
se recusam a voltar para a Russia. que as forças norte-americanas aiu
E é bom acrescentar ainda que o darão aos países da União da Euro-

vaso
direito penal soviético í'aculta ao pa Ocidental se os mesmos Iorcm

Essa lei, foi, provavelmente, ins- d 1 R
. ri G II '

, Minisléiio dos Neg'ócios JnLeriores ataca' os pe a USSIa. ue au e ero-
Pirada pela abjuração de G. Besse

(NiVD) o poder de exilar cu encar- giou também o Pacto do Atlantico
dosvky e S. Dmitr ievsky, funcioná- fcerar por cinco anos as pessoas como a 'ol'iuna(h t. importante de-
rios do servir-o diplomático sovié- .

Ic()n�idel'ad.a,;".· "s.oeialmelüP .perigo- el. a. raçã, o.
<Ie pr.opúsitos das nações

t.ico que desei taram algum tempo
. sus ", quali

í

icatí \'0 que f'aei lmcn te signatàrias, mas avrescr-ntou que
antes rj." sua p.omnlga(:ão. Mas o '

sr' npl ica ao� llal'f'ntes "aqnl'le� qlle ! para qne aqnd') ,I :lHca �('i:1 t'!'t'ÍÍ j".j ,i. �
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, , R j ('I,} de, a In. mal flS. " "1'�'ovll.d(J Dela esmalifl(jo1'a J11flh)1 '"

'.' II'Média., ::1111 em "lIT'anuB a 1'\0- r <
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,de "lo� G rpslllü.do ,<1f escrút!.nill
, ·SlUOU� IIlbOS

quando, ,'l1tOS os el'J1lE'lho:; c',omo'A lquíUd",�ão d� COlltas I COI)-�:u1ciais ('onsistiu em 30 votos pró adesão I Nova York, 30 (U. P.) - O Bu-
os anti-comllnistas usaram-no con- I da ;\joniega e la. contra. Onze Vutos

reau Federal ,de Envestiguções
1,1':1 individuas aelUsados de delitoi; do Brasil nos EE UU neaativos foram depositados na nl'- (FBI) dr·; Esta,dos Unidos anutlr

politicas conslclerados graves.
.

,I. - na pelos deputados comunistas e os ciou tel detido Betty Ganett, (ls,1.Nova York, 30 CG. P.) - .]i:SÚ

I
Banco do Brasil ascen.diam a oulros dois pelos representantes 42 al)l)s de idade,' sub-diretora de

_ .Os Códigos Pe,n�is Sovié�iCOS r�� Garrido, TOlTe�, d�ret()r �Io esc�'itú' 11(j,592.236, o.u 'se�a 60% do tolal trabalhistas. or�:nização da direção nacional doJcltaram lal abslll do. Con,udo, Sllno ,de Expansuo ComerC'lal do Bra- das contas em dolares ainda por OParlamento débâ'iett·� P� () ho- p;,rtido Comunista dos Estados
(s Códigos o l'eieílaram a lei de

I
,. , .

I ,cr'
)

9') '.,", "
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., _

sLl advertLll ao co.me:ciO _ nc'r.le- pagar. O atraso no pagamento das je pela pr'imeira vez. A aprovaçüo ;tni.rlos, mediante ordem de de(lor-19_\J, que te\ e cal ater d - ler (S
americano -que a hqULdaçao das contas comerciais é devido ao enc;]"- do projeto de lei antorizando o gçv: tação.pedal, no\'am,enle o adotoll. Das
contas cOll1e�ciais atrasads será me saldo desfavorável de 200.nOn.!I,)!) vêrno a firmar e ratificar o P'.lf.l,o A sra. Ganei! foI detida à nditeváI'ias veses em que esti\'e na U

..R., inevitavelmenle demorada, se t'oo' re.gistraclo no comércio com os Es- já era esperado em face duma f. la- em Nova York, por aaentes. d() FBIS ;-) pude ob'en-al' que os prtn- , . . ,. ,
�

•

.' :., , ..

�

"., ,
tUluarcm dll1ulllundo as Importa- tados l_;nidos elll 1947. Garrido Tv:'- ção preliminar. e do serviço de imigração dos Es':Cll)lOS JU1'IdlCOS 'sovleÜco� sofrem -

d d t b '1' '('. . çoes e pro LI os raSI.elros. ,or- re disse que o ;;al"lo favorá\'(�l til' tados Unidos. Foi acus:oj.da oficial-odessa.s torções, quando os dll'lgen-'
f

'

d t" ,l· la Sfo f CIOa'

,res 'ez essa a ver encJa, em <lec - 1948 "havia provocado a esperan- rza COO W,' mente de ser membro de um org:'-fes do país assim o deseJam. _ .' , '". 1/
.

raçao a Imprensa, ao dar a punll- ça de que os atrasos seriam liqllida-
•

.

.

nislUo que advoga a derrubada tluEm 1947, paI' exemplo, a. pena de
"

.·f t CO O J e"nn I
d f· b l' I

CIdade as Cl ras que lUaS ra11l a dos no curso do ano de 1949". Gar- m ean ,"';'1 J�", ,govêrno .dos Estdos ..Unidos pelamode em tempo ·e paz . 01 a o 1-
•

v

d R' b' L·t 'd 1 lmportante queda nas compras rido Torres citou o relatório rcce-

WASHINGT�'; 30 (U. P.) - força e pela violência. Funci0n:l-a, na . USSlU, e su s 1 UI a pe a .

. .

,
,.

d "o: d p l' -o I norte-amel'lcanas
no BrasIl, (.u- bido de Alberto de Castro :Menczes. Carla Sforz·J.,'i{ .nistro das Rela- rios cio Departamento de Justiçapena maXlma e -::,1 anos. e r sa . '� .' 1""

D
.

d' t d'�.i,p.'l com rante o mes de JaneIro, qUNla do Banco do Brasil, o qual reflete ço-es Ex.. .rí.o1:es da Itália, em disseram que permanecerá prl'saep01S lSSO, orna-se IJ<u-I -

, .

, ' ,'e "'''' ..,

preender que a falLa cometida por, essa, que deiXOU um
.

saldo desta- "um otimismo cauteloso" relativa- confer�ià de uma hora com em -ElJis Island, Nova York, até que

um funcionário possa ser punida' voravel para o BrasIl de quase mente ao pagamento de atras:l.c!os, Ache 1, formulou aS propostas se possa celebrar audienc'ia sôpre
1"1 t 14.000.000 de dólares. O total de assim como uma decidida intellçãe d alia a respeito das suas an- o caso.com UZl amen O.

.,

�o entanto, uma pulJlicação rus-I compras, no �rasll durante o �ll'S do Brasil em liquidá-los. Porém, o -as colônias do Norte da Afri-
.. 'ntitulad'a Osnovy Sovetskogo, de JaneIro fOI de 4,7.400.000 doIa- .relatório adverte que o tempo cru ca,S.l l.

d 6') 90" ()OOCr;suda'/'stava i Prava (Fundamell-! res, compara as com os
.
_.• u.. levartl para ser realizada essa

-

Sforza negou-5'e a revelar aos

j 03 do Estado e do Direito Sovití-: de dezembro. Apesar do saldo .les- qu'illação "dépencfe exclusi� ,1te'l jor-nalistas O que disse a Acheson

tico). ao fazei' referencias a aboli-I favorável.
de �.OOO:OOO ter. ,si�() em do volume de compras 0/ e'/Ir<;e'j spbre as colônias, resumindo a

cão ela pella. capital, deixa p�nLe parte deVIdo a balxa pel'lOdICa de ricanas no Brasil", / �ua atitude na seguinte frase,
qlle a lei de' 19.29 e,s'Lá, apesar de compras de café, comparativ'Wlen- As cifras de JanliÍro vJ,�tra�ll.1 por que não esclareceu: "Não cre

tlldo, em yigor. MaS aI' publicação te com as cifras de 194.8, ve-se qllC outra parte, que o rfr:oll fl.�11r()U mos eml colônias, porém, acre

não alude a 1I01la especifica impos- o saldo desfavorável em JanCÍro em terceiro 11lg:�r'-{'�tJ_',1 os CO�'JJiI:a- ditamos no interêsse da Africa."
ta pela lei. do ano passado foi de apenas dores ·nos E!ltdéfos l,fldos, 10",1 (lC-

Sobre eSSe ponLo, explicou-me 2.500,nnO. Í)ois di) câna.rlá e ,lá Inglatel'JR c,

um jornalisLa russo que conheci "Se o comércio 1l0rte-ame�'k�1l10 entre os expol'tnlores para 01 Es

em Moscou e do qual' já Jalei em qller a liquidação rápida das con- tado!> Cnidos, BlTI segundo �l,r.;ar,

31'tig'o anLe/'ior, qlle 'a lei especial, tas atrasa,das, "declar0J:l ".6ar'ddn logo depois, /6 Canadá. A querl', du

l.lãO faZf'ndo.
pade .integrante dO'�To.rres,.

"é ne.ce-;;s;.'u'io que Il\a,lle- rante o l.Df" de Janeiro, não (.lsta;1.{:,írlig'o, nlw linha sido aling'ida pela nh51 e)11 al�o lllvel as suas compl'as te, C0111�:.Ilra-Se desfavorávelnente
1'el'o1';11<\ penal. no Fh�'ISil, porque só assim ter"� Q com ;;ô compras realizada' pcJÍJs
De qnr SÚVll1, enLão a reforwa Brasil os dólares necessár'ios ú n'D- EshliíOs Unidos em outros niscs

do �ódig'o '? pel'gn n lei. !Iização da. t.ransferência
de :: tin- la

..
j�no-ameri:anos.. Por

ex,e.ml·· (l�.;:Esta, amo� Ilum re�tauranLe. O dos". O saldo desfavorável de .la- ,Estados Lmdos compran!1l no

meu amigo franziu as sombrance- neiro cancelou a quarta parte d:' ':\Iéxico e na Venezuela aprox'wà<l
lhas e l'eSponrleLI em tom de repre- saldo desfavorável de 16.000',O'l\J 111e'nte o mesmo total ,C(uC' (' P('

ensiío, mas ·em voz baixa: que o Brasil havia conseguir! ,) etl� zemhro e as suas COillJ)l',IS Ar-

__ yl)eê ll:'ín perde a mania dI' 1948. ,A 10 de Janeiro de H}j() as· gcntina -atm.lentaram \
elH v'1t' 'j d('

,,,,.,. p"'gnnt'" "OH'" loo"""i", .1"",,",.; . ,""40%.
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sovíético . De 8auUe quer

par'a ii Rússia Dovas eleições

Ano xxxv

A realidade
o crime de não Querer voltar

,

I I I

Paris, 30 (U. P.) - Em sua en

trevista' à imprensa, o general De

Gaulle exigiu novamente a realiza-

ção de eleições gerais na Fr-anca,
afirmando que está convencido de

que o ,seu partido - o de reunião

do povo francês - vencerá ampla
mente. -9 general De Gaulle afirmou

que a França deseja um govêrrio vi

ril que somente ele poderia implan
tar no país e não um govêrno inca

paz como a atual coal'izão centr-ista

do Premier Qneuille. De Gaulle
disse ainda que seria'erro estabe

lecer na Inglaterra o quartel gene
ral da defesa da Europa quando
todo o mundo sabe que, quando sr

t�ata ode defender o Reno e o Elba,
a grande maioria dos soldados que
morre se compõe de franceses. De

Gau lle pediu também,., o rápido re

armamento das Nações da Uruâo
Ocidental Européia com a I'lI!ai'

norte-americanas. De Gaulle pediu
também garantias ÍJ.r-m definidas de

Per GEORGE DEXTER
:llas, ond-e' os comunistas parece

ram revelar um dos aspetos mais
ferozes de sua. tirania foi na. re

forma penal de 1934, quando intro
duziam 11 traição no Código como

o mais grave dos crimes políLicos,
insLituindo penas para os mem

bros adultos das familias elos fun
cionários de serviço militar sovié
Iico que desertam. Por adultos, na
'reforma, foram tomados todos os

russos de 18 anos de ida.de pa.ra
acima; por membros de fomilia; os'

€'sposos, os pais, os filhos e os ir
mãos e, por serviço militar, todas
as funções Das forças armadas e

na policia de segurança. A pena. mi

nimà, estipulada- para o caso de

paren Les que nada saibam a. res

peito da deserção, mas que vivam
com o desertor, é ele 5 anos de prí
são em pontos longínquos ela Sibé
ria.

_Es�a pena es l á extendida, agora
aos parentes dos funcionários que

A ameaça. de ser posto "fora. de
lei" e de ter seus parentes detidos
como refens paira constantemente
sobre todo funcionário soviébíco,
em serviço no exterior, que preben
da seguir o exemplo de Samarine
ou da Sra. Kosenkina, os dois pro
fessores russos, que recentemente,
r.eousararn-se a regressar a. União
Soviética.

Segundo uma lei promulgada em

1929, o funcionário russo que' sr!
recuse a regressar a União Sovié

tica, quando em missão oficial, in
�idirá em crime de traição. Em

oonsequencia, diz a lei, fica. sujei
to a f'uzi lamen lo, logo que seja
iden Lifica11o,

Na terminologia soviética, "fun
cionário" é qualquer pessoa que

exerça, remuneradamente ou não,
função permanente ou provisória,
em instituições do Estado, nas em

presas, nas fazendas coletivas, nas

organizações do Partido Comunis

ta, nos sindicatos ou nas coopera ti.-

Pio XII 'celeb'rará, domingo, as bodas de
ouro de seu sacerdóciu

...

Cidade do Vatica�o, 30 (U. P.) --I segunda. Santa Miss� de expiaç:úl)
Estão sendo concluídos os prepara- no Domingo da Paixâo que tarnhcm

tivos para as duas missas que o San- é o dia do quinquagésimo anívcrsa

to Padre irá celebrar ante o :J1l�T rio de sua ordenação sacerdotal.
mór da Basil'ica de São Pedro pela
remissão dos pecados do mundo, no PRESENTE DOS CATOLICOS,

próximo domingo, por ocasião do HOLANDESES

cinquentenário de sua ordet-uçüo Arnsterdam, 30 (U. P.) - O co--

sacerdotal. mité catolico anunciou que os cato-

Milhares de sacerdotes rezarão, licos holandeses presentearam o

no mundo inteiro, com o Sumo Pon- Santo Padre com um novo trans

tifice pela expiação dos crimes dos missar de rádio de ondas curtas,
"inimigos da Igreja" ao mesmo avaliado num milhão de florins por

tempo que o Papa celebrará duas ocasião do 500 aniversário de sua

missas rezadas no altar da COl1- ordenação sacerdotal.
_

fissão, na igreja-mãe da cristarnía- A decisão de presentear o Sumo

de. Calcula-se que uns 40.000 fiéis Pontifice com uin transmissor com

acorrerão à Basilica, onde, sob ii pleto ao invés de inviar-Ihe o di

imponente cúpula de Miguel Angc- nheiro correspondente foi tomada

lo, os cardeais e os patriarcas, bem ao descobrir-se que outros grupos
COl1l0 os arcebispos, bispos e ou- de catolicos propunham-se a com

tros prelados, rezarão, de joelhos, prar transmissores para substituir
em torno do altar colocado sôhre o obsoleto e fraco aparelhamento
o tumulo Ele Sâo Pedro, primeiro radiofônico do Vaticano.

bispo de Roma.
..

O presente dos catolicos holan-

A Hádio Vaticano transmitirá tü- deses consistirá; nllllJ transmissor
do o cerirnonial, iniciando ás 7,35 de onda curta de 100 kw., por
horas (hora de R0J11a), em onda quanto outros grupos de, catolícos
curta de 31,06 e 50,26 metros. ÁS especialmente da América do Nor-

7,55 horas as emissoras italianas, te e do Sul estão adquirido dois

começarão a transmitir as missas transmissores de onda curta de !)O

em cadeia com a Rádio Vaticano, em kw. e um transmissor de ondas

onda curta de 19,84 e 25,40 metros, médias de 50 �w., também para a

até ás 9 horas. Rádio Vaticano.
Provavelmente a, firma Pl:illi-Num comunicado de 11 de feve

reiro o Sumo Pontifice anunciou

que havia concedido permissão ao

clero de todo o mundo oferecer uma

ps construirá O transmissor com

que os católicos holandeses presen
tearão o Papa, o qual deverá ficar

pronto em fins de 1950.

O novo transmissor do Vaticano
será instalado num edifício situa

do a 40 quilornetros de Homa.t Isto

exigirá que se compre o terreno

em que o edificio se levanta e se

ilNofuega aderiU
Oslo, 30 (U. P.) - O inicio dos

debates sôbre o Pacto do Aihntic.)
Norte no parlamento Norueguês foi

marcado, hoje, por uma manifesta
ção esquerdista. Quando o govêrrio
pediu autor-ização do parlamento

.

P
\

·.r

para assinar o a cto, os manucs-

tantes postados nas galerias c.une

caram a jogar boletins, Diante disso

o presidente ordenou que as gale
rias fossem e\'aeuadas: mas ]'eti�·()u
sua ordem atendendo a opos' ção

obtenha do govêrno italiano os ..Ii
reitos de extraterritorialidade, pois •

o mesm.o está fora do atual territó-
rio do Vaticano.

O dinheiro dos catolicos holande,
ses será recolhido 'mediante CUJ1'

punhas feitas pelas igrejas e rkia
imprensa catolicu,

Encontram-se atualmente em uso,
em todos os recantos do' mun.!o,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos sens possuidores ano �pós af\ô-,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. -:- .João Pinto, 9.,

Substítuido Sokolovsky
das forcas. soviétic t\ S

,

na chefia
de tlcuoação

Lond�'e�, 30 (U. P.) ---: vrf;ectel ii? de suas incumbêncIas na llrlllli.
- A RadIO Moscou anunciOU q!te () lllslração soviética na Alemanll<l ':
"Conselho de Ministros nomeou ° A Rádio :Vloscou acrescentvtl'
marechal Sokolovsky para o ])ostl' que o "Conselho dos :Ministros lia
de primeiro vice-ministro das !dJ'- 'Ctiiio Soviética nomeara o gal 'lo
ças armadas. exército V. 1. Chllikov, comandante
Sil1lultaneanH'll!e foi retirado de chefe das tropas de ocupação so

sua posição rle' cOl1Janda:qte ('!lere viética na Alemanhã e chefe ,_la
.das f('rças sodéUcas ,de octIpac:ão administraC:Ho, soviética na J?l"lI1:l
na'Alemanha, Também foi destitlli- nha".
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Viacão Aérea
Jr

Horário
Se(iundiP-feira

"'TAL" - 13,00 - Ltljes
.PANAIR - iO,40 - Norte
VARIG - iO,40 - NOIW
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.5�

"ort.e
.

f!rça-retra Y.1'II
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos � Rio.

,�;"\lt\ 10,40 -- N�
IUl.IÚH() UO ::;UL - �,OO -

Itorte
VABIO ....; 12,30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H,OO

"orte
VARIG - U,40 - Norte

PÀNAIR - t3,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - .Joi�ville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - i3,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul

CRUZEIRO DO SUL 13.55

Iforte
CRUZEIRO DO SUL - i5,30

lul
Sezta-feiro.

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

"orte
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 11,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
Sábado

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

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

..arte '

DomÍlll/o
PANAIR - 10,40 - Norte

í CRUZEIRO DO �, - 11,00

l �ANAIR - 13,50 Sul. '1__

J

ute i � Sociedade Bíblica do, Brasil A

� VOCE
tambem usará
KOLVN05IlEOUNDA-rEm.JI,

Joinvile

ExprNso Slo C).wtóvkl - Lacuna
7 horas.
Auto-ViaçAo Ita1a! _. ltaJa1 - l' -

ru. ..:
.

�e8!O Bru8Qu_ - BrwIQ1M -

16 'b<lru.
E.,xpresso Bruequen.. - NCT. Trento

- 16,30 horas.
Auto-Viação

.

catarineD.M - JolnTUe
- • horas.
Auto-VlaçAo Catu'ln- - CuriUba

- 6 horas.
Rodovlárla 8ul-llnaU - HIirto ..&.1ecre

- 3' horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido· Sul·Brasileira

6· horas.
TERCA-FEIiR.A.

Al1ltO-VlaçAo Catartne:DN - P6rtO ..&.1.

gre _. 6 hora•.
Auto-VlaçBo Catarlnen.. - CurItiba

- 15 horas
Auto·Vlae.lo Catu-lnena
- • hOfaR.

Aut'h-Viaçlio Catarl.Il.enM
- 6 horas.
Expresso SAo CrIr.óTio - Lq'una -

7 horas.
EnlJ>�sa G16n. - LqurIla - 7�

e 6>,ia
.

horu. .

Exp�S80 Bruequ_ - BrIUIQu. -
16 hora·s.
A .,to-Viação ltaj&l - Ita.1&1 - 1. )lo.

ra..
.

Rápido Sul�Brasileira
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
QUARTA·FERA

Auto-ViaçAo Caterlnenee
- 15 horas, .,

Auto-ViaçAo Ült.a.r1n�
- I horas.

famoso e st ro de
Samuel Goldwyn
que aparece em

"Os melhores, Ano",
da nosso Vidc.".

Curitiba

, Auto-ViaçAo Catu-lDena
. J-

� '10 heras. I'

!
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba

6 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile

\
13 horas.
Expresso SAo CriatoTao - Lapn.

7 horas.
EXpreSioO Brusquen.. '-' Bru8qu.

f 16 horas,
Autl).ViaçAo

Posse da ,[a. Diretoria, da Comissiio Regional A1I.xilim', da 'SOCIE
DADE BIBLICA DO BRASIL, no Templo da Igreja Cristã-lrrestiiteria
lia desta Capital, em -f,f. de Peuereiro .de 1949, uendo-se, da esquerda
J'ara a direita, os S'/'5. Dalmiro Caldeira de Andrada, da 19reJn Pres
biteriana Independente, Tesoureiro: Rev. Isac Calenda Lemos, da As
sembléia de Deus; Rev. Abel Siqueira Furtado.çd« Igreja Cristã Pres

lriteriana, Presidente: Rev. Egídio Giúia, da Igl'eja Batista, Secrettirio ;
", Rev. Egrnont Jiaclwdo Krish.ke, Metodista, Secreuirio Ercccuí ioo da
Sociedade Biblica do Brasil .

9(),oo
45,00
25,00
9,00
6,1'0 .

Joinvile -

•
O VALE Dt) l'l'.AtOI ..U
Proeurem na A,,�.t!il.

Progre8&o,
LIVRARIA 43. LIVRtL.BJ.A

ROSÃ.

Curitiba -

,
� � _ .

DR. FRANCISCO C'AMARA.
NETO

Advogado
Conforme noticiamos em a nos- 11a mais de um século, em nossa

Escritório:· Rua Felipe Schim!?t.
sa edição do dia 12 do passado, es- Pá�l·ia,. pelas Sociedades Bíblicas I'

21 (�ob;,ado) (ALiJo da casa o

teve nesta Capital o Rev. Dr. Eg- Br itanica c Amer ioana.f Foí funda- I Par�lso �
.

mont Machado Krischke, Secretário da em 12 de Junho de dJlt5. e já I Resídencía: Rua Alvaro de Car-

tuJa1 - ltajaJ - II ho- Executivo da Sociedade Bíblica conta com vár'ios milhares de 1'0-1 valho, 36
. ., .

do Brasil. cios espalhados por todo o tel'l'iL6-1 FlonanopolIs
S.S. naquele mesmo dia profe- rio nacional, estando insLalada no

•...•......•..............
'
.....• �

riu brilhante conferência, na Igt-e- Edificio da Bíblia, à rua Buenos
QUINTA·FEIRA

Auto-V1açAo Catar·lJlenBI· P6rtO ja Cristã Presbiteriana, à rua Vis- Aires 135, na Capital Federal.

Al����t;"vla�ohor�tarmen.. CurItiba conde de Ouro Pr-eto, subordinada Para maior eficiência de suas

- 15 horas. ao motivo de sua estadia- em nos- atividades f'o ram organizadas as
Auto-ViaçAo Catul.nenH JolnT1le

I_ ., horas. sa Lerra. Fazendo com hrilhantis- ,Comissões Regionais Auxiliares,
Auto-Vlaçlo cata.rlnenH Tulblrio mo o elogio da Bíblia, o "Livro sendo instaladas em Curitiba, Por-

- Ã�'t��:ÇAO Catarinenae _ Lquna por excelencia". to AI'egr.e, Recife·e SaÍvador, em ��:A:��:::RII��EF�:E:�(lT.�I��:�:�6118s,·.�:T:;,�:
- E���es�r�o CrtstoTAo _ Lasuna _

No dia 14, às 19,30 horas, tarn- Setembro e Outubro as duas pri- A
.

G I s·e t rl"D""'" b T· 1 d I I" N gencla era para . a a Uo'

7 haTas. em no .. ernp o, aque a gr-eja, meu-as c .em 1 ovembro as duas

I R
F I' S h idt 22 S b

Emprêsa Glória LaglMla -- • 1/2, .' . . ue e rpe c mint ,
-_ o �

7 '/2 "'_

-

com .11 presença do.s elementos que ulLImas, lendo a nossa Cal)llal sido C p 1 69 T) P t t• � ""ras. ,

n.. '>... . osta . e. « ro e ora»'

.m:J:esso Brusque - BruIqU. - consf,tl''''"J;I' p$ j1el!J!i evangehcos agraCIada com a quinta escolhida FLORIANOPOLIS
;"AU::fla .0 oItaJa! ..:. ltajaf - 11 ho- drsta Caph.ttl, S)". Inaugurou a Co- para insLalação da mencionada

Co-I13R;g:� súi·Brasileira Joi�vile ��!�S:e �í�i.l��b�\�-�u����:�l, :�l)S.O�� mi.�.���. o

encenamento.
da sOlen.i_I···········D···

..'·········C··L····.···-R···-N···'·0'·'-·'G·_···.-···_·_·_ Rápido Sul·Brasileira - Curitiba - p I
6 horas. sandí\

a
.

T' imeil'a Diretoria, que dade os nlrmbl'Os empossados ná
•

G
. I

Smp,esa Sul Oeste I.tda - XapecO -.. ficot:<(l�·��r.n con:(Wuida: .. Comissão Hegional Auxiliar da So-I ALLETTI
- • horas.

SEXTA.FEIRA P1'.esidente - Rev.Abel Furtado, ciedade Bíblica do Brasil, em Flo- . A D V O G A D O

RodoT1Arll1 SuJ BrasU - P6l'to..&.1eçe da Igreja. Crist.ã Presbiberiana; ria·nópolis, posaram para nossa ob- Crime e civel
- A�t.!��Bç.O catulnenH _ Ourltl,ba Secretário - Hev.Egidio Gioia, jeLiva, cujo cliché .estampamos a-

CODlltituição d. Soel.da I.

- A�����O Catarlnena.":; JolnT1l.
da Tgre'ja BaLista; cima. Em seguida foram alvo das T��:R':':!�!��::III

- • horas. Tesom:eiro - Presbitero Dalmi- mais carinhosas manisfetações cle
Auto·Vlação CatllrJnenlM - t.quo.a 1'0 Caldeira de Andi'aaa, da IgreJ'a carinho, por todos os presentes, E.crit6rio e Rellidencia
S,80 horas.

I
Expresso São Or1Btovio - lA&"tma - Presbiteriana Independente; vel'dadeiramenle compenetrados ·da Rua Til'Cldetlt.. .7.

I7 horas. . . f"ONE .- 1 ..08
.

Auto.Viação lta,laJ _ I�Jaf _ 1. ho- Conselho Revs. U. Schulie- grande ]'esponsabílidade com que .'

l"a8. mann, da Igreja Lutherana; Isaal' �.e re\·esl.iua organizaC'ão, pugnan- ._-'-__-::

Expresso Brusquetle. - Bnuoqu. -

't -E-Mp'D�SA-SUL·-B·-R·'ASILEIRA '

16 horas. Carlos de CamaJ'g'o, da Igreja Pres- do pelo aperfeiçoamento espiritual L\..I!.o

1õ,R;g:�� Sul·Brasileira Joinvile biteriana Independente; e, Isac e moraT de nosso Povo. DE ELETRICIDADE S. A,

6 �\�i�� Sul·Brasileira Curitiba ColeRda Lemos, da Igreja "Assem- O Rev.DrEgmont seguiu viagem - EMPRESUL -

8.ABAD(' bléia de Deus". levando a convicção de que a se- Serviços 'de energia elétrica;,
_ A�ltg�rt:..çao C&tarlnen.. - OurtUba Desta solenidade foi orador o menle plantada em terras barriga- em JoinvÜe, Jaraguá do Sul,

13R;g:��i.ll.Brasileira - Joinvile Hev. Eg'idio Gioia, que soube enal- verde fmtificará para a grandeza São Bento do Sul, ;Mafra, Ti·
Rápido SU.'Brasileira _ Curitiba tecer o significado e as promi·sso- da Pátria Brasileira. jucas, Rio Negro e Lapa.

6 horas. t·
.

"O Materl'al ele'trl'c'O para m'sta-
_ II horas. res van agens, mOl'alS e espIrituais EsLado" esteve presenLe e

Auto·VlaçAo C�mense _ .JolnT1le. colocando nas mãos de todos os se congl'atula com a Comissão Re- lações - Motores -'-o DinamoS"
- A�t���t:ç.o (:a'tum..... brasileiros a "Biblioteqa" que se gional em Florianópolis, desejan- ----Bombas - Lustres - Fer-
- 6 horas.

- Tu�
encerra em um .só "Q,.lume, tal a de-lhe innmeras felicidades no. ros de engomar - Lampadas·'

7 ���:sso São Or1stoTAo ., I..quna - maravilha exuberante da Bíblia, o cumprimenLo de sua alta e signi-j- Ventiladores - Serviço de'

14�;:� Brusqu_ - �u. - "Livro dos Livros", as "Sagradas ficativa tarefa, pugnando sempre instalaçc?es. por pessoal técni·

ra�ut<-.ViaçãO Raja! - ltajaf - '" ho. Escrituras". pela melhoria moral de nOsso �lo-· co especlall1?a?�. ,

Expresso Brusquen.. - NOTa�" A Soeiedade BíblJca do Brasil é rioso ]Jovo, para grandeza do Bra- LOJa e cntorIQ a rua 15 de
-

�g�es�r�iórla _ Lapna _ • 1/21
a continuadOl'a da obra iniciada si!. Novembro, n. 449 Caixa postal

:, ;�;�;�h:l:;B�?SW!fr;?_ Curitiba NlTurU·II _ C·II'nl!llca Obstelr'IC·18
��I�;JOi:�� tleg�t;;'�::��"

L I
A.

-

I ê��;�> a.:���;�;; �i�';;�;
Dr .. AntonIO Dib Mu�si Meial da. melhorei; pelol me

Dorel preçol 16 n. CASAdMIS
. CELANEA - RUGe. Mefra

ras.

Expresso BrueqUeJ18e �. NOTa 'l'reDto
- 16,80 horas.
Rodoviária Sul Brasil - P&-to .A.lqn

- 11 hora8.

CATAL0GO D� MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda cOJIl"

todos os preços de moedas. de-"

Ouro, Pr'ata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra-··
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00:

Escritório Técnico

fRAQUEZAS EM GERAL
�INHO CREOSOTADO
"S I L V E I R A 'f

M_édico efetivo do Hospital de Caridade
Serviço e.specializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Cid Rocha Amaral .........

I

\
ENGENHEIRO CIVIiI.

Aviso aos srs. interessados Qn!'
tendo regressado de sua viajem am

E�tadàs. Unidos ,da' América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro·
cha Amaral reabrirá seu. es·critório
(Rua Presidente Coutinhe. n, 22),
nos primeiros dias de agôsto,. espe·
rando continuar a merecer as espE:'
ciais atençnes de seus amigos

cli;nteSl. Pedro Medeiros, Auxiliar

Cr$ ZOO.OOO,OO rends
de ;uros mensais.

ConsultóriQ.;

Rua Tiradentes, 9

Re�idência :

Hot�l La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora�

BOM NEGOCIO .............................................
O"

(' 011'8 quem possue de Cr$ 10.000,00 até

I c"ta de 10'/, ao Sno com recebimento
/Informações nesta redação I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Ecos da �eg,unda reunião
I Econômico-Agricola '

i As iniciativas e emoreendírnen- zenda de Criação de Lajes.

I
tos medem-se pelos resultados que N° 156 - Recomenda a criação
apresentam, depois de concretiza- do Serviço de controle leiteira' e

I
dos. manleguelro .

Aniversaria, hoje, a exma. sra.' Quando a Secretária da Viação" N° 126 - Recomenda a ínstala-!

dI. Dulce Livramento Moritz. ! Obras Públicas e Agricultura con- cão de um Posto de Monta em

vocou a Segunda Reunião Econômi- Tubarão e guarda dos Campos
,SRTA. MARIA DO CARMO DUTRA co-Agrícola de Santa Catar-ina, ,es- Públicos.

Registando, com prazer, na ef'e- tava certa que cobriria os ohjeti- Proposições aprovadas com su-

.rnér ide de hoje, mais uma fe-su-I vos que lhe determinaram aquela bstitutos ou adeudos.

va primavera da gentil issirna se-I
providência. N° 121 -- Recomenda a ezposv

nhorinba Maria do Carmo .Dutra, Quem assistiu o desenrolar da ção anual de gado Jersey lia Ilha

dedicada funcionária dos Correios I Segund'a Reunião Econõrníco-Agrt- de Santa Catarina.

e Telégrafos e fi�o ornamento de I cola de Santa 'catarina, rece'nte- Substitutivo - Que a expcs.ção
:nossa sociedade.

'

mente efetivada- na cidade de La- seja de gado de raças Ierteiras e

jes, teve oportunidade de sentir, 'não apenas de gado Jersey.
em toda a pleinitude, a pujança e N° 129 - Recomenda a Instala
a vitalidade do ambiente sócio- eco- ção de um posto de inseminaeão
nômico-agricola do Estado.' A ma- artificial em Blumenan e Flo!'i";lÚ
neira ,e a forma como se objetiva- Iis.

.

ram os trabalhos, o sentido com Aditivo - Que se estenda tum

que foram apreciados os diversos bem a Lajes um posto de insemina
assuntos propostos ,o nível em que ção artíríclal,

Deflui nesta data mais um ani- se desenrolar-am os debates, tudo N° 128 - Recomenda a críação
isto concorreu para que as f'inal i- de uma Extação Experimental de
dades determinantes dá convocação Plantas Forrajeiras.
do certame fossem plenamente Substitutivo - Que a Diretor-ia
atingidos. Durante cinco dias o da Produção Animal crie campos

MENINA NOóEMIA LOPES DA Instituto de Educação de Lajes vi- experlrnentats de f'orrageiras no

SJLVA veu horas memoraveis, traduzidas litoral, Vale do Itajai e Su1 do Es-
Comemora, hoje, mais um ani- num amplo conhecimento e senti- tado.

-versário natalicio a galante meni-' menta das 'nossas reais necessida- N° 130 - Recomenda a er íação
.na NOêm.ia Lopes da Silva, dileta I des e das raivindicações mais. pre- do Serviço de Controle Leiteiro.
filha do sr. Manoel Born da Silva, mentes da coletividade barriga- Aditivo - Que se crie o serviço
funcionário da firma Carlos Hoe- verde.· de controle "mantegueiro.
lwke S. S. - Comercio e Industriá. Distr ibuidas- por seis comissões, N° 31 - Recomenda a vacinação

'SRTA. MARIA ANTóNIA VARGAS
as sugestões, recomendações e pro- obrigatória e gratuita.
postas, assomaram a mais de 160, .. Aditivo - Que. a medida se es

cogitando, diversa mas objetiva- lenda à todas as epízootícas que
mente, dos mais variados temas. se verifiquem no Pais.
Um resumo das indicações apro- Proposições rejeitadas.

vadas soará melhor que uma no- N° 42 -,,- Recomenda o revendo
ticia destacada, tendente a substi- de reprodutores.
tuir os fatos como se concretiza- DEFESA SANI.TARIA ANIMAL
ramo Vejamos, agora, em continua- N° 32 - Recomenda a adoção de na divisão do Plano Rodoviário do

ção ao que aqui já estampamos as medidas legislativas que meneio- Estado a construção de uma estra-

indicações que foram entregues a na. da. ,

II e III Comissão. N° 35 - Recomenda a obrigato-' I
N° 63 - Recomenda a ligação Ca-

n COMISSÃO ziedade da apresentação do certi- beçudas-Laranjeiras.
Foram apresentadas, discutidas I ficado de vacinação contra a ar- Proposições rejeitadas,

e aprovadas as seguintes proposí- tosa. N° 62 - Recomenda tratar com-

ções : N0 40 - Recomenda a construção a E. F. São Paulo - Rio Grande do

FOMENTO ANIMAL
.

de banheiro carr-apaticida. Slll_ quanto �obrança" d��st�clia_

N0 27 - Recomenda seja esta- N0 41 - Recomenda um vacina- CR]�DITO AGRíCOL2\< E SOOURO
belecido obrigações iguais em cer- dor para Curitibanos, -A:GRO-PECUARIO

ca� 'que limitão propriedades. N° 82 - Recomenda o combate N° 64 - Recomenda se.ia solicita-
N0 43 _ Recomenda a introdução a Brucelose. -da ao Banco do Brasil SIA a cria-

do sangue Zebú em gado holandez N° 83 - Recomenda a construção
do litoral. de Mal adouros Modelos.
N° L16 - Recomenda o uso da 1'a- N° 87 - Recomenda a instalação

ção mineral na alimentação dos de depósitos revenda medicamen
animais. tos veterinários no Posto Agru-pe
N° 94 - Recomenda a instala- cuár io de Indaial.

sível a aquisição de espécimes bo- N° 110 - Recomenda perrnanên-
vinos e suinos, de raça. i cia' ele VeLerinários.

]\;0 90 - Rl"comenda a criação N0 147 - Recomenda Profilaxia
dum 'cargo ele Téciüco Agrieultol' i

ela B1.'l1ceJose Bovina.
no S. de Produç�o Animal. 'Proposições reijeiLadas.

1'\0 94 - Recorpenda ainst�la- N° 33 - Recomenda modalielade

ANIVERSÁRIOS:
SRA. DULCE LrVRAMENTÓ

• MORITZ

SR. JONAS CARVALHO
Faz anos hoje, o nosso distinto

conterr-âneo .sr. Jonas Carvalho,
-representante comercial nesta pra

ça,

SRTA. MARIA DI BERNARDI

versário natalício a senhorinha Ma

Tia Di Bernardi, eJemenl� de real

ce na sooiedade local.

Faz anos hoje a senhorita Maria

Antônia Vargas.
FRANCISCO MADRY

O nosso prezado coestaduano
.

Francisco Madry vê ,passar, hoje,
:seu natalicio.

VISITAS:
Deu-nos o prazer de sua amável

vinda o sr. João Paus, alto funcio
nárío da, Exprinter, ora eu nosso

Estado a serviço de Turismo. S_' S.
ern ligeira palestra que manteve

conosco, mostrou-se grato á aco

lhida fidalga que lhe prl,QPorcionou
a gente calarinense e o interesse

da .imprensa em colaborar com sua

'emprêsa para o maior desenvolvi
menta do turismo entre nós.

Acompanhou-o á nossa redação,
o sr, Mario Moura, agente nesta

praça.

'�A�i:rS
lO

SftAIiIDIN/lf/IAAI
JI8Rff.I!!NES SJI'STEIfI
- Linhas Aéreas Escandinavas;'

l'(lformações e reservas:

RIO:Av. Rio Branco, 277-Ioja
lBD-Te!. 42-1704. CC'

sÃo PAULO :Ladeira Dr. Falcão W

.� Filho, 56 se l075·TeI, 6-4965.
REClFE:Avenida Rio Branco,

155 - Telefone: 9773.
E em UJdas as Agências de Turismo

.

e representantes da "AeroviâsBrasil"
,
B "Cru.e:ín> do Q�l'� �w to�o o Br.sU.

pecuário. Vr./E-SE uma, de 4 faces, eom-

Proposições rejeitadas. _,..ame,nte nova, marca RAlMÁNN.
N° 65 - Recomenda auxílio fi- m .transmissões. Ver e tr t

C.
a ar na

nanceiro ii Caixa Agrícola Por la. Florestal de Sa,nta Cat "

E t
. anna. no

União. ós s reIto, ou pelo correio d'
- .

,

V
• lrIglr-se

ção dum Tanario piloU onde fôr de pagament.o de imposto. N° 81 - Recomenda fac'
.

La- a encedora - Caixa Postal, 225 _
conveniente julgado pelo técnico N0 37 - Recomenda ,seja lotado meios do crédito aos Peqjdo Br. Florianópolis
do Acordo único para a criação de na 'cidade de Tubarão um Médico vradores, junto ao B26
rãs Tania. Vetel'inário. COOPERATk�a formação

N0 108 - Recomenda a insLitui- N° 86 _ Recomenda a vacinação N° 11-6 - Recov(}óto-mecaniza_
ção de feira livres e expo,sições pe- gTatúÍta digo, obrigatória, porém de coo:verativw,
l'Íódicas.

•

'

I g'ra,tiúita dos reJ,banhos 'bovino Je ção da lavov()�'enda o flnancia-
N0 109 _ Recomenda o Fomento sllino. N° 71 _<.IdIlÇclO cio Mate atra-

de gado carrino no Pôsto AgrO-pe.' '

CAÇA E PESCA i menta, '/óperativas ,ou Federa-
".

d I d
.

I I d'
. é Gpoperahvas

cuano e n aia, Foram aprova as com adItIvo, v s
n R'

.

, t)/.- ecomend L-N0 122 _ Recomenda promover .as seguintes proposições: I çf'_" o _' ages oes so-

as ,estudos neoessários 'para o esta- N0 28 _ Recomenda acordo para ,a _�xpedlçao cle lei especial d.'"
,

. '_. _. .' _ . (JTo,eçao ao Cooperativis '

beleClmento do padrao de leIS, para delegaçao de atnbmçoes, atll1e1l1 �b 73 _ R "

mo.
.

os rnu11lcipio,s que abaLecem a ca- á fiscalização da caça.
_,C

I -

d C eco�enda a orgal1lza_

pital. Aditiv-o _ Que a fiscaiVO?J.l- ça, e] OOperailva.s de segurO$
. ag;lco as e de a

.

I t
N0 1,23 - Recomenda a criação faça através l'!a Diretori�1.

�,

I' II
Clcen es de traba-

ele Fazenda de Criação de Suinos ção Animal.
�

_o(i!l (t1.O P/ a �o '"7 R
_'

, a meU,es v - ecomencla a
.

-

em Tubarão. N° 3A - Recom�e::;
"

.�
t .'

1senç,ao de
I os o,s Estaduais 1\1" - •

NO' 133 - Recomenda a intensif'i- delegação de atuO J),. _

c ,e UllIclpals

cal' o fomento do gado leiteiro, pa- f" ]'
- /ma ela prop05,ao ]: a as Cooperativas de consumo

,

a : Isca 1zaça!{OI' .

. )ropüsi õe '.

.

ra f'OlllÇão do problema de abaste- Aditiv
'b' I N0 66

ç s reJeItadas.

cinwnlo ele leite em varias Muni- N0 98 Ro",menda prOl a!
- Recomenda auxílios do

. .

' . -.JS - Js meses de outbro

I
menlo Agrlcola aos produtore

CIp!O�. ' (ca duranV. , 11 5 � Mate
,s

;,\0 13'[ _ Recomenda a insLala- fe. :, ,/ClusJve" dUlan t!:::. _�,

-

d. t d
,-

dp�.crf\O,
a JaneH o

'ias e lag.oS. l I AS'JOCTAÇoE::; E SOCIEDi\.DES-
çao e pos o e Cl'laçao _' -,. ô' r -

" "

• '.

r.1A p
_ _,,-ce e SuL o anos., nOulivo _ Que a pro ç.ao I RURi\.IS

nos mUnlClplOS 1'-""
-

" .\ ,rt.
_. A Rl\""'\ T

•

;::.11 )'Ie na élJoca da procr1lao. '.
n ,L- Z.El\S E ENTREPOSTO"Ji7�aJ-iU;- , ,LI \

I i N° �8
k .::-

NO 136 - Recomenda a insla.la- se _'�posições rejeitadas
.. '_ -:, �ecomenda 'a criação

ção de 11ma tecelag'em para fIOS
N0 29 _ Recomenda II csl da oml"sao tE'ClllCa para distribuição

I d
..

e a!°mazens aOT1'colac e se a. .

o • ,caça e pesea. . _ ,e s.

N0 151 - Recomenda a

rea.l�Z�\
:"lO 39 _ Recomenda a ,prliçao PADRONIZAÇÃO DOS PRODUTOS

ção d.e concursos leiLeiros penar (1' esporte da eaça p.e10 'erfl dej RURAIS
o 1 N0 69 _ P _ .'

COSo ,ação 5' (cinco) ano,s.
.

_,

_

. ,ec��enda a Ol'gaI1lZ�-

:\,0 155 - Rccomenrla a;a Fa- III COMISSAO I �ao ele mosLruarlO permanente de
da Sepçu.o de Agl'ostolog17 \

TELEGRAMAS
PARA OS

ESTADOS UNIDOS
NOVA TABELA

I (1)
I Cr$

1,22 I 8,05
1,52 I 10,03

(1) Ao câmbio de Cr$ 6,60 por franco-ouro,
oficialmente

Franco-Por palavra ordinária:

Cidade de Nova York ...

ouro

Outros lugares nos Esta-los

Unidos .

fixado

A PARTIR DE IoDE ABRIL DE 1949
ALL AlVIERICA CABLES AND RADIO ("Via ALL AMERI

CA"). Cia. RADIOTELEGRÁFICA BRASILEIRA ("Via RADIO
BRAS"). Cia. RADIO TNTERNACIONAL DO BRASIL ("Via RA

DIONAL"). ITALCABLE, Servizi Cablografioi, Radiotelegraflci e

Radioelettrici ("Via ITALCABLE").
THE WESTERN TELEGRAPHCO. ("Via WESTERN").

Foram apresentadas, discutidas produtos agr-o-pecuár-ios de índus
e aprovadas as seguintes proposi- trias.

ções: CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL
ECONOMIA RURAL

PESQUIZAS ECONóMTCAS E
SOCIAIS.

N° 68 - Recomenda a organiz.a
ção de cursos de classificadores e

formação de instrutores,
-

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DA PRODUÇÃO

N° 77 - Recomenda, a organiza
ção e aparelhamento dos Postos
de Classificação.

l)T!) 70 - Recomenda a organiza
ção, do Serviço de Controle e Fixa

ção de Pr-eços Agro-Pecuári-o-Indus
triais.
N° 75 - Recomenda levantamen

to estático e dinamico da produ- ,

ção .

N° 127 - Recomenda a fiscaliza
ção dos produtos de mándioca, nas
fontes industrialização.

-

COORDENAÇÃO
N° 80 - Recomenda o amparo

social ao trabalhador rural.
N° 74 - Recomenda a instalação

de uma Comissão Econômica per

manente, visando coordenação de
trabalhos.

MÂ.l�A.S\CL�LÓGI.ce&.DO
ESTADO, MENSAIS :E ANUAIS
N° 107 - Recomenda a .Ql'ganiza-

ção de mapas climatolólI'"tlOs men

sais e anuais.
LEVANTAMENTO �TIMÊTRICO

DO ESrrlDO
N0 61 _ Rec/Jenda a organiza- '

ção de mapas
.o uso da terra.

N° 72 - Recomenda a ínvestiga-:
ções das condições econômico- so

ciais do meio rural.
N° 76 - Recomenda pesquizas

econômicas e SociaIs, do meio ru

ral catarinense.

DEFESA DA PRODUÇÃO AGl�ARIA
N° 139 - Recomenda o escoa

mento da produção' de trigo no

Município de Ibirama.
N° 141 - Recomenda a ligação

para escoamento da produção ,eco

nômico-Agrtcola,
N° 152 - Recomenda considerar

cão ela Agência de Lajes.
N° 150 - Recomenda a, criação

em Lajes de uma Agência do Ban
co do Brasil.

N° 149 - Recomenda a. institui

ção da Promissór-ia Rural.
N° 79 - Rec-omenda seguro agro- ?laina

Rádio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - ABERTURA - Bom dia

pa,ra você
9,30 - �ariedade;';m grava-

çoes.
.

10;00 - 'Arco Iris musical.
10,15 - Bill.g Crosby.
10,30 - �usicas brasileiras em

gravaçõeS'.
- Informativo Guarujá.
- ENCERRAMENTO.
- Oferecimentos musi-
cais

16,00. -:: ENCERRAMENTO
17,00 - Em tempo de vals�
.17,30 - Lecuona Cuban Bo�s'.17,45 - Carta Sonó:::a
18,00 - Ave Maria.'

.

18,05 - Variedade.
18,30 - Momento Esportivo
19,00 - BÔA NOITE * ENCÉR-

RAMENTO.

10,55
11;00
13,00

CO�IPRÂDORES PARACASAS E
TERRENOS

o Escritório Imobiliário A L AIsempre tem compradores a'
. ves.

terren os,
p ra casas e

Rua Deo,ioro 35. ,oi' �",1; _,I
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,
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Da Fábrica cu consumidor. --- Grande estoque ,recebeu ii firma distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fene 1565 -' fpolis.

---

A8

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de, Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas!<orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

.................· .....·...· ...· ...·.;.·.·.·.-.......·.-....-.·.-.......,............-.......
-.-.-1.w�-. ..,..-.....

LOJa 'OIS CASEMIRAS
-

V S ·:--1 U II I t
· o TESOURO Especteüzade em' artigos paraViaja neSlue no .n erlor

-

Da instrução estã ao aloaDel

b•

s· R
•

de todos. Dá 6S66 tesoure ao tej OmeusV. . viaja? eside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a UDI
Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso de alfabetização no Grup( RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

Pp,ca em qualquer livraria 'de Florianópolis. Custo Cl'$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Esoola Indu.. ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.rCorrelO CFf 2S,oQ; pedidos ar José Claudino da Nóbrega. Rua General trial de Florianópolis ou na Catê- MANTEM PERMANENTE ESTOQ.UE DE ROUPAS FEITASBittencourt, 91, sob - Florianópolis. dr-al Metrl�poli,taD&.
. PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, ÇHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à sessa Casa e veiliqu�e

nossos peços e artigos

«Fíuza

,

Aceita-se representante no interior do Ea t o do , Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Indu'\tria de Maquinas Agricolas
. .

Nardini ltda.
A ma r e mais ilperfe1coada Fabrica de

, Maquinas 'gricolas, lornos! -Teàres e
- ftrfid\S de Cutelanas -

F b
.

m Amer:. ,o rIca e
"'a _ E�tado de sao Paulo

.F!_epPQsgqtan tºs,º.)(� i\(o-s papa. o 6stado
(1� banta 'atapÍna

Industria Comercio e S os Knot S. I.
Praça 15 de Novembro,

,

r

'Caixa Postal 139 - Telefone - 13;24

\

End. TeI.
Flopianópn,js - Santa �atapinu

co

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
,

Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio de-
Janeiro

.

Viagens aereas em "Catalinas"
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".

-.-.-01"..............-.-.-.-...-...-.-__.-....-.-.......-.-.....-.-.....- .....-.-.-.-..... __-.-. .-.-.-""""

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

INC:tNDIOS E TRANSPORTES •

80.900.60fi,30
5.978.401, 755,�7

67.053,245,30
142.176.G03,�0
98.687.816,30

76.736.401.306.20

Cifnas do Balanço de 1944

CAPJTAL E RESERVAS ,..... Cr$
Responsabildades Cr$
Receita ..-.... Cr$
Ativo .

r Cr$,
Sinistros pagas nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

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

, .1 �""!là'" ,- \-.-.-- ' 1.A_1._

MH

NAVIO-MOTOR. "ESTELA n

maxima rapidez e garantia pata transporte de auas mercsôo ij •
Agentts ,em Florrsnépolia CARLOS HOEPCKE S. A

"VI'RCiEM
-

fSPECIAUlADE"
(. lA WETZEL' INIJUErRIAL-JOINV1LLE

, -IJ C�arco r�I('1!lI
. TomA A t OUPA BRANQUI&LM;.\

.s�\3ÃZ��ROtltt,
ESPECIAlIOADE
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sócios da Associação Catarinense de Engenheiros para a assembléia ge- '... . . . . . . .. ., .. , ,

'FABRICA DE FOSl 'IIH)S \PHUN·
ral extraordinária a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de, Abril próximo, na TA P. FABrULAIU

( ,

/
, ,

<I
o ��'J'A' vr - Qulnta-relr. 31 Q1; Marco G. '9&9

EFICIÊNC,IA CAMINHÕESDOSA CHEVROlET'

__
-_

,

.......
-

-
"'" ..

.
..._

...-.:: _ "'::.0::--:-::-
- :.:;. .;..�:.:

-

_::-�� __-=;:

a�{! FICAM MAIS TEMPO NA ESTRADA

fJofJ , ...MENOS TEMPO NA OfiCINA!

• Dezenas de milhares de ca-'

minhões Chevrolet por êste Bra
sil afora trabalham ininterrupta
mente, cooperando para a econo

mia e' eficiência dos transportes
rodoviários. Passando "mais tem
po na estrada-menos tempo na

oficina," Chevrolet oferece ao

proprietário aquilo que se espera
de um bom caminhão - mais

�

Iucro! Sua cabine de "Desenho
Avançado" -seu chassis de vigas
mais fortes, mais profundas
seu novo motor de válvulas na

tampa, provido de "Resfriamento
Aperfeiçoado"... tudo contnbue
para fazer. de Chevrolet - o ca

minhão mais vendido erii todo
o mundo - o veículo mais
indicado para o seu negócio.

5.020

....

Para ven.das e serviço procure os concessionários autorizados

Produto· da

Ai'fi.h&....L.bV� PAÜ6:ijA\SS'iUrERUD)iE�Zl---�---;;U��·=;-='�'-=-;-:--=d��-"'iu_iiiiiiiiiiiii�-_�_iiiiiiiii iiiiiiii_iiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o CENTRO AUDITIVO TELEX S. A. rr.l!DIS.erIO O I', L' e

DW I . I
Av. Rio Branco, 138 - 13° andar - Rio de Janeiro

.. ..... Tra'b.�lho \
ela, . IVU gue e

.

Assine
Avisa aos Interessados que o seu "representante sr. lU!

Geraldo von Rhein, estará a disposição dos mesmos, em. "JO'roal de JOI·nvl·le"FLORIANÓPOLIS, no Hotel La Porta, de 27 de mar- 16a. Delegacia Regwnal
ço até 3 de abríl.catendendo das 15 às 19 horas, onde fará; AVISOgratuitamente, medições audiométricas e demonstração 11 O mI81·S "O·mpleto Orgam dedos mais modernos aparelhos 'para surdez, TELE X,che- ti

gados recentemente dos Estados Unidos, com os últimos A Delegacia Regional do Minis-

aperfeiçoamento, inclusive adaptação invisível.
. tério do Trabalho, Indústria e Co- Santa' Catarina

Os que não puderem visitar o nosso representante, mércio, avisa aos srs, empregado-

queiram remeter-nos o COUpOll abaixo: .
"

I res que a 30 de abril vindouro ex-

CE�TRO AUDITIVO' TELEX S. A. pira o prazo para o recolhimento

Av. Rio Branco, 138 � 13° andar - Rio de Janeiro ao Banco do Brasil, ou .ao estahe-

Queiram remeter-me informações sôbre os modernos Iecimento bancário autorizado

aparelhosTELEX.' BÀNCO INDÚSTRlA E CüMÉRCIO

Nome '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DE SANTA CATARINA (INCO). do

Endereço .,..............
IMPóSTO SrNDICAL que deve ser

descontado dos empregados no

corrente mês de março, na forma
do que dispõem os ·arts. 582 e 586;
§ 30 da Consolidação das Leis do ITrabalho.

HOSPITAL DE CARIDADE I'Avisa, outrossim, que a partir
Fundado em 1765 de 2 de maio próximo, a Delegacia j

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS Regional exercerá rigorosa ríscalí-

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital, zação, inclusive no interior do E'�

'.faço público qúe, sábado, 2 de abril ás 17,30 horas, descerá da sua ca-
tado, e os infratores serão punidos

.' '. '
. I com a multa de dez até dez mil

pela, na Igreja do Menino Deus, para 'a, Catedral Metropolitana, a Ve-I (C " 10000)
.

(C" d.

.'
. r", . ,00 cruzeIrOs. ha a

.. neranda Imagem do Senhor Jesus dos Passos, que regressará. no dia: Consolidação, art. 598).
seguinte, domingo, ás' 16,30 horas, em procissão solene. ' I Florianópolis, março de 1949. Compra-se uma de prererên-

Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a comparecerem a es- Raul Pereira lJaldas - Delegado cía com fundo para o mar.

. ses atos, devendo apresentar-se no Consistório da Irmandade. no sá- Regional do Trabalho. i Informações nesta redação

"bado, e, na Sacristia da Catedral, no domingo, afim de, revestidos de

: \

I
"

li
"

(

. b ·I"��', . í(1 �.
iX . ..'lHtSJ":I� :o��

O SEU BARBaR A C

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa -e

profícua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela.

onda da ZYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kíloeíclos - 309 metros -

e pelas págidas do Jornal "Sul do Estado"

I�MANDADE DO. SENHOR JESUS DOS PASSOS

E

CASA (asa Recem
cODsfruida
DE '8 'o C UPA D A

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

balandráus e fitas, acompanharem ·aS referidas procissões.
Outrossim, faço público que, ás 8 horas de domingo, sert. resada

Missa em altar" fronteiro à Veneranda Imagem, na Catedral, por Sua

Eminência D. Jaime, Cardeal Câmara. Todos êsses atos terão a hcnro

sa participação do Exmo, e Reverendíssimo D. Joaquim Domingues de

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

com o Irmão Tesoureiro, na Sacristía da Catedral, para o recebimento

de anuidades.

Finalmente, faço, ainda, público que, 110 dia imediato ao da procis-
,

"

são (segunda-feira), será ieleb rada por Sua Eminência D. Jaime, Car-

dear Câmara, ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em 'lção de
�
'graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.

1'1'
,1) Consistório, em 25 de março de 1949.

LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

Engenheiros
Geral Extrao rdinária

Asseclacãe
,

c. de
.....................................

48sembléia ESCltITóRIO IMOBILIARIO A. L:
AI,VES

Encarrega-se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

la. CONVOCAÇÃO
De ordem do ·sr. Presidente ficam convocados os srs, engenheiros

sua sede social.

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

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

do.

Florianópolis, 25 dJ Março de 1949.

(as.) JOSÉ A�AURY ARAUJO - 1° Secretário

Vende-se

Maq'J.iuário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c:.
Vende-se tb.· só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina".

\

5

de
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Sâ,ft.)_&�â CINEMAS i
• •� (".• RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas ,'I

ROXY, hoje ás 7,45 horas I

,CHINÊS, VALOR INCONTESTE UBIRATAN .. E CARAVANA EM
Joan Caufield - Claude Rains -- I

DO FUTEBOL CATARINENSE SENSACIONAL EMBAlE
Audrey ToU�r - Constance Ben-

Pouquíssimos são os jogadores
net - Hurd Hattif'ield

que conseguem magnificas "per- Depois da nossa tremenda vi-
SEM SOMBRA DE SUSPEITA

formances" em todas as parti- tória sobre os pernambucanos
Suspeita em cada Cena. Misterio

das e mque intervêm, durante no certame nacional de basque-
em cada momento. Traição em ca-

tôda uma, longa temporada. bol, realizado recentemente em
da beijo.

E bem dificil, realmente, a São Salvador da Bahia, ficamos
Niguem, absolutamente ninguém,

um jogador assoberbar-se na à espera de um prélio cestobo- poderá adivinhar ou prever.,» una!

cancna uma figura pontificante listico, em que pudéssemos eví- deste filme.

em um sem numero de partidas. dencíar os progressos obtidos No programar o Esporte em

As qualidades reais de um "pla- peios nossos atletas na arte de Marcha - Nacional. Noticiário Uni-

yer" nem sempre podem ser con- encestar.
versal - Atualidades

firmadas nos prélíos seguintes. Hoj e vamos deparar com essa Preços: RITZ Cr$ 4,80
.

e ':l,Oíl.

O craque que consegue esse grata oportunidade, quanto à ROXY Cr$ 4,00 e 3,00

grande privilégio, qual seja brí- noite, na quadra do Lira Tenis Censura até 14 anos.

lhar sempre, póde orgulhar-se Clube, os quadros do Ubiratan
.

de sua forma técnica e física. e do Caravana do Ar efetuarem ODEON, hoje ás 7,30 horas

O Paula Ramos Espprte Clube, a segunda peléja da série de três Ronald Colman - Marlene Die-

bi-campeão de cidade, conta em em disputa do Torneio Munici- trich - Edward Arnold

.suas fileiras com um elemento. pal.
K I SME T

de qualidades excepcionais que Dois quadros potentissimos (destino)

póde figurar como um deles.Re- não há' negar, estarão em corr- Um filme fascinante como c

ferimo-nos ao zagueiro direito fronto à luz dos refletores do mais belo conto das mil e uma no i

Chinês, que é, íncontestavelmen, Clube da Colina. Na primeira teso

te, o mais completo em sua posí- peleja que se travou o Ubiratan Todo o esplendor, toda. a glória

ção em todo o Estado. detentor do precioso titulo d� toda sedução da BAGDÁ, lendária

Há anos que Chinês defende campeão do Estado, foi surpre- e dourada no mais suntuoso espe

.o clube da Praia de Fóra sempre endido pelo valoroso five", da taculo em tecnicolor

com disposição, ânimo e cora- Base Aérea' que lhe .ímpôs sé- No programa: Documentário
XX.\'

gem, desarmando a todo ínstan, riorevés quebrando a longa - Nacional. Passarinho Esperto

te os dianteiros' adversários, por invencibilidade que vinha man- - Desenho

.maís . perigosos e infiltradores tendo. Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

-que sejam.
Censura até 14 anos.

Não é um jogador de estatura INVICTO EM OITO PARTIDAS
.

descomunal como a maioria dos O MADUREIRA IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

'Zagueiros. No seu fisico não há Telegrama de Bogotá (Co- Donald Barry - Lynne Robcrts

nada de avantajado. É pequeno lombia) diz que o Madureira, do _ OUo Kruger

:mais parece um gigante quando Rio, empatou por 2 x 2 com um PENUMBRA DO PASSADO

manobra a pelota com os pés ou "eombtnado dos Clubes Milioná- . Um drama de mistério e SUS!1fIl-

executa uma cabeçada, com a rios e Santa Fé.
.'

se ...

firmesa que lhe é peculiar'. O A respeito, escreveu o jornal Preços : Cr$ �,OO e 3,00

á.rbito carioca Mário Viana do- "A Gazeta Esportiva ", de São Censura até 14 anos.

mingo ultimo, vendo-o jogar, Paulo: Como se vê não adian- .

teria' declado que o seü estilo tou nada a organização do com

de jogo muito se assemelha ao bínado que tinha por fim aca

do famoso craque internacional bar com a invencibilidade do

Domingos da Guia. Madureira, na Colombia. Com

Chinês atua com calma e de- isso o tricolor carioca totalizou

sembaraço, estando sempre co- seu 80 jogo invicto (4 empates
DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS

locado onde manda a sua posí- e 4 vitórias). Agora são 36 jogos

ção. Da equipe do Paula, Ramos, consecutivos que os clubes bra-
E D I T A L

é o ponto alto e o .orgulho da sileiros realizaram nestes ultí-
De ordem do senhor engenheiro

torcida. mos 12 meses no estrangeiro
diretor' de Obras Públicas do Es-

Chinês' um "player" de ines- sem uma unica derrota, o que tado, devidamente autorizado, faço

timável valor no "soccer" bar- equivale ao recorde absoluto do público, para conhecimento dos in

riga-verde, muito embora não futebol na America do SuL O teressados; que se acham a venda,

possua tanto "cartaz" quanto Vasco disputou 6 no torneio dos em concorrência, pelo prazo de li)

Teixerinha, Tonico, Sanford, 'campeões, O América 8, o Bota- dias, a contar desta data, os "ci

Nivaldo, Zabot, Bastínhos e Ni- fogo 3, o Vasco mais 11 e agora
culso abaixo relacionados:'

zeta. O Madureira 8. Total, 36'parti- 1 - Um caminhão marca Che-

Nos certames citadino e es- das invictas no Chile, Colombia,
vrolet Gigante, tipo 1942 - pieço

tadual pouco foram os jogadores Equador, Mexico, Guatemala
base Cr$ 10.000,00.

que se salientaram nas equipes. e Bolivia, onde aqueles clubes 2 - Um caminhão marca Ford,

O Palmeiras, de Blumenau, do Rio, além de enfrentarem tipo 1929, - preço base Cr$ 5.00,on.

.

ap.r�sentou T.eix�irinha; O A- quadros locais cotejaram tam-I Os 'interessados deverão remct('�
n:enca, de Jomvlle, apresen�ou I

bém com esquadrões

argenti-Isuas
propostas e menvelope fechado

VICO, uma grande revelaçao; nos, uruguaios e peruanos. para pagamento dentro de 48 heras,

no Ipiranga, de Canoinhas,sO-'
Públicas, declarando, expressamen

bressaíu-se Lazinho; O Avai I EM FLORIANóPOLIS O CAM- ,te, qual a quantia que oferecem

deu - nos Nizeta, um dos. PEONATO BRASILEIRO DE para pagamento dentro de 48 hora,

grandes da cidade; no Figuei- BASQUETEBOL DE 1951 após o julgamento definitivo da

rense destacou-se o gancho Ne-
cocorrência.

de; e, finalmente, no Paula Ra- Em São Salvador da Bahia, Não serão aceitas ofertas cem

mos Chinês fez valer sua gran- reunidos os presidentes e repre- preço inferior ao preço base.

de classe. sentantes das entidades contro- A abertura. das propostas dar-se-

Domingo último o estupendo ladoras do basquetebol nos Es- à ás 10 horas do dia Ü' de Ahril,

back paulaino cumpriu mais tados, ficou decidido que o na Diretoria de Obras Públicas.

'Uma atuação digna de louvores, ! Campeonato Brasileiro de Bas- Assiste, a esta Diretoria de Obras

sendo apontado como o melhor. quetebol de 1951 terá por local Públicas, o direito. de recusar to

dos 22 combatentes. I a nossa capital.· das as propostas, caso nenhuma de-

Aí. está em poucas. linhas o I A noticia, que é das mais aí- Ias satisfeitas aos interesses da

perríl de um dos maiores foot-
, víçareíras para os barrigas-ver- mesma.'

ballers catarínenses, na atualí-
.

des, foi-nos enviada pelo tele- Diretoria de Obras Publicas, em

dade. ! grafo pelo de ·Osmar Cunha, Florianópolis, 30 de Março de l!H9.

l presídente da Federação AtIéti- Gunther Egon Becker � Oficial t.,'J.

PARA A VISITA DO ARSENAL ca Catarínense, que se encontra ministrativo.

Informes chegados do Rio di- na "boa terra" e a quem se de-
-------------

zem que, tendo em vista a vísí- ve a escolha da metropole cata-
CASA MISCELANEA dhtri·

ta do Arsenal, da Inglaterra, ao rinense para séde de tâo impor-
buidora dOI :Rádiol

.

R.,:C. A

nosso país, cuja estréia está tante certame.
Victorô Válvula. e Dilco"

marcada para o dia 15 de Maio,
Rue Cnn!ll..lhe;ro MafrA

a Federação M�trop. de Fute- VITóRIA MAIUSCULA DO

boI, graças aos esfm'ç()� do sr. FLUMINENSE

Carlos Martins da R�ch'1, pre- O conjunto do Fluminense, do

·dente do Botafogo, clube que Rio, que domingo último fora

promoverá a visita do famoso batido pelo Atlético Paranaense

campeão inglês, resolveu extin-': por 5 x 2 , realizou, ante-ontem.

guir o Torneio Municipal este' a sua segunda esibiçao nos gra- A viuva do Professor o.ctil0n Fer

ano e antecipar o i�íci.O �o Imado&' paranaenses' conseguin- nandes convida os parentes e h!ni.

campeonato. de ProÍlssIOnals

I
do derrotar 6 Coritiba pela es-' gos' para assistirem à missa ele 40

para 12 de Junho. pantosa contagem de 8 x 3. mês, que será rezada na Catedral,

FILMES DA SEMANA

Domingo
FOGUEIRA DE PAIXÁO

THE

WESTERN TELEGRAPH COMPANY
LI-MITED

NOVA TARIFA
INTERESTADUAL

CR$ 1,00
POR PALAVRA ORDINÁRIA

CARTAS TELEGRÁFICAS NOTURNAS
CR$ 0,50 PORPALAVRA

VIA WESTERN
A PARTIR DE IODE ABRIL DE 1949

hje no passado'A �elez� é

.

31 DE MARÇO' obrlgaçao
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.560, chegou a São Vi

cente, depois de expulsar os

francesas do Rio de Janeiro,
Mim de Sá; .

- em 1.621, faleceu o Rei Fi

lippe III de Castela e II de Por

tugal que reinava desde 13 de

Setembro de 1.598. Segundo Rio

Branco éra filho de Felippe II,
que morreu coberto de piolhos
e éra tão malvado que os fran

ceses e apelidaram "demonio

do sul";
- em 1.667, em Lisbôa, foi

assinado um tratado de aliança
ofensiva e defensiva, por dez

anos, entre o Rei D. AfonsoVI

de Portugal e Luiz XIV _ de

França, contra Carlos II de Es-

. panha;
- em 1.712, aportaram no

Desterro, hoje Florianópolis, os

navíos franceses "Saint Jose

ph/ e Marie", vindo a bordo de

u� deles o engenheiro hídro

g-rafo Frezier;
--:- em 1.784, na Bahia, nasceu
José Lino Coutinho, um dos

mais ardorosos oradores. das

Cortes Constituintes de Lisboa

em 1822, Ministro do Império de

16 de Julho de 1831 até 3 de .ra-

neiro de' 1832. Faleceu na mes

ma cidade em 25 de Julho de ..

1836, quando Conselheiro;
- em 1.818, teve inicio o ata

que de São Carlos, pelo General

Chagas Santos, tendo o inimigo
evacuado a povoação, que os

nossos tomaram;
-- em 1.829, nasceu em Floria_

nópolis, Santa Catarina, o bra

vo 10 Tenente da Armada, Al

varo Algusto de Carvalho, um

dos heróis da Guerra do Para

guai. Perpertuapdo-Ihe o nome

deram ao Teatro da capital ca

tarinense e a um das ruas o seu

nome;
- em 1.876, foi inaugurado o

marco de limites da Pedra

Branca, na Lagôa de Cáceres l

entre o Brasil e a Bolivia;
I

- em 1.877 foi instalado em

Florianópolis, Santa Catarina,
o Instituto dos Professores PÚ

blicos Primários;
- em 1.884, foi extinta a es- ,

cravidão africana no Amazona,

por resolução de sua Assembléia

Provincial, decretando medidas

em admirável, antecedencia ao

áto do Governo central.

André Nilo Tadasco.
--_...-.._...... � �'

CASAS E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos para

vender?

Não encontra comprador?

Entregue ao Escritório

1>.. L. Alves.

Imobiílãrlo

A mulher tem obrigação de ser.

bonita. Hoje em dia só é reio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

'protetores para a pele se aperfei

çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa

ce "Brilhante" ultra-concentrado

....... � <I

FERIDAS, REUMATISMO �
PLACAS SIFILITIC!S

Elixir de. Nogueira
MedicQçã.o auxiliar no trotamento·

da .illliill

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar

refrescar a cutís,

Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador i

vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrtvelmente escura. O

Creme de Alface "Brilhante" per

mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa

ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadi� volta a imperar com o

uso do Creme dê Alface "Brilhan

te". Experimeate-o.
É um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S.IAo

Os motores JOHNSON Sea Hor:se

mente são utilizadas máquinas mo
dernas em precisão e rapidez. O'i

são construidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

-oc 'soPllzHllF)adsa sor.re.rado .wã.

engenheiros da Johnson são reputa

dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércío& Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinte,

Rua Deodoro 35.

. .I
.'

no Altar de São José, ás 7,30 horas,
no dia 1� de abril. Muito gra�() a

toelos os que compareceram a. (;s�e

ato de piedade.

(,0)Jt � 'fjlfi ,i' .

�
-

�
.

A 'tiI1P..
nndo .1guém,.ea!'_..........

'

Iheir-o da'Uwrtraollo....una.�
lhe. em o.mavel � Qm � cio

excelente aperitivo KNO'l' _

... V. Si... de _tar �
_, • geotil-.,ESTEE TAI1·
Bf.l'1 O I1EU APEIUTIVO

PREDILETO!

'1iJh1j :i�('ll
, UhPf}O{!UTO DA ,rlforfA.IIIO. CM. � UliVIlOS

, IITI..JAÚ -M\

�e flCO� quereis ficar
De modó teci! e!egal
Fazei hoje l)l',·' inscrição
o Credlto Mutuo Predia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, O GRÊMIO LIRA REA�IZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20 HORAS REUNIÕES NA SEDE DO LIRA

'Wk . �_

. .

i····...............··········........············.._
: DR. •

. :

i A. DAMASCENO DA SILVA i
: ADVOGADO :
. :
• ' AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS •

I; :
.' .

, I
. \ Praça 15

.(:::;,��:::.::)-"
anL'

I VENDE-SE por molivo de mudança
I . �

Fones: 1.324 e 1.388 i Grand.e área. d.e Jerreno - jà . sultivada
: ·t .

: Florianópolis _ Santa Catarina • [Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
I . : Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundes, incluindo

•••••••••••••

�L
••

I.V
••

R••.AR.I.A
••••

ROSA
.= 6 casas de madeir��T�� de material.

Florianópolis :.__ nesta redação ou Escrüorio J. de A L. Alves.
Barreiros ! com o proprietário Mathias Iha.

(RUA DEODORO, N. 33) ,
Blumenau - com o sr. Christia�o Knoll, no 'Hotel Cnlzeiro.

AC�IITA ENCOMENDAS E��j:��.::o��:��S!ro_ ,I Guia do
DE SEF VICOS TIPOGRAI:"ICOS cura Quarto Mobiliado, com

. Ir
I Pnbhca relação dos comerciantes e mdustrraís com seus enue-

APRESE TAÇAO IMPECÁVEL __ ENTREGA �eu ;:�l�o::���.ões, em ambien-
reeoe.:

Cada guia e vendido aco-noanhado de um mapa rodoviário

I RA'PIDA Permutam-se referências.
I l)araná e Santa Catarina.

Cartas para ARFON nste
Redacão: 'Rua Prudente de Mora�8. n. 626. - Curitiha.

�Drnd .

LL!!J&__

I

Rélojoaria Progre'iSO
de ]UGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO' DE
REEMBOLSO POSTAL

.

Faço seu pedido por corto 0\1 telegrama e pague
sómente quando. recebe'r,

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

Uma maquina fotollrafica
amerioana de focil

.

manejo

Dellpertador de bolse
ilumina a noite

Sui..o de qualidade

NO"I·o. relogio. .ão aoompanhodoa doa re.pectivoa c:ertifioadba
,

ele garantia.
PEÇAM-NOS GATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba! - Preço Tirade4t.a, 260 - Paraná

Ouçam díieriemenre, das 9 àsv1J e das 17 às 22 horas

J RIDIO TUBa' ZYO 9
!ÍS30 kiloci�los ondee: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

'.Moedas�nligas ou modernas I
-,Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a delta pode

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

Compre um CÁTÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

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

Cr$ 10,00 para cima.

Obra raríssima .e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: crs 20,00

.._,()....()....()....()....().....()....o....o....()....o....o....().-.<O

� ,

I * • I
,

,� � I
I Transporte.s Aéreos liluitada I
i· 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curuioa I
i - Joinvile - Florianópolis e Lajes.,

c

, 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópoli� -- Joinvile

I Curitiba __

o

Paranaçuá -- Santos e Rio. o

�

-

Opera com· Aviões pouglas DC3 de 21 loqares. ,
I

o

'o Agentes: Fiuza Lima & Irmãos I
� Rua .Conseúieiro Mafra, 35 - Telefone 1565 I
i Q.
.-.()�()_o....o....o....o_()....()....()_<),_.<)....o.... ()..

$CZ2! ....

, .. reune som ... acabamento ,.

solidez •• , no .piano perfeito!

Além de vários rnodêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo'!

SuhwartzmaUD:
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianôpalie
�

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

PRECISA-SE
Importante estabelecimento co

mercial necessita de uma moça de

mais de 17 anos que tenha noções
de contabilidade e dactilografia
para o serviço de caixa.

Informações na filial Varig á

Praça 15 de Novembro edf. do To
tel La Porta.

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tr-atados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

'Os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores_ Comércio &

Transportes C: Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

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

ker", Júnior, f'le côr marrou, que, sendo

objeto 'de valor estimativo, pede-se a

quem a acou a gentileza de restttní-Ia

nesta redação, OU ao sr. Art� Beck, ne
"Salão Progresso". Grattfica-se,

Paraná

......... .••• r
:

-

DR. RAFAEL eG: CRUZ L�MA;Aten'ção. ! ! !
DR. CARLOS LOUREIRO! Em suas viagens à Joinvile

DA LUZ ; limousines do

ADVOGADOS·
I Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

Tron9pvl 1:es rt:gula:r�s de cor ç c s c opôr�o oe,

SÃO FRANCISCO 00 SUL para NOVA VORK
Infol'magõe. comas Agente.

Florien6polis - Carlos HoepckeSjA - OI - Teletone 1.2l2 ( En i. r eleg,
São Francilco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa: ') MO) � �MACK

\

A -, , ,tençao .

e Curitiba prefira �s luxuosas

dI]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Presidente: Sr. Lopes Vieira - ta a sessão sendo

P. S. D. a ata da anterior.

lida e apr-ovadn

SOCIEDADE, CARNAVALESCA:;�
"FTLHOS DO PLANETA"

Na Assembléia, Legislativa
Comissão Permanente

em que, revestidos de autorida

de invulgar, por sua vez se

renderiam, felizes, a tamanha Lopes Vieira

demonstração de capacidade Florianópolis

dos homens das serras, para O' Sr. Presidente Hepública l'��;C

superar, pelo trabalho produti- beu seu telegrama ele 9 corr-ente e governo americano haver negado' filtram-se n::,s organismos crea

vai as crises eventuais. submeteu assunto consideração Mi- o visto diplomático a certos "de- para a defe�a legitima dessa

A ninguem, pois, escapava nistério Fazenda. Cordiais saúda- legados" ao Congresso que se rea- quesa naciona] e tntnsCormam

essa interpretação lógica' da ções.
lizou em Nova Iork, reconhecida- ma bela carnpanha numa luta

vinda do sr. Nerêu Ramos à Carlos Roberto de Aguiar Mcrt-i- mente a serviço da Russia e do co- classe, num trampolim para a !

sua terra natal, - e tôda a ra _ Secretário Particular da PfC- munisrrro universal, Ludo isso pro- ação provocativa, suas agressí

população de Lajes quis, com sidência.
va a naturêsa dessas associações. aos países arnigos e' que aLrair

todo direito, receber condigna-
Fala-se nUl11 proximo Congres- o adio boICI��\'isla porque se. o

mente o conterrâneo, de cujas Deputado Lopes Vieira 80 no Rio de Janeiro. zeram e estalp [mped indo o me

atitudes pendem grandes des- Presidente Comissão Permanente Temos as nossas duvidas em re- dia oomunísta no mundo!

tinos da nacionalidade, Assembléia Legislativa lação á sua realização. Todos .esses- organismos crea

Impossível seria, entretanto, Florianópolis.
Não é possível que o geverno agóra, depois que Stalin arde]

decompor a personalidade do Congratula-se V. Excia. bem co- brasileiro consinta que se reunam uma ofensiva de Paz, para qu

eminente homem público, para mo ilustrada Comissão Perrnanen- em Conferencia, na capital da· Re- Russia possa pr-aparar o ataqu

subtrair-lhe 8;s convicções po- te pela Assembléia segundo aniver- publica, promovida por uma asso- civilisação e á � ordem cristã

Iítícas à consagração popular, sário instalação Assembléia Legis- ciação internacional da qual faz

I
mundo, serão, caso tives,semosJem que importava a entusiásti- lativa nosso Estado que tanto ser- parte a Russia, agitadôres e mi- acompanhar os E�tados.�nidos

ca recepção. viços tem prestado altivo povo ca- lilanles de um crédo que atenta ma guerra de defe za contra: a '

O sr. Nerêu Ramos não ab- tarinense.
contra a segurança, a independen- sia - [rotiis interr.<>Q{' donde. p�

J'urou O seu credo par'a .asca,lar N V II D t d ,.,, teia e a fé do povo brasileiro! I riam as agitações, �� sabotag
''"' I unes are a- epu a o .üS a-

as situações cuja culminância dual.
Alem disso, essas associações os assassínios, toda 3 501 :'Üt,de

atingiu. Ao contrário, galgou-
naela mais são do que, conforme, lencias afim de que o Kl�t

as com o seu partido e mercê ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA L'O declaraoões de Prestes, Tog'liati, vencesse e, no g-averl1O do Bra'

de SUaiS convicções pol'íticas. ESTADO
Thol'ez eLc, fronts internos donde viésse qualquer Topopoff

ordje.. Quere-lo despido 'destas pa-
os comunistas prelentem desen- o fuzilamento em massa da no

ra conciliar poss:íveis incompa- Comissão Permanente cadeiar a "gu.erra de libe1'taçdo gente, a destruição dos nossos la]

tibilidades partidárias seria 36a sessão nacional." - caso a grande de- a confiscação dos nossos tem

pretender o impraticável a um I Presi,dente: Lopes Vieira, - P. mocracia nade americana, se ve- e a nosso Patda se transforma

homem de ii,eu porte espiritual t S. D. j\L forçad,a a obrigar a Russia a como desejava Van Dine no· IV, C

e de sua têmpera moral. I Membros: Pinto de Arrllda, CaUl cLlmprir os seus comprom'issOs gresso da Inernacional Comuni

Em Lajes, como onde quer Bulas, Alfredo Campos, Antener ínleenacionais e a respeiLar os di-, numa nova estrela da constela

que se apresente, é o sr. Nerêu - Tavares __: P. S. D., João José, Bul- reitos hUl�1anos que ela "ióla, soviética."

Ralmos a personificação de cão Viana, Paulo Fontes - U. D. continuamente, agredindo povos Estamos cumprindo nosso de

ideais inabalaveis, que. tocam N. e Saulo Ramos - P. T. B. pacificas, promovendo julgamen- alertando os brasileiros.

fundo a sensibilidade e o civis- Secretário: Gama Salles - Fun- tos, como os do cardeal hungaro e E para a nossa'Consciencia
- T

mo dos seus coestaduanos. cionário da Casa. des ministros protestaIites na slo- basta.

Não houve "golpe" na ida a Havendo numero legal, foi aber- vaquia, que a civilisação não sabe

Laies, a qual, ,evidentemente,
deixou mal a um reduzido gru
po de adversários apaiX'onados,
cuja expressão social está na

razão dos insultos impressos
num boletim anônimo, distri
buido em Lajes, naque1es dias

de festa e de confraternização
geral, a que sómente se alhea

ram os que colocam acima do"
interêsse coletivo e da compos
tura p€lSsoa1 a própria OdiOSi-1dade impotente.

Florlan6polll, 31 ele Marc.o de '949 Membros: Srs. Pinto de Arruda,

Calil Bulas, Alfredo Campos, Ante

nor Tavares - P. S. D., João José

Bulcão Viana, Paulo Fontes - U.

D. N. e Saulo Ramos � P� T. B._

Secretário: Gama Salles - 1\:11-

cionário da Casa.

Havendo numero legal, foi aber

ta a sessão, sendo lida e aprovada

a ata da anterior. O expediente

constou da leitura de telegram�s,

oficios, cabogramas, cartas, fono

gramas e cornunicaçõe.s

'Não havendo processo em pauta

o sr. Presidente deu a palavra quem

dela quizesse fazer uso. O Sr. João

José que se referiu ao fechamento

da Câmara Municipal de Itaiai, ten

do solicitado constasse da ata do

dia o seu protesto contra a medida

judioiária que mandara Iechar a

citada. Câmara, acrescentando que
f

assim agia para salvaguardar as

responsabiliddes da Comissão Per ..

manente no caso em foco. O pro

testo do deputado João José fúi

aprovado por unanimidade.

O sr. João José, após ref'er ir-sc

ao 40 c�ntenário da Colonisação ha

biana e suas comemorações solici

tou delegados poderes para de re

presentar a Assembléia o sr. Hortr j

gues Cabral.

A Associação Cat.ar inense de En

genheiros, atendendo a C. Perrua

nente, nomeou os seguintes enge

nheiros.

Drs. Heitor Ferrari, Ramos Soa-

,

O MOME,NIO' J V�nspirélçã� subver ..
1? slva no Ublle

o "Diário da Tarde", que SANTIAGO, 30 (U. P.) - O

não teve uma linha de comen- jornal "La Segunda" declarou

tárío oportuno e preciso ao
que o govêrno foi informado da

Iouvável esfôrço e à iniciativa existência de "uma conspiração
feliz dos agricultores e cria- subversiva". A informação não

dores da região serrana, veio, fornece outros detalhes e as au

ontem, insinuar que a Quinta toridades se recusaram a fazer

Exposição Agro-Pecuária de comentarias. O jornal declarou

Lejes, sob o patrocínio ,da As-
que sua informação, foi colhida

socíação Rural daquela cida-
em "fontes oficiais" e acrescen

de, foi utilizada pelo situacio- tou que o govêrno "está ciente
mãsmo político" ou seja pelo de certas atividades subversi

P. S. D., para uma propaganda vas, que atentam contra a se

pess-edista. " gurança
.

publica". Diz ainda

Funda-se o erradissimo e
"La Segunda" que a conspiração

leviano comentarista no fato
fracassará, uma vêz que as au-

de haver aquele certarpe pro- torídades já identificaram as

porcionado a altas personali- pessoas envolvidas e "adotou as

dades do Govêrno, entre as

quais os SDS. NerêuRamos e
medidas de precaução nec�ssa-

Aderbal Ramos da Silva, €11- r_ia_.s_. _

sêjo a que recebessem do po- NOITES TROPICAIS - Dias 3 e ,I

vo lajeáno as manifestações de Abril

de simpatia inequivoca com Barraquinhas, música, alegria

que, na verdade, foram ali aco- LOCAL - Pateo do Instituto Bra

lhidos 00 eminentes homens sil-Estados Unidos.

públicos.
O rato, porêm, é que não

houve nada de extraordinário

na circunstância de o sr. Nerêu

Ramos ,que é o preclaro Vice- P�evisão do Tempo, até 14 horas

Presidente da República, e o do dia 31:

sr. Aderbal R. da Silva, que é

o Governador de Santa Cata

rina, 'comparecerem às soleni

dades programadas simulta

neamente com a instalação da

5a Exposição Agro-Pecuária,
na cidade natal do primeiro
daqueles ilustres coest.aduanos

e um dos grandes municípios
do Estado de que é governante
o segundo. .

Não é absolutamente justo
dizer-se - como o diz o ves

pertino udenista - que aquela
grande e bela demonstração de

pujança econômica da região
serrana catarínense foi trans

formada em "espetáculo pol'í
tico" .

Desde que, como o sr. José

Boabaíd, honrado Governador
em exercício, ali deveriam co��parecer outros membros do G

-

vêrno, fôra impossível .desas

saciar do sentido prático, re -

trito à especial finalidade eco

nômica do certame, o apôio
moral implícito na presença
de aitos representantes dos po
deres públicos federais e esta

duais, como de resto não teria

sido acertado negar a contri

buição material decisiva dos

Governos da República e do

Estado, através de seus orgãos
técnicos, para o êxito da nobre

iniciativa da Associação Rural

de Lajes. .

O sr. Nerêu Ramos, Vice

,Presidente da República, e o

sr. Aderbal R. da Silva, Gover
nador do Estado, ês-te embora

ausente do seu pôsto em gôzo
de licença, dariam, com a sua

presença, pessoal à 5a Exposi
ção Agro-Pecuária de Lajes,
um testemunl}o de projeção
nacional em favor dos expres
sivos índices de trabalho reali

zados e de prosperidade extra

ordinária dos campos e seáras

da região serrana de San ta Ca

tarina. Não teria Isido outro,
bem se vê, a oportunidade pfl.ra
a visita devida ao rico muniCÍ

pio onde 'há o ambiente de oti

mismo salutar para empreen
dimentos de tão eloevada signi
ficação. Ao encontro, pois, de

uma esplêndida e!I!,.uresa, ante

cuja concretização se deteriam

a admiração e os aplausos do

paÍ1s inteiro, vieram os ilustres

Catarinenses, na hora exata

A VISO

Qomunico aos senhores J'iembro

da biretoria, eleitos por aclamaçã

que a posse nos cargos respectivo
será dada "no dia 3 de abril

r (d
'mingo próximo), ás 9,30 horas, n

Clube �2 de Agósto,
Outrossim, na mesma reuni

serão discutidos, com as Diretor-i

de Trabalhos e 'de' Galpão, assu

tos que dizem respeito ás demon

trações públicas da Sociedade pa

o Sábado de Aleluia.

Florianópolis, 30 de março

1919.

Não houve expediente.

O sr. Presidente designou o sr.

Pinto de Arruda para orientar o

secretário da Comissão na redação

do relatório da referida Comissào

à Assembléia Legislativa CIo Esta

do.

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA'

Tempo: Instável sujeito a chuvas
res e Amaury Araujo.

e trovoadas;
Temperatura: Ligeira elevação;
Ventos: De Norte a Leste, trcs-

Deputado Lopes Vieira

Presidente Comissão Permanen

te

Florianópolis
Comunico V. Excia. reassumir

exercicio cargo prefeito este mu

nicip io. Saudações. Busch Jor.

cos;

Temperaturas extremas de hoje:
Máxima 27,8 miníma 22,2.

Como ,se organizam os «lrents»

comunistasinternos
III j si deva repelir como um refina

:\foslrámos aos brasileiros que
I cinismo de um país que perdeu

amam o seu país, nos i1OSS0S dois moralidade publica ou aceit

ultimas comentarias em torno das como um desafio á dignidade

Associações de Defeza da Paz e

da Cultura, a orígem desses orga

nismos, a sua direção absoluta

mente de comunistas militantes

etc.

Temos todos os' elementos em

mão, justificativos de nossas as

serções,
A r-eação encontrada nos Esta

dos Unidos, os protestos elas asso

ciações democratícas, culturaes,
rel igiúsas politicas eLe; o falo "do

povos livres!

Levados á ilegal idade

seus atos, sua agitaçà àllL'f,-nac

nal, seus protestos de sub jmis

a uma potencia exrangei ra ( -

comunistas brasisn-os estão') tE

tando se organsar.
Para isso, �plorando os s.en rmentes demecraticos de alg-�m

pessôas dig'Ias, al'l'astam-uas

suas as;;oci�ões ou, como se li

com a camp,lllha do pel.ro leo,

CRES
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