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NENHUMA REMODELAÇÃO' PODE SER TENTADA COM ÊXITO, SEM QUE A PRECEDA LARGA DOSE D� �ON_�cj:.
l\iIENTO E PROFUNDA CIÊNCIA DOS FATORES INTERVIENTES NA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRE�S�e.PO;·• til \..,.. ._

.

SITIVOS. A QUINTA EXPOSIÇÃO-FEIRA AGRO-PECUARIA DE LAJES E A SEGUNDA REUNIÃO. ECONÔMICl)..lG�OLA.'
IDE SANTA CATARINA SÃO DUAS �NICIATIVA�' TENDENTES A. FORNECER AO GOVÊRNO O' RUMO DE mtA fl11XB-',. '

.

CA SADIA, NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA TERRA «��:'��$":'\t

Ouinta lxposiçã� de Lajes
Fartamente temos noticiado o Guaruiá, para a retransmissão do

andamento dos trabalhos prepara- programa .j.iário alusivo á Quinta
tór ios :i Quinta Exposição de La- Exposição, de Lajes que aquela
jes e à. Segunda Reunião Econo-. Emissora manda ao 'ar, dia-

míco-Agrícola de Santa Catarina. riamente, ás 20,45 horas. Despa-

ReODI-8-0. ontem. DO Paln"·lo. ds. S.f.D.P.A. O'rg�D·lz·a um Exér""
Cada dia que passa, traz consigo chos identícos nos chegaram de'

Ou u U uma série de novidades, de provi- Lajes e Jaraguá do Sul.

Assuntos
-

t t d N t·
·h· It.

b ., t t
dências e de medidas que não te- ADESõES

ra a os. - o IClorlo 80 re a CI o secre amen e mos tido bastante espaço para re- A Secretaria da Viação, Obras

QUI·nt'a 'Expo-SI·�a"o de La]-es NA�Qunl, 7 (U. P.) - A emis- tratalas, Públicas e Agricultura recebeu a-

\' sôra comunista chinesa acusou E, nem podia ser diferente. Con- desões dos seguintes municfpios :
Ch iang ai-Shek' de estar organi- claves da envergadura destes que Brusque, Campos Novos, Rio do

zando secreLamente um exército de .vamos apreciar dentro em ponco, Sul, Curitibanos, Indaial, Jaraguá
mais ele seis mílhões de homens Santa Catarina os verá raras ve- do Sul, Cresciuma, São Joaquim,

zes, por que, é ele se convir, nem Florianópolis, Blumenau, Thu'ama,
sempre, as circunstâncias sorrirão Porto União, Itajaí, Videira e Mas

com í.anl a propiciedade como o saranduha. Dia a dia cresce o nú

teem feito no presente caso. Os mero de interessados e a relação
trabalhos desenvolvidos teem pro- dos que comparecerão ao certame

curado articular as Comissões Or- aumenta.-
ganizadoras ela Exposição e da ACOMODAÇõES
Heuníão, abrindo-lhes as perspec- Para aliviar os trabalhos ref'e-
livas reais de um sucesso de ante- ren tes á acomodação da toLalida ..

mão plenamente garantido. de elas pessoas que se deslocarão
,REGRESSA O SECRETARIO DA para ,Laje.'), o Sr. Secretario da

A(}Hil:TIJL'CUHA Viação e Agiícultura telegrafou
_DE SUA VJ'AGE;"r ao vizinho ao Senbor Armando Ramos, Presí-

Estado do Paraná, onde o levou denle da Comrssão Executiva da
RIO, '1 (-'\.. :\T.) - "A Manhã" em missão especial do Governo elo Exposição, comunicando-lhe da sua

seu suplemento Literário, publica I Estado e Da Comissão Executiva i ntenção de conseguir duzentos
o seguinte: da Quinta Exposição de Lajes, re- Iri tos para ser arrumados nas de
A exemplo elo que têm realiza- gressou sábado ultimo o Dr. Leo- pcndeucias da Escola Agricola e

do as díf'erentes publicações do berlo Leal, Secretario ela Viação, da Fazenda de Lajes. Com esta
pais, a revista "Sul" vai lançar es- Obras Públicas e Agricultura. providenoia é provável que se con-,
te ano três volumes de jovens auto- CO:lfPARECIMENTO DE SECRE- siga alojar a multidão dos que
res calarinenscs : "Antologia Poe- TAHTOS DA A,GRTCULT(TRA buscam Lajes para sentir a grun-
ii('a, dos )/O\'f)$ rir San(jl Ç,daljna"; Rs(á assegurado o compareci- l1el:a e a riqueza do nosso Esta-
"Enccntru", lívro de contos de mento, ás solenidades de -lílsia,,,- do.
Salim Miguel, e "Tealro", conten- ção ela Quinta Exposição ele Lajes
do peças .cm um a lo de Ody Praga e ela Segunda Reunião Economico
e Sil"a. JIanuel Bandeira, agora a Agrícola, dos Senhores Secreta
coisa mudou; ({esta vez são os do rios da Agticnltur-a elos Estados do
sul que, "êm. . . Rio Grande do SL11 e Paraná.

IRRADIAÇõES

Na Assembléia Legislativa,
. Comissão Permanente

Presidente: LQpes Vieira - I N.) por êste Estado no sen�.ido
P. S. D. de que intensifiquem ':''3�f\l'';úS
Membros: Cid Loures Ribas em favor daquela indú.:.;tria bá

- Armando Calil Bulas - ,ál- Sll;a para a segurl'j,nça milita,
fredo Campos - P. S. D., P-:ulo e econômica do país.
Fontes - João José - 1.: .' �;;o Respeitosas saudações.
Vianna - U. D. N. e Saulo Ra
mos - P. T. B.

,
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA , ,

ProprIetário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - niretot Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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A pess�a do Secretário da Agi-i-] 1 trio de aves New-Hamphire
eufíura, e um mero polar-izador

I
para ,rj 101 e campeão de raças mix

das energias e, trabalhos dos técní- tas.
cos que, servem aos assuntos agro- _-\. Federação das Associações
pecuarios ; em Santa Catar-ina, Rurais, também, ocorrerá com

principia o dr. Leoberto Leal, a dois prêmios;
:sua exposição na reurrião que 1 arado para o agr-icultor elas
convocara pará tratar de assuntos sif'icado com o melhor lote de pro
referentes á Exposição, Reunião dutos vegetais:
:Econômico-Agrícola e Semana Ru- 1 desnaladeira
ralista. Após considerar várias ra- de, manteiga.
ceias e ângulos dos serviços efeli- - GRANJEIROS E PARTICU
vados pelos Departamentos, Dire- LARES TAMBÉM ESTABELECEM
torras, Federais e Estaduais PRlnrrOS - O Sr. José Elias, pro-
110S diversos setores ele atividades: prietár io TIa Granja São Jorge,
proclamou a valia e a ímportân- oferece um relógio à campeã Ho
cia daqueles trabalhos, ressaltando landesa,
a competéncía e o interesse com O Sr. Arnaldo Luz oferece:
ílue os técnicos olham os assuntos 1 relógio para o campeão Fla-
que lhes dizem respeito. mengo ;

,

Compareceram os senhores Drs, 1 binóculo para' o campeão
AfJOllSO M. Cardoso ela Veiga, Jo- Schwyz;
sé N. Bom, 'Carlos Buchele, Ar- O SI'. António Sallum destinou
mando D. Fel'l,�il'a Lima, Lauro F. um p1'':'11110 para a melhor fêmea
Busramonte, Fel ix :-(cIJal'rrcl', Vidal Holandcsa nascida no Estado.
Ramos NeUo, Eugênio Doin Viei A DEFltSA SA:\TITARTA AxrMAL
ra, Jaques P.- Brocá e Alcieles T,-\:\1Bl�:Y[ COLABORA, OFER'rA:\T
Abrp.u.· .�'.; DO DI BRO'.\'ZE 1'ÃRA A CAJf-

- ACQ:\WDAÇõES - Ficaram PEA :\T_-\_ PRODUÇAO DE LEITE
encartegados das acomodações f -:\TO I:\TSTITGTO DE EDUCAÇÃO
dos enl enrlimentos para -a solução DE LAGES, A SEGliNDA REUNIÃO
do proglema, os srs. drs. Affonso ECONOMICA _

M. Cardoso da Veiga e Lauro For
tes Bustamante.

- VIAJAM OS PRIMEIROS
Viajarão amanhã, pela manhã, os

srs. eles. Armando David Ferreira
Lima, Felix SChaeffer, Lauro For
tes BusLamanle e José Born. Na
mesma data se deslocarão os fun
cionários ela Diretoria de Econo
mia e Terras e Colonização para
organizarem os serviços ele Secre
taria ,da Segunda Reunião Econó

, mi.co-Agricola.
- SEMANA RURALISTA - Pa

ra organizar as preliminares da
Semana Ruralisla chegaram a esta
Capital os S1'S. drs. Cesar Seara e

Wilson Simão que, hOje seguirão
para Lajes, com aquela finalida
de.

-
- A DIRETORIA DE PRODU-

CAO A:\TIMAL'YA1tÁ DEY!Ol\rsTRA
CÃO - A Dire"";ria ela Produçã,o
An imal cllcaminhou

para continuar a guerra civil.
,A difusora afirmou que o ge

neralissírno lrecebeu eqn:ipamenlo
moderno dos Estados Unidos ',e que
'está se preparando para ampliar
e dar nova vitalidade ao exército
e á f'ôrça aérea, que contará com

para a campeã voluntários norte-americanos.

Ai vêm os do
Sul. também .'.

DR. BIASE FARACO
Ausente até fins de Março.

O Sr. Dr .. Osny Regis, Diretor do
Instituto ele Educação ele Lages
colocou á disposição da Segunda
Relllliào Econômi�o Agr-ícola de

Lages o respectivo edifício para
sel'\'ir aos trabalhos ela Segunda
Reunião Economico Agricola.
A secrelaria da 2a Reunião Eco-

nomico Agricola será instalada nu

ma das dependencias do TnsLitulo
fIe Educação de Lages no dia 10 elo
.corrente e la os senJl0res interes

sados poderão obler junto aos fnn

ofonários, informações, pa.peis,
etc.

Aviso japonêS•••
TOQUIQ, 8 (VA) - Nas ruas de

Toquio, relata um jornal, as autori

dades colocar,am a visas dirigülos
aos alüomobilistas em que se lê o

o deputado Bulcão Vianna,
nomeado relator ao telegrama
oriundo da Assembléia do Rio
Grande do Sul, e assinado pelo
seu nobre presidente, deputado
Edgard Luiz Schneider, lev o

seu parecer que logrou aprova
ção;
INDúSTRIA CARBONíFERA
A respeito desta nossa impor

tante indústria, o deputado Ar
mando Calil Bulas, grande co

nhecedor do assunto, vendo a

derrocada em que, fatalmetlte,
a mesma será lançada, prcpoz
o seguinte telegrama:
Bm}cada Catarinense.
Palácio Tiradentes - Bio.
A Comissão Permanente do

Legislativo Catarinense. em la

ce das injustificáveis medidFl:';

que estão levando à dencra.da
a indústria carbonífera nacio

nal, apela aos ilustres ·4eputa
dos federais (P. S. D. e U, '0.

para expor,
em demonstração, produtos ri...!;
Fazendas Assis Brasil, Ressacada,
Posto de Monta ele Lajes, diversos
exemplares de bovinos das raças
J'rrsey e Holandês.

seguin��:
"Automovel, tu és belo, rapido, e

potente, Não abuses pois, nem dr·

tua beleza nem de tua rapidez, nenl
de tua potencia. Pensa em teus ir-

.-A S. V. O. P. A. E A PRODUQAO mãos inferiores, que são o cão, o

ANIMAL, E A F. A. R, S. C. cavalo, o inspetor de veiculos e o

INSTITUEM PREMlOS pedestre. O cão tem m<;do de teus

A Secreíal'iá áa Viação, Obras pneus que podem esmaga-lo. Deixa
Públicas e AgriculLura destinou um lhe espaço suficiente para passar.

prêmio a ser consig-nado ao cam- Ao cavalo assustam as explosõe" do

peão g'eral da Exposição teu
-

motor, os odores que expeles e

A Dieeloria de Produção Animal, a fumaça encomodam-no e exaspe-·

por sna vez, instituiu 03 seguintes ram-no. O inspetor e o pedrestes
ga lardãos: 'são os que menos interessa ao cho-

1 touro Jersey para campeão de Ifer. Mas tem piedade deles .. '

,gorcl ura; 'IQuem sabe se um dia serão tamebm
t snino Duroc Jersey para cam- choferes?"

p�ão de raça mixLa; O Japão está muito longe, Nã;) HO-
1 suino Carmicl10 Í)ara campeão deria, porem, um destes avisos fi-

de l'a�a para ba�]ha; gllrar em nossas ruas?

Nota do Ga'binete do Governador

I
Sua Excelência o sr dr. Governador só -dará audiência pú

blica às 5as. feiras, das 15 às Ú. horas.
Nos demais dias S. Excelência despachará com os Secretá

rios de Estado e Chefes de' Serviços Público.

,I

Pedido de casamen
to em plena sessão

da Câmara •••
A Radio Difusora de -Joinvile -

tentará captar a anela da Radio BOlSE, lDAHO ESTADOS U-

NIDOS, 8 (V. A.) - Um inci-
dente pouco habitual e certa
mente sem precedentes nos a

nais legislativ�s de todos os paí
ses marcou a sessão de ontem
da Camara' de Representantes
de Idaho.

'

O representante Eugene Snow
subiu à tribuna e, depois de co

meçar um discurso aparente
mente regular, dirigiu�se dire
tamente a uma de suas colegas
femininas, senhorita Edith Mil

ler. Etão, €om grande espan
- to dos parlamentares presentes,

que aguardavam uma exposi-

O deputado Cid Loures'Riba:" ção sobre os problemas locais,

t d
. .

Ch'
o sr. �now, com muita gravida-

en o que vIajar para apeco, de, expôs à senhorita Miller as
apresentou despedidas à Co-

n\lmerosas razões que o leva
missãó Permanente. O presi- ram, muitas vezes, a declarar-
dente ajuizando da operosa . _ .

atuação do mesmo deputado.
lhe sua paIxao e a pedI-la em

agradeceu as despedidas alme- ,casame�to. ..

j-ando-Ihe feliz'vü�.gem e melhor RubOrIzada" a senhOrIta. MII
estadia no seu mun�cípio_ O

oler e,:g.ue�-se e, balbUCIante,

sps. João José, líder udenista,
deu o· SIm �o fervoroso par�

l'ouvando a atitude sempre Sé'-
lamentar apaIxon�do. Isto. fOl

rena e atenciosa do seu r:cl<:'ga
saudado por ovaçoes un:}mmes

de Casa, em nome 'da U. D. N. das �::ncadas da situação � da

apresentou despedidas co� vo- OposI.çao. Quando � fato fOI GO

tas de bôa viagem. nhe�Ido em Washmgton, �lg\l-
ma mquietação se verificou en

tre 'os parlamentares norte
americanos, embora a maioria
seja de homens ou mulheres

casados. No entanto, ha tam
bem em Washington alguns ou

algumas parlamentares em ida
de canonica e o exemplo de l
dabo pOderia ainda repetir-se'
no Congresso, com grande es

panto, não de um pequeno Es

tado, mas de todo o mundo.

O deputado Saulo Ramos
P. T. B., achando fora de opor
tunidade o telegrama que em

dias passados propaz fôsse pll,S
sado ao deputado Evaldo Loki,
retirou o mesmo telegramR-,
sem embargo, entretanto, da
soliqariedade que oferece ao

mesmo legislador. Também fez
votos para que a missão Albink
não logre êxito no Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
-_'Õ&-�ESTAÕÕ"-W Horario das empre

sas ródoviarias
Expreao Sto Ctltóvlo - lACUDa �

1 bm-as.
Auto-Vlaçlo ltaja1 - JUlU· - 11 »

ft8.
.

10,.
�IIO Bl'uIQu_ - lIIrueQU -'

ur tloru. '

Ilxpre880� _ \NOft TNIlto
- 18;30 horu. . ..
ÃutO-V1açIo ea___ - 10lD�
-'hora. ." J

A1l�V'laçAo ca� _ eunu.'
- II boraL
Rodontrla 8ul·BruIl - HI'1o AI.-

- S horu.
"

. Rápido Sul-Brasíleíra Joinvile·
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
TlIlRÇA·:ntIIU

Allto-Vla4:ao C&tuIIl... ·_ peno AI.
lIl'e - 8 hc)ra.. '.

.luto:.VIaçIo ca� - CUritiba
- II �ra8
Auto-VIIq.lIo ca� - lolD't1lI
- • hor..;:·
ÃutI,.ViaçAO Catu1rl_ - TubÚlo

- 8 horas.
ExpresllO No cn.t.6do - � -

1 bar...

ASSINATURAS Empr4!aa G16rla - LIpDa _ 7l!6'
• 61$ ·h.or...

Na Capital Expre880 BrulQu_ - BrwIqu _
AD 18 horu.

o ..... _ •••.•.• Cr$ IQ,oo "'�VJaçIo ltaJIIf - I� :- '1. Jto-
Semestre •• r •• _ _ _ .Cr$ 45,00 raso

Rápido Sul-Brasíletra - Joinvile-
Trimestre • __ • Cr$ 25,00 13 horas.

Mês Cr. 9 Rápido sei-Brasileira
. - - - - - - - - - - - - '" ,00 6 horas.

Número avulso .. Cr$ 0,50 QU.ART.l-J'IlIt.A.
No Interior _ Ã;�!!:,o Ot.tar1JlenM

Ano •. _. _ Cr$ 100,00 Auto-ViaçAo ca�
- II horas"

Semestre __ • Cr$ 86,00 • Auto-ViaçAo Ot.tulDeue
Trimestre . .. Cr$ 35 00 ,

- 6.�{) horas.

N.úmero avulso .. Cr$ 0:60

16
��f!�� sUI.Bra�ileira - Curitiba

Rápido Sul·Brasileira - Joinvile

A·
. ---", 113

horas.
.

nuncIos ...-uante contrãto. Expresso Slio Or:tsto.ao - �
7 boras.

- Expre!lliO BrullQu� - Bnaqu.
Os origbnde, mesmo não I 16 horas.

publicados, não serão ras�uto-viaçAO tt,aJal - ltajaJ - 1. ho-

devol .

d Expresso BrullQueJ1M - Nova Tnnto

I·
A direção nã� s:s·respon_ - ��';�iá�f:asiü Bru1l - P(Irto ÃI'"
sabiliza pelos conceitos

- li hor&s.
'

QUINTA·FEIRA
emitidos nos artigos Auto-ViaçAo Catatr!.n.enH- P6rto

Alegre - 6' horas.
assinados. Auto>-Viação CatarineIlJl. CUritiba

- 5 bor8lS.
, ......_,.,.._.........._._....._.......�__ .-_-_-,.,...-.._,.,.. A�to-ViaçAo Catsr!neoH JolÍ1T1le

- II horas.
Auto.ViaçAo C&tartnensa - Tubarlo

- (I horas.
Áuto·Viação C&tarlneIIR - La«tma

- 6,30 horas.
Exp_resso 8110 Cr1sto't'lo - IApna -

1 hor:as.
Emprêsa. Glória - Lagu.na - • 1/2

e 7 1/2 horas. '---"

Exp!resso BrusquellM - BruJqua -

18 hora's.
Auto-ViaçAo ltajal - Itajal - 11 b0-

ro,

Rápido Sul·Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Kmpresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..

- • hor8ll.
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR � 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1.3 55

J'lorti&
' .

Terça-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

,\l""dR 10,40 - Norte
'RU�IRO DO SUL - 1.2,00 -

..arte.
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PA�AIR -_ 10,40 - Norte
ORUZEIRO DO SUL - H,OO

"arte
VAnIO - i t,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul

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

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - 'orte
PANAIR - 13;50 - Sul
VARIG - 12,3(1 - Sul

( CRUZEIRO 00 SUL - l3,515
1t'0rW
CRUZEIRO DO SUL - 16,30

lu]
Sereta-feira

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

Iforte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
/ "TAL" - 8,00 - Joinyille

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - S.ul
'CRUZEIRO DO SUL 1.3,55

Iforte .

Domingo
PANAIR - .10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
�ANAIR - _13,º-Q S�l. _U --::J_"_l.'

utets Mololov substituido i
J�bNDRES, (U. P.� - A emis- cas foram recebidas com surpre-I,sora de Moscou anunciou que ó sa e espanto nos circulos diplomá

sr. V. M. Molotov f'oí, dmnitido do ticos desta capital dando lugar
cargo de ministro do Exterior da· imediatamente a urna série de

Uni�o Soviélica e substi Iuido pelo conjeturas sobre o significado e as

sr. Andrei -Vishinsky. consequências do f'ato.:
A mesma .írradiação acrescentou Pela primeira impressão, alguns

que foi igualmente afastado do diplomatas acharam que talvez as

.oargo de ministro do Comércio Ex- atuais negociações entre as potên
teríor o sr. A. I. Mikoyan. cias ocidenlais sóbre ·0 Pacto do
Vish insky, subsl.ituto de 1\11010- Atlântico ?furte, possam ter tid«

tov, era o vice-minislro do Exte- alguma influê�cia nessa inespera
ríor e_ o ,representante principal da alteração. Considera-se signif'i
da União Soviét,ica. nas Nações cativa a coincidência dêsse fato
Unidas, tendo regl�e'ssãdo ontem da com a negativa firme, embora no
Tcecoslovaquia, onde estêve por lida, ela Noruega em assinar com

mais de 'um mês recolhido a um os Soviets um Pacto d'e Não-Agres
sanatór.ío, em cura de repouso. são, ao mesmo tempo em que ade

ria em cheio ás potências ociden
Lais, na Aliança do Atlantico.

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente

Casa Recem
construida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 Enetros, toda de

mater'ial.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Os ataques desesperadores e violen-
tOIS da asma e bronqui te envenen aro,

o organismo, minam a energia. anui-
Dum a saúde e'debilitam o coração. Em.
3 minutos, Mendaco, nova fórmula.
médica, começa a circular no sengue.,
dominando rapidamente 08 ataques;
Dêede o primeiro dia começa. a desapa-:

.

Tecer a dificuldade em respirar e volt.a.
o sono reparador. Tudo o que .se f�z ne-

.

eesaário é tomar 2 pastilha. dê Miendoco
ás refeições e ficará completamente livre
da aeme ou bronquite. A acão é muito
rápida mesmo que se trate de C8.8OS"

rebeldes ·,e ·.antigos. Mendoco tem tido
Winto-ê:a.ito que se oferece-com...a garantia.
de dar ao pa";ellte respiração livre e fáoil
rapidamente e complé'to alivio -do sofri-·
mento da aama sem poucos diae. Peça.
Me"daco, hoje mesmo, em qualquer·
farm'Aeia. A noeea aarantia é a 8Ua. maior'
proteção.·

..enda-co Á�a:�",��1

Curitiba

DURANTE DEZ ANOS
LONDRES" ru. P.) - A emis

sora de Moscou anunciou, esta noi
te, que o sr, Viacheslav Molotov,
ministro das Releções Exteriores
da União Soviética durante anos,
e o sr. A. I. Mikoyan, veterano mi
nistro do Comércio Exterior, fo
ram afastados 'de suas funções.
A difusora moscovita também

revelou que o 5.r. Andrei Vishins
ky, vice-ministro do Exterior, CIJ·

jas criticas ás nações ocidentais
ressoaram nas assembléias inter
nacionais realizadas no apôs-guer
ra, foi nomeado 'para o pósto (le
Molotov. Esta-se, assim, em face da
maior reorg·anizacã.o do gabinet.E'
soviético, desde a guerra.

Molotov ocupava a pasta do Ex-
terior desde 1939 e sempre foi
mundialmente considerado

como"l�ma das grandes fôrças na politi-
ca soviética, sendo frequentemen-
Le mencionado como um dos mais
prováveis sucessores elo primeiro
ministro Stalin.
Vishixsky adquiriu fama corno

promotor do Estado Soviético du
rante as audiências de julgamento
dos casos de "purgamento", antes
ela guerra, nos Soviets. Nos deba
tes da ONU couberam-lhe os maio
res encargos, e os mais difíceis, na
"Guerra de palavras" da Rússi3
com o Ocidente, assim angariou
êle um re5pecLável renome como

dip[.omata hábil e rispido.

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

Curitiba -

NOTA DA RÁDIO
A transmissão da Rádio Moscou

dizia:
"O Sllpremo Pl'esidium dos so- �

viéls (Parlamento) afastou o vi- �ce-presidente do Conselho de Mi
nistros da União elas Repuhlica3
Socialistas Soviéticas, camarada
Viacheslav lVlihailoxitch �Vlolobov,
de suas funcões como ministro das
Relacões Exteriores· da União ehs
Repúblicas Soc.ial.isLas Sovi·etic'as,
o nomeou Andl'ei Vishinsky minis
tro das Relações Exteriores da
II]RSS. (

Dr. (LARNO G.
GAtLETTI

ADVOGADO
Crime e ci..l

CoDstttulção de Socleclcul.
NATURALlZAÇOES
Tituloe DeolGl'Gt61'1oe

.�

�;----------------------�

E.crit6rio e Re.id.ncia
Rua Tlradente. el.

�ONE .; 1468

..... '" • '" '" • • .. •• '" '" ... ' e � ....

Se IICO' quereis fica,
De modo tacil eleg'11
Fazei hoje uma inscrição
Nn Credito Mutuo Predis

.

.,.._.-_-..- .._-._.-_..._-...._-...._-...-..-....--.--------------.-.-.-._.e._........-_..... ....,._-.�__...........,.

r •••• • •••••••• -;: � • •• • ••••••••••••
'

.

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

_INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900606,30
Responsabi!dades Cr$ 5.978.401'.755,9'7'

.

\
Receita Cr$ 67.(153,245,30

�it�;�r��' ���·o·s �·;s· '6lti���' in ���s· �:$ 1::..���..:��:�� �rResponsabilidades .

Di�e��;��:'
Cr$ 76.736.401.306,20 �:

�.-.-.�;�;�!�;=?�;;�=;.I;;;�������l�;.1;!i;.�;1;;�����;�.-..�.-

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

lações - Motores - Dinamos
Enquanto Molotov, ocupou a

_ Bombas _ Lustres - Fer-
Chancelaria, a URSS afastou-se de ros de Efugomar - Lampadas
seus aliados da guerra ·e acusou

_ Ventiladores _ Serviço de
os EsLados Unidos de procurarem instalações por pessoal técni-
uma t�rceira guerra mundütl. co especialisado.

' E merece a melhor simpatia._
o serviço que a Comissão Mis--

SIGNTFTCAÇXO Loja e critório á rua 15 de
ta Brasil-Organização Interna-POUCO CLARA Novembro, n. 449 Caixa Postal

Não obstante, não é clara a SÍ- u. 62 _ End. tlegr. _, "Empre-
nacional de Refugiados está de--

gnificação do vocábulo "afastou�', sul" Joinvile _ Sta. Catarina
senvolvendo de maneira a aten-·

empregado para a noticia sôbl'e
_ Brasil. if

der prontamente os pedidOS de"
:VloloLov e Mikoyan, que é u� bol- ••••........ _ • _. •.••.••....•.•

chamadas de parentes e técnicos_
chevista veterano. Mólotov sempre CATALOGO DE MOEDAS DO Esta organisação, com séde na

foi conhecido pela frieza com -que BRASIL Rio de Janeiro, na Avenida Pre_
enfrentava os problemas, ao pas- Já se encontra a venda com sidentes Vargas, 446 - 9° an--

so que Visllinsky � conhecid?, pO,r I todos os. preços de moedas de dar, :. com u�a SUb-Delegac�a..seus "arr?ubos .a� Julgar os bell- Ouro, Prata, NiqueI e Bronze. I e� saooPaulo a �raça da Repu-.
Clsta oCldentals.

.,.
Preço 20,00 em todas as livra- bllca � 64 - 9 an��r,. atende

Adot.ando-se a experIenCI3 pas· rias da cidade. aos mteres'Sados. dlanamente'
sada, c�rLamen�c serão. regislradas Pelo correio Cr$ 25,00. d�S 3

_

às 5,da tarde, menos aos:

altel'acoes fundamenLaIs na politi- . ,.......
sabados;

ca soviética, pois isso 'sucedeu 'FABRICA DE FOSFOROS (PRUN· •••••..•....................•.

quando Litvinov foi substituido TA P. FABRICAJ;t) DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA'
por Molotov, em 1939. Vende-se

MaQ'uinário Cr$ 250:000,00
EM , Prédio, Imoveis Cr$ 90.000;00

Situada em Campo Alegre - S. C
Vende-�e tb. só maquinário
Informações com A. Wehniut'h
Brusque Santa Catarina".

O Supremo Presidenle elos So,
viéLs afastou o vice-presidente do
Conselho de :;vninistros, sr. A. L

Mik:oyan, da pasta cio Comércio
Exterior, sendo nomeado o sr. M.
A.· Mensbikov. para o pôsLo".

8EXTA-Il'EIRA

_ R�����a Sul Brasil - P6no ÃI� I�FERIOR APENAS A STALIN

_ A�;�:r�() CatsrlDen·" curitiba Moloto-V; cujo pôsto era inferior
Auto-Vlaçlo Catarlnen.n JoinY1l. únicamente ao elo generalissimo

- • horas. Joseph Stalin, na hierarquia rw..a,
Ls.cuna foi "premier" antes de t.er inicio

I..a«tma -

a g·uerra. Também ocoupou a pasta
ItaJa! - 18 ho- elo Exterior cm 1939, >substituin-

do o sr. Maxim Litvinov, cV.ia'3
lentativas ele ligar .a Russia com

outros paises em um sistema de

segurança ooletiva, contra a Ale
manha, terminaram em um ma

- CUritiba
Iogro. Stalin assumiu a ·pOSlcao
de "premier" quando a Alemanba
atacou a URSS em 1941.

Auto·Viação Catllrlrllen•
- 5,30 hora·s.
Expresso 8110 Or1l!tOvlo _

7 horas.
Auto-ViaçAo litajal -

l'as.

Expresso Brusquens.
16 horas.
Rápidg Sul·Brasileira

13 horas:
Rápido Sul·Bras!leira

·6 horas.
SAB.ADC

.

Amo·Via.çAo CatarineDM
- 5 hora·s.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- II hora�.
Auto·Viação Catarmense

- 8 hora•.
Auto·ViaçAo Ca-tarlinene.

- 6 horas.
Exor'lSSO Slio CrlBtoTIo - Lagwla _

7 horas.
Expreseo BrusquellH - Bru.Que _

H horas..
Autc-VlaçAo Itajal - ltajal - 11 ho.
ras..·

'

Expressq BrusqueIIiH - No.... Trento
- 9,80 borae. .

Expresso Glória - Lquna - • 1/1
• 7 1/2 hor...

DOMlNGO .

Rápido Sul,Brasileira - C;_lritiba _

6 horas.

. _

.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL-
Joinvile

Curitiba

Joinvile

Curitiba

JolDY1le.

Tubarlc

SURPRESA E ESPANTO
LONDRES

LONDRES, (U. P.) - A de-
missã·o de Molotov r as demais al

terações nas altas esferas soviéli-

Deslocados
de

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaràl
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos
E�tados Unidos da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e�'critório
(Rua Presidente Coutillhc. D. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais ,atençi'\es de seus ilIfligos e

cliente�.

I

guerra
O Brasil, que foi o ptimeir(1;'

país da América do Sul a ver·

as vantagens da imigração dos _

"deslocados de guerra", cuj o
índice profissional é bem maior'
do que o do imigrante comum,.
já agora está colocado atrás de'
outros que os estão recebendo-,
na procura do equilíbrio eco

nômico que fôra quebrado· pe
la guerra.
Todavia acreditamos que a:·

larga visão dos interessados na

braço trabalhador, compreenda
as vantagens dos mesmos e'"

possibilite ao nosso país tomar·
a posição de relêvo que lhe ca-·

be.
.

e

DR. CARWS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: RU'a João Pinte')

n.O 18 _. FlorianópolisPedro Medeiros, Auxiliar

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
-c

RAIOS.X·
DR. ANTôNIO MODESTO'

ÁJende; diàriamente, no Hospital deXaridad,e

Dire*or da Maternidade e médíco do
.

Hospital de Caridade
aINICA OE SENHORAS - CI-

• RURGIA PARTOS Clínica Médiea e Cirúrgica do
Diagnóstico, controle- 'e tratamento DR. AUJOR LUZespecializado da gravidês, Distur- Médico-Operador-Parteiro

•

bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de 'Adultos e
tia. Pertubações' menstruais, �:l�l,\< •

Crianças
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
tal feminino. I

Doenças de Senhoras - Partos _

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
pas, apendice, hérnias, varizes, etc. _ Pulmões _ Estomago _ Figado
Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
Ioras) Raios X - Bletroca.rdiografía _

A.SSISTENCIA AO PARTO E Ol.'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS' TribunaJ.) Rua Santos Dumont, n. 8.
\Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas da� 9 ás 12 e das 3 ás 6
rios, hipopise, etc.) ,

__ Fone 841. PLORIAN{)POLIS

ViBturbiqs nervosos - Esterílídade

Dr� Alvaro de Carvalho·
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs,
------ ----"----

Dr. MUte·u Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA' GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

. gueira (São' Paulo)
Ooasuttas : Das 14 ás 17 horas
Ruir Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - EdiC.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiFO
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

.

00

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tíroide e demais gían
duIas internas

elinlea e cirurgia de senhoras -

Partos .

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA rr:, METABOLISMO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS:
"Pela manhã das 10,30 ia 11

-horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 00. 18

Fone manual 1.702

,
RESII)ENCIA:

Avenida Trompowski �2
Fone manual 766

Dr. M�q Wendhaue.
Cllllica médica de adulto. e criança.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

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

aeaidência: Felipe Schmidt a, III.
Telef. 812

, Dr. Roldão ConseDi
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RU;RGA - MOL�STIAS DF; SE;

NHORAS � PARTOS
Formado

.

peja Faculdade de Medi·
eina da Universidade de São Paulo. .

onde foi assistente por vários ano. �o ..
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo

C
·

p. C I b : ICirurgia do ��:��e�via. cir".ul�· oquelrcs . ral�, ue·•• Da'.ilo�grafares intestinos delgado e grosso, tirol' t;II

ov��iosri:s. tr�:;!��a,V�i�::�lé.utc;:;�r�
A V I S O '.

••• dl-plom.::.daceie, 'varizes e hernas. UConsultas: Da. 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca.. O encarregado tem o prazer de avisar aQS senhores associados que •Paraiso). Telef. 1.598 ••
l!.e.idência: Rua Esteve. Junior, 170; continua fornecendo. refeições e bebidas geladas. •

Teléf. M. 764 :
•
•
•
•
•
•
... ..

• • •

.D'r. Guerreiro da
Fonseca

"�"

I Carros. para o interior do Estado I
. .

a .conceituadaO horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma' Fiuza Lima & Irmãos, é 0 seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
.

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras
I Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e �8. Ceirall'

-I 16 ho-ras
- 14 horas.'

16,30 horas

.

Especialista
Efetivo de Hospita:J 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.

Médico

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

r!,s - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307

c

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

65 - Telefone 1.422.

12,10 horas

Dr. Lindolfo 4.U.
Pereira

Adv01lUlo-Contabllisla
Cível -- Comercial

Conatituigõee d. loci-'dad••
í. l.rviçoÍl corebatOll, em geral.

�Organizaçõe. contobei•.
Regiatrol • marcai, cli.pondo,
no Ri.o, de �pondent••
Eu:rit6rio: Rua Alvaro d•

Cà"alho n. 43,
Da. '8 à. 12 hOrl;le.

T.lefolle 1494 1
.

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

/.

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

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador .

Conlultório: Rua Vitor Meirele.. 26.
Telefone: 1.405

Con.ulta. da. 10 áo 12 e dai 14 ,.

15 brs. Residêncía : Rua Blumenau.
22. - Telefone: 1.620

QUER VESTIR-SE COM CONFoRTI' E ELEGANCIA"
A

Mello Bom bioóc,ulo
Grande visio

Dr. M., S._ú,valc:allll
Clinica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M, 732

PROCURE

Alfaiataria
Rue P'elippe Scbmldt 48

f

"

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina da Un)versldade
, do Brasil)

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
'Ex-Interno dê Hospital P�tqulá
tríco . e Manicômio Judlci�rlo

da Capital Federal
Ex-Intémo da Santa Casa de W
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA �DICA - DOENÇAS

NI!.'RVOSAS
oonsultnrto: Edjfíclo Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

Y81ho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.
,

Veterinarios-

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem aólida
I instrução,

Bona Jivros,' sobre todoa .
OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Fl orraaôpolie
\
..............

Muitas felicidades pelo naselm••
to de seu filhinho I

Mas, nio esqueça, que o melb••

presente para o seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CR:f.:DITQ
MUTUO PREDIAL.
.................................

• .... ..... • •• C'I •••• •••• • •••

Oferece seus serviços.

-?
.

't) INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 ....;. Florianópolis).
tem o prazer de- comunicar aos senhores Veterin�rios,. Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento. de. uma grande série
dêsses produtos •

Os primeiros já a venda, são: I

SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e. vidros de 100 comprimidos de

l!:60 g. _

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas d.e. 10
10u cm3. I'

SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de -20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

cin3 e frascos de

20 'cm3 e frascos

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

. Caixa'Postal 55.

.

SEU RElOGIO. PRECISA ·DE
REVISAO?

..

NOSSÂ OFICINA É ESPECIALIZADA,
Nossos concertos são

. garantidoà 100% •

ÓTICA.. MOD�LO.
JOAO PINTO. 25 (FI'8nt8.aoT8�ouro·

,

.

do Estado) ..'

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

n.
de 100 cm3(

1!os dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grapdes 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

terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vacina
•

contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestret, e ainda, Vacina Contra _

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. • .

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu
contrados' na localidade de residência do solicitante.

Arvores Frutíferas enxertadas, e plantas ornamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
. Flori e Pomicultura

'

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

I

SENHORITA!
A ultima cr�ação em reiri
�etante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

P}eferindo-o está'
acompanhando a moda..............

-

. • •••••••• _!

"c Á'P:I·T A L A R"
/' Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
.

Representante em Florianópolis:. _
\

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

inicial: de Cr$ llt,oo .apenas.
• 1

Participação D08 lucros
..,.w.....-.-_-",..._-.-.·.·_-_-.-.-.-.-_-_·_·�-_·._.-..."-..._-_-_-••,-.---......-.----••••-.-.......

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Rua ;.;.............. Est. Civil . D. Nasc. . :..

pessoais, conce-

Mãe lO! •.••• lO. ••••••••••• lO.... ,. .••......•..

Pai �..... .
..

Emprego ou Cargo ,...... . .........•.... � .. ., - . . . .. . .

Cargo do Pai (mãe) _ . .. _. ..

.

Observo • . • . • • . . • . .. ....•• • . .. ••.....• • ..:.... . . . .. . .. �
.

I
l
I
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PENSA NO FUTURO DE TEU FILHO! LANCE OS ALICERCES À EDUCAÇÃO DE TEU FILHO APqlANDO A CAMPANHA
PRó CASA DO ESTUDANTE /

��""'�"_._._.�-_-ia"''_''''''';''-_••-'�.'''''''''''•••_._---••_''''-'''''_·--'_'_''''••.;a......�_-.....-_-. _ .-.-..-.-.-.r ..........,._.._.�.-.............."._.._.._.........................- ....-_-_..-_-;.-.......r-.I"".�·......,._w...-_·....

j
. .

NEM TODO LEPROSO OU r.UBERCULOSO PODE COMPRAR O REMÉDIO IMPRESCENDíVEL A SUA SAúDE. AJUDE-OS"
E ÊLES TE SABERÃO AGRADECER

-

Dep. Orl'Y Machado

Florlan6polls, 9 de Marco de '949 '

D. nem se atemorizou das rudes
e imensas tarefas que lhe pesa
riam na obra geral da reestru
turação do regime representa

Fiel ao seu programa ídeoló- tivo, nem postergou, às solí-
gico, o P. S. D. tem conduzido a citações de turbulentas propa
política da maioria nacional gandas demagógicas, a conside
com a superioridade que con- ração devida às realidades vi
(Vém a uma agremiação partida- tais duma verídica democracia
ria de tais

. responsabrlídàdes. para os novos tempos que o

S�m mtransIge�CIaS, mas ta�- mundo está vivendo. Os ímpe
bem nunca hesItan.d� ou d�cl�- ratrvos sociais não se contor
n,a1?-do de sua condição majori- pam, modernamente, mesmo'
tana em, presenç� dos gr8:ndes pelas mais hábeis fórmulas po
probl�mas_ do paI.s,. a pUJant.e líticas, que não as que os con- Merecidas, por justas, as' ho

o�gamzaçao presld��a ,pe�o ci- sultem, no âmago vivo das rei- menagens que os amigos e ad
vismo e pela c�anvIdencIa ,do vindicações das massas. Estas, miradotes do nosso brilhante

pr�c�aro sr. Nereu �amos pode já agora, mais do que nunca, conterrâneo sr. Orty Machado,
Iegitímamente o�gulhar-se de conduzem, .em nome' da Huma- elemento de grande destaque na

h�ver �orrespondI�o, em todos nidade, o homem que' se agi- Assembleia Legislativa do Esta
os sentI?-os, a conÍlan9� .d� seu ta ... Desequilíbrios econômí- do, promoverão no dia de hoje,
esclarecido e nobre eleitorado. .cos, que, é forçoso admitir, es- em regozijo ao seu natalício.
Legenda do. �o� c�mbate tão na raiz dos males da socíe- Integramente da bancada do

em prol das reIvmdIc�çoes �o- dade que reclamam solução Partido Social Democrático u

pula�es� o. P. �. D. nao se d.IS- imediata, não se retificam se- dimo representante do povo que
tancíará Jam8J.S das angustía- não por acurado esfôrço na di- elegeu; até hoj e, nem um íns.
d�s massas,,, que se debatem, reção da harmonia social. O tante sequer, descurou dos pro
at�v�s e hero!ca.s., contra as res- Partido Social Democrático, blemas de vital importância
t�I�oes ,economIcas a .que os advertidamente portanto, con- para a coletividade catarinense.
eleitos da guerra mundial, el'}- sultou na codificação dos seus. Ao valoroso correligionário,
tre o� de outros males de cara- postulados ideológicos as realí- "O E::.tado" envia-lhe um cor
ter :lVe�so, .1ançaram�os povos. dades da existência das popula- díalíssímo abraço.
No rasíl, onde .nos nao f�ltam I ções menos favorecidas, no seio -

recursos naturais e capacIda�e das quais o trabalhador dos HOJ·e no passadol1:u�ana par� uma recuperaçao campos e das fábricas, o flage- I,
:ra�lda, camI�hamos, a pas.sos lado pelo meio físico hostil, o 9 DE MARÇO.
se",uros,. pala m�lhores dias, enfêrmo e o menos dotado de. A data de hoje recorda-nos
so� os �IgnQS d�-�Iberda�e e d.a capacidade e de bens a mãí e a .

•

solidariedade, VIsando a mais r L: ,'. que.
1 d d dê criança, constituem o material - em 1451 em Florença nas-

a�PdLa ,e �tr� oU�ba ascen en- humano ao encontro do qual a ceu Américo vesPuc'�i'
'

Cla emocra lCa so re as cons- N
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'- açao ena de Ir, sem demora - em 1500 ú'ma esquadra de

CIenCIas. uma cooperaçao e sem hesita
-'

.
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ininterrupta e eficaz, tanto . ç?es. . , .]13
navIOS zarpou do TeJO, em

quanto honesta e franca, asse-
Tudo ISSO .e. � obra cI�lopI- Portugal e com destino a India,

gurada aos poderes constituclo-
ca de que se mIcIa:rr� os delme�- sob o comando do Capitão-mór

naI's o P S· D t t· Imentos,
com o metIculoso CUl-l Pedro Alvares Cabral. Afastando

, ..., represen a IVO d�' d h' t
da fôrça política majoritária do a"""o. � c e&a: ao concre o,

I se da róta encontraram o nosso

país, tem prestado a tôdas as
sem VIsoes �t?pICaS, sem arran-'_Brasil;

iniciativas cio govêrno, ao
cos demagogIcos, .- mas, so- em 1825, os Bandeirantes

encontro da solução dos pro-
bretudo, sem d�SVlOS, e sem,de- d.e São Paulo, divididos em qua

blemas da coletividade brasilei- sam��t In�u�u�, com "esse tro corpos, atacaram as Missões

ra, o mais insuspeito, decidido proposI;, o �
. ., �t� seu pr�- entre o Uruguai e Paraná;

e irrestrito apôio. g:ama, e açao, polI Ico-admI- - em 1838, mil e oitoqentos
Bem que em período de agi- mstratIva, que e um monumen- "farrapos" comandados pelo

tacta reint�gracão democráti-
to marcante. dos n�vo.s rum,?s Coronel José Mariano de Matos

ca, o ambiente n.acional se ha-
da d��ocracIa br�slleIra, tao invadiram o município de Lajes,

ja vUlnerabiliz.ado à.s incursões I ausPlClOs�mente. lI:terpretado neste Estado;
�dos mais indesejáveis fatôres de pelo PreSIdente EUrICO Gaspar - em 1851 desembarcaram

t b
-

d b
- Dutra.

per ur açao e e su versao mo-
.,.-

em Joinvile os seus primeiros
ral, não faleceu ao P. S. D., nas p. III

-

- colonizadores, de nacionalidade
horas mais sombrias e incertas, 10

'

. Dao quer ce- suissa, ,alemã, sueCa, nuruegue-
o ânimo valoroso alteado ao I b

- .. sa e djnamarquesa;
nível da função política que se e· raçoes espeCiaiS - em 1885 o pintor catarinen-
lhe assinalou, desde o seu pri- se Vitor Meireles foi agraciada
meiro instante de existência, VATICANO, 8 (UP) - ° .Sum-o com a comenda da Ordem da

pela adesão entusiástica de tô- Pontifice manifestou o seu desejo Rosa;
das as verdadeiras e mais pon- de que o dia 12 de março decorra - em .1900 no RiO, faleceu o

deráveis correntes de opinião sem celebrações especiais. Neste dia catarinense AntoniO .Justiniano
pública.. Emergindo das pri- Pio XII completará dez anos de ati- Esteves Junior, nascido em Flo
meiras arregimentações éleito- vidade pontificia. Foram enviadas rianópOliS quando Desterro, em
rais p��a a restaura�ão j:urídi- i�s�ruções, ne�t� sentido a todos os 121 de Março de 1832.

co-polltIca da RepublIca, o P. S. dlngentes cotohcos do mundo. André Nilo Tadasco

o MOMENTO

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA

ll�"�1 NORTE-AMERICANO
RECEBEU A "MODELAR"

;'

Nova, ponte sôbre o Itâjaí do Sul
Em se-são da Oârnara

NI1.ll1iCi-j
parte desse trânsito é inter-esta

pai do Rio elo Sul em novembro dual, estabelecendo o intercamhio
elo ano último, o ilustre vereador comercial entre os EsLados do Rio
do P. S. D., sr. Vitor Buhr, com a Grande era Sul e São Paulo;
assinatura ainda dos vereadores CpNSIDE';;t\.NDO que a traves
Max Meinicke e Francisco Gottar- sia da, cidade' obriga a passagem

di, subrzeteu a plenáiio a seguin- pela ponte' existente sôbre oHio,
te. Itajaí do Su I;

INDICAÇÃO CONSIDERANDO, no entanto,
CONSIDERANDO que o trânsito que a citada ponte se encontra em

de veículos -pela cidade de Rio do estado ruinoso, constituindó serio
Su I é de grande intensidade e ele- perigo o tránsito . pela mesma"
vada tonelagem: mormente o de veículos ('Ie grande
CONSIDERANDO que a maior tonelagem;

-CONSIDERANDO crue, em

A velocidal1e, pa1'a o volante, é 235 llesposta telegl'ama Vessên- ,.

uma tentação dos diabos. Mais cia tenho" prazer comunicar-lhe

pa1'a o volante amador, é vel'da- Departamen.to Nàcional Estradas'

de, . Roclagem acaba esclarecer s�rá in-

cluida seu orçame11 Lo a ser apro
vado múço' prltún'Jo 'verba neces

sária construção ponte sôbre Rio

Itajaf do' Sul -pt'
"<ttenciósas saudações
'Ass, Clovis' Pestana

Marcha à ré.•.
Ouvimos, vezes sem conta, !lOS

ônibus da linha circular, xinga
mentos à direção da em.présa que
a explora pelo excesso de lotação
que trafeaa ppr ali. ,

O clássico pedido elo condutor,
por exemplo, já virou estribiilw:
"Faz. favor de clieçar mais à fren
te? O sr, aí, por obséquio? Mais
u.m. pouco, sim?" O pobre
pa,ssageil'o, já no vão que há entre

as duas [ilas de assentos; de pé, com
prime-se mais.: cada vez ,mais, -

sempre há lagar paro. mais ttm -

sem conseçuir contentar o condu
tor que, em. cada ponto, continua
corn seu, enfadonho estribilho, �.

A explicação para isso; iivemo-I.la, ante-ontem, elo Nico Lu.z;
- Isto aqui, meu caro, se asse

melha muito à narina 'ele cada' um
de nós.
Comoi !
- Sim., mal e mal cabe um de.

do, mas se se fizer fôrça, vai o outro
também... \
Ora, a. cidade, demoçrãricomen-

te, cresceu.
E' natttral, pois, qtte o número

de cal'ros cresça tarnbém. Para
maior comodidade do passageiro.
Mais nada.

Isso, 110 entanto, não quer di
zer q'ne <ias pl'ofissionais sejam
alérgicos ao velocintet1'o. �ão, ab
soltliamente. O transettnte, de'

'quanelo em qtwndo, é ameaçado em

sua beatífica quietude, pel,o baru
lho maiOl' de um acelerado motor.

Quem se puser ãef1'onte do Chi

qttinho, e obserya1' a esqt�ina Fe

lipe Schmidt-Trajano, há-de, com

facilidade, constatar o que afir
mamos.

Cw\va fechada, sem dúvida. Fa

zem-na, porém, os moto1'lstas, mui
ta vez, sôbre dtlas l'odas. As' dttas
tíbias do 'Pedestre, salvas por mn

triz, nervosamente,- tremem. De

nervos, de raiva, de medo, disto e

mais daquilo. De tudo. A boca do

qllasi atingido se abre a vocíferar
desaf01'os, mas o carro passa. Pas

sa, e o da diução nada ouve. É a

salvação do pedestl'e ...

se

tratando de uma ponte de cimen
to armado, dificilmente poderá ser.

reconstrui da;
CONSIDERANDO, também, que

a existência de uma ponte nesta
/cidade é indispensavel não só ao

tráfego municipal corno ao inter

estadual:
E, CO:'-lSIDERANDO, afinal que

não cabe somenle à Prefeitura l\111-·

níoipal, a canstrução de -uma pon
te nova, como também lhe falta
riam recursos para a execução de
tal obra,

INDICAMOS, ouvido o

Plenário, sejam endereçados a

SS. Excias., os Senhores Go
vernado!' do Estado, Deputa-
dos Federais' e Senadores pe

lo nosso Estado, Ministro da

Viação e Vice-President� da

Repuhlíca, apelos. para aque
les poderes no sentido de que

seja �nseguida uma verba

especial, da Govérno Federal,
para a construção de uma

ponte nova, nesta cidade ..

Aprovada por unanimidade, es-

sa indicação teve ela, agora, aus

píciosa resposta do eminente titu- .'1
lar rta Viação concebida nos se

g-l1�ntes Leniíos:

Raymundo :Hayr Sohri-

nho,
Presidente C.âmara Muni-·

cipai
RIO DO SUL ..

Ministro da Viação."
Cumpre-nos,". pois; . congratular- .

mo-nos' com O· ]Jovo riosulensense'

pela al'vícareil'a nova, de real e

urgente interesse' para o seu pro

gTesso, bem como do proprio Es

tado.

C' emitat, Gravat.li Pilame.
Meial da. melhorei; peloI IDe'

nore. preçol 16 na CASAdMI9
CELANEA - RuaC. Marr.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14 hO

ras do dia 9.

Tempo: Instável, com chu-'

vaso

Temperatura: em Declinio.
Ventos: Do quadrante sul, .

frescos.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima, 25,3. Minima,
23,4. ___

--------�------------------------------------
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A população ainda não se habi

tttou à abertu1'a do tráfego no

tl'echo qtte vai do Café Nacional ao
Bar Ponto Chico É um aviso-a.pêlo
que fazemos, respeitosamente, aos

nossos motoristas/) Não há atara

intenção. Nem segunda" nem ter

ceira. Cl°earn.

•••

Renato amigo. .
.

1111 ir-
.

Você é novo no borulho, Não grite! O Diário, dê ontem, �te �'" 'U'!
mão arranjou para voce. Incrível, não? Será que êles não confam II a,

Do primo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


