
EscoLas Reunidas de Canelinha O fI'
da Rocha Mimnda, Presidente 'd-;L. B.a�Ctmen!o ,da dr. Ot�via

do Estado A' 't d
. Apelo ao Governo

. mst a os parlamentares ao

I ' 1

sul do Estado. - Ordem-da-dia.

. J1� t.I finalhru< ria �..:>:- ..J' o

illlClO, com a presença �,

�gll:v,J,�"",ntL17""6
4!1 oUP ,',.."u19 ()_

Sl\5. deputados, às H,30 hOy.as. ções 'Ü das fitas de máquinas

Aprovada a ata, foi lida à registradoras. .

materia do expediente, que
-

careceu de importância. A VISITA AO SUL DOS PAR�

1
LAMENTARES

URG�NCIA O dr. Protógenes Vieira, é!C'l

Subscrito pelo sr. Antenor P.' S. D., que em nome da As-

I Tavares, foi encaminhado à sembléia, acompanhou os par�

Mesa requerimento pedindo lamentares à zona carbonifera.

urgência para o Projeto de Lei do Sul-catarinense, depois da,

I que adquire prédio para esco- relatar fátos, comunicou se ha

las reunidas de Canelinha, o ver disincumbido da missão. I

que foi aprovado.
\

BIBLIOTECA
DR. OTAVIO DA ROCHA O sr. Pinto de Arruda dO'

MIRANDA p. S. D., requereu urgencia, que'
O sr. llmar Corrêa, do P. S. foi concedida, para o Projeto de

D., encaminhou à votação re- lei que suplementa verba des

querimento solicitando voto de tinada à aquisição de livroS

pesar pelo falecimento, ontem, para a Bibliotéca da Assem4'

do Dr. Otávio da Rocha Miran- bléia.

da, velho parlamentar, grande

dr Joãa) Daudt d'Oliveira explosa-o
I industr��l e at�al. Presidel1:t:;

• ..
I da Leglao Brasllelra de ASSIS-

De regresso ao Rio, depois de haver visitado Santa C.atari- Washington, 12 (U. P.) -I'
tência.

na, onde foi hóspede do Govêmo, o sr. dr. João Daudt d'OlL Um general do Exército e um Ressaltou o orador"" servL

,<ira, ilustre Presidente da Confederação Nacional de Comêr- oficial da Marinha reformado ços prestados pelo eminente

cio, transmitiu ao sr. dr. João David Ferreira Lima, eminente morreram na explosão de um

lorasileiro
à frente daquela ins

Secretario da Fazenda, o seguinte despacho telegrafico: barco de recreio, ontem, no rio tituição. Após o necrologio, re-

RIO, 9 _ Recordando a grata convivência com o eminen- Petomac. quereu que dessa homenagem

te e prezado amigo, cuja inteligência, espirito público e cap... As vitimas foram o major- se desse conhecimento a famL

CIdade conquistaram minha sincera admiração, desejo reno-
.

general Vernon E. Prichard, de lia do ilustre morto, ao PreSI

var-lhe os me"" melhores agmdecimentos por tôdas as genti- 57 anos, chefe das R'elações dente da L. B. A., sr. EWaldO

lezas com que me distinguiu durante a minha permanência em publicas do Exército e o como- Lodi e bem a",im, ao sr. Severo

Santa Catarina e que culminaram em sua amavel companhia dom Wilfred L. pai';'ter de 41 Simões, que preside, interina-

até Curitiba. Com os melhores votos de felicidades, receba os anos.
'mente, esta instituição nêst,

meus cumprimentos muito cordiais. (a) João Daudt d'OUveira. A explosão, que se verüicou Estado. Em votação, foi ore·

logo depois de o barco ter dei- querido deferido por unânimi-

xadoO suas amarras, no "Corin- dade pela Casa.

thian Yacht Club", lançou,tô
das as 10 pessoas que se acha

vam a bordo dentro dágua,
mas, com exceção dos dois

mortos, os outros escaparam
com pequenos ferimentos. Um
dêles, o coronel Anthony J.

Drexel Biddle, ex-diploOmata,
salvoU sua espôsa e a senhora
Prichard.

Uma cidade DO Pará
at�cada por índios
RIO, 12 (Argus) - Informam de

Relem do Pará ([Lle a �1'(1 '
, . '- ane para·

cose �e �llcurui continua cC"üi'da
pelos llldlOS que ��l'O �I'''''��()C �

•
__...,

l l u" ..... ·

... , .,-,5 na

leglao. bssa situado clll'a 1" .'

••
., _ (. .-·;:-1 \a-

!.!��,�.:::::n� Eoi en \'j,,,!o \lI1' «(',$-

4lJ1Se. O tenentr �()nul·1(lan!,· �e:-,�ii'lfôrça, porém, sc' '()nfes�ou tC!'lH'I'I'SO

de

aco.ntecimento.
s graves" pois,

CO"I'mo sabemos. não ê permitid<: ati-

P'f (l� f\1!)i! nos indios. A l1l�ssáo

Já hopa ê de se defender dentro \da cidade. isto é, sómente quando
ela fôr atacada. Mas, essa' ordem

cria uma situação das mais rliriceis.

O tenente alvitra que fie lhe dt; or,

dem pal'a entrar na mata, muito es

pessa, que rodeia a cidade e tr:Í1tUf

afugentar os intUos. Até que <;e de·

cida a situação, a população hranca

deixa seus lares à tardinha eatra'

vessa o rio para ir dormir. �e se

pode falar em dormir, sobressalttl
<la do ontro lado. Esperam·se noti

cias de Tucnrui, com certa gnsie-

dade.

o MOMENTO

INICIATIVA FELIZ
P S °D deputado Ci� Loures Ribas, da bancada do

. . ., apresentou a Assemblé L "1
'

são de 8 do corrente
'. ela egl� atíva, em ses-

frisado, pela SignifiCaçã�mqJroleto�de-lel que merece

isenção do im to i
.

e a ?a:r:ça. :rrata-se de uma

beneficio do kr�"�l��transmlssao "l�1ter_vivos" em

uma área de terras
de Ct:apeco, em relação a

nesto F. Bertaso se
que � Empre�a Colonizadora Er

aviação. E'sse t
propoe .doar aquela sociedade de

erreno se destina a um campo d
que!. naturalmente obedecendo às Ih � ,e pouso,

dações técnícas, dotará _

meu ores .I�C?men
tarínense de um aeródroaqUetl€1 remoto Munícípío ca-

sário,
mo a como alí se faz neces-,

Quem na verdade h
'

dades de domunicações' ec��anece �s multiplas dificuL

te nos distanciam daquela sR.?r e, que enormemen

endente atividade econômfc�e�I?eS, (:mde .uma surpre,

turais inexauríveis nã
. ma_nuza riquezas na

e qualquer assistên'ciaa�!e0��aàd���r f�e 'la:poiar tôda
te permuta de rela ões

.

IS aci e constan

exuberantes terras
çdo e��_tre a faixa litor�nea e as

Município de Chapecó
.. ren;o O,este catannense. O

bito comum d
' Ja P?r aSSIm afastado do âm-

o nosso conVIVIO e do no
'

p_0r outras circunstâncias entre as ua�so comercio, já

governos anteriores a 1930 �t·
q s o descaso dos

das populações litorâneas' u��t:i :.tu�_
para � maioria

sombras, perdida nos f'
eglao en�olta em

d�esti.tuido qualquer nÓd��� à�� d�. /rontelra, "quase
tancla econômica ou de ex r

-

OgI a ,lCo de lmpor

n�o é ,essa a realidade cha�e��:;: soc�l. Sabemos que

nao somente as grande
.

se. onhecem�se�lhe

sua atividade intensa
s r� ,�ssl�alad�s expressões da

dei.r::. O orçamento e�t�d-;�tSl�ia, n�teligente e .Ql'

'pUlçao mais QU muito .
c,� 1e, alI _uma contrL

rl:\ grandeza 1.10 1viunH':lI)l(.)a8ê'��:1')�I"r:n-,fo�l!.ÇL-·/ � W
1

-

d 'O
> • M

. ',' "1n,,

arrecac açao o paIS. propno.J: unlClplO 'ViVI:< em con- •

Q.!ÇÕé$ li$onj�iras, q,ue lhe atestam o Iaba.' a a expan-
são das riqUezas. .;

A sua recuperação para o melhor intercâmbio
com os centrOS comerciais da orla literânea, e, espe

cialmente, com a Capital do Estado depende, pois,
em parte decisiva, dos meios de comunicações. As li

nha� aér,eas farão muito por êsse objetivo. E, sem dú

vida, um campo de pouso franco e seguro em Chape
có, mesmo que de propriedade do Aéro_Clube, será

um� realização auspiciosa, que merece o amparo ofi-

cial.
:

O projeto do deputado Cid Loures Ribas encerra,

dêsse modo, algo de construtivo, no sentido tanto de

incrementar a aeronáutica, formando para o serviço
aéreo turmas de jovens entusiastas, como de abrir

pers,l?ectivas novas ,e promissoras para aproximar-nos
das terras mais remotas, até aonde se extende a que

rida gleba de Santa Catarina.

r
o MAIS ANTIGO DIARIO DE S

,- _'

. roprJ.,tárlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI _ Di:NTA CATARINA
,

__ , _' ' Dir,eto: de,�edacão GUSTA��r ��v:sUBENS DE ARRUDA RAMOS

Ano XXXVII I flori�nÓ!!I_iS_--_Q_ua_rt�-�ir;
-

�__de__JUI_hO_d'_e_19_4:__ ... L�_ 10.527

Chegou, bOjb, ao Rio,
o prol. Lempert
RIO, 12 (Argus- - Amanhã está

sendo esperado nesta capital o cé
lebre .professor Lernpert, conhecido
mundialmente pela sua operação
chamada "Fenestração de I el1lUCI�'"
Com essa operação o profes:OI:
Lempert tem realizado adinirevcis
curas de surdês, nos casos indica-
dos de '·otosclel'ose"·

'

.

O cientista em apreço vem :f oon

v!te da�ocieda:de de Oto-Hino-Lu
rmgologia do Rio de Janeiro com

f' Iid
' �

a ma I ade de dai' um curso sôbre

sua, especialidade. Esse curso cons

tara �e conferências, não. sómente
na s�de da Sociedade referida, co

mo ainda na Academia de 'li 11'"di
.

.1 ' .

'u - rema,
()11"C sera solenemente recebíd .

d
. o pc-

? professor David Sanson. Na se

cI:dade de Oto-Rino-Laringolovía o

IH ofessor Lempert será ,recebido
pel? atual presidente. seu antigo
assistente em Nova York p" f

'

....r.

" ,o.e�sor
n aldemll' Salem.

Expressivo telegrama do Morreram na

Parlamentares: falam à
nossa repoit:�g:ê,lt.J:!j'H

Impressões do Senador· �CíldelÍ·
·

Vieira
e DeputadO Bastos Tavares

elemento negativo. Relativamento ao

problema do carvão reputo ser um

problema nacional e 'ainda qu= te
nhamos que pagar mais care,

.

A

tif'i
• lU ....

1 reá-se a defesa do mesmo pOI' see
mTI fator de prog'

. .

.,

1 esso, Impfl�SCln.
divel as nossas atividades cconô ..
mícas."

..

A. nossa reportagem conseguiu
OUVIr, ontem à porta do Hotel La
Porta, momentos antes de tomarem

?S automóveis que os conduziram
a .Base Aérea, de onde rumaram ao

RIO d� �aneiro, dois parlamentares
que VISItaram Santa Catarina, es

tcdando, na zona carbonífera, o

pl'o!)lema angustiante que vc-n rc

f'letindo, nas esferas oficiais e preo-
cupando a quantos se interessam Ipelo progresso da Nação. rão diminuir os
o primeiro a ser abordado pela ·dnoss� reportagem foi o Senador aCI estes

SEuchdes Vieira, do P. S. P., de RI'O, 1_9 (A
_

P
rgus) - A. !\ id

ao aulo, que nos declarou: Bra il
. vem, ii

'. .

SI, por estar situada em 7,',\1,1"
- "A minha impressão de S nt d

'"

C t
'

' d ira am a p.ouco habitada, é geralrnen-
_

a arma é ótima. ótima .acolhi da. t
I' t d

'

e a pista de corrida dos motoris-

d�.s � o de g.Tandes riqucsas, de tra- tas
ç I

. sem grandes noções de 1'''SI)e1·''
.1 oes g orrosas, é governado inte- t

'

II' t
� o que se deve à vida dos seus �',c-

gcn emente pelos nossos h --.

>- � ,
-

_

omr-ns �elhantes. Dai ter aquela avenida
que estao à testa dos seus destinos t I
n

o Ira c o da Avenida Presidente Var-
o momento. Ê 11m Estado prnmis- gas a

�

Sal' e de grandes possibíltdades-'
,corôa tristemente ganha ].ldo

O sr. Deputado Federal P,;�lOS m�lOr número de 11101'tOS em um

Tavares, do PSD, assim 'nos fa .ou :

rncs, como consequência de <)('iden.

"

. . tes de transito- Felizmente notí

.

_ A impressão de Santa (;:)tn-
.

' 1.,

rma I ela. -s.·e que a sinalização Iurninosa

.' pe o que vi em materi« de f
assistência médico-social' "

.

OI instalada definitivamente, mo-

dera. O que Santa Catarln: �:�I:,�:� d�rna e eficiente, no ultimo "ilhado.

Iízou nêsse sentido podel'ú' servir
So ,d,ep�nde, agora, da Companhia

d
BrasIleIra, de Fôrca c I uz l' O'

e exemplo e padrão para a re- corrente .
.

• .' _

1,,:1r a

cUjJel'ação do homem desa,justauo deveremo pa� a
.

a llllmll1açao. A:é lti,

da personalidade c desassistidfl '[' t d
s I :glstrar alguns ac)dcn�

f
.\ L tlC

I
.es e transIto na c

19ura no s.eio da e011111nid::lfle �
.

d
'

' speraIJf,"tl. toda...

, l.01l10 I VIa, e ve-Ios acabar, felizmente.

Crônica da Assembléia

I •
PARTlDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ÁTE�DI1)OS Tonos QUANTOS DE:-mJAREM
SE QUALIFIC-\.R ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO À

RUA FELIPE SCHIUIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÃRIAMENTE.

ORDEM DO DIA
-

A matéria foi a segui.nte:
_ Discussão e votacão da

redação final do Projeto de Lei

nO 2/49, de procedência gover
namental, criando uma função
gratificada de Medico Residen ..

te da Colônia Santa Teresa _,

Aprovado.
_ Idem, idem, idem nO 44/49

idem, declarando de utilidade
pública para aquisição pela Fa-
zenda do Estado, medianteJ'
permuta, doação ou desapro�
priação judicial, uma área de

terras necessária ao prolonga ..

mento da Avenida Rio BrancO

até a rua Visconde de Ouro

Preto, nesta capital - Aprova,.,
do.
Em seguida foi a sessão en..

cerrada, e, após, reuniram-se,
na fórma regimental, os Presi·
dente,s das Comissões da Casa,

sob a presidência do sr. Saulo

Ramos, afim de serem relata

dos os trabalhos realizados.

UM APÊLO
Em seguida o dr. Dib Mussi,

do P. S. D., após justificação,
encaminhou à Mesa requeri.�
menta em que é dirigido um

apêlo ao govêrno do Estapo no

sentido de condicionar a Por

taria nO 2/48 o disposto noO � 1')

do ArtO lOdo Decreto Estadual

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• horal_
ampresa Sul Oeste Ltda - Xapeco _ ..

- • hOraJ.
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13 horas.
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l/IISezta-fetra RápIdo SuI.B�!!W!��O_ CurItIba"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
6 horas_ -

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Mo;�NAIR - 10,40 _ Norte Escritório Técnico /.:::R �:i�:��� �:::IIl. _
j1�o���A�t��7.�i;'m" Cirurgia- C11D,ica - Obstetrícia

Curitiba - Paranaguá Ete,ntda'dO reu,gre.sdsado de sua viajem ao�1 Dr, AntoniO Dib Mussi
- S t R'

"os m os .da América do Nor.
.

VARIG - 12,3;n�sS:1 10.
.

te e paises visinh.os, o Dr. Cid Ro-
Médico efetivo do Hospital de Caridadt3

CRUZEIRO DO SUL _ iS �6
cha Amara� reabrIrá seu e&critório Serviço especializado em Doenças de Senhoras

lfortfJ
.•

_. (Rua PreSIdente Coutinhn n. 22) Modernos métodos de tratamento
nos primeiros dias de agôsto espe-' Horários

r?�do continuar a merecer a; �spe.
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

CIalS atenções de seus aMigos t Consultório: Residência:
clienteSi. Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

Pedro Medeiros, Auxilfar

� ·_.-COMPXNÍÍÍA_.·�:ÂriÃ�DA··BXiíiA.,r_.··-·
.._-.

. Logo que terminar seu papoI ern

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
"Red, Hot and Blue", Betty I·IuUüIl:'

INctNDIOS E TRANSPORTES embarcará rumo à Honolulú, em

Cifras do Balanço de 1944
companhia de seu sespôso, o índcs- ..
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CAPITAL E RES _ .....

_....... '" trial Ted Briskin ; as crianças nca-
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rão em casa com as )a as ...

Receita -. - - .. .. - . .. .
- .. Cr$ 67.053,2-15,30

-o-

Cr$ 142.176_603,110 1Ativo . - _. . - .. . - - - .. - . . Elisabeth Scott possue uma (as

Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30 maiores e melhores coleções de pei-
Cr$ 76.736.401.306,20 dResponsabilidades ... - - .....

- ... -. _. -

xinhos, de toda Holywood; po. Ce

Diretores:
se .pois calcular o estado de �spírito- .

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carl'alho, DT. Francisco de Sá,
da estréla ao recebcr de preStnte

Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e !,!�é. _Ab;�u.:. _ _ do seu gal:1 Hobert Cummings, com-
,._ -'i"-�_••'.._._. o('w. _. _-.-::- �-••_

or.40 -. _. _ ••�

)anbeiro seu eU1 "Ritter_ Vlí:t:irl'v';'�
• '---o-�=rv '"aTO l1fmes. cUJa a11-

.� =VWliI li U --p..-u�-U mentação é constituida exclnsíva-
Enrolamento de motores, dinâmos e transforma,dores. lllCl'lte ue peixes.

Instalação de luz e força. o • •• •• o •

Venda de motores, rádios e acessodos, outros aporelhos elé. PASTA DENTAL
tricos, artigos elétricos, etc. ROBINSON

Representa�ões diversas, com exclusividade dos insuperávei.s
•.Jo • • • •• •••• • •• o •• >. .... . .. q>'

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY". OMucus daA ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 _ Fone 793.

Empresa {(Víação·. Santa Catarina,> ���r!���:i�
A V J \..,j () I Os ataques desesperadores e violen--·

.. --, tos da. asma e. bronquite envenel1U�
A Emprêsa "Viação Santa Cat·arina" linha de ônibus que f 0. or�ams!ndo, mmam a encrgja,_ nrruí-

.
. ".

az O ;larn �\ sau e e dcblhtam o coraçao. 1.:m:...
pel curso FlonanopolIs - Estreito e Escola avisa aos possuidores d

13 lrnnutos. Mendaco, nova fórmula

P 't
.' . .

'. _

e méd.�ca, começa. a CIrcular no sangue,ermanen Cs e aos que vIaJam gratUItamente por Imposlçao da lei. a dO,IDmando. r".pJdamente os nt.aques.
comparecerem dentro do praso de 30 (trinta d' .·t" '}"

� Desde o J;mmclro ,ha começa" desapu- ..
_',

- laS no escII ano a

"Wlj
recer " dlflCuldade em respirar e volta

Joao. Pmto 11 9 afIm·de regularizarem sua situa"ão perante esta Em-
() sono reparador. Tlldo

o. que oe faz ne-
....

. � cessáTJO é tOIllllr 2 Pflsttlhus deMeVldaco
presa. ás refeições e ficará Completamente livre

Findo o prazo res t-
- , - . "

da asma ou bronquite. A !lçil.o é muito.

pec IVO nao sera permItIdo VIajar gratuitamente rápida mesmo que se trate de caBO'
aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa

.

,ebeldes. e ant.igos. Mendaco tem tido..

• • � - -.... �

• '.anto êXito q�e se oferece com a garantia
FIonanopQhs, 7 de M;uo de 1949. de da: ao pa"lellte respirn,Ho livre e fácil

.

COMERCIO
r"pldamente e completo alfvio do sofri-

1 & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. mento da Mma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer'
f-armáCJa. A n08�a garantia é a sua maior
proteção.

Menda eo A�";:m��m.

nteis

ExprHIO 810 Cirtóvlo - Laa'Im& -

7 har...
Auto.ViaçAo ltaja! - ItaJaJ - li )lo.

ruo y �
1!}xP!'�81O Bl'u8Qu_ - 1tJ'UJiIi.� -

UI bar...
Expresso Bru.!!queII.M - Nova Trenu

- 16,30 barat.
_'e n_

Áut,o.Vlaç1o· C&tuin_ - J"""v...

- • horas.

.Auto-Vlaçlo Cat&rln_ - CUrlttba
- IJ horas. a'_

\ROOovlérta 8ul-BruU - �... ....-•••
- 8 horas.
Rápido Sul-BrasileIra - JoInvlIe-

13 horas.

Rápido Sul-Brasileira
6 horas.

si os rins vão

BEM ...

,

e bo a.

(Serviço da Agência Argus)

Uma agrudúve l noticia para 05·

lans da velha guarda: Glória S\"an-·

sun a inesquccívcl intérprete de'

"Sadie Thompson" c "_yradamc Sans·

Gênc", reaparecerá na tela inll:rllr�
tando "Madame Boulevard"; um iJl- .

me que revela coisas de Hol)'-,

wood .. _

-0-

:.'\08 Estados Unidos, já se acna à-,.

venda, um li \'1'0 sôbre a vida de

Bing Crosby. São 52 páginas que

rendem um tributo de admir-açàn ao

famoso intérprete de "Na Côrtr- do·

Hei Arthur".
-()--

Curitiba -

TERCA-FEIR..A
.Auto-Vlaçlo Catarmenn - P&t1o .AI.

Ir" - 6 hora.•.
Auoo-V1aC§o CatllI'lll_' CUrltiba

_ II horas
Áuto·Vle.çIo Ca�lneJlft

- • horas.

.Aut'o.Vla�Ao Catarl.Il.enH
-- 6 horas.
Expresso 540 Crlatóvlo - Lacuna -

7 hoeas, '1'"F.mrp�SIl Glória - [AClUIa - .,.

-

• 6'" horu.
_ _._� _

I2lI:preuo Bruiaqu_ ..._

18 hora.. a ..

_"lto-Viaçlo rtajal ltaJal - 1 ..o-

l"akápidO Sul.Brasileira
13 horas.
Rápido Sul·Brasllelra

6 horas,

Joinvile

Curitiba

HEMITOL - Limpa e ?isinfeta o� �ins. t i;t.
dicado como O mais eficaz antisséptico, atenua

as dores é indicado contra pielite, pielo
nefrite, cistite, uretrite e calculos vesicais.

Graças ao seu traba lho em "A .

:"[11 ndana ", J can Arthur obtc v(' fia.

Paramount um vantajoso coutrato .

I ês novos ffl "Classe
para fazer t r ês novos 1 ines ,.,'. c'

A".
. -0-

Kel1ny Washington, um (los mais ..

populares jogadores de futehó: da

Califórnia, foi contratado para de

sempenhar o papel de companheiro>

de Burt Luncaster em "Rope amb.

Sanc!",fill1lc.cujo argumento se de- .

sefIrola nas minas de diamante de"

}..Irica,
-o-

QU.ARTA-:nJR..A
Ãuto-ViaQAo Catlfl'lnen..

- II horas.
Auto·Vlação CatulnenN

- • horas.

curitiba

TIJOLOS
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo

los? _ Procure a firma PHODUTOS S. J. TADEU DE �.
VEIGA, à rua ALMIRANTE LAMEGO n? 99. Faç� seu pedi

do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção, . .

Temos tijolos de diversos tipos:

Compactos, e de 2, 6 e 8 furos.

Proprietários

•••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••

.....

..................... .. �
.

•
A.uto-Viação Catar1MIIH

- fUlO heras.
ib �

� J Rápido Sul·Brasileira - Curfti a

6 horas.
Ráp.do Sul·Brasileira - Jolnvile

13 horas.
Expresoo Silo Cr!iitovao - La&'Una

7 horas.
ExpreSltO BrusquenN - BnaQu.

16 horas.
ÁUt.o-VlaçãQ Itaja! - ltajaJ - 1. h�

r&s.
N TrentoExpresso BrusqueIlH - ova

- 16,30 horas.
RodoviárIa Sul Br..U - p� .A..lq'l'.

- S bar"B.
..............

QUINTA-.,�
Auto--Vtação Catarl.n.enM

AJegre - 6 horu.
Áuto-VlllÇão CatarlneDft

- 5/horars.
Auto-VIaçlo ca.tarln_

- • horas.

A.uto-Viaclo Catarine.nM
- 6 horas.

LaA:uto-Vlação CIltarln_ -. CUJ1&
- 6,30 horall.
Exp"resso São Crt.8'tOvlo - L.•.-una -

7 hor.as. ,

iPrJ,IIlLGló..rI,_- -LUl..JW ..:::;- xl-W-

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00

Casa Recem
conslruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

.................................................. 0::.".

�A VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 6U • ' •• ANO.f,fttCIUU posr"'l,"1I3 .lElEFONE6$4",.TEL(� .iPlloTEcf�

Perto

Curitiba

AgenCia Geral para S. Calarinit r<

Rua Felipe Schmidt. 22--Sob •.

,C. PostBí, 69· Te). «Prctetor8�'
I FLORIANOPOLIS

Jolnvlle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o t· BTADO Quarra ielra 13 Q-a Julho "e '9"9 3

Sexta-feira, no palco do Teatro 4. de Carvalho. sensacional duelo de
catch entre «Torpedo» e «Super-homem», 'com bolsa ao vencedor.

Na tela: apresentação de um grande filme.
,

I Campeonato indivi
duai de florete
Realizur-se.{á, no próximo

mingo, na sala <l'armas da Polida

Militar, com inicio ás \) horas, I) As águas do. mar não constituem

campconalo individual de flo· etc. perigo para a conservação dos Mo�

A inscriçi:ío é livre e está abcrla lores .TOHNSON Sea Horse pois to

a todos os esgrimistas catarin('n�cs dos êles, antes de sair da fábrica.

que rlesejem inscrever-se, 0,1 sede são tratados por UlJI processo es(;.t·

da A. A. Barriga Verde e na saia dal, idealizado e executado para

(l'armas ela Policia Militar. proteger as partes metálielts contra

Aos "encedores serão concedif!os os efeitos corrosivos da água salga-

'Dia 17 - 3" Zona - Servida pelos transformadores situados na premios, ofe)'ta da Casa Perrone. da. Distribuidores Comércio .t;

t rua General Bitencourt (perto do SENA!), rua Mnjor Costa (esq,.ia A sala será franqueada ao l)lluli- Tnnsl10rtes C, Ramos S. A. - Jori\)

rua Lajes) e cidade de Biguaçll. j co no dia do torneio. I Pinto, 9. __",{.:_"_ 1

-------
--

O Brasil em Araxá CINEMAS\
Comentário de A. Abreu, - Di=t ribuido RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

pela Diretoria de Economia e Assistênc ia ao Isto, sim, é que é comédia!
Cooperativismo. Comédia de verdade!ANIVERSÁRIOS: Anual ou semestralmente, os industriais e os comerciantes passam ANJO SEM: AZASMENINO YLMAR em revista as atividades e transações do período anterior para aquila- COM: Van Johnson _ June .Completa, hoje, o seu 4° aní- l I I

-versárío natalicio o interessan-
arem

(bOS seus gan �os ou preiuizos e traçarem os planos para (l'i

jl,e-l AllySo. n _ Bulch Jenkins -_ IIna
ses, su sequentes. Não somente a pr át.ica o uso e as exizências levais MIl-te n:enino Yl�ar, dileto filho
deter.minam o Jenômeno 'como o próprio 'intere�'se da em;resa o �"i,.,.('.. I

aN� ,e . . 1) J ' I d 'rdo pintor catarínense sr Acary ] O .

I'
..

" .'0 progr ama,. OI na a e-
.

.

.

capita ísta que mverta o seu potencial econômico o capital e " «ré- la N' I 2) D t Pas s ,'l-e de d Honorína' ,« - . .

,.
� aClOna. ou or -

,

. dito, n.ao pode pei-rrutir-se que os anos e os exercícios passem S('P1 que ri'Ilho _. D h C'I 'I. .. .

esen o o oru o
proceda a um estudo das conquistas e a um balanço das persocctivas Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

..

S,RA.· ADi' GÃROFALi;is" que surgem as suas inversões. Não procedesse ele a exames per ió-ticos J LIVRE. Creanças maiores de 5

RIBE'I.RO
e detidos e não conheceria dos males que estariam corroendo (' seu anos poderão entrar na sessão de

, ,

ta id t
patrimônio ou das virtudes que propenderiarn a beneficiar a si e aos

Amversana nes a a a a .

5 horas.

d A'd' G- f 11" R'
que com ele entraram na empreitada, se promovesse estes ou aqueles

-ex�a. s;.. 1 atroda IS 1- melhoramentos, estas Oll aquelas medidas.
. _ ,

-

beiro digna consor e o nosso N'- .' '" ..
ROXY, hoje ás 7,30 horas

'd t d T I
ao conta o comerciante e o Industr-ial, ao fim do uno ffl1anCC1- Ultima Exibição:preza o con erraneo r. e mo, . I' t . . ...

R'b
.

d d lt fIo, exc usrvarnen. e a margem de lucro ou o prejuízo verificado Vai CORRENTES OCULTAS
,'l e�r?, ad vIogAa pO eI a o

t ucn- além desta operação meramente contabilistica, mecânica RI>')[·esen- 1"'0"'1 R b t 'f I K u
.

·'Clonano O , . , ., nes a a- 1 ".
. ...... v , 1': () er ay OI' - a .. Icn-

it 1
a-lhe rnui tn mais a oportunidade que tem para analisar a marcha dos Hepburn _ Robert Mitchum'pI a . negócios, para sentir a pulsação do mercado e para conhecer o interes-

f neN 1) N ti
-

d
-,

. .. ... -....... •••••• d 'd O
_.

o programa: l o IClas a ;)c-

SR. MARIO COUTO
se o

ianificar OI', que este desejaria comprar, quanto e como com- mana _ Nacional. 2) S. Salvador

Transcorre hoje o aníversá- pro.lI signi icam para o.habi l industrial e o comerciante avisado muito
_ Viagem Colorida

rio natalicio 'do n�o distinto
mais do que o lucro. E que conhecendo da posição e das tcudêncías Preço: Cr� 3,20 uníco

conterraneo sr. Mário Couto ?a enorme ma:sa dos consumidores que poderão produzir e vender Censura até 14 anos.

..alto funcionário do Ministéri� Justamente aquilo que é objeto de procura, que é disputado ou e�ile é
, , .

da Agricultura. Muito relacío.
de consl�mo. cert�, obrlgatório, As fabricas C1�veredal'i.1o P?l' .um rumo .IMPBHIO, hoje ás 7,30 horas

nado nesta capital, afável e de
e .a.s maquinas I eal�nt�das �)rOSSe�llel11 f'ebr'Ilmente multiplicand., as MUSEU DE HORROUES

distinção invulgar, o ilustre lltllJ(ltd�s q:lC o comercio aceita e distribuí a milhões de indivíduos, no COM: Pat O'Bricn

nataliciante será alvo de ex-
mune o Inteiro.

SEGREDOS

pressivas homenagens dos seus
A vida econômica da 'nação é a soma das economias das empresas r:O;"f: Pierre Blanchar,

'inúmeros amigos, às quais nós que a dinamizam, quer agrícola, quer- de transformação, quer de j':iJl1S-
•... _ .••..• , .. , ... _., ••• , ••••..••.•

nos associamos. porte, quer de distribuição. Se alguern mal se aloja no mecanismo de ODEON, hoje ás 7,30 horas
....... ,_ ,

qualquer delas, de imediato o dano se manifesta no todo. �ada que " NÃO SOU COVARDE
SGTO. DJALMA MORAIS ob,�itere a empresa agl:ie?l� Pl'ej�dicará �ol11ent� a esta. O efeito prDS-, COM: Robert Lowery ._ Phyt
A data de hoje consigna '0 �e",ue como. naqu�la lei f'isica

..
A II1terd�pendencla dos fatos econômicos 111s Brooks _ Hoger Pryor _ Mary

aniversário natalício do sr.
e lima realidade í natacavel e iudestrutivel. Se a agr-iculturu é ddreiea- Treen

Djalma Morais, 3° sgto., da te, mal aparelhada, técnícarnente desprovida, é certo que os "efj(,s.os No programa: 1) Cine Jornal
nossa Marinha de Guerra, desta anomalia, surgirão logo mais na industr-ia em geral, no comércio, Naeir)llal. 2) A Ciência Popular
atualmente residihdo no 'Rio de na própria "estrutlll'a polít-ica da nação; -

. t. Short .

Janeiro. :f: por isto que as classes produtoras ex'emplificadas e fortalecidas Pl'CÇ-O: CI'I'; 3,20 unico >

nos beneficios advindos da Conferência de T<!rezópolis, repetem }�glJra Censura até 14 anos.

'l\'lARIO KLET'1'El\1BERG COUTO laquelc magnifico cspet:ículo de unidade e de brasilC'ilismo. Os respfJ'll- ., , ', _

A data de hoje assinala !l paSSA- rS�vci.s pel� continuidade econôl:lica do pais nã'o podiam alheiar-sc:lO EI'IPEHJAL. hoje ás 7,30 horas
'Sem do aniversario llatalicio do ti anse pOI que atravessa o Bras!], sem pecarem enormemente cOhtl'a o CIUma Exibiçã'o
nosso distinto correligionário MA� !p!'esente e <:ontl'a as gerações futuras. Era mister e é um dever que .lhes A REBELDE
RIO KLETTEMBERG COUTO, Di- ;Í1�I)Õe a responsabil�dade de fautores do progresso nacional, o se reu- COM: Bm'bul'a Stanwyck - Van
Tetor do Pôsto ele Caça e Pese'!. (ks- lllI'em para, em COllJlIl1tO, conhecerem, estudarem e formularem u tera- Heflin __ Hichal'd Bart
te Estado· !p['.lltiea II s.er ,ll�ada pa�'a garantir a tranquilidade e reajllshll' a e,">n')- No programa: ") O E"porte em

Companheiro de velha g..!ardJ. mIa em pnnclj)Ios sadIOS dentro de uma deretriz ampla, mas., ulIi.ca e Marcha _ Nacional. 2) Met�·o .Tor-
:MARIO, courro, é um desses amigos comum.

.

naI _ Atualidades
(IUe csteve sempre na linha de 1 Ara xá, sede da Segu nda Conferência Econômica que as classes pro
frente na!; ;pugnas políti.cas e 1) dIa ;dutoras promovem, patrocinam e realizam, receberá de todos ;)S I_lua
<ie hoje dará ensejo para que veri-, dralltes do território pátrio, uma dose de colaborarão. As grandes e ,1S

fique? quanto é e�t�ma�o. !pcq.uenas unidades fcd�radas, os_Estados Industriais e os tipicamente
As llnuneras fehcllaçoes que rc- ?gl'lcultores ou pecuarIsta, estal'ao naquele certame para dizereIll e

eeberá, juntamos prazeirosamente 'mosl!'arem as Sllas necessidades, os seus anseio!; e os seus objetivot_ To
as de "O ESTADO". das as delegações' que vão acones à arena onde se escalpelará a �cono

• • . . • . . . • • . . . . . . . , ... - .. - . . . . • • .. mia nacional e onde se dissecarão, até as ultimas causas, os ohstáculos
FAZEM ANOS HOJE: que teem constituído tropeço do nosso desenvolvimento, levam comigo

- a sra. d. Olga Valente d'A- a experiência c o conhecimento das aflições regionais, daqllele� males

campora . que mais de perto e mais a millde lhes estão a prejudicar e a amortecer
- a srta. Carmem, filha do os esforços e as energias.

sr. Acácio J. da Silva, viajante O panorama da situação nacional tral1sluzirá destes depoimento<:, As
<la Casa Moellmann. razões serão identificadas, o diagnóstico será Pl'ocessado com absoluta
- a sra. Sezária Silveira. cC.lieza e (l remédio, o único e o exclusivo, tambem será apontado por

. . . . . . . . . .. •. ,estes homens que sentem em si e nos seus negócios o crescimenlü ria
AGRADECIMENTOS: aY3]anche funesta, d uer!se imprevisivel.

Subscrito pelo sr. Adriano Ainda êsle mes estaremos, no Brasil, passando em revista os <fuces-

Mosimann, recentemente in� sos C' fatos econômicos dos últimos anos. Como PO\cO previdente, ah:rta
vestido no cargo de diretor do do pelas c.lasse que forjam e dinamizam a riqueza, vai o cidadão bra
Instituto de Educação, recebe- sill'Íro ouvir e conhecer a extensão do mal que o sufoca e o inhH)(! de
mos atencioso cartão de agra- crescer mais, mllito, como é do feitio nacional.
decimento pela nota que inse- Aguardemos os resultados ela Conferência de Araxá com a espel'an
riÍnos na edicão do dia 9 do cor- ça de que dela sairemos mais I'orles e mais dispostos ii. afr:ontal' o ful.u-
Tente dêste matutino. roo

./Renovamos nossas felicita-

-çtses ao ilustre educador con_

terraneo e nos congratulamos
com o sr, Governador do Esta
do pelo justo ato.

Margarida
Margarida.

Preços: Cr$ .5,00 e 3,20
Censura até 14 anos.

Amanhã, RITZ e ODEON
VITóRIA AMARGA

Sábado, HlTZ
A ESPOSA DE MONTE CRISTO

Domingo, RITZ e ODEON
SANGUE E PRATA

MAU·TEMPO
NÃO SAIA NUNéA

A V ISO
A Di reloria de Obras Públicas - Serviço ele Luz ·e Fôr��a - avisa

qUe serão racionadas nos dias abaixo relacionados e 110 período das 17
às 21,30 horas, as seguintes :wnas:

Dia 12 - 43 Zona - Servida pelos transformadores situados na

Ay. Mauro Hamos (próximo à praça General Osór.io e rna Dr. Ferr-cir'l
Lima) e rua Laura Caminha Meira.

Dia 13 - 53 Zona - Coqneiros, São José e Palhoça.
Dia H - (la Zona - Estreito,
Dia 13 - 1a Zona - Pedra Grande e rua Duarte Sehute].
Dia Hi - 2" Zona - Saeo dos Limões.

I Dr. (LARNO G.
GAI.LET1'1

ADVOGADO
Crime e cival

Oon.tituição rl. Soc:l.dad••
NATURALIZAÇÕES
Titulnl D.olcl'llt6rio.

ElIcrit6rio e Resid ''\0 ;.0
Rua Th·adentu n.

PONE •• I t68

•
;o,

Chorou lágrimos
de sangue
Varsóvia, 12 (U. P.) - O

Colégio de Bispos Católicos es,
tá- investigando as noticias de
que uma imagem da Virgem
Maria, na cidade de Lublih, es
tá vertendo lágrimas de san

gue e água. Uma testemunha
declarou que a imagem mila
grosa restabeleceu a visão de
uma anciã e de uma jovem ce

gas. Milhares de curiosos acor
rem á catedral de Lublin, a
fim de ver o quadro. As autori
dades eclesiásticas dizem que
estão tendo dífíeuldaqes de
controlar a multidão.

Homens Rejuvenenldol
porTritamenfoGlandurar
F<04!ient.es ieiM,it� ou mícçõell 00-

taY'n�JJ, ardênci�" reftídUM erorenquioadoa
na urill". dOr nw.-lr,v.,e da espinM lior""l,
na. tngua., nu pern�l nClVosialIlO. debi..

lidl!rl�. pr.roa de vigor. podem ..... e!!>\t

audoa P<l" !lma eufcrmidade "" pr6�tat".
Estil glAndulu é mn dOI! mais importante.
ón:lire m..""ulino.. Para ooutro!a. ílbtea
trtillstôrno5 e restaurar l'a.pldamellte a.

saúde e o yígor. !!liga o novo trat�ment(l
cientifico ebAIllooo 1l0ge"•. Muroo que
eeu sofrimento !Seja 3ntijto, garantimos
que Rogena o alivjal'�, revigoriundo �ua.

gl!\ndula pro.tA!i.a e b.endo tom que
V. �e sinta tnuitml aUln roais jovem. I'eca
Rogena em qWllqu& farmlÍ"''', N08SB Il"
ranti" é a oua melhor proteção.

R
.

- indicado no t·ta

ogena t..lllento de ".oat.,,-

tites. uretlitea " ci.t'te.o.

EMPR�SA SUL BRASILEI'RA
DE ELETRICIDADE S. Ao

- EMPRESUL-
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 - Dlll8JIJ,oiJ
-'Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampada5
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e ctit6rio á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" JoinVile Sta. Catarina
- Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE ...
- PROGRAMA PARA JULHO DIA 16 SÁBADO - MAGISTRAL SOIRÉE

"BOITE ENCANTADA" - MÚSICAS - LUZES - ORNAMENTkÇÃO SURPREENDENTE "BOITE ENCANTADA" S�RÁ A z- FESTA ORGANIZADA PE
LOS ESTUDANTES CATARINENSES PERTENCENTES A UNIVERSIDADE DO PAlRANÁ - TRAJE: SENHORITAS: AZUL - BRANCO - CAVALHEIROS:
PASSEiO - INíCIO 22 HORAS. DIA 30 SÁBADO -� GRANDE SOIRÉE DE ANIVERSÁRIO" DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANÓPOLIS. NOTA:

PARA TODAS AS FESTAS HAVERÁ RESERVAS DE MESAS.
GRANDE SOIRÉE UNIVERSITÁRIA NO PRÓXIMO SÁBADO DIA 9 - NO LIRA TENIS' CLUBE EM HOMENAGEM AOS VENCEDORES DO TORNEIO
MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE 1949 E PATROCINADA PELO DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS. AS MESAS

PODEM SER RESERVADAS N A RELOJOARIA MORlTZ E COM O DIRETOR SOCo DO DIRETÓRIO A:ADÊMICO DA F. C. E.

!

i
r

�()'-'<)-()�)�)�()_)_(>.a.()4IIIrM)�)4IIIIIIH)�.
�

,:1' *.J i
�.� �
'� i
I Transportes aéreos limitada I
�, 2as. 4as. e 6as:.' Rio - Santos - Paranaguá - Curitioa ,

- Joinvile - FlorianópohiS Lajes e P. Alegre.
3as. 5as. e sábados: P. Al-egre -- ;".;.jes -- 'Fhrianópolis

Joinoüe -- Curitiba -- Paranaçuá -- Santos e Rio.

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 ioqares.

I Agentes: Fiu.za Lima & Irmãos I
,

I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 I
•

C-.=t-E-R-'EM

BOM NEGOCIO
para quem poseue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

I''êrta de 10'/. ao ano com recebirnen to de iuros mensais.

lnforrnacões nesta redação -.

------------------------------------------------,

I •••••.................•.•..••••••

Auxiliar de
Escritório
Importante organisação co

mercial, precisa de um rapaz:
com pratica de escritorio, que

I seja bom datilografo e que es
I teja quites com o serviço mílí
tar.-
Informações com a filial

VARIG

,

Se te coça, não te coces!. ..
Passa MITIGAl, que isto passa!. .•

se é BAYER é bom VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL
.. Representações

l"1RMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM sÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A Ci\IXA POSTAL, 245 - SÁO PAULO.

• •• lO •••• - ••• • �._ ."*.. . ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

HEMORROIDES
nh �4 MAis
éST! fSPfClF/CO rRIIZ.
ALIVIO IMé1)IAfOI

Departamento de Saúde Pública
Mês de Julho - Plantões

T I � 1
16 Sábado - Farmácia Catarinensc - Rua Trajano

. ranspor es \,.,0 etlVOS 17 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano

SRS. PASSAGEIROS 23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano

PARA 24 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano
ITAJAí - .TOINVILE e CURITIBA 30 Sábado Farmácia Santo Agôstínho - Rua Conselheiro Mafra

Os nov,os. MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore- 31 Domingo Farmácia Santo' Agostinho - Rua Conselheiro Marra

recem O rnaxrmo em O serviço noturno será efetuado 'pelas aFrmácias Santo Antônio e

CONFORTO E PONTUALIDADE Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.

Carros para 14 passageiros _ Poltronas individuais Pulman A presente tabela nilo poderá ser alterada sem prévia autoricação
. .

H O R A R lOS: dêste Departamento.
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.,

�
.

Departamento de Saude Publica, 24 de junho de 19'19.

Carro Ide Fpolis. a Joinvile rios dias úteis: Partida às 13 LUIZ OSVALDO fi'ACAMPORA - Farmacêutico-Fiscal

hora.s,
.

podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se
guinte ás 6 horas.

.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-
dendo-se passagens.

.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de su as mercadoria,

Agentes em Florianópolis CAR.LOS HORPCKE S. A

A aç10 benéfica da Pomada

.

Mao Zan, preparada espe
.

�:almente para todos 08 ca-

808 de Hemorroldes, ê Ime

diata, alivia 3S dõres e oe

pruridos. acalma e evita a�

complicações Infecciosas das.

ulcerações e varizes hemsr

roldals. A venda em toda",

as Parmaetaa em bisnaga
com cánula eapeeiar para

facilitar a aplicação.

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

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

Tronaport"" r�gu'Qr"'li; de COTgO!il dOpÔi'TO o e-

.sÃO FR4NVISVO O� SUL para NOVA VORI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO -. Ou nta telr. 13 Cle Jt.tlho .e 1949 5

.'
,.

• • •

!Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

t.Sllvelra, 29

Horário de consultas: j) ás 11

rb.!.
Sáb�dos: 14 ás 17 hs.

Clinica Cirúrgica

CIRUítG.I\ GERAL
®08 Serviços dos Professores Bane-:

.dieto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Oonsultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

;,Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

(,Diagnóstico, controle- e tratamento I
4&pecialízado da gravidês. Distar
�i08 da adolescência e da menopau
....... Pertubações menstruais, 1 'l�1".

I,mações e tumores do aparelho geui
.·tal feminino.
-Operacões do utero, ovários, trem
"l}8J!, apendice, hérnias, varizes,' etc.
"Cirurgia plástica do perineo (ru
"'''mr�)
.ItSSISTENCIA AO PARTO E OI"E-

RAÇõES OBSTÊTRICAS
!�oenças glandulares, tiróide, ová

Hri08, hipopise, etc.)
.

;t')tsturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.

'<Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
<.1 ••61

Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.
,�rus e SOUla - TeI. 846.

-on, POLYDORO ERNANl DE .S
THIAGO

Médico e parteiJ'o
4)0 Hospital de Caridade de Flo-

rianópolis. Assistente da IMaternidade
<'Doenças dos órgãos internos, es se-

I

clalmente do coração e vasos

X!Voenças da tiroide e demais gían
dulas internas

"Clinlea e cirurgia de senhoras

-IPartos
"'.FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
moGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTA�: -
Diàriamente das 15 às 19 ho

-:t'as.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trompowakí 152

Fone manual 766

Dr. Mário Wen.d'haueli
'·Cllnico. médica de adulto. e erilnÇ41
. OonsultórJo - Rua João Pinto. 16

Teld.•M. 769 -

Can.tI Ita das � ã. 6 bor".
auidênela: PeUpe Schmidt \!l. '1.

Telef. 81:1

ftib!!'it·Qt>.
u-tr}H:o

-,

Dr. Guerreiro da
Fo-nsec8.

Carros para o interior do Estado Bom
O horário dos carros de. que é. âgente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
'.

EXPRESSO BRUSQUENSE • Diariamente - Brusque 16 horas
14 horas

16,30 Iaoras
cl excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2'., 4a. e 6a• feir�s
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 6a• feiras 12,10 horas

binóculo
Grande Vi8ã�

Veterinarios
• Visão maior c: mais perfeitaO I!II'STITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis}. que a de um bom binôculotem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros alcança quem tem aólidae Farmacêuticos, ·que está iniciando o lançamento de uma grande série' instrução.dêsses produtos.

-

BODa livros, sobre todo. 08Os primeiros já a venda, são i .

essun tos:SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA(\60 g.
Rua De rdoro, 33 - Florian6poU.VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
c._............. . ....•.....• 4lOú cm3.

.

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3. VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

pletamente nova, marca RAIM.'\NN,VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
com transmissões. Ver e tratar nade 100 cm3.
Cia. Florestal de Santa Catarina. no

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElECiÃHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

.Plcnno

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 _

Florianópolis
• ••••••• e_e' • • • • •• • ••••••••• " " .. " • �

SENHORITA! •
A ultima creação em retri
getan te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

IEspecializada em artigos para
Dr. Roldão Couoal I

. homens
CIRURGIA GERAL -- ALTA &1 RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
RURG�HORfs°�si.�TtsP; I ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

Formado pela .Faculddades�� pMu�-1 MANTEM PERMAIITENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAStina da Umversidade e..... a • H

onde foi assistente por vário. ano. dOI PARA HOMENS
Serviço C;rú����&dN!'o�. Allpio'

ARMARINHO. EM GERAL _ CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
Cirurgia �o estõmago e Tlat eln:_ul&: TAS PIJAMAS CHAPEUS ETC.

=:���:�:f�� Tudo pelo menor preco da praçaFelipe Schmidt, 21 (a1t08 da Cal,!! ».,

C
•

f'Re.idéncraa:ra���. i.��e;�. lj�Jor. 170; Far.a uma visita a nossa asa e ren IqueTelef. M. 76. \I

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

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
D MI"lioo SI"moo ill Tratamento e OperaçõesJur. V Residência: Felipe Schmidt, 99

P"
. Telefone: 1.560

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

Consultório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-
28 - Telefone 1.307 I

te curtos. o Instituto Pinheiros. não manterá grandes e�t�ques, atende�.Consultas: ÁS 11,30 horas e à tal'·

I
do, entretanto, a qualquer pedI�o dent�o do prazo mm.lmo necessázio

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, aSSIm, serao sempre fornecídos com abso-
Residência: Rua Vidal Ramos n. 'uta .garantia de atividade máxima.

65 - Telefone 1.422. I Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve--

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra
Clínica Médiêa e Cir:úrgica cio

Idiarréia
infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra.

DR. AUJOR LUZ Bouba Aviária, Va.cina Contra a-Peste Suína, etc .

Médico-Operador-Parteiro . Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as' doenças
Doenças internas. de Adultos e ' dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Crianças nento de Veterinária.
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso-

..postal, o iNSTITUTO PINHEIROS aten,
Doenças de Senhoras - Partos - derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

Vi8S Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante.
- Pulmões - Estomago - Ftgado

Tratameni� da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atrâe do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás fi

__ Fone 841. FLORIAN�POLIS

Rua Felippe Schmidt 48

Produtos

lOJa Dns cnSEMIRBS

Dr. r.�lo 'oat.. nossos prevos e "artigos
Clínico e operador

CotIlultório: Rua Vitor Meir.,lel, 16.
Telefone: 1.405

CIIn.ulta. da. 10 ás 12 e da. 14 iI

IS hro. Residência: Rua Blumenau,
22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Ca1'alcaatl
Clinico. exclusivamente de criança.

R"a Saldanha Marinho, tO
Telefone M. 7S2

-

DR:-A:-SANTAEiÃ�-
(Formado pela Faculdade Nacio
nal' de Medicina da Universidade

do Brasil)
"Mico por concurso da Assistên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
n.lnterno de Hospital Pslquiá·
trico e MantcOmlo JudicHi.rio
"

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de Mi
sericórdIa do Rio de JaneIro
OUNICA "'�DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultõrto: EdHício Amélta

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

ralho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Con�t1ll.ór!o - 1.208.
Residência - 1.305.1-

DO
5ÉDE SOCIAL:

po�ro Al�G��,
I

RUA VOL(JNTÁRIOS DA pATRiA N,o 68 • 1.' ANDAR

CAIXA POSTAL. 563 _ TELEfONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

. ........•...............•..••.••

smi.al, Gravatul Pijame1
Mels, d••�melbote.i pelo. me
oorea prece. ,6 oa CASAdMIS
CELANEA - RUGO. Marraj
. ". . . . . . .

�

..

_

..

� �
� .

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36.

Florianópolis

Dr. Lindolfo A.O.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Conetituiçõel de lociedadefl!
• ler"içoll core!;1to., em oeral.

�01'ÇJaniza.çõe. COI> tabei•.
RegistraI! e marca•• dihpondo.
no Rio, de corr..pemdentll.
Eacrit6rio: Rua Alvaro di

COl"ldlho n, 43.
Dog 8 àll 12 hora.,

Telefone 1494

ESCRlTÓRIÕ-momUARIO A. L.
ALVES

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

Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Ienestres
rranspcrtes Maritimos .

Acidentes PessoaiS
Automovei.S .

, Incendio
(as(os <,

t
I

i

-
'

,

Sucursal de Santa Catarina
, Praça 15 de Novembro, 22 -.- 2� andar .

\
,. .

I'clegramas: PROSEBRAS
_

Caixa Postal139
)

. ,

I

.

,

TELEFONES 1388 -- 1324 '

.ceíta Agentes no Inferior
------------ ._--_' �._._..._.

f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Da Fábrica co consumidor.-- Grande estcque recebell a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpelis ....

_'I C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonee..

,iêlhdo mais outros beneficios de carater assistencial.
-

Representante em Florianópolis: ;,; ,:.;.,�.,�F ;
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além d. JÓu.

inicial de Cr$ 111,00 apenas.
Participaçio aos l1ler..

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno iii cnltivada

! (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bai7'ro-Barreiros:
t Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

,
6 casas de madeira e uma de material. \

l' I F'loTianópolis - nesta reda�ãoT�T��critório i. de A L. Alves:
+ Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

,

Blumenau - com ° sr, Christiano Knol1. no Hotel Cruzeiro.

Aceita-sa :r>presentonte no intedor do E3t�do. Carta-;; poro
Caixa Postal 139 - FLorianópolis

• S" viaja? Reside no .Interior .. t2i'..ina�;;e�� .��::
.

v. S. VIaJa ? Reside no. Interlor ? .A.dqUl_;a um Catalogo de Moedas amigo analfabeto. levando-o a um

tJga� do Brasil e �nnque�a� depres!i�: ,

.

.

curso da alfabe.tizaclio no GruliC
Pesa em qualquer ];vranLde.!Jonan?DOlIs. CU,sLQ. Cr$ 20,DO. Pelo Escolar São José; na E8(lola Indus,
rreio Cr$_ 25,00; pedidos

_

a Jose Claudino da Nóbrega. Rua General !.rial .de Floria.nópoli8 ou na· Gat&.
tencourt, 91, sob - Florianópolis. dral Metro.ll-olitaIl&.

Industria de, Maquinas' Agricolas
,Nardini Ltda.

A maior e mais· aperfel coada Fabrica de

Maquinas Igricolas, Tornos, Teares e
ArtiBos de Cutelarias -

Fabrica em Americana - Esta.do de São Pau10

r�gpPºsºntan t,gS g.){�llJsi\(os papa o Estado
<1t.,� banta @atapina

Industria Comertio e Seguros Kool S. 8.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andor

Caixa Postal. 139 - Teiejcm» .� 1324

End. Tel. KNOT
<Satôpina

Arvores frutíferas

''1

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nU

melhores qualidades oferece ° grande Estabelecimento de
,

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

----------------------

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, -N. 33)

I ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAF'ICOS

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL -- ENTREGA
RAPIDA

"VI;RCiEM ESPE.CIALlDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE Itt'larc{) le�l.q

TORNA A :ROUPA BRANQUIf-1H1M ...\

r==��=======���-"=--�... --�--�.--�-�-�.----'----�-;---__.__....-�..;;.__.;;;;.;:;;�

I'],A'- .

�

..I•••••••••� ..
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no passado 1 Vigilancia .em torno
de um oavlo russo

13 DE JULHO Filadélfia 12 (U. P.) _ O
Somente �gora a S�eiedade d�

S' d' Gu'd C ta, Cultura Musical anuncia o seu c ln,
A data de hoje recorda-nos que: :

erVt1?O 'e

t t
ar �-'l-?s �s

I
cêrto de aniversário, premi la q'I�

- em 1553, chegou a Bab ia 0 2° man em cons an e vigi anCla .
.'

tô . d gueiro ru"sso fOI ao atraso, por motivos c;;lC
Governador Geral do Brasil. D. em OI no o car

P I I d'"
"D itrí Do k "que chegou J,l1estre, e uso c rama e o:'(lenl

Duarte da Costa; mI II ns oy , . .'"

_ em 1G32, em Salinas, arredo- a êste pôrto para descarregar
técnica .

míné1'1'0 de ferro. O Lourival de Almeida, 'ai::( 'ra
res de Recife, os holandeses Ic.ram d "t

Logo que o referido navio an., presidente, antegozan o o elllpo
repelidos pelo General :\1atias de .

"d tã d
C0110U no meio do rio Delawa- prnnu 'e sua ges ao, respon e ��s

Albuquerqu e; . . I
re, uma embarcação de patru- pessimistas, com aque as vr'ga�

- em 1640, o Povo e a Munir ipa- .

t
lha do Serviço de Guarda.Cos- mato-grcsscnses: "não III ercssa

lidade de São Paulo expulsaram (;5
,-

b
tas começou a fazer círculos atraso; - vamos ter um om lHo.

[esuitas, por se terem estes se ms- P t P
. "

em tôrno do barco russo, im- grama ergun em ao risco ...

nifestado favoraveis a liberdade
pedindo que outra embarcação A verdade é que um bom c()!l�fr.

qualquer se aproximasse do to está sendo cuidadosamente

"Dmitri Donskoy". Os círculos parado afim de ser oferecido

portuários acreditam que esta Ilo rianopolttanos amantes da Iloi

vigilância tenha por fim impe- música. Será mesmo um desmenj

dír que pessoas entrem ou do aos que já querem ver a �inf!

sáiam do navio. nica acabada. Infelizmente nen- to!
dos sabem das dificuldades par

preparar e equipar uma Orc!:l.lhh
Sinfônica, que vive sem verbas .01

quasi sem elas) e com um pun!lad'
de sócios, elos quais muitos chcrai
os dez cruzeiros que pagam mensal

mente.
O mestre Lourival entretanto, alli

mado pela turma da velha glw.rd,
vai arremedando a torto e a direi!
- teremos concêrto a 22 ... o att'�,!
não interessa.

,Hoje Orquestra Sinfônica

Florl.n6polls, 13, c:te Julho de '949

SATURNO

Grande desastre ferroviário
em São Paulo

Quatro mortos e quarenta feridos no
sinistro verificado perto de Cafelaodia

dos índios;
- em 1724, o Capitão-mór 1],1

Laguna, Santa Catarina, Francisco

de Brito Peixoto ordenou que IodoSão Paulo, 12 (A. N.) ..,

Informações procedentes de
Cafelândía dão noticia de que
o trem de passageiros que saí
ra de Bauru para Lins, desen,
volvendo grande velocidade,
descarrilou no meio dia de ho

je, nas proximidades de Cafe
lândia. Até agora, há quatro

_ mortos, ascendendo a quarenta
o número de feridos.
CENAS DE DESE'SPERO E

HORRJOR
São Paulo, 12 (A. N.) -

Grave desastre de trem, ocor

reu hoje na cidade de Oafelân
dia, interior dêste Estado, cau
sando a morte de oito pessoas
e ferimentos em mais trinta,
muitas delas em estado grave.
O acidente sucedeu quando

urna composição da ferrovia
Noroeste do Brasil, procedente
de Bauru, dirigindo-se para
Lins, ás 11,45 horas, quando se

aproximava da cidade Cafelân
dia, ao passar por um curva em

grande velocidade, descarrilou
e tombou espetacularmente.
Cenas de desespêro e horrar

são contadas por testemunhas
da grave ocorrência, informa o

correspondente de "Asapress"
naquela cidade, que também
declara terem sido remetidos
socorros às vítimas das cidades
de Bauru e Lins e mobilizados
todos os recursos médicos de
outros centros próximos a Ca
felândia.
Informa ainda o represen,

tante de "Asapress", que mor

reram no acídente o maquinis
ta Antônio Aquirre Silva, Io,

guista Caciano Pereira, graxei
ro Claudino Seixas, fiscal de
trens Emílio Morais e graxeiro
Soares Silva, além de mais três

pessoas não identificadas, uma
das quais é uma criança. SERVIÇO DE -METEO

ROLOGIA

O PRECEITO DO DIA

A criança precisa habituar
se desde cedo a participar da
vida. Brnícando, divertindo-se
com outras crianças, é que ad,

quire melhor compreensão das
coisas e das pessoas.

Contribua para o desenvol-

vimento normal da personali
dade de seu filho, cr-iando-se

em contato com outras crian

ças e educando-o para a real i

dade da vida. SNE,s.
1'l-7-'\9

PASTA DENTAL
RORTNS01\T

aquele que vendesse armas aos ca <

telhanos f'ôssc preso por 20 dias c

condenado a G!SOOO de multa.
- em 1855, em Niterói, faleceu

Manuel Alves Branco, 2° Visconde
de Caravelas, nascido na Bahia a

7' de junho de 1797. Foi o redator
do Código do Processo Cdn1Í'i!:'1I e

um dos colaboradores do Ato Adcio-
nal de 183,1;

- cm 1867, o 3° Corpo do Exér

cito Brasileiro, comandado pelo Ge
neral Manuel Luiz Osório Visconde
de Herval, iniciou o desemb-irquc
(�111 Itapirú ;

- em 1892, em Joiuvile, neste Es

tado, foi creado um Corpo de R'lJI1-
beiros Voluntários, ainda h'J.ie
existente e prestando inestimáveis '

serviços aquela cidade;
André Nilo Tadasco

Está 110 órgão udenista que o conspícuo deputado
Fernando Melo apresentou ao projeto 163/48, J. se

guinte emenda: § único ao art. 3°. - "O aumento pre
visto neste artigo destinar-se-á, exclusivamente, co.n

nensar as ímportâncías relativas ao imposto de "Innus ..

iria e Profissões" que forem transferidas, pelo Estada,
aos Municípios, integralmente, no reajustamento dos

vencimentos do funcionalismo público Estadual".
Sem analisarmos aquele destinar-se-á compensar

e rugindo à complicação dos transitivos, predicativos,
pronominais, etc., não conseguimos decifrar a emen,

da. Que diabo disso será aquilo? Até ao meio da acres

centativa fomos bem: a finalidade exclusiva do au

mento feito pelo art. 3° da futura lei, será a de inde

nizar o Estado das importâncias que, do imposto de

indústrias e pmfissões, transferir aos municipios. A

quele integralmente, no reajustamento dos »enctmen;

tos do funcionalismo público Estadual, que segue Q

primeiro período, atrapalhou tudo. Se não houve pas
tel grosso, pelo meio, o enigma está perfeito. Como se,

rá possível aplicar exclusivamente numa coisa, uma.
coisa que deve ser aplicada integralmente em outra?"

Se, na compensação das transferências do Estado aos

municípios, o aumento, segundo a emenda Fernando '

Melo, tem aplicação exclusiva, como destiná-lo ao au- .

menta de vencimentos, integralmente? Figuremos a
'

hipótese: um engenheiro deve tapar um buraco aberto '

com a transferência de terras para diversos lugares ..
Ao lado desse buraco existe outro aberto com a,

doação de terra a diversos particulares. O sr. Fernan- -

•

do Melo surge no caso e determina:
- "Senhor engenheiro! Vá lá naquele monte, ao

longe, e tome a quantidade de terra necessária para,'
tapar este buraco. Tape-o! Mas preste atenção: a ter,

ra tirada daquele monte deve ser aplicada exclusiva
mente neste buracõ." Se o engenheiro lhe perguntas
se: - "E este outro buraco fica aberto?" - responde
ria: - "Não! A terra tirada daquele monte, lá ao lon

ge, deve ser integralmente aplicada no tapume deste
outro buraco!"

Se os leitores não compreenderam, muito menos

nós!
Se ao que a emenda visava era a aplicação do res

tante do aumento de imposto no reajustamento de

vencimentos, como arranjar saldo numa receita que
deve ser destinada exclusivamente à compensação das

importâncias pelo Estado entregues aos munícípíos?
A exclusiõidaâe da aplicação anula o saldo. Se não o

anular, anulada está a exclusividade. Anulando-a, pa
ra que emenda? Em caso contrário, isto é, mantida a

exclusividade, para que reajustamento sem dinheiro?
O sr. Fernando Melo,' cujas intenções não discu

timos, perdeu ótima oportunidade de deixar de emen

dar êsse soneto, que já anda a medir tamanho com os

Lusiaâas.

XII Ccnqreseo Nacional
de Estudantes

Delega�ão da nossa Faculdade de Direito

Previsão do tempo, até H horas
do dia 13.

Tempo: Bom. Passando a instaveí

sujeito a chuvas.

Temperatura - Estável

Ventos - Predominarâo 0,\ de

Norte, frescos.
Temperaturas extremas dr ho]e :

Maxíma 21,G � Miníma 17,0Seguiram ontem para Sal. dos Estudantes, organizado pe
vador os Acadêmicos Abelardo la U. N. E.
Arantes, presidente do Centro
Acadêmico XI de Fevereiro e ,

Viajaram os mesmos por via

Osny Gil Kírsten, representan- aerea, c;levendo :permanecer al,
tes dos estudantes da Faculda- guns dias no RIO, de onde se-

de de Direito de Santa catari-I guirão, em avião especial, pa
na ao XII Oongresso Nacional ra a Bahia.

Recuperou avistá
depOis de 18 aDOS
de cegueira
Hopkinto, Massachussets, 12

(U. P.) - O sr. Edward R. Ray

C h d A Ih começou, hoje, a acreditar em

ampan a o gasô o milagres. Depois de 18 anos de
Mais urna vez se revela a generosidade do povo de nossa cegueira, Ray, que é massagís

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação ta e cuja idade atual é de 63
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas fa- I anos, voltou a ver. Voltou a ver

milías. Os sectores visitados, assim -nô-lo demonstram: con- um mundo cheio de vida e côr.
"ríbuíção altamente generosa, quer em dinheiro quer em roupa Voltou a ver que sua espôsa
de inverno., .

'

"ainda é bela". Ray revelou
As zonas não visitadas sê-Io-ão nesta e na próxima semana. que o veu de obscuridade, que

tapava sua vista, desapareceu
inesperadamente, quarta.feira

A ..
à noite. A princí-pio, nada quis

Depressão ecenennca nes EE UU dizer, porque queria certifí-
• • car-se de que a volta da visão

Washington, 12 (U. P.) Em seu relatório semestral não era um capricho da sorte.
O presidente Truman admitiu ao Congresso, que foi objeto de Ray declarou que se achava
que o pais se encontra nos um- extraordinária atencão ]\�sta na cozinha de sua residência, ,

orais da depressão econômica, capital, Truman disse que não quando subitamente tudo se

p'O r ém, em lugar de reco, devem ser reduzidos 'Os progra- tornou brilhante. Ali estavam
mendar uma redução nas in- mas tendentes á reabilitação sua esposa Anna e seu cunha,
versões nacionais e ínternacío, das econômias estrangeiras e do Joseph Deegan. "Deus meu.
nais, tanto por parte do go- que suas recentes propostas pa. Passo ver!" exclamou. Acres
vêrno como de capital privado, ra animar o desenvolvimento centou que sua espôsa olhou-o
encareceu a necessidade de que econômico das regiões menos como se estivesse louco. Afinal,
o govêrno, a indústria e as fôr- desenvolvidas do mundo com convenceu aos seus parentes de,
ças operárias do país realizem inversões e auxilio técnico nor- sua recuperação da vista, de
um ataque concentrado contra te-americanos, devem eonti- pois que pegou nos objetos da
essa ameaça, mediante vigoro nuar avante sem tardança. cozinha e leu os títulos de um
sos programas tendentes a au- Acrescentou que tanto o Banco jornal. Ray pretende ir a. Branjmentar a produção e a iÜCUp8� de Exportação e Importação Rock, a fim de ver sua filha e
cão e a estimular o comércio e dos Estados Unidos como o netos, os quais ainda não CO-I'as inversões de capital no es- Banco Mundial aumentarão nhece, e para celebrar o alegre
trangeíro. } seus empréstimos no exterior. acontecimento.

I CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


