.A.uto-VlaçAo 'CatarinenN - P6rto Al.
gre - 6 horaa.

Autc>-ViaçA'o CatarmClR Curitiba
- li horas
Auto·Vl&{'.Io CatarinenM

- • hora.

Aú�·VlaçAo
-.6 horas,
Expresso SAo

7 horas.
Emp�sa Glória - � � 1,*

• 6% hora•.
Expresso Brusqu_ - aru.q� -

18 horll8.
A .�tc>-ViaçAo ltàjal - ltaja! - li )lo.

ras
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Joinvile

Curitiba

90,00
45,00
25.00
9,00
Mo

JOinvlle

Curitiba

QU.A.RTA-J'ERÁ
.A.utc>-·VlaçAo Ca!&J'inen..

- li noras,
Auto-VlaçAo Ca�

-- II horas.
, Auto-Viação Catu'men.

, _ ,,�r' horas.

I
Rápido sei-Brasileira - Curitiba

6 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Joinvile

113 horas.

I
Expresso SAo Cr1&tovao - l...aCUJDe

7 horas. •

ExpreSliO BrusquenMI - Bruaqu.
16 horas.
Aut<>-Vlaí;Ao Ltajal - Itaja! - 1. no

ras.
.

Expresso BrusquellH
- 16,30 horas.
Rodovíâría Sul BrasU

- li boras.

Jotnvlle

Nova Trento

.

Curitiba

"Carl Hoepcke" fará a próxima viagem, com escala .habitual, no próximo,

/'
dia trinta e um (31) do corrente, com saida marcada para as 24 horas.

Este Paquete deixará de fazer sua viagem de 15 de Abril próximo,
afim de ser puxado para limpeza gera].
----------------------_ .. - .....--

Represenlan � e--Rio
Representante especializado em artigos texteis, otimamen

te introduzido no comércio' a�(lcadista, aceita representação de

fábrica- de tecidos, artefatos' de tecidos, e dos demais artigos
'similares, rendas, etc., para a praça do Rio de Janeiro. Aceita
tambem representação de artigos' de outros ramos. 'Cartas para
Werner MandeI, Rua, Laranjeiras 210 s./ 806, Rio de Janeiro.

ção de ver passarem as' horas sem idiota!

poder dormir, tal o barulho eusur- Mas a culpa de toda' essa patha
decedor, a pavorosa impressão de çada não cabe, absolutamente aos

que todos os fantasmas do Ur.i- comunistas. Êstes são máquinas
verso dansam a ronda fúnebre dos bem engrenadas que cumprem as

estertores macabros dos dantescos ordens de um chefe que [amais C:",

condenados a liorripilantes to: lu- I
nhecerão. Nós, os outros, que n.Js

ras de báratros infernais! dizemos paladi'nos ria Democracia
é que S0l110S os grandes reSp0J1'2-
veis por tudo isso, porque enquau
to êles se organtzam, se preparam.

reunem. suas forças para combater
tudo que não seja simpático à lI.
H. S. S., nós confiamos demasiada-

Por fim, quando a aurora argen
teia o píncaro' dos montes, o infe
liz noctâmbulo, enfraquecido peht
exaustão das forças nervosas til!'
ma pavorosa vigília de tantas h .1'3S,
procura, espavorido, a causa fuuam
bulesca de tantas saturnais, não pu
de deixar de rir da própria figura,
cambaleante de sono, verificando
que toda aquela monstruosa atoar
da de S0,llS soturnos e descoricer
tantes, era produzida por inofrnsí.
vos e desengonçados reptis! E ve

rifica que o causador de todo aque- I
le barulhão era símplesmentz (j,

-.....;..-----------------------------....:.-

Atenção ! ! ! A tenção! ! !
.

Em suas viagens à Joinvhe e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

POrto

Tubario sapo .. boi.
O sapo-bo'i da ?ociedaqe, d'l po

lítica, da atualidade da vida hl':Jsi.

o Comunismo o sapo boi
.Quem pernoita nas, proximidades rato, com o fim preconcebido de

de certos paúes, desconhecedcr dos h�nsformar a vida nacional nó
JOlD'V1)e

rumores noturnos da fauna Iugu- brejo onde o sapo-boi do Cornunis-
Cat.arlIleDM l'ubarlc bre dos "pamplamplans" batra- mo pretende encenar um espetácu
Crlr.óvio - � - quianos, sente a assombrosa como- )0 tanto mais ridículo quanto mais

QUINTA-:IfEllU
Auto--VlaçAo Cataeínense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação Cata�1nenae

- ,5 horas.
AThto-ViaçAo Ca.tarl.n_

- li horas.

Auto-Vl&çAo CatarinenMI
- 6 horas.
Á1.lto·VlaçAo C'atarl.nenn - Laguna

- 6,30 hor.as. ,

7 EhxP.]'esso São Cr1stovAo - La«una - leira, é o Comunismo. Barulln 110 ..

01'8;8.

Emprêsa Glória � Laguna � • 1/2 turno :por toda parte. Grita)'ia in-
e �s:,or�i-usquelllNl _ Br>ullQue _. frente sob a capa, de olltI'C!ls(nOll1e�
18 hor!l!s. .. tais como "Campanha do Pcf,,,j ..Auto-Vlaçl10 ltajal - ltajaI - 111 bo. ,,' , ,

ru,
. leo e, agora, "Conselho de Dde"

Rápido Sul·Brasileira Joinvile
13 horas. sa da P.al'J e da Cultura", para ore;'
Rápido Sul·Brasileira Curitiba recer a impressã'o de (lue cO:l�h�6 horas. . <� •

Bmpresa Sul Oeste Ltd. - X.peco -.. em todos os quadrantes da virIa na-
- • horas. ciona}. E, � alvorada do dia de a:llU-

SEXTA-FEnu
Rodo'l1Arla Sul Brasil - P6no Alqre nhã, extremunhados, das vig.Ílws

-

A�t�X��SCAO Catarl.nense Curitiba
enervantes dessas noites medievaIs,

- IiJhoras. rir-nos-emós, talvez, da própria ,fi.AutO:Vlaçfto Catarlnense Jol.nv1l.
_ ,e horas. gura tão infantilmente ludibr;:lJa
Auto·Viação CartM'lillense - t.aa'tma por meia dúzia de b?tráquios que- 6,30 horas.
Expresso São OrtstovAo - � - tateiam nos paludes da hipocrish

7 horas. stalinesca..!Auto-ViaçAo Ltajaj - ltaJa! - UI ho-
ras,

.

Em, discursos retoricos e df:m;-Exp:l"�SSO Brusquen,s. aru.que
16 hurll8. gógicos, de légua e me'ia, êsses src-

13R;t:�� Sul·Brasjleira Joinvile taristas de uma ideologia imOl'rfH-
Rápido Sul·Brasileira Curitiba da, com .séde e conciêneia no !(rem-6 horas. .

SÁBADC • lim, berram, estentóricamente. que
_ ��lt����8��AO Cata1"1nenH - OurtUba não querem outra cousa sinão a
Rápido Sul-Brasileira Joinvile paz (e que ·paz barulhenta,' be!ico-13 horas.
Rápido Sul·Brasileira Curitiba sa, ,guerreira!). Eis o plano SeCl'c_"

6 horas.
'

t
_ II horas. amen�e traçado, pelo, Comunismo.
Auto.Vla�Ao Catarl�nse Jol.nv1le. nesse .logo conhecidissimo das lY!l5.'

-lura����o (.)a,tarlillen.. Tuharl.o tifícações.
- 6 horas. D. Queixote.

ExDr'lS90 &0 Orlstovao - �
7 horas.

• l�nge, perdeu toda a celebridadeExpreSl!O Br'ullQuen.. - Bruaque
14 horas. romanesca, diante dêsses histriõ�s.
ra�utc.vlaçAO naja! - Itaja! - 11 J1o. Só êles, os incorruptíveis são
Expre.s,so Brusqu_ - Nova TNIlto nacionalistas, patriótas, salv�Jorcs

- 9,30 horu;À... ria Pa'tr' , E hExpresso G� - Lactma _ • 1/1 (' la. c egam até, oh! Cllti-
• 7 1/2 horu,

DO;MINGO
iJina! a, se julgarem os predestina-

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba - dos da inteligência, os privile,.'2,ia.6 horas. dos da ordem e até os únicos "de-
mocratas" do Brasil!!! Para �le,
fora das fileiras vermelhas, t'�d�
mais 'é partidário do "imperialis ..

mo americano".
Ê essa a mentalidade -sapo-boi àú

Comunismo; a sua H,perfol1lancc"ENGENHEIRO CIVIL
A

. é a mefistofélica de quantas mirro"VISO aos srs. in,teressados que. .

tendo regr'essado de sua viajem ao�
boIantes comédias .rá têm sIdo J'P

E&tados Unidos ,da América do Nor. presentadas no vasto trampolim das
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro. asneiras e dos desequilíbrios men-

cha Amaral reabrirá seu e&critório tais de todos os séculos"! Panta-
(Rua Pre'sidente Coutinhn n. 22), gruélica! Hipertróficamente ridi-
nos pl'imeiros dias de agôsto, _espe. cuIa essa pretensão de enganar a

rando continuar i merecer as espe· Humanidade inteira! É a loucura
ciais atenç(ies ,de seQs amigos e coletiva, a simbiose de todos os

cliente�.

I
insti'ntos, postos em ação para es-'

Pe�ro Medeiros, Auxiliar, sa pal11açada rançosa de circo ba-

I Escritório Técnico
Cid Rocha A;"sral

I

está imensamente

mente na solidez de nossos

mes e, impassíveis, sem ação de

qualquer natureza, vamos deix a n

do que o sapo-boi coache, coacirr,
coache ...

Acácio S. Thiago
,Da 'Faculdade de Ciências Eco ..

nôrnicas

regi �

(LARNO
GaLLETTI

ADVOGADO

Dr. G.

Crime • o!:....1

Cooatltuição de Soel.da i.1r

NATURALIZAÇÔE:I
Tituloe D.olarat6rl0.

Eacrit61'io • Reaiden :ia
Rua Til·ad.rlm el.

�ONE -. 1.od l,--------------------�

ACAgonia'
da lsma
Aliviada em Poucos MinutoS"
Em poucos minutos a nova receita. I

- Melldaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataqub�-"
da asma ou bronquite. Em pouco tempo- '

é possível dormir bem, respirando livre �

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo- '

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratôriae, minando a sua energia, ar'r-ui-v
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho,Mendaco tem tido'
tanto êxito que se oferece- com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil,
rapidamente e completo alívio do solri-r
menta da asma. em poucos dias. Peçe. .

Mendaco, boje mesmo, em qualquer'
Jarméeia. A nOBBa�arantia ê a sua maior
proteção. •

MendacO A�o��::.m'

flUA VOLUNTARIOS. DA PÁTRIA No- 68 o lo- ANDAR

oCIUlt� PO�III�, Mil o 'HEfO"ffl�1J o TELESfl" .....S, �OTEC'CIl ....

Agencia Geral para S. CatarinÕll
I'<ua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C Po ats r, 69- Tel. «Protetora»

FLURIANOPOLIS

PASTA CENTAL

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAí,
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÔRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

Cirurgia - Clínica -Obstetrícia'
Dr, Antônio Dib Mu�si

Serviço especializado ,em

Médico efetivo do Hospital de Caridada

Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Consultório':
\

Rua Tiradentes, 9

Residência:

Hotel La Porta

Consult{Is. diariamente?_ das IS" às 16 hora�

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,09 até Cr$lOO.OOO,OO rendB'

:Grta de 10'/. 80 ano com recepimsnto de·.. ieuos" mensaj,l!J.
Informações nesta redagão'3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:'REINICIANDO SUAS ATIVIDADES,

ANIVERSÁRIOS:
'fENENTE NELSON COELHO
Na data de hoje, vê tránscoi-rer
ris um aniversár ín natalício o

sso prezado amigo sr. 10 tenen
dr. Nelson de Oli v.eir·a Coelho
Serviço de Vetir-inár-ía do Exér�
'o.

o ani versaríunte que, .peles seus
dicados de coração, conta dom

vasto círculo de amizades
só no seio da sua' classe corno
nossa sociedade, receberá, por
rto, pelo transcurso de sua. efe
'ride natalícia a manifestação de
'�ozijo dos que o admiram e o

HORAS REUNiõES NA SEDEO GRÊl\1IO LI HA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20
r

DO URA

•
) A alfabetização dos adultos

Mário Pinto Serva mundo. Em um livro só, que seia
Em versos famosos já dizia .o um resumo exato, se pode conter

grande americano' que foi Emerson tôda a ciência humana sintentizn
que era êle o dono das esferas. dos da. E assim todo o homem, qual

Setembro, 21, a qual está devidamente aparelhada para atender seus planetas,' dos l''\trl'_S, do orbe, P.or· quer homem pode ser um. sábio.
que com a ar i'lensii.o mental'COjl1

.

o O que é indispensável é que to

que o cérebro doi homem se apro- dos os brasileiros trabalhem par.i
pria de todos êsses elementos a êle a alfabetização de todos 00 seus

estr'ánhüs.· patricíos. É preciso que' com or

E também Shakespeare no céle- gulho possamos todos dizer: "eu sou.

bre drama "Tempest" põe na bôra' cidadão brasileiro",
.

de um personagem, um duque de ..;- Atualmente em nosso país mor

tronado, qua,Jíljdo lhe ofereceram rem todos os anos centenas de mi]
Luiz' Faria & Irmão para voltar a ser e soberano ,a f'ra- crianças 'brasileiras'' porque ü'<

··8·····8-····0·····I·····O·····U
......

·I···T···-·E�w·ií;FlFcTã;rn;vâOdã � ;!',�i���f,,';i�:,:k�d:;::: �;?�:;'h�� �iJ:E;;��:�J::�:::;��'h�{��d�i
. ....

.

..' mar�l'D'b�a mer"8.ui"A· �U���lobf�I��::�:epe�!ec��Ôa t�.oeC2r�� ;:r�r�:�:�r ��:a �:�����.o�.or�a�l�:
� " 11 ou duque. milhante mortalidade 'infantil rio

ASMATICA Washinzto 29 (U P) 'O' Carlyle em seu Iivro "

sôbre
.

os Brasil, é essencial e absolutament-
sidente T�u��n apoiou: a idéiaP��� "Heróis" também' declara que 'aI' necessário que realizemos a extin-

.

Senado, no sentido de que seja in� sua opinião, a Inglaterra preferina ção total e imediata do analfabetis-

Durma bem- a noite toda' vestigada a critica sítuação atra- perder o domínio da Irrdia u

pe"'derj
mo em todo • o país. É uma quest'ío

vessada Rela marinha mercante dos a literatura 'shakespeareana. de dignidade nacional, que a tô1t.l."
Aqui está um remédio caseiro Estados Unidos, Eis o valor da cultura intelectu-I. supera.

'

e econômico que lhe dará alívio Um grupo de senadores e porta Porque também para Arfstótelos a Eis porque merece todos os "rl�

rápido da tosse e da bronquite vozes da industr-ia e dos sindica- verdadeira f'elicidade Ol!l' realisa- cômios o atual govêrno da repúbli-
'asmática, proporcionando um tos mar-ítimos informou ao presi- ção integral da personalid-rle hu- ca ,o primeiro que na 'história na-
sono reparador a noite tôoa 'd' I I!R. 'THOMAZ CHAVES CABRAL, Nada mais garantido '1:\0 mun ,. dente do crescente numero de one- mana, resi e na posse da síntese dos dona ançou essa campanha bene-

do do que P.arrni�. _ tomado rários desocupados na índustria p melhores conhecimentos. .

mér-ita da alfabetização dos adul-
duas ou três vêzes ao deitar _ "do rápido desaparecimento ,dN A cultura consiste em saber, o tos, Talo grande mérito do atual

para combater a. asma sufocante navios de matricula norte-ameríca- que melhor se disse e se pensou em I Presidente Dutra, do Ministro <la,
ti a tosse rebelde da bronquite. na dos mares". todo o mundo, De p.osse' rle<;sa siJ'-, Educaçã.o, Dr. Clemente Mariani, e

Compre hoje mesmo um vidro O senador democrata Warren G. tese de t.odos os c.onhecimentos 1m, d.o .orientad.or técnic.o da Campanha,
de Parrnln. nas boas farma'� 1\1 1113 t' I

.

I d h P f L F'Ihr agnuson disse que foi tratar1o., .nos a e l.oje acumu a os, o .0- o 1'0 essor Ollrenço I o.
cias. Confie em Par"'lnf que I I

.. S" I
-

'd d
1 nR c.onversação com o Dreside.,t� mem, qua quer 10mem, e um \7er- o aSSllll se sa varao as VI as es-
he proporcionará alívio seguro

�

d d
'

b d '1
"ri " Truman, todo o probleln"- da 111'1fl'- a elro s.o erano ,no mundo. sas centenas e mi crianç'ls que

e rapI..o desse �forço asfixiante " ,

A
para respirar.

. nha mercante. Afirm.ou que há, riqueza formidável dos Esta- anualmente perecem nessa ver!"u-

P-19 atualmente, 48 mil marinheiros dos. Unidos é resultado de' que scn nhosa JTlOrtalid'ade infantil. Só �,,-
norte-americanos sem trabalho. povo é o mais instrutivo e culto de sim todos os brasileiros se tornf:-

Acompanharam Magnus'orr à C.a- mundo.'
.

.

rão cidadãos dignos, conheceeJor\!s
sa Branca o senad.or demorrata Hc Tal a benemerência da �tna! dos seus direit.os e deveres e cap-t-
bert R. O'C.onnor, Fraz�r Bane". campanha de alfabet'izaç-ão dn:, zes de fazer d.o noss.o país uma das

presidente da Federação (Ia Mari. adultos. Que fez Napoleão para s') maiones potências do �iIobo pelO'
nha Mercante er.os Esfaaos lJnid:o'.:, t.ornar O' maior homem do .mun.0(1 oesenvolvimento da. riqueza 'naci(,
.Toseph Curran, president� 10 Sir em seu temp.o? Apenas aprenr1en nal, dependendo da cooperação jn

dicato Naci.onal Marítimo e H.ovt a ler e leu os livros mais essenciais tel'igente e con.sciente de t.odos 0'1

haverá sessões, Hadd.ock, representante' do COl�üfp e culminantes de ciências e úlais brasileiros'.
•

Mal'Ítil11o dp Congresso de ·Organi.,- c<:mhec!I?�ntos. E aplicon-os na <;11.1 Temos que. fa.zer a educ'lçã.o õ:;
1110'S Industriais.: ,vIda dIana. Que flz�ram todos os todos os ,brasIleIros, para todos os

Magnuson atuou como poria .. ,roz ;grand�s. h�mens e todos 0$ gran- brasile'iros, por h_ld.os .os brasibi
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas d.o grupo e disse que submetera à ,�es sablOS

..Apena� leram grand�s ros. � a b�se e o In�trlU�ent.o p'll'a
Ronald Colman -- Marlene Dic- C'onsideração ,do presfd'e'nte os se- lIvros, .os malares lIvrüs da hum 'Im- tu�'o IS�O e a alfa�eh.zaç�o mteq;'al

trich _ James C.raig _ Edward AI'_ guinte p.ontos: dade.
•

e nTlrdlata do paIS II1telro.. P:;lra
ENEDINA EUDôXIA 1° _ Mudar a proporç'ío de nft-

O cérebro é a locom.oti'ia que c.omp)etá-l� cumpriria .UTganizar-
VIEIRA

n.old num filme faséinante Cür.1.o O' vi.os norte-americanos a sexern
arrasta o hOll1em e a hUPJanidarie. mos um lIvro que em lmgua !,01'-

d h· mais bel.o c.onto das mil e uma noi- utiliza(fos no transporte .'e nla·te- Mas nessa. loc.om.otiva e e;;sencial tuguesa fôsse .o c.orresp.ondente a:)
e oJe é .gratamente te's riais de auxili.o aO' Exferi�r sob o

o carvão, ql�e são os conhecimen- "Aiuda-te" .de Smiles, isto é,. que
'inalado pelo transcurso do KISMET Plano Marshall.

'

I
tos 'human.os. ensinasse cada um a desenvolver

'Iiz aniversário da senhora
"Destino" 20 _ Utilizacão' dos navios da' A cultura c.onsiste em saber '1) ao máxim.o a sua própria Ínteli-

edina Eudóxia Vieira, que te- Marinha, em c6ncorrênc'fa a.os da: que melhor. se disse e se pensou n'o gêncÍ-a e educaçã.o.
T.odo o esplendol', t.oda a gl(j�'is Ia grata oportunl'dade de industria privada. ,

da Bailda' lenda'rj'a e dOllra,da -----------------------------

ln t t
.

d t· �
no 30 _ Registro dos ,navios n()rt�·'s a ar o grao e es l.ma, e .

t' I
reço de que se tornou mere- l�als1 suntu.oso espe acu o em tec- american.os s.ob bandeir;a pànam?-�t���()41..()....()....(�()._.�.nha. .•. .

Idora pelos \belos predicados 111IC.o
ar,

.

. . . .', 4° _ Transporte de pessoas ·ie� .. l �,- � �A %. Ile é possuidora'
oN programa: DocumentuJ'1.O XX\ ,locadas da Europa em n2"I'os r"r.J' .

..
,

_ Nacional. O passarinho es.!,)erto '

govêrno, enl vez de em navios dn � 'I'MENINO MARCO ANTóNIO
_ Desenh.o Marinha Mercante. , '-Il--Enche-se de júbil.o o lar d.o nosso Preçüs, Cr$, 4,80 e 3,00 ." Os motores JOHNSON Sea Hor<lf> • 1-ijnlerrâne.o sr. Antônio Fer:reira Gensura ate 10 arros. �

mente sã.o utilizadas máquinas mo·
, ,- ,

';:��s�as;;n�;�oa� e�p::i��ir�e!��!
.

'i�ipÉRIÁL: 'h�j� ã� ·;,;Ô· h����'" dernas em precisão e rapidez. o�

Transportes le' reos La11a1lada' I'ersário, hoje, de seu prim.ogênito Gary Cooper _ PauleUe Goddart são construidos em fábrica r_n0dpr- ,C
'

. N
.

"
_ Akim Taml·r.ofr _ Robert Pl'es'-

na sob t.od.os .os pont.os de VIsta e '

'arco Antônia.

ISeus amiguinhos irã.o à residen-. ton
,�': 's.opllzHllpadsa s.oF�.Iado .1Od

c, 2as."4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
�a d'e seus pais a'braça-Io e parti- 'LEGIÃO DE HERóES engenheiros da Johnson são reputa- - Joinvile - FJ.orianópolis e Lajes.
QPar da festi;ha que .o pequerru- Uma drama épico e grandioso,

d.os com.o os melh.ores d.o ram.o. Dis- c 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile
�o Marc.o Antônio oferecerá. f.ilmado em �l1aravilhoso tecnicolul"

tribuidoreS: Comérci.o {!l Transp.or- , Curitiba -- Paranaguá -..: Santos e Rio.
No .prOilrama: A Marcha da Vida

tes C. Rllnl.oS S. A. - J.oão Pinte.
c A'- D L CFAZEM ANOS HOJE: �

• Opera com vwes 'oug as D 3' de 21 logares.
- o sr. J.oão Clíml:lCO Lopes. ._ Nacional
- a srta. Nilce Natal, filha da Preço: Cr$ 3,00 Combata -. -

�,�iuva OIindina Natal..' Censura até 14 anos.

-a menina Lucy, filha do sr ··············0 O Reumatismo 10lávio Regi�. ROXY, hoje ás 7,30 h.oras

f
.

- o sr, Gércio de Sansa Silva, .lames Stewart � Helen Walker nquanto Dorme ....()�o..... ().....()�p....O._.() ()....()4IIIB_()_,_.() () ()4

Inciailál'io da Fazenela Esta'dual. SUBLIME DEVOÇÃO Se V. sofre de dores agudas, se BUM
- a sl"Ía. Bernadete Fonles, filha A história heróica de uma mi'ie articulações estão inchadas; isso prova

que V. es�á se intoxioando porque seus
I sr. dr. Eman Ltel Fontes. cuja fé e sacrificio comoveram llm� rins não trabalham bem. Outros sin-

P
.

A I C< I
- tomas de desordens nos rins são: fre-

- OS srs .. ed ['O do ."\.m ara ,e "i - naça.o qüentes levantadas noturnas, dores nas

,a, Amrri00 Campos Maré e João No programa: O Esporte '<'ln costas, lumbago. dores nas pernas, ner-

, '\ vosi�mo, tonteiras, enxaquecas, torno-
,ataCO. Marcha _ Nacional Metro .lornaI _ zelos inchados. oihas empapuçados, falta

•

1\
..

R b' k de energia, perda de apetite, etc. V. deve

,� as meninas I[H'tam II Inec -, Atualidades eliminar os germes que estão arruinando

iap1y Lial Piazza, Jvete 8il"a, I�n- PJ:eços: Cr$ 4,80 e 3,00 ��:nst���� re�rv-�!�Xsu�o:��te t�;�
1:lldina dos Passos 'Maia e () m'eriino Censura até 14 anos. Cystex em qualquer farmácia sob

�l'los AlbeL'lo Knall. .
nossa garantia, de que o ali\i2l'á rapida-

....•........ � . . .. ..........•••• mente, Em 24 boras V. se sentirá me�bor
e completamente bem em uma semana.

Compre Cystex hoje mesmo. Nossa
garantia é sua maior proteção,

Cystex no tratall1;nto de:
.-, CISTITES, PIELITES E URICEMiA

Ternos o prazer de levai'. ao conhecimento dos .nossos distintos

clientes e do público mercantil em geral, que, em virtude da retirada

do sócio Milton de Almeida Coelho, foi organizada,' em sucessão à Al

meida & Cia. Ltda., a firma LUIZ FARIA & IRMÃO, sita à rua Sete de

serviços. df Representações, Consignações, C{}nt� Própria, Atacv.do e

Varejo.
eciam. • Certos de continuarmos a rri'êrecer o· estimulo da distinta clíeutcla,
'O Estado" () cumpt-imenta, dese- antecipamos os nos - deci tsos agra ecnnen OS\.
Ido-lhe perenes feldcidades,

'cantadora menina Lourdes Celes

lLigocki CanaHlo, dileta filha d.o
!islint.o casal J.osé G. T. Carvalho ODEON, hoje não

cinen1atbgráficas

,

MENINA VÂNIA
,\. efeméride de hoje assinala
is um aniversár-io da sracíosa e

eligente menina -Vãnia, estremo
dilhinha do nosso prezado arní
jornalista Adão Miranda, com

lente administr-ador do Hospital
.rêu Ramos, ,e de sua exma.· es
sa el. Jocelina C. ele Miranda.
Vânia oferecerá às suas numero

. amiguinhas uma festinha inti

.! comemorando o feliz evento.

Faz anos hoje o nosso distinto
aterrâneo SI'. Thomaz Chaves
�ral, benquisto funcianário pú
ca federal.
Às inequív.ocas demansLrações de
pátia e cumprimentQs que -r'Bce

!á pel.o decorrer de tão grato
nleciment.o, nós nos associamos,

LOURDES CELESTE LIG0CKI
CARVALHO

D.eflui nesta data o natalíci.o da

'Cecília Ligocki Carvalh.o.
Nossos ·cumprimentos a si e a

\IS pragenit.ores.

'- a sra. E'iarila �ilYeira Fel'llan
es,
- Ds "rias,

�fJOl'" r) ])
�.

., ,.o. .

l'eigp1'on.

}beia ele Sousa, yisi
S. P., e Daha fvclle

I

CINEMAS
•• 0'0 •••• 4 . •••• o.·. 0.· ....

o

-FILMES DA SEMANA

Doming.o
FOGUEIRA DE PAIX,\O

Agunr,lIC!11
AMA SECA POR ACASO

Age,otes: Fiuza Lima & 'Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

VENDE-SE por motivo -de mudança
. ....

Grande a'rea, de terreno jà, cultivéJda
(Distante cerca de seis quilometros da c'apitcJ'L;Jairro-Barr�iros
A rea de 14] metros dr frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

FLorianópoLis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. A.lves.
Barreiros _ cüm.o pr.oprietári.o Mathias Iha.
Blumenau _ com o sr. Christiano Knoll, no H.otel Cruzeiro.
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8STAOO aderla·tet". 30 �. M Irco CI'& ��49 5

lljudar a campanha do PromiR, da Estreptomicina e da
:. Estudante é' contribuir para

Casa do
terr'a.o progresso de nossa

r�C,IO ue murle entre dOIS Jovens I
-

lli�, :.!2 ,(�' N.).- Na tarrtr d(' eterna gratidão por tudo quanto [Idomingo últirno.. quando realiznva por mim fizeram, I
..um passeio pela Vista Chinesa, no Para você mamãe, deixo tudo () IAlto �a �oa Vista, o médico R!'d",l- que me pertence f> você deverá sa

.Io Figuelras de Melo enconti 011, bel' o que fazer. Quero também pe

.mortos sôbre um dos bancos ali dir a você pois você tem um ideal,
existentes, dois jovens, um rapaz e vêr Luis formado.

'

.nrna moça.. ambos de boa aparcn- Não deixe que êle pare os e,�ia ..

cia. Imediatamente, comunicou I; dos custe o que custar, haja o que,'
.Iato ao cabo Teófilo, comandai.te houver.
.do ,pôsto Policial do Alto da Boa Agora vou terminar suplicando-
Vista, que, por sua vez, o levou ao lhe perdão,
.conhecimento das autoridades d'} Rezem muito por nós, não dei
,170 distrito policial. Dirigindo-�?;H' xem que nossas almas vaguem por
.Iocal, o comissário então de servi-' muito tempo no "espaço.
,ÇO depois do exame a que procedeu. Muitos beijos, mãe, titia c padrr
.chegou à conclusão de que se "tra- Ilho. Para Luis um beijo e UlU f'orte
. tava de um pacto de morte, l�l,is, abraço e que êle ainda venha a sei'

.ao lado dos corpos dos jovens. ha- um grande homem. De onde estiver
via dois copos vazios 1 uma garra- me orgulharei dêle.
ia contendo restos de um tóxico Mais uma vez, perdão. Mui tas f.. ·

Dentro da bolsa da moça, foram eu- licidades a todos. - 'Use".
centrados três bilhetes, um dcs

quais estava assim redigidos; i' [>',11'
favor. Quem nos encontrar qU01!'a

avisar para o telefone 25-3406 e i!l

lar com o sr. Alberto ou senhora.
Meu nome é Lise Pereira Franco e

•

I
1

Val'vulas _\ Peças
geral

o maior sc-ttmeno do � uI do Brasil

em

Preços

para

,

eccessorros

Rádios

esper..:iaiíl Oficil'lCJ8

'I
f
I

I
para e

Import·adora
/

Americana
SUCURSAL CUr>IIIBA

Praça· Tirad�ntes 337

DE

Aceitaau Dedidos Dor relmbclso postal ou aéreo

16a. Delegacia Regwn,al
Iicativa para o seu gesto; AVISO De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital,
"Quem perguntar o' motivo í1(:SSl' 1

faço público que, sábado, 2 de abril ás 17,30 horas, descerá da sua ca-

ato, diga que eu havia ido ao mó- A Delegacia- Regional do Minis-

);'DENTUFICADOS dico, ficando constatado sofrei' de tério do Trabalho, Indústria e Co- pela, na Igreja do Menino Deus, para 'a, Catedral Metropolitana, a Ve-

A policia apurou que Lise, de 19 um mal í neuravel, Gerson, por rruri- mércio, avisa aos srs. empregado- neranda Imagem do Senhor Jesus dos Passos, que regressará, no dia

�nos, era solteira, filha da viúvn to me amar, renunciou a tudo pu- res que a 30 de abril vindouro ex- seguinte, domingo, ás 16,30 horas, em procissão solene.
Maria da Conceição Pereira Fran- ra ficar junto a mim. Beijos - U- pira o prazo para o recolhimento

Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a comparecerem-a es-

co, em cuja companhia residia, na- se". ao Banco do Brasil, ou ao estabe-
ses atos, devendo, apresentar-se no Consistório da Irmandade., no sá-

quele endereço e trabalhava C'�1'110 lecimenlo bancário autorizado

empregada da "Exposição-Modas" NENHUMA OPOSIÇÁ() BANCO INDúSTRIA E CO:\mnCIO bado, e, na Sacristia dai Catedral, no domingo, afim de, revestidos de

A identidade do rapaz foi averigua- Interrogados pela policia, Jover \
DE SANTA CATARINA, (INCO), do balandráus e fitas, acompanharem 'as referidas procissões.

da graças a documentos encou-j Righetti e Giordano Righetti, ir- IMPOSTO SINDICAL que deve ser Outrossim, faço público que, ás 8 horas de domingo, será resada
trados nos bolsos das st�as ve.stc".1 mãos de. Gerson,.fi: o sr

..
Alberto descontado dos empregados nc

Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Catedral, por Sua
"Tratava-se de Gerson Righettí, de l de Melo, tIO e padr-inho de, Lise, hem corrente mês de março, na forrn/a

I Eminência D. Jaime, Cardeal Câmara. Todos êsses atos terão a honro-
24 �n�s, t�mbél� solteiro, fi.l�o ,de

I
como outros parentes de ambos, de- do que dispõem os arts. 582 e 586,

Antônio Righetti e Amedea Righet- clarãram-se surpreendidos, ao sa- § 30 .da Consolidação das Leis do sa participação do Exmo. e Reverendissímo D. Joaquim Domingues de

te, e trabalhava com seus pais, nu-I herem do fim trágico dos dois io- Trabalho.

ma fábrica de calçados instalada no vens. Eram namorados, há cerca Avisa, outrossim, que a partir
andar térreo do prédio n. 84 da rua' de três anos, com plena apr-ovação de 2 de maio próximo, a Delegacia

com

Campos da Paz, res'idindo no pri-! de ambas as famílias, não tendo Regional exercerá rigorosa f iscali-
- .

I'
.

terí d E de anuidades.
rnerro .andar do mesmo prédio. I nenhum fundamento a alegação de zaçao, II1C usrve no ln erior o ���-

_ I Use com referência a um mal in- tado, e os infratores serão punidos Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imediato ao da procís-

A PROCURA DA FELICIDADE curável. Além disso, viviam em per-
com a multa de dez até dez mil são (segunda-feira), será íelebrada por Sua Eminência D. Jaime, Car-

Outro bilhete redigido, como o i feita Iiarmonia, jamais tendo qual- (Cr$ 10.000)00) cruzeiros. (Citada deal Câmara, ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em sção de

primeiro, por Lise, dizia o seguiu ... quer dêles demonstrado desejo .le Consolidação, art. 598).
graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.

te, pôr têrrno aos seus dias. Flor ianépolis, março de 1949.
Consistório, em 25 de março de 1949.

Com guia da polida do 170 dis-
Raul. Pereira Caldae - Delegado

"Rio, 20 de março de 1949. ::>fa,· Regional do Trabalho. LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

mãe, titiá e' padrinho. Muitos h.i-
trito, os cadáveres foram removidos

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

para o necrotério do Instituto !li?-
;ios a vocês. Desde que abri os o:I!fJS . .

d d ti
díco Legal, sendo inumados na tar-

ao nUlll o, o es mo reservou p�ra . , . __

.

id t d feit dr'
de de ontem no cemitér-io de São

mim um VI a o a ei a e <;0.1"1-1 _ .'

t
.

f li id d D t 1"
João Batista, em sepultusas vízi-

men os e in e ICI a e.' urante v

'I
1

. Ilhas de conformidade com os de- o Escrit6ri.o Imobiliário A. r, A ve.s .

.anos procurei encontrar nesse muno .'. . sempre tem compradores para casas 'I!

d d t··· ld I
seJos mamfestados por Llse, em

terrenos.O e men Ira, InVeja e ma ai e, "

d f 1,' 'd d U d'
um rlos seus bIlhetes. Rua -DeoJoro 35.

um pouco e e ICI a. e. m la J

julguei tê-Ia encontrado. Mas foi �
:,_.

I � .---------�----------------------------�--�--�--------

uma simples ilusão. Nunca eu po-
deria ser feliz. É para encontrar 11<)

outro mundo' (se é que existe) a

paz, tranquilidade ... enfim a f('
licidade, que deixo o mundo dos

vivos, oJ1de apenas pude sonhar.
Creiam que não é em um 11101111'n

to de loucura, fraqueza ou desespe
TO ((lle ,pratico êsse ato.

Éf após vários dias de muito pe!'!-
sal', que cheguei a essa conclasão. CASA D� SAÚDE N. S. DA GLóRIA

Agora, peço-lhes que me per'Jõem Tratamento pelos mais modernos metõdos Europeus e Norte-America·

pelos aborrecimentos que isso lhe:; nos. ,Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,
causará. Só· a morte nos podeI'jll. Malarioterapia. Febre artificiat Desintoxicações - Alcoolismo. Insufl�.
unir para sempre. Como última ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi
vontade peço-lhes que não nos s('- 'me alimentar

O MOTIVO

Ministério do,
Trabalho

Corno se vê, o longo hilhete nada
esclarece com referência ao monv ...

da tragédia e Lise, talvez para ocul
tá-lo definitivamente .escrevcu ou

tro bilhete, insinuando uma iu-ti-minha residência, à rua das Larau

jeiras, 366, apartamento 19. Agra-
decida. Lise".

PASTA DENTAL
ROBINSON

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS

Doedças' nervosas e mentais
Direção: Prof. Otav.io da Silveira

Dr. Arnaldo Gilberti
Clínica: Dr. Lacerda Manna '

Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

&

ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso
lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem e5-1
·pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

Transpol'te de "doentes.

:pare.

Desejo que na capela para velú.
'-rio nossos corpos estejam jl1nto';.
'quero" qlle sejamos enterrados no

'mesmo local e que n�ssas senultu
Tas sejam, LIma junta a outra. E [,(Ir,
'amor de Deus, que suplic-o-Ihes, ês
se favor. Não nos separe; deixe que
ao menos assim fiquemos hmtc:;.
"Nada mais tenho a pedir a nã':" SEI'

'que n;ío tenham raiva de GCl'soa,
poise assim estarão tendo de mim
'tamb{'�-l.

A titia e padrinllo deixo a minha

ELETRICIDADE MÉDICA
[moterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-·

res do cérebro.
Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios'Ultra Violeta

e Infra Vermelho
AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI

FONE 3055

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - 'CURITIBA - PA.nANA.

Remessa COlD urgência

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E

HOSPITAL DE CARIDADE

Fundado em 1765

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

Oliveira, Dignissimo Arcebispo Metropolitano.
Previno aos Irmãos que domingo, das 9 ás 12 horas, achar-me-oi

o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da. Catedral, para o recebimento

"
5F.o::: SO-='A,I..:

PORTO Alt:GR�.
_'

RUA VOLlJNTÁRIOS DA PÁ Tr�IA N.· 68 . 1.. ANDAR

Agencia Geral para, 8ta. Catari,08
P.ua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANQpOLIS
J

As�ociacão
,

Assembléia
C. 'de E�genh�Jros
Geral Exrraordinárla

la. CONVOCAÇÃO
De or,dem do sr. Presidente ficam cOllv-ocados os srs. �ng;::nhE'il'oS

sócios da Associação Catarinense de Engenheiros para a assembléia b�

ral extraordinária a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de Abril prói:imo, na

sua sede social.

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

face da ampliação de carteiras profissionais pelo C. R. E. A. neste Estado.

do.

Floria.p.ópolis, 25 rle Março de 1949.

(as.) JOSÉ AMAURY ARAUJO - 1° Secretário
,!;,
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. POR QUE MANDIGO NÃO
JOGOU?

No prélio que se feriu domingo
último entre América e Paula

Ramos, êste se viu desprovido do
seu ótimo atacante Mandíco
sendo sua falta bastante lamen
tada pelos fans do tricolor.

Mandico, só agora, foi revela
do, é analfabeto, estando, por
tanto, impedido de tornar par
te em' jogos de futeboL
Bastas vezes a diretoria do

Paula Ramos solicitou ao ata
cante "colored" que se matri
culasse numa escola noturna,
no que se recusou I) "player ".
alegando que bastava ..saber de
senhar o nome para entrar nas

canchas. �aber ler e escrever é
necessidade de todo esportís-,
ta. Ou Mandico ingressa numa

escola QU jámaís estará' apto a

tomar parte em competíções es-

portivas.
"

I· O RIACHU,ELO COMPETIRA
VASCO X SAO PAULO EM JOINVILLE

Informes chegados do Rio O • Clube Náutico Riachuelo,
di'Zem que tão logo termine a valorosa agremiação q�,e mu,ito
Campeonato Sul Americano de honra o remo catarinense far

Futebol, ,os conjuntos .do Vasco se-a reprel';entar por três d� sl,las
da Gama e do São Paulo pre- melhores guarmçoes na sensa-
1iarão ami&tosamente no está- cional regata que o Clube Náu
dio do Pacaembú, em, S. Paulo. tico Atlântico', de Joinville, le
"Um segundo encontro entre os vará a efeito em' maio do COli

mesmo's clubes será,efetuado no rente ano. Trouxe-nos' a infor
€5tádio de São Januário, quatro mação o sr. Alberto Moritz, alto
'(Uas após a realização do pri- dirigente do' grêmio da Rita
meiro.

'

Maria.

I TORNEIO MUNICIPAL DE

I' ,BASQUETEBOL
Amanhã a Federação Atléti

.ca Catarinense dará reinicio ao

torneio municipal de basquete-
boI, fazendo realizar a segunda

I partida da serie "de três entre
"Ubiratan e qaravana do Ar, para
decisão do titulo. A primeira pe
leja da série, dlsputada poucos
dias antes da ida da seleção à
Bahia, foi vencida pelo Carava
na do Ar. Para uma ampla re

habtlítação frente ao seu sério
rival, está o Ubiratan ativo no

preparo da equipe. Espera-se que
o . embate entre ríves de Hélio
e Vadico seja dos mais equili
brados, fazendo vibrar os Ire
quentadores da quadra do Lira
'Tenis Clube.

Moedas an,ligas ou modernas
Tem algtuna moeda antiga em sua casa? Conferindo a data pode

-valer até 50 contos!. .. �i V. S. não tiver moedas, seu visinho ter�l.
Compre UUl CATÁ' Af'O DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.
O próprio autor compra moedas pejo preço marcado em catálag0, de

,Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima e de gran,de utilidade.
À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PHEÇO: Cr8 20,00

'Contra O Ecze'malide
Infantil- Moderno recurso

da ciência!
V. não precisa mais ver seu filhinho
sofrer o martírio do eczematide. Essa
forma infantil de eczema causa ao seu
filho muito maíor sofrimento que qual
quer outra doença. As coceiras cons
tantes não deixam a criança dormir,
causando uma inquietação que conduz
ao esgotamento nervoso. Não é possí
vel iqlP!ldir que o seu filhinho cause
ulcerações na pele com as unhas, pois
éle não suporta a coceira e não se
pode impedi-lo de coçar continuamente
'a pele irritada. Daí resulta a formação
de cicatrizes q ue desfigurarão por tô-
da a vida a sua fisionomia. .

Belzema é uma forma de pomada não
gordurosa que penetra rápidamente na
pele da criança para' combater a do
ença na sua .ori��m. Faz cessar as co
c e i ras. é InVISIvel quando aplicada,

não é sentida e não mancha a roupa,
não sendo necessário usar ataduras.
Belzema já aliviou alguns casos das
mais obstinadas erupções de eczema
tides, em pouco tempo. As coceiras
cessaram com a aplicação de Belzema
e com a continuação do tratamento a

p�le tornou-se nova�ente limpa e per
feita. Se o seu filhinho está sofrendo
de eczematide infantil, dê-lhe imedia
tamente o alívio de Belzema. Continue
a usar Belzema até a pele tornar-se limo
pa e nova outra vez. Não encontrando
Belzema em seu lorneéedor mais próxi
mo, queira escrever para Paul J. Chrís
topb Co .. C. Postal n.? 687. Rio de Janeiro.

BELlEMA

CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE . EM SANTA

CATARINA
EDITAL

Findando-se em 31 de março
dê 1949, o praso para pagamen
to da anuidade devida a êste

Conselho, no exercicio de i949,
pelos Contabilistas (Contadores
e Guarda-Livros registrados,
tro do prazo referido.

'

Como êste Conselho já fez
público pelo edital de 14 de

janeiro de 1949, a anuidade foi

alterada para Cr. $60,00 (sesen
ta cruseiros) pela lei n. 5.70, de
22 - 12 - 1948, e a falta de paga
mento no praso sujeitará o pro
fissional ao pagamento em do

bro, além de constituir impedi
mento para o exercício da pro
fissão, conforme dispõem os ar

tigos 21 e 22, do decreto-Ieí
9.295, de 27 - 5 - 1946 e a Resolu

ção nO 23, de 30 - 5 - 1947, do

Conselho Federal de Contabili-
dade. ,

O pagamento poderá ser e

fetuado na séde . do Conselho,
à rua Trajano (Edificio Monte

pio, 40. andar, sala 2), no horá
rio das 9 às 11 e das 14 às 16 ho

ras (aos sabaçlos só o primeiro
expediente) ou mediante re

messa pelo correio (em vale

postal ou valor declarado) ou

por passe bancário.
Fpolís, 20 de Março de 1949.

Lituiolto A. G.· Pereira'
Presidente

BRASIL NO CAMPEONATO, FUNDADA MAIS UMA AGRE-:
SUL AMERICANO DE MIAÇÃO ESPORTIVA

ATLETISMQ Mais um grêmio esportivo
Para o sertame sul americano vem enriquecer a nossa Capí
e atletismo a realizar-se em tal. Sábado, último reuniram-se ,

�ma (Perú), nos primeiros uma plêiade de jovens esportís
las de abril próximo, o Conse- tas e fundaram o Grêmio Espor
,lO Técnico de Atletismo da C. tívo "Batista: Pereira", et ..� no
I. D. já completou a lista dos menagem ao ilustre [ornaltsta
lementos que deverão compor João Batista da Costa Pereira,
equipe nacional. presidente da Câmara Munici
Eis as moças e rapazes que pal e da Associação Catarinen
efenderão as cores brasileiras se de Imprensa.
"o grande certame: Felicitamos ,os jovens espor-
De São Paulo � Benedita' de tístas, esperando que saibam

:I)liveira, Deise de Castro, Clara elevar o nome da associação no
�üller, Hilda Lassem, Lourdes conceito esportivo 'da Capital. I •
le Abreu, Maria Aug. Vieira. I1KIXIR DE LONO· R' dí G · ,

II,faria Helena Rangel, Melania. RE�IFICAÇÃO n
.

\l a 10 U a rUJa
uUZ, Noêmia Assunção, Stclla Demos noticia, em nossa edí- II. O " '

I\.rdinghi, Vera Trezotko, Vanda ção de ontem, que o São Cris- ,I I tl PROGRAMA PARA H JE
I�os Santos, Lucília Pini.Ademàr tovão, do Rio, foi batido em BERK�LEY, Califórnia, 24 �l'P)' . O

'�ilva, Agenor Silva, Alberto Ba- Blumenau, pelo Palmeiras, por
-- Dois cientistas da Universidade !':I,OO - ABERTURA - Bom dia

ean, Antônio J. .Roque, Argemi- 6 x 1 A informação que foi tra- da Califórnia demonstraram o poder para você ".

�o Roque, Aroldo P. da Silva, zída à nossa redação. não e ver- de uma preciosa substancia -glà'lldtr 9,30 - Varteõades em grava-
Bento C. Barros, Bindo Guida dadeira, porquanto tal jogo não lar, que mantem ratos em cresci-

!

ções
Pilho, Celso P. Doria, Edmar se efetuou em vista das fortes mentes e fisicamente jovens até qu � 10,00 - Arco Iris musical

,Abreu, Germano Belchior, João chuvas. Aqui fica pois a retifi-' são, comparativamente, tão velhos 10,15 - Orquestra Vienense Bo-

de Oliveira', João S. Oitica, Jose cação. quando um homem de 75 ou 1>0 hemia

�d�enedito
de Souza, José R. dos anos. Há razões para acreditar �JU(! 10,30 Musicas brasileiras

antos, José da Silva, Joaquim ABERTAS AS ,INSCRIÇÕES essa substância seja igualmente ;1"'1_ 10,55 - Informativo Guarujá
Ã da Silva, Júlio Baumgarten, PARA O CAMPEONATO DA portante para os sêres humanos. ds 11',00 - ENCERRAMENTO.
Jose M. Corrêa, Lucio de Cas- CIDADE doutores Herbert Evans, biologtsri 13,00 - Oferecimentos musicais
tro- Romeu Camberini, Rui Dias que descobriu essa substância em 16,00 - ENCERRAMENTO
,de Castro, Sinibaldo Gerbasí e Segundo, comunicação oficial 1921, e Hermarn Becks, professor 17,00 - Em tempo de valsa
Wlamir Rocha. da F. C. D .. já se encontram .de odontologia, realizaram as pes- 17,30 - Xavier Cugat e sua orq.

II'
Do Distrito Federal - Babete abertas as ínscríções de atletas quisas. Evans descobriu que a pi- 17,45 - Carta Sonora ontem, sem a tampa, uma caneta "Par-

� IZoet, Adilton Luz, Alexandre Pe- 'para o campeonato citadino de tuitária, localizada na base do re- 18,00 - Ave Maria ker", JÚnlOl', f:le côr marron, que, sendo

.

N t D 'G I I' M h
,. 18 05 T t S· objeto de valor estimativo, pede-se a.

reira e o' arei a e 1 ac a-
..
futebol de 1949.A entidade dírí- rebro, secretava vários hormôruos -' - ea ro mger

II
quem a acou a gentileza de restituí-ia

,,<iO, Estevão Luraschy, Geraldo. gíu-se aos clubes interessados diferentes, mas, alem dos horruô- 18,30 - Momento Esportivo nesta redação, ou ao sr, Artur Beck. DOI

lide Oliveira, Hélio Coutinho da solicitando que providênciem nios, havia outrs substancias. Evans 19,00 - ENCERRAMENTO, "Salão Progresso". Gratifica·se.

Silva, Miguel Barbosa da Silva;. sobre as inscrições com a devida levou 23 anos para separar uma --------------------------'---------------

"Nadim Severo Marreís.Raímun- antecedência, visto a aproxima- qualidade micróscópica da uuica
.do Dias Rodrigues, Rosalvo Ra- ção do inicio do 'certame. dessas substancias que produz "

I

mos e Wilsàn Gomes Carneiro. ,I crescimento. Nas suas experiências
Do Rio Grandê do Sul - An

nelise Schmitd, Lyrio Ko Frey
tag e Odelmo, Kern.·
Do Paraná -- Carlos Heinz

Hey e Roberto Flávio Taddei.

com O' dr. Becks, Evans usou dois

grupos de. ratus .adultos de entre

192 e 221 dias, � o equivalente a

seres humanos de entre 25 a 3(1
anos. O prejuízo horrnôni of'oi in

[etado nos ratos em' doses diár-ias .

que iam de menos de 160.000 .a�·os i
de onça até 115.000 avos. Quando 1

os ratos atingirem a idade, em!
média de 647 dias, o equivalente a !

75 ou 80 anos nos seres humanos
I

os ratos haviam mais do que dupli
cado o peso normal do rato adul

to, a sua carne pertencia jovem e

IRRITAI;AOAREt '[
"lleal, l1li HEMORRAGIAS
BTOMAS Dl 8EMORROIDES

,- ,

.

::
. '�:".::":"." .�.. ::��.

Si tem irritação retal ou hemol'ra
gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigi�do até uma intes-venção
cirurgica. A Pomada Man Zan "lhe
darâ afivio imediato das dôres, gra
ças a uma 8ubstancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida. 'Ir

U m p r'� d u to D e W i t t

.-'

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

CANETA PERDIDA - Foi perdida.

PRECISA-SE
Importante estabelecimento CQ_·

mercial necessita de uma moça de
mais 'de 17 unos que tenha noções.
de contabilidade e dacLilografia
par<:\ o serviço de caixa.

Informações na filial Varig á,

Praça 15 de l\on'mbro edro do To

tel La Porta.

os ossos não se endureceram, CCl!1lO

geralmente acontece com a i.lade 'Importanfes jazidas bresllet-
O "test" de ocôrdo com o dr. Evans

mostrou que os ratos secretavarn ras de manganê�
menos nitrogênio na sua despesa Washingtno, 29 (U. P.) - O se- propósito. de revelar fontes que
normalt Ora o nitrogênio é CCl11- cretárío elo Interior, sr. Jul'ius A. poderiam ser de valor mútuo do,

ponente necessarro dos mino' Krug, em um relatório anual revela ponto de vista das necessidades

ácidos, que fazem a proteína. Isto que as jazidas brasileiras de man- norte-americanas e das exportações
ganês, situadas no morro do Uru- brasileiras'

'

.

indica que o hormônio do' ,�!'. cum, Mato Grosso, são as maiores 2) Estudos sôbre manO''lnês e

Evans permitiu aos ratos ut+lizar do Hemisfério Ocidental, indican-Ioutros metais brasileiros "'e
êsse nitrogênio para produzir maior do que existe significativa coupe- 3) Cooperação, com a' l..',niversi-
quntidade de proteina responsá- 1·aç.ão entre o Brasil e. os �stados! d�de �de São . .t=:aulo para a moder- "

, Umelos, no tocante a llunera'is. lllzaçao dos metodos geoló"'ico.<.
vel pelo seu crescimento. IÜllg diz que os depós;tos de A'crescentaram que tais' estudos,

I Urucum contam com reservas e:-,- constituem um esfôrço conjunto.
timadas em 17 mi Ihões de tUIU'- realizado pela Seç80 de Pesquisas.
bdas ele manganês, com o teOr Geológicas dos Estados Uniilos e
de 45,5%. pelo Departamento Nacional de
Também, revela o relatório que Produção Mineral do BrasÍl e são

estão em vias ,de publicáção dados resultado de acôrdos '�stabeleci
sôbre depósitos de barWlla em dos no VIU Congresso Cientifico
{;anamú, .Bahia, depósitDs de Panamericano, realizado em 'VaSo
magnéstia, em Brumanda. Bahia, hington, em 1940 .

jazidas de mica, em Minas Ge- As ditas. fontes manifestr.ram que
rais, e um estudo de estratigrafia j:'l haviam sido feitos estudos 1)�e·-

no Brasil Mer'idional. liminares ,dos depósi,tos . de manga
O secretário do Interior n0rte- nês de Urucum e de outro situado

americ:ano assinala' que "presen- no Amapá. Este ultimo rdatúrio.

1 temen�e d<_>is geÓJo?o.s da Se�ão de cOll1l?reende mapas que de',crão ser

Inveshgaçoes Geolog1cas estao tra- pubhcados.
b�lhan�o com seus coleg�s brasi.- In{jicaram os funcionários qll�
le1ros em, um estll,do de grande in- os Estados Unidos, presentenlf'l1te.
terêsse econômico para ambos pcli- estudam a C!u;estão' do mal1gllnê!s
ses" . em todo o mundD e esl:�o espe-'

. A "United Press" consultou a ";,,I, .....pnl,' ;ntpressados na j)olencia
Seção de Pesquisas 'Geolós�cas dos
Estados Unidos. (dependência do
Departamento do Interior), com

I referênda ao estudo eC')110111ICO
mencionado por Krllg. AIgeY1S fun
cionários expiicaram que a invc::;
tigaçi!o tem três objetivos.
1) Estu�io as reservas de miné

rio de ferro brasileiro con' o

IB.I,nj5nBur oS.In;)s1P nas ap j7 Oluod
ou UBUTtU,L êllUap1Sêl.Id oTad BpB5
-B,q BlllBd U lUO;) UrUOlU.Iuq ura VlS;)
HStiJH o mo;) 0J:l;JB.Iadoo;) IUl ;)[1i)

LUIUE1U;):>S<l.IJV ·l!sU.IH op <lPBPH
.'
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� ...O'l'�f)O;;'Qu.rt. , :-1•• ::0 ele Marco, ele ••49 7

CIRURGIA, GERAL ..

Dos Serviços das Professores Bene- Cirurgia geral -- Doenças de Senho-
dieta Montenegro e Piragíbe No- ras _ Proctologia de 100 cm3.

,

guelra (São Paulo) Eletricidade Médica VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e' de 10 cmâ e

Consultas: Das 14 ás 17 horas Consultório: Rua Vitor Meireles n.
de 100 cm3.

Rua Fernando Machado, 10 28 - Telefone 1.307 ,Dos dois último�, por serem os seus prazos de validez relativamen,
te curtos, o. Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
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-
Clínica Médica e Cirúrgica do terinários de grande eficácia, como: Ternedna (Buco-Vacina contra

Diagnóstico, controle-.e tratamento DR. AUJOR LUZ diarréia infecciosa dos bezerros)�;Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra.
especializado da gravidês. Distur- Méd'ico-Operador-Parteiro Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc " .. .. .

bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
a.. Pertubações menstruais, i:t�l,\. Crianças dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
mações' e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _ Dento de Veterinária.
tal femini'llo. .

Doenças de Senhoras - Partos - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias - Rins - Coração derá diret�mente a todos os pedidos de seus produtos, quando não� en

1)8$, apendice, hérnias; varizes, etc. _ Pulmões - Estomago � Fígado. contrados nfl Ioealídade de "resídêncià do solicitante.
Cirurgia plástica do perine,?'jru: .--� :rrnta�';nt(l . da 1'nberculõSê
mras)

- - �. -, --'

_

..

_��..
,...�,.

Raios X - �letrocardiografia' .

ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Tribunal) Roa Santos Dumont, n, 8.

Doençás glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das S ás fi

dos, hipopise, etc.) .
__ Fone 841. PLORIANéPOLIS

I'lsturbios lIlervosos - Esterilidade

RADIOTERAPIA
RAIOS X

D,R. ANTôNIO MODESTO,
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Cllt'
....dI!��,

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
'

Sábados: 14 ás 17 hs.

Especialista
Médico - Efetivo do 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..

.

Horário: Das 14 ás 17 .horas.

Dr. Milton Simone
Pereíra

.

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

DR. NEWTON d'AVILA

Consultas: Ás 11,30 horas e à tar
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422 .
1

._--'

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
.CLINICA DE SENHORAS ..... CI

.

RURGIA PARTOS

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 ...:_ Tel,

1.461
Hesid. R. 7 de 'Setembro - EdU.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiJ'o

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da .

Maternidade

Dr. Roldão CODSeni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DF; SF;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

ema (Ia Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do

Serviço C.,rúrgico do Prof. AIIpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e vías cír�ul�·
res intestinos delgado e grosso, tir01·

de rins próstata, bexiga, utero,
ovários e' trompas. Varicocele.· hidro-

ceIe, varizes e hernaa. �

Consultas: Das 3 ã. 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos' da Casa
Paraiso). Telef. l.S98

. Re8Ídêiltia:' Rua 'Esteves Janior. 170;
Telef. M. 764

00

. Doenças dos órgãos internos, eS:,Jé-1
cialmente do coração e. vasos

Doenças da, tíroíde e demais gían-
dulas internas

.

Clinlca e cirurgia de senhoras -

. Partos IFlSIOTÊRAPIA - ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã d�s 10,30 Ú 11.
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
:;;""",� CONSULTóRJÓ:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski fl2

Fone manual 766

Dr. Paalo FOBta .

Clínico e operador
l;onlultório:. Rua Vitor Meirele., 36.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ã. 12 e da. 14 lo

U hrs. Residência: Rua Blam_,
22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Canlwdl
Clinica exclusivamente de criançaa

Rua Saldarih.. Marinho. 10
Telefone M. 73:1

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

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

Federal
!!x-Interno de Hospital Pslqulâ
trico e ManlcOmio JudiciÍí.rlo

da Capital Federal
I!lx-Interno da San ta Casa de Mi·
ser-ícórdta do Rio de Janeiro
OLíNICA M1:DICA - DOENÇAS

Nl!."'RVOSAS
Oonsultl5rlo : Edifício

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro

Yalho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Mário Wendhaue.
Cllnica médica de adultos e criança.
Oonsultório - Rua JOão Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hora.

teaidência: Felipe Schmidt "'.' SI.
Telef. 812

I Carros para o interior do 'Estado I
,

. -

O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é It seguinte:
EXPRESSO BiwsQUENSE Diariamente Brusque

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

N'ova-Trento
S. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a. feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

VESTlR·SE COM CONFORTIQUER E ELEGA�CIA'

Dr. Lindot.fo 4.8.
Pereira

AdVOlJBdo-Contabilisla
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de .ociedad••
e ael'vigo. corebltOll, em geral.

� Orgonizaçõe. contabeie.
Regi.troa e marca., diapondo,
no Rip. de corr..�dente,
Eaeritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 ÕII 12 1l0l'Ca I

Tel.foDe 1494

• • • • • • • • • . • • • • •• • ••• ! •••••••

Bom binóculo
Grunde visão

PROCURE

IHfaiataria
A

Mello

,
-

Visão maíon ve mais perfeita
que a de' um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons livros, sobre todo. OI

assuntos :'
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Fkorianôpolta

j

Rua Pelrppe Schmidt 48

Produtos Veterinarios

•
. . . . . . . . . . . .

,
.. . ..

,O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 16S - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos' de lU e vidros de 100 comprimidos de

e,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmS e frascos de

10iJ cm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRl)CELOSE: Ampolas de 20 cms e frascos

frascos

ftrvores . fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentata 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.

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

Mas, não esqueça, que o mel"..
.

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do C�DITQ
MUTUO PREDIAL.

..
.. . .. . ... .r.... .... .... . ...

.. ...

I I
: Datilógrafa
I diplomada
:
•
•

i
•
•
•
•
......................�

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

.

. Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM /)ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A. CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

II C A P I T A L A R III

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

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

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

Inicial de Cr$ 1lJ,00 apenas.

Participaçio DOS lucros
..,._-......:...-_-.._._"._-.-_-_-_._-_-...-_--....-_-_-.-......-.-.-.-_...-_-.-.---_-_-_-.......- .....- ....-.-_-- .
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon ab�ixo- e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antet, o nosso Cadastro Social.
Nome ..

Rua Est. Civil ..........•... D. Nasc, . .

Mãe

Caixa Postal 55.

SEU
.

RELOGIO PRECISA. DE
..

'

.

REVISAO? :

NOSSA OFI.ClNA É ESPECIALiZADA.
NClssos concer:tos são

.

.

.

garantidos .,00% .

ÓTIOA. Mon:éLo
JQAO PINlq>25 (Frénte ao TesC!uro

'.do Estado) <>
'.

SENHORITA!
Amélia Pai . . •..• ...• . A ultima creação .em rs/ri;"
dê oar- Emprego ou Cargo gerante é o Guaraná KNOT

.Cargordo Pai (mãe) EM GARRAFAS GRANDES
Observo Preterindo-o está. ................••.•... ; ..••.. ::::::: .. '".::: •..• ::: :.:.:.:.:.: acompanhando a moda.. .

I
I

Fabl'lcant•• di.tl'ibuidores da. efernada. con
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. POII.1H' um gron
d••ol'tlmonto d. cosemirtu, rhc •.,rlc. h",h'Vi
bon. • borato., ('I lqodõ•• , mo,·imo .. ,:nd.OJTutlrt t 0*

para alfaiat•• i que receb411 diu.tornent.. t1cu

Snra. Comllu'!':lAtI\\w:t«Of' �.o i.-ntel1':I(j" IIJQ ••nt!do d. ·lh<t fo. ... u.rn ''1''0''

FlnJ'irJl!t'ó-pt'!<l!I1. . .. 1," LI1US em '131.,. '"f"GJ'I<:'IU • Lof0!ij
A 00.10 -li CAPITAL- .ham«1" at"'''gao - do.

"U'\��" d. af.tuo"um ..uo.. OOll'l"l:!lI'r 1Il: MATRJZ.·.""

r .

. ,
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'Ecos dos certames de La,·es Vai receber.� Grã-
l' "

Cruz da Leglau
No dia 17 último, às vésperas a SecreLaria que orienta vem al- de Honr�do encerramento da TI Reunião carreando. U

Economio-Agriola de Santa Ca- Com esta festividade encerra-
Rio, 29 (A. N.) - O j.3residei\\

tarína, foi '0 dr. LeoberLo Leal, vá-se mais uma elas brilhantes ('1-
da República, receberá elo embail'

Secretário da Viação, Obras Públi- tapas vencidas nos certames qU8
dor da França, no próximo dia

l'

cus e Agricultura, alvo de uma si- empolgaram as gentes catarinen-
do corrente, às 16 horas, no sal,

grííficativa homenagem, na sede ses, fazendo-as ver e sentir de per-
nobre d-o Palácio do Cale te, a G�

da Associação Rural de Lages, por to a pujança da sua economia
Cruz da Legião de Honra', que lha.

parte dos organizadores da V Ex- mostrada na ,Exposição e exami-
foi conferida pelo governo franc&e

A ponte de Vargem Pequena, no posição Feira Agro-Pecuária. nada na Segunda Reunião Econo-
O presidente da República esta;�

Ainda ontem, lamentavamos distrito de Canasvieiras, completa- Em nome dos hornenagaaptes u- micó-Agrico la. aco�panhado, nessa ocasião,
'

do

que um periódico local, de ori- mente destruida pelos últimos sou da palavra o dr. Clovis da Cos- mrnístro do Exterior, assim com

entação tendenciosa no senti- temporais que assolaram o muni- ta Ribeiro, diretor da Escola Prá- de seus gahinetes militar '� CI"'I"I)
cipio, foi réconstruida no seu to-

do de uma ideologia políeíca do e /s,egundo o seu plano antigo.
üca de Agricultura "Caetano Coso I -t·

Os ct.emai� ministros' ele Est�do fo:
sem ambiente legal e sem clí- Com êste trabalho ficou restabe- ta" que expressou 'em magnificas ii eo.m, Iva que ram convidados para assistir a essa.

ma nas 'Consciências brasilei- lecido o tráfego para aquela im- palavras, os sentimentos de que lo- b
�olenidade'

ras, se désse à tarefa ingrata portante zona agrí.cola. dos se possuiam. \, 8.compan ará o, pre .. P-ror ro'·g:... ca- o' do p'a.de concitar os trabalhadores ORAÇAO DO DR. CLOVIS ,RIEEl.· d
lU uo

���i�a:���u;���e�= Major-médiCO dr. Foi o "guio', oR�i"U"O do in-
SI ente Dotra gamenlo de imposto!

zação de classe, avançando Osvaldo Lnl·z térpr.ete dos lajeanos na solenida- D
Rio, 29, (A. N.) - o nresídente Por determinação do Sr. Pr"lcel'.

d t d
utra já organizou a sua comitiva

c

que o pro U o essas contri- de com que homenagearam o s,e·
p,r�, visitar os Estados �Jn�dos__S. i�l ipP�������.ddao aatte� 11� ddoo lln�l,�sS ", v.

buíções tem sofrido desvios da do Rosár,·o cretário da Agricultura e Presi- EXCIa., tem a preocupaçao de nao r- d'
U

.' VI

aplicação a que se destina. As dente da II REASG: levar consigo um numero de T"'S- ta el?toJ7� I
os impostos prcdr I �

,
,c

" \", Jo-- ern ona ,

1

nossas ponderações visaram, "Exmo. Sr. Dr. Leoberto Leal. soas maior do, que aquele que Tru-

em termos que bem revelassem
Por ato do exmo. sr: Presidente DD. Secretário da Viação, Obras

man trouxe a-o Brasil. Integrarão R
·

t d Ji.dl
O respeito devido a tôdas as

da República, assinado no dia 25 Públicas e Agricultura. '

'

a comitiva presidencial o chanceler
'

' eg I s ro P. rn ft
do t t d

Raul Fernandes, o senador Ferr-ei- ... , .

idéias _ que não aos gestos
corren e, na pas a a guerra e Encerrando, a Associação Rural ra, de Souza, ,da U. D. N.: o ex-r.li-I � Dlreto:-Ia Regional dos CQr-

írrenetídos e nen
no Serviço de Saúde do Exército, d L t d reros T 1 r d S t C

.

s e perigosos para a
e

,
ajes, as atividades da V. Ex- m� �o a Faze�da, Souza Costa, o e, e egra os e an a ,atari.

tranquilidade pública _ deter
foi promovido, pO'I: merecimento, posição Feira Agro-Pecuária, e mll1lstr<? FranCISCO Dalamo Louza- na, avisa aos senhores possuídors,

no declive duma atitude impa-
ao pósto de Major-médico o ilustre d.esejando tornar publico o seu d�, �h�fe do cerimonial -Ia prcsi- de rrecllptores de rái�io-recePcãd

:t
.

'to
.,

t Capitão-médico dr. Oswaldo Luiz ,) I dência; o comandante Raul Heis "

, no Ica e InJUS a, aqueles sô- reconhecimento ao responsavel ] sub-chefe do gab' t
.

'J d
,que o prazo para o registro sem.

b
. ,do Rosário, que vinha servindo no ' I'

'A
-

•
c

me e civu a 'pre- IL d ,A •
,

re os qual!s, pela posição que por Ludo quanto se conseguiu, e sidência ; o ministro Pereira Lira
mu a estes aparelhos, expuara

'pretendem 'nas atividades jor-
Hospital Militar desta Capital. de tudo quanto se realizou, não que, exonerado da chefia do gahi- II 31 do corrente mês. A partir de

nalísticas, . recairão as graves
Cirurgião dos mais abalisados, e poderia deixar passar €Bta ensejo.j nete da presidência, voltaI:á dentre

responsabilidades de uso Ie-
muito relacionado em nossos meios Foram tão expontaneos o auxili, : de alguns dias �,reassum1r aquele

.

da
. sociais anele grangeou largo cir-

.

,

" .o

I cargo
e o sr. João Dutra. ' •

viano imprensa popular. .

,e o apio qu� recebê�os elos Go- Yiajará o presidente 'com sua co-

A propósito, entretanto vem
culo de amizades, pelos seus ele- vernos, por intermédio da Secre- i rmtiva, em avião da FAB. devendo

um BANGAL'O novo, composto de

ainda a advertência ao escla- vad�s eI?�es de coração e compre- tária ocupada por V. Excia., que a es�alar �m Belern, Trinid:1de e Mia- pequena saleta, sala de estar, quar-

recido operariado de Santa Ca-
I e�s<llQ,. nítida de se� postulado, se- Associação Rural encorajada lan-

mI. A vlagCI�l l�vará quatro d'ias, to para casal, quarto para solteiro,

tarina, que, se estivesse a ne-' r� .alv� de expressl_vas ,e mui sig- çou-se a esse empr,eendiment� que J
A per�n�nenc�a nos, Es�ados ülli� cosinha, banheiro e W. C. e quar·

.cessitar de condutores e orien- i
mflCatIvas h�menagens pela sua absolutamenLe, nã� estaya a ali�l� � o�.r!�f�ent� ���s':a���i����];,a�i�:�: to para ,empreg'ada e ba?h�iro e

�a;dores tão solicitos, não os
Justa promoçao. ra de seus 1'eCUrS0S, e 'Que feliz- sera recebido pelo Congl essa e I)

W. C. paI a empregada, p,r?pno pa

ITIa ouvir onde este8 menos se-
Ex-expedicionário, prestou rele- mente viu coroaoo de exito. Dos homenageado com Ulll banquete !la

ra casal .ou pequena. famiha ele tra

renamente lhes nürteáriam vãntes serviços nos Hospitais d,e Governos recebemos o apoio ma- Cas.a Bra!,!c,a. Outros dois d,ias gas- 'I tamento. Instalações moderjlas e

'OS passos no rumo das 'suas le- Sang·u.e,' on,de a sua especialização t " I ' I

" tara na ViSIta ao vale de Tpne';�6e, conforto.
.'

ena, e mora, ma� de V. Excla. M�is dois dias devereá o generall, '-

gítimas reivindicacões. A sim-
em, CirurgIa de guerra fo) obser- recebemos a energIa ex.ecutora, a Dutra ter livres em Nova oYrk, I"

Informaçoes com C. r. D. - RUl

pIes circunstância' de lhes in-
I vada: _ para OrgUl�10 nosso, por 'Ci- ação necessária para que pudes� ,Haver� na ONU um� se:;s,ão cspe-

IraJano, 19 - Sobrado.

dicarem uma- conduta em I rurglOes :estrangeIros que dirigiam. semos realizar o que pretendia-
clal dedIcada ao Bras'lI E'11I honra ' ,-

franca e chocante desobediên- aq�l-eles departamentos. .

mos.

- do chefe do govêrno, O pl'f�sident(' I
Encontram-se atualmente em uso,

cia à legislação trabalhista do
•

E pois, eom jubilo ao registrar
Dutra ter livres em Nova York. em todos os recantos - do mundo"

t t
Nos anais desta erüidade -de lll1l discurso de importancia intér·, centenas de milhares de Mot"re�,

paí� ,certamente provocaria ,es,a no a, qU� ? ."0 Es�ado" pra- classe ficará cOllsigllado este pas- nacional
'

Id JOHNSO
.

no ammo do horlesto operaria- ze�r?Same:lte 1el!clta ao Ilustre pa- 'so agigantado que acabamos de
'

Const� ainda do' programa da'
e popa

.

N, proporcl�nand(}
do catarinense a mais espon- trlclO, MaJor dr, OS,waldo LUIZ do' dar, e na memoria. de quantos ti.

estada do presidente nos Est'ados
aos l1eus possmdores ano apos ,�J1I),

t§,nea e imediata repulsa. Edu- RosárIO. pela mereCIel.a r:ecompensa veram a ventura de assistir a es-
Unidos, um almoço em honra <te, um SEBVIÇO SEGURO. Distribui-

ao's a s I d t d
s, excia, na Câmara de Coménio dores: Comércio & 'Transportes C.

cado para .o exercício de sua S'.lll� a os serviço� pres a os te certame, ficará gravada a gran- Brasi�-Estados Unidos, quando Ramos S. A - João Pinto. 9.

, f':l�ção social, e embora sempre
ao ExerClt? e a� BraSil, :d:sejan- d,eza do rr1eSlho e o vulto de ilus- tambem o general Dutra pronuncia-)' I'

VIgIlante na defesa das con- do-lhe, mUlta saude e felicIdaeles, tr'es figuras que éomo
rá um discurso.

H
·

d
(

quista,s já f.eitas em seu favor, extensn:as a exma. família. lhe deram brilho.
V, Excia. Como já fbi noticiado, o emhai- ,o)e no 'P'as'sa o

os ,nos',os trabalhado'>'LlS na-o se
F' I

x�.ctor �aul Fernande� se anteclpa.-· "
I .

H..

; 01 a I Reunião Econômico A- ra a VIagem do preSIdente, deven- \
'

deixam iludir pela demagogia gricola que a todos empolgou. fi? seguir alguns dias antes, por
30 D� MARÇO,

que lhes ronda o lar e as aOTe- Campanha de e.du- Foi a equipe de' técnicos do Mi- VIa ll1ólritima, em virtude d.e sua' A data de hOJe recorda-nos que:

miações de que faz parte.
o

nistério ,da Agricultma, com suas
aversão pelas viagens aéreas. I - em 1.592 "por nomeação da

É preciso, todavia, que se eH�ão d'e adultos magisLrais aulas que de todos des- Noss,o emb�i�ador em Wasllinp'·
J
terceiro donátario da .capitania

lhes reforcem ,o,s est.l'm-ulos mo-
\I t

"

ton, SI. i\I�allnclO Nabuco, que se: de São Vicente tomnu posse da
per ou il1Geresse, tem mantldo em permanente eOli'1 '.

.

rais pela assistência �às virtu- A Senhora Eudete de Sousa Foi a elemosLração que fizeram tato com o Itamarati, assentanQi) Governo, Jorge Correla,

des e aos pendores pacifistas, I Cruz, de Fundão, no Estado do nossos criadores e agricultores, outros detalhes da visita pres'iden-I - em 1.625, aI' esquadnt Lu�(}

evit�ndo que fiquem à mercê I Espírito Santo, comunicou ao de como e tão bem têm sabido a- cia�, inc?rpora�-�e-à nos Estados I espanhola sob o comandó de D.

da propaganda organizada dos' Departamento Nacional prov,eitar e retribair os auxílios UI1l?OS a C0l11lÍlva do chefe do Fradique de Toledo Osório

_

de governo. d'
que nao :se satisfazem com as Educação que como voluntária que vêm recebendo. Na viagem de regresso ao mo avançou para entro da bahla.

so�u�ões legais e pretendem ar- i manteve em �ua residência u� Exmo. Sr. Dr: Leoberl0 Lea!� o presidente gastará também qua-
de Todos os Santos afim de

rUln�-�as, t�ansformando o curso ,de ensino supletivo fre- reconhecendo em V. Excia.' um t,�o
dias, Ao todo a ausência do

pre-I'
forçar a a�mada holandesa á

,

operano em Instrumento docil queritado por 40 alunos. lutador incansav'el, qUi'. sempre
sl,clente Dutra do Brásil, será 'lpro batalha'

, ao expansionismo radical. soube nos tranquiliza!', quandq
xlmadamente de quinze dias.

- em '1.818; o GenüraI Chagas

O Brasil, que incorporou;\, nos surgiam obstaculos, a Asso0ia- CÃS'Ã" MiscÊi.·ANE·A·· �i��;i. i Santos, chegou � São Carlos e

sua Calta Constitucional as qu�r �e seus setores profissiü- ção Rural' de Lag,es, me In, pelo buidora dOI :Rádiol R -=0 A
acampou com 720 homens;

avançadas conquistas dos tra- naIS, e uma consciência em que me sinto sumamenLe honI'ado, V' V 1 O.'fII!
I I - em 1.818, um alvará de D.

t'd d"
lCtOfi álvu ai e IICO.

balhadores, feitas nestes ulti- o sen 1 o . a ,solidariedade na:- seu interprel.e, ofereeendo-lJB es- Rua CODsl"Jheiro M t
• . João VI, cuja redação é atribuí-

mos anos, adotou a democra- cional é uma constante da ta lembrança, cujo valor material
8 rp da a Tomaz Antonio de Vila No-

cia social, ,com amplo' descor- pessoa humana. poderá . ser insignificante, masV·' va Portugal, declarou "crimi-

tinio para a evolução de seu
Não pensa doutro modo fe- que representa o que nos vem aI repovsar, .

nosas e proibidas todas as so-

sistema pOI'Ítico e dentrü de lizmente; a generalidade 'dos do mais fundo dalma, a graUdão." Cayo Hlleso, 29 (U P) _ Eisenho- ,ciedades I';ecretas _visandO. ela-

Ctljo quadro de fatores con:stru- trabalhadores • catarinenses. Conch,lida a sua oração o dr. wer chegou à base naval local no' ramente a Maçonana em vlrtu-,

tivos d!? seu progresso o traba- que, pois, não dá óuvidos á Clovis da Costa Ribeiro, fez e�- avião particular de Truman a fim;
de de seu papel quando da Re�1

lhador brasileiro atua de>sem- quantas sugestões pretendam trega çle um magnifico relógio ao de descansar e restabeleceI:-se de Ivoluç�o em Pernambuco, no ato

baraçadamente, com tôda a
desviar-lhes a conduta para a dr., Leobel;to Leal que, ato contí- séria enfermielade estomacal. Em-' anterior;

fôrça de uma consciência, fi- inglória prática 'da subversão nua, expressou os seus 'agradeci- bora pálido e débil, o ex-chefe das I - em 1.862, foi ina,ugurado a,

liadü ao partido que melhor e
de ordem legal, por omissão mentos, ressaltando a obra e o fôrças aliadas acidentai; ria úl-

Estatua Equestre de D. Pedro I,

mais fielmente íhe interprete de deveres que a legislação so- valor elos seus aúxiliares diretos, Lima guerra, elesceu do a..vlão oom
na Capital da República;

cs ideais. O panorama pol'ítico- cial do país lhes impõe. na consecução d� resultados que um sorriso nos lábios.
-.,.. em 1.869, o Conde d'Eu!li

administrativo doO país, onde o LIND
bordo do tr'ansporte "Alice", se�

partido majoritário, que é o OS CHAPÉUS DE PALHA guião de "Mal'clllJ Dias" par-

P. S. D., funda os seus princí- " NORTE AMERICANO
tiu para o teatro de operações

pios na solidariedade humana I
' -

.

, ns. guerra do Paraguai, em vir-

para concei'é�.lar a democrácia RECEBEU "M,ODELAR"
tJde de haver sido nomeado co-

'moderna, é não mais uma pro-
A mandante em chefe do Exérci�

messa aos trabalhadores de I
to Nacional;

tôdaJs as classes, mas um in-
' . - em 1.872, terrrünou a pri�

c�tam_ento constante à parti-
'pA R A""tl' F E R I DAS,· I meíra regenci::;L da Princeza lJJl�

cIpaçao fecunda no civismo E C Z E
perial D, Izabel, que governou:

nacional, alheios às miragens
. MAS •

. nà ausencia de D. Pedro II, deS-

do igualitarismo em aue soco-
I N F l A M A ç <::> E 5, àe 25 de'Maio de 1.071,

bra a individualidade· e, pois,
- em 1.882, perante a Assem-'

se subverte o valor moral do
C O C E 'I � AS, bléia do Povo MaGonio, resig'

homem. Dentro dos postulados F
nau o cargo de Grão-mestre da,

do Partido Social Democráti- I
R I E I R AS, Ordem, o Conselheiro Joaquinl

C<}. o trabalhador, em qual- l E S P I N H A S I E TC, Saldanha Marinho;
_ ---�:.::=F . André Nilo Tadasco

A,LUGA-SE

\

O MOMENTO ,Ponte reconstruida

florlanopoU" 30 cte Marco de '949
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