
BONS VENTOS 'O LEVIiM
Rio, 31 (V.A.) - Ilustra-lo corn ,]}!'::-;FEI'l'O O SONI-íO ])A r,A�J)JD.-\'rUR.\, '.J.-\o\!Ci-:\.BEJH.A VOL- Para falar com franqueza o me- milhares de COIt�iros em .nome do-

lIllR3._ curvatura do sr. Otávio Man- T:{ X. BAHIA - _\.TR.-\L':AIJO E,}l QLATRO '�.mS]!;� O P_-\üA:\lEYl'O nos vergonhoso seria jamais Ialar Ministério das ReTações Exteric rr-s,

:gabeira beijando a mão do GIlI. Ei , 1.'0 Fr°);,CIO�ALlf-:1�IO EHTo-\DUAL - V�-\LE, DJ<3 15 ?IlILHõ!':S, DjVJ- em Mangabeira, porque se) o seu Com o advento da Revolução d 30,
senhower, "o. Ra;dical", de ontem, DA DE 8-1 �HLHõES EE i\lTL'B 'fRATO DE 40 "lILHõES DO EMPRES- nom'e já constitue um pesado iusul- senvergonhmente quis aderir ao

ent destaque, publica o seguinte;" �íO PXCLISTA - ]i; _,\.I:'iUA QUEHIA SER PHES]J)E;\lTE DA REPU- to, tantos e tão graves, os seus cri_ movimento vitorioso, como poderia
As trombetas da publicidade d o m.rc.u '?! mes na v ida pública brasileira. ::\1IlS provar o saudoso e ilustre, general

.sr, Otáyio Mangabeira, o "dip" ca para que .) povo mais uma vez fi- Tasso Fragoso, então componente
marada que lhe atribue virtudes a esta capital dentro de poucos problemas baianos tratou cl(" jun- que sabendo alguma coisa a respe i- da Junta Governativa que assumiu

quando só é portador de V\CiOS e dias, para novas incursões pela to aos poderes federais? Quais os to do soba baiano, um não ser ia o poder.

pecados, anunciam aos quatro ven- terreno da politicagem, já que polí , interesses.do seu Estado aqui de- resposta adequada a todas as per- Mas' para que recorrer a êsse pas

tos que o governador mascavo re- tica, no verdadeiro sentido da paia- fendidos por êle? Como se compor- guntas acima formuladas I sado distante e vergonhoso, se p'}.

torna à Bahia, depois de mais de vra, jamais praticou. tou nesta capital o mascavo admi- o. m<*que nada fez nesta capital,' demos reportar-nos aos dias de h".

um mês de piroquetagem no Rio Que fez aqui o mulato
.
d�l1goso nistrador? Que fez? Que disse? Que além de politicar e no mais baixo je, deixando de lado, inclusive aque •

.de Janeiro, devendo voltar ainda durante esse mês e tanto? De que pensou? sentido. Por todos os meios pro. la humilhação do beijo depositado
curou tumultuar o prôblema. dI' su- nas mãos de Eisenhower ?

,
•

cessão presidencial, porque ces'lsi'i-
Olhemos para a ação do "'OV�I'-'sadamente alimenta a estulta l'rf:'tt,n- - '"

são de ser candidato. Mestl°e clica
nador da Bahia. O funcionalismo
baiano não recebe vencimentos háda copa e da cozinha infí lrra cse pe-
quatro meses. Longos quatro me.los corredores presidenciais ui ada

amanhã cedo, acreditando que o

honrado presidente na Repúb lica

ses de miséria imposta nor un-a

administração inepta, Nas Seere.
tarjas -do Govêrno, há falta de di-

desconheça o seu passo e !gllol'e a

fin.alidade das suas curvaturas to "a.
nheiro, existem "vales" no mon

tante de mais de quinze milhõesIamateques Conseguiu, por-muito
de cruzeiros. Nas diversas repa! tifavor um carro oficial para passear
ções há contas a pagar equivalen ,pela cidade a sua falta de compus-
tes a oitenta e um milhões de cru-tura política e administrativ» Mu,.
zeiros e para coroar esse .le:scala
bro o gover-nador baiano j,; deu

sumiço a mais de quarenta milhões
dos o�tenta dilhões de cruzez iros

conseguidos por empréstimo na

Mas a esta altura indaguemos das Caixa Econômica de São "Paulo,
credenciais que o moleque poderia dinheiro arrancado ao pé de meia

acaso apresentar, do lavrador paulista, para que .:\1al\-
Seu passado de sabujice e falo gabeira o malbaratasse em feste:

ta -de envergadura moral vem desde jos e comemorações perfeitamente
os tempos do marechal Hermes, dispensáveis, Estavam certos quan
Graças à sua falta de escrúpulos, tos 'protestaram por ocasião do
insinuou-se nas boas graças então empréstimo concedido ao moleque
tenente Mário Hermes da Fonseca, sestroso-

quinho e vingativo, Intr igou e ca

luniou até onde o aturaram. Agora
volta, desfeito o seu tojo sonho de
ser candidato.

Pergunta o

.,DaiIy Herald)
Londres, 29 (U. P.) .: O jornal

trabalhista "Daily Herald" comen

tou, de maneira sarcasüca, qUI:( al-
8'I1I1S g-ellios tornam-se loucos.' DO-

_, rém, que George Bernard Shaw
tornou-se semente tonto em seus
anos de velhice. Esse comentário
do "Herald" foi motivado pOJ' urna
curta de Shaw pub iicada ontem,
na qual acusou o govérno traba
l<11isLa do procurar começar a guer
ra de agressão contra a Russia 'e

ara qual qualificou o primeiro mi
JJj"tl'O so\"iéfjco� Joseph Stalin, de
"']Jalnflrj'e da paz na Europa".
"A cada !:le 81law - afirmou o

",�lcl'ald" - � ião estllpirJa, que, I
nao j}i)d.I'Il'H):'; Jl""!lwnecnr (',lÍadü",
Se adotas.;('mos outra atitude em

.af.eu(:ão ao Shaw ele outrora, al
gllern poLlcria confundir nossa re

ticencia como acôrdo com as diva-
, ga(:ões do Shaw abunJ."

.

O referido jornal recordou que
há um ano, quand.o um avião 'f de
caça russo se espatifou de encon

h'o a um avião ele passageiros bri
tani,co sôbre Berlim, Shaw exigiu
,que a Grií-Brelanha manfive,;se a

:farnilia do piloto nlsso, porém,
nã,o disse uma palaV1'a sôhee os

quatorze brilanicos que morrera:m

no desasLre.
"Temos ouvido falar em g,enios

'Qne se tornam loucos - diss'e o

"Daily Herald" - pOl'ém o genio
do sr. Sl1aw sofreu transformações
menos dramaticas. Converlen�se
.em e-sf.upide:rl".
menos dramaticas".

Um ioc8udie ,DO
SODado italiano

ROMA, 1 (D. P.) - Na sessão de
ontem do Senado, 'quÇlndo se dis
cutia a reLificaçã.() do Pacto do
Alâ,ntieo, um senador socialista
}Jró-comunista 'conseguiu algo sem

,precedentes na 'Camara Alita: - a

plansos calorosos dos conservado
res, so� o silencio absoluto das ban
.(Jadas socialista e comunista.

Com cfeiLo, o senador socialista
-'l'ommaso Tonello, do Partido So-
-cialista pro-comunista, declarou
q_ue não poderia aceitar o Pacto do
Atlântico, por se tratar de uma ali
ança militar:.
Logo depois, porém, inesperada

mente, o ,senadOJ' Tone]]o volLou
se para a ban<:ada dos comnu;stas
e exclamou:

-

. "Não mandem as suas l.egiões
vcrmelhas para fora da Uni.ão 80-
viélica. Fora ele suãs fronteiras,
.cada soldado \'ermelho eleixa de ser
l.Im socialista para scr' um assassi
J10!"

o MOMENTO

moço ainda inocente e "ing�nuo nas

quais Mangaba sempre se revelou
mestr-es. Mais tarde, m inistro das

Relações Exteriores, delapidou :1"

verbas do Itamar-ati- Quando aRe.
vo íucão de 1930. iniciou a' devassa
nas jrepartições e depar tamentos do

govêrno, encontrou o rombo deixa
do ))elo mulato beijoqueiro. O pro
cesso ai'nda existe, arquiYllclü pela.
excessiva bondade do presid<:>lite Ge.
túlio Varga'i. que não alimeutava

!
ue m alimeHI.<l ódiu.ii. Ainda por f,'I'

c;a da sua falta de escrú.pulc" levou
à falência o Banco dos Funcioná.
rios Públicoos, onde fez divida" de

Mas, se tudo isso ainda não
constituisse embaraço à apresenta;
ção da SU,l caudídatum, poderia
mos vasculhar o lado moral de sua

vidn e não seria por aí que '\iall;:;a·
beira escaparia, Bem ao eontrár .0,
sôbre êle recairia a condenação dos
homens ,de bem, aqueles que jaroa i"
conheceram posição menos �ol1.dig.
na com a honra de um home:m.
Esse o moleque que vai rf'gres·

sal' à Rahia. Bons ventos o Ievl.'"m,
cou( I) ;p.o,,",o !lf'!'·ar 'Pela ÍlumHt.:l "'i li',
impost; à brava terra de Cg"tra
Alves e Ruy Barbosa, digna de me

lhor sorte.

o caso do 'Hos'pital de ftraranguá
O vespertino o�sieionisLa publicou, sábado, lima nota

estúpida e caluniosa a rr-speí Iode uma subvenção federal, des
Linacla ao Hnspí f al "Bom Pastor", da cidade de Ar-aianguá,
e que, segundo aquele jornal sem responsáveis declarados,
[cm sido desviado pelo UOV('rllO do Estado. E' claro que, nos

lermos dt'serlut:ados em que foi escrita para uma folha que, à
margem da lei de imprensa e da Mica jornalística, não decli
na os seus dir-etores e redatores, aquela sério (le iu fúrnias
não merecia réplica, .iH. que não concederiam atenção aos anil
nirnos caluuiadorcs as ,pe��oas de bem.

-

Acontece, todavia, que o deputado Bar ros Lemos, ontem,
na )"sseml:JI(�i:J Legislativa, l"l'llI'oduziu as aleivosias do "Diá
rio", Jaz'endo-o, seni'lo cm lêrmos idcnticos, ma,q na mesma li
nha de volllntúrio e faC'ciocio alheiamento ii verdade elos falos.

L;�tl'<lnha-sE'-l.he, de cumeço, qLLe lre�onlle\.'q não exista uma

�E'cr('[,I!'j� ,lu ll)[c!'i,.l' (' ,T\l.'.. !il;a. Ü IJII�ll l'r(�klld(:- qW! se im

"pute a suposta ir!'i�511Ial'idadt'. ']'5.0 pstranbas, parece, lhe é a

urganizarão políLico-administl'aliva 'd-o EstaLlo que ignura
(jual a Secl"elaria fi (IUe, el'eLivamente, "e encaminhúnl. na

vóspera em busca de informações a respei! o do caso, - jnfor
mações que lhe foram prestadas c.om tôda precisão.

O 1'a10;'poi3, é que o sr. Barros f�em(ls não descol1'hece as

razões p01' que o H'o�pital nii.o c.hegou a rcccb�r fi subven\:ão
Jedcral, como também sabe onde se acha o respectivo nume

rário. Aliás, foi no comê(;o do aLual. eXof\l'cício 'que o Governo
do EstarIo, pela Seeref.aria da Fazenda, r,ecebeL.L a referida sub

\'pn,;ão, a qual Jicou em depósito no Tesouro, sob a rubrica
de depósito e"p,ecial dc;;tinado .

ao Hosllital "Bom .Pasto]'''.
Ali. ainda se encontra e se não foi encaminhada à .Prefeitura
de Araranguá foi porque oficialmente não te"e o Uo\'cl'no do

Est��do qualqu'cr comnl1ic<.lç:ão a respeito da solução do caso a

berto na direção daquela entiJacle hospitalar e qn�, dizia-'se,
tcye fim na SLla donçiío i:t .Prefeitura, - particularidade que
também não foi traíida 00 conhecimento d.a alta administra
,;ão do EsLado.,

J!:stamos informados de CjL1e, na sessão de hoje da Assem
bléia Legislativa, o bl'ilhan[,c deputado sr. Armando- Calil. res
ponderá ao sr . .Barros Lemos os dados dr que llão dispomos
,para esta nota mais apressada. E, estamos COl'tos, a.s ca

luniosas afirmações do representante do oposicionismo, serão
vul,verizadas, corno conyém ao mejlhor respeito aos ambien
tes parlamentares, para onde não se devem 1.eval' as pasquina
das da espécie da que, sábado, estampoü o pretenso órgão da
U. D. N ...

Não houve llen,)JUm agraYo à população de Arm'ang'uá,
;por parte do GovêrJ1o do 'Estado, que, seguod9 foi declarado
pessoalmenle ,ao S)'. :Barro i' Lemos, não tem a menor dúvida
em fazer enLr(,ga da subvenção, OJ'a em deposito, se a Prefei-,
IIlL'a documel1�aclamente JiZ()[" prova de que �he foi doado o

Hospital "Bom Pastor".
'Como se vê, o obsl,áclllo não é tão irremovível como o

quiseram fazer crer. Para afastá-lo basta que seja preenchida
uma formalidade de lei, all'avés da qual o Govêrno tome ciên
cia de que O dinheil'o, que se destina aos doentes de Araran
S'll:), pôde ser confiado J.3gilimamente à Pr.efeitura.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERlO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, �A SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT. ,

HORÁRIO: DAS li) ÀS 12 E, DAS 14 ÀS 17 HORAS •

DIARIAMENTE.

I

Entrará em ação a Rússia 'contra os
países europeus, por julgá-los

uma ameaça para ela
Declaração do senadOT comunista Umbe1·to Terracini, durante.

os debates para a ratifícação do Pacto do Atlântico,
Aceito por 175 contm 85 votos

H.oma, :30 \U. 1'.) - O SelJadOl' vos pal'a enfrentar o "grande pel'i
CÜl1lUlüsta Umberto Terradof de, , go" (Russia), d.o qual pareceis Lão
clarou que "a Russia entr�wa

t:JllI
receiosos.

.aC'ão antes que os' países ellropeu� Os debutes no Senado italiano de

estejall: completamente arl11'ldos". verão encerrar-se esta noite. de,
Falando perante o senado italiano pois que Vittorio Enmlalluelle 01'
durante os debates para a ratificu- J.ando, ex-primeiro ministro filo
ção do Pacto do Atlantico, Terracl- fascista, e o ministro das Relações.
ui disse que :1 Uniã'o Soviética agi. Ex.teriores CarIo Sfor'za, responde
rá - embora não 'esclal'ecess,e de Tem, ás criticas comunistas COllLJlIl
que forma - se julg'al' que a ,Euro- a politica exterior italiana,
pa rearmada constitui uma grave a- RA'l1IFICADO
meaça para eJa. Roma, 30 (U. P.) - Senado ita-
,Acrescentou que os Estados U e.i' liano" ratificou a participar,iío da

dos enviado ú Europa armas ohso- Italia no gl'Ulpo de nações do P�lcto
letas, na complementação dó Pac- do AtIantico Norte por 175 conLra
to do AUantico Norte porém que 81 votos.
tais armas serão inúteis c.ontTa <l Inicialmente houve um 3:cordOo
maioria das armas modernas r:.I8- no sentido de que a votaçà0 f'í,se
,gas. Afirmou que o rearmarnent') te- secreta, mas devido ao avançad(l Oft
rá apenas "êxito em apressar o a- hora foi aceita a proposta demo·
dvento de nova guerra." cr·ata-cristã de que o voto Iôsse
"Sereü,. armados - disse, :lirigin- por levautamellto da mão

do-se aos países do ocidente em'0- A'bsteve-se de votar o senador mo-
.

}leu - com equipamentos bé1'cos narquista Alberto Bergamini, aliás
que os Estados Unidos já reti,'ar:_1.m o 'único. Vittorio Emmannel!e Or
de seus arsenais 'por ohsoletos. que- lando que bavia declarado )]â'O '.'0-

l'em d�r-lhes os excedenLes anLi- lar por'que o Pacto do AtIantico era

(jruados da última guerra, porém uma imposição de "vencedores a

guardarão Sllas armas mais rnoder- vencidos", decidiu-se a "atai' conll'a
nas para suas próprias tropas. Ar- tal como Francesco Nitti. A fay:)t�
mar-vos-ão com aJ'mahler1tos menos volal'am o filósofo Benedetto Ci o�e

eficiente;:, que as do inimigo E C)iI! e o primeiro ,presidente da ReyLi
tal armamento tental'eis prc'parar- h1i�':1 italiana, SI'. Eurico de Njeolu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes

"TAL"

Alegre
}'ANAIR - 10,40 - Norte

ÓRUZEIRO DÓ St:rL, '.L' h;oo -
�rt,e ',,;,';

VARIG - H,40 Norte
PANAIR - t3,50 - !ul

Quinta-feira
,

'�"_'A", - 8,It � Joinville
"

. .', ,Carllftt.,� p,,�D�gu'á
- Santos e -Rjo.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - t3,50 - Sul
VARlG - i2,a6 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tS�fiIS

llicrte
CRUZEIRO DO SUL

!lul
Ui.30. -

Settta-fetra

Jolnvile

dos jornais norLe americanos. To

davia, o secretário nray observou

que a pergunta do "ataque" era de

Expr-IJ!!JIIO SIlo CJ,atóvlio - � -

SR'
.

7 .��f!v!açao ltajai _ lt\t)a1 - _II ao: e a U8 S 1a a tac ii r
ruo ,- ---

lti:S�: ::::= _ N�:_:la Alemanha livre
=����!?:-- Catuinen.e - Jo1aTU. provocará, gnArra
.A.uto-Vlaçio Catall"ln.nr.e - ÇUrlUba Washington, 29 (r�S) - o SCC

- ��� 8ul-BruU _ ,HIrto

.A1er..\ crc.tário do. Excrc,.ito, Gray, .1'0S,
p011-

- S horafl. (lendo a urna pergunta assegurou
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile -,

• ,

, '

13 horas. hoje a um grupo de jornalistas

6 ���!�� Sul-Brasileira Curitiba -

a1,QllJâes que 'se a Russi a atacasse a

TERCA·Jl'EmA
.t

Alemanha ocidental os EE. UU. de-
Auw-VlaçAo catarlneIIH - P6rtO .....

Ir" - 6 hora.. fenderiam a região "militarmente,"
Auto-Vlal)âo catarlD_ - Curitiba Tal alo seria um caso de guer-

- II horas
.Auto-Vlaçlo catvtn_ Joi!llY1le ra" - declarou Gray aos corres-

.

- • hora.

Aut'o, Viação catartn.eue Tllw-Ao r�onelentes alemães, que estão Ia-

_ 6 horas. zendo uma excursão pelos Esta-
Expresso lUa on.t6'flo "'7' Lqu.na

-

'dos Unidns para se Jaruí liavizarcm7 hocas.
F:mp�811 GIÓ1"i. - lACUJIa - 1". com os principias democráticos

e 11'4 horu.
!lXpreuo a-u-quena - BnlaQue -

l' horu.
A 'ltcrViaçlo Itaja.! - ltaja! - II JI.o.

raso
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Bras!lelra -

6 horas.
QUART.A-J'IllU.

AutcrVlaÇ\lo C&tarlnenn
,- ri horas.

Auto-Vlação Catarln.xloH
_ • horas.

, Auto-Viação catu'tn.n..

,-
6.80 horas,

�
Rápido Sul-Bras!1elra - Curitiba

6 horas,
Râptdo Sul-Brasileira Joinvile

13 horas,
Expresso São Cri.to....o - 1ACUJna

7 horas,
'

EJrPTeSliO Brusqu_ - aru.Q.u.
16 horas.
Aut.()-VlaçAo ltajal - ltajaJ - lI--ho

r&8.

Expresso Bru.,qu_ - NOTa 'l\Nnto
- 16,80 horas.
RodoYlãrla Sul Brull - �
-. borH.

QUINTA·FEIR..A
.Auto-Viação CatlU'lneDM -

Alegre - 6 horu.
Auto-Vh\ção ClLtarlneIlJle

- II horas.
'

Au-to-ViaçAo Caw!nenH
- • horu.
Ãut<>-Viaç1o catarlne:nM

1-
II horas.

e pane J.uto·VlàcAQ C'atarinenn - Lasuna
- 6,30 borR<l!.

Alegre I E�resS() São Crtsto'flo _.: LJ«una -

PANAIR - fO,40 -, �Norte
7 �::êsa GlÓ'l'la _ Lquna ,- • WI

'''RIO :f" '0
,'> - • 7 1/2 horas,

,T .....
.

--:: u,. _':.. orte ;t Ilxpresso Brtl8Q\lellH _ Br1wQuo -

PANAIR -<13,60 .� .SUI 1. horas.
_

\.:1'\GZEIRO "oo SUI>_- ta,55 � 'ru�l1to-ViaÇ!O cI��a!.;- Itaja! - 11 tiO-

_orte
"

. .'" RáPido, Sul-Brasileira _; 'Jolnvile -

...
-

'" 13 horas,
� Ter'ça-fet� �'�'�.r: Rápido Sul-Brasileira - Curitiba, -I,

• horas, '

,

'I-TAL" -:- 8,00 .:....:., Joínvllle - Itmpresa Sul Oeste Ltd.

,:-
X.peco - � ,

. Curitiba - Paranaguá - • horae. '

!
I

;
,

' SEXTA-FEIRA
- Sllntos e R o. RodoTlúla Sul BralilJ _;_ P&tto Alecn II,\. :' f� -�d R � 10,40 _ Norte - 8 hora·s. ,

, Auto-VWição Catar'lnenH - CUrltiba
OWZRlRO 00 SUL - tJ�OO ..... - lS�horàB, '

I""'orle
Auto-Vlaçlo ,Catarmen.. ._ JolnYi1.

� - • hol'lUl.
,

VARIG - t2,30 - Sul' Auto·Viação Cl!ltM"lnen.. - t.a.cunl IS 'I
- 6,�O horas.

PANAIR - t3,50 - U I�x:presso Mo Ortstovlo - LecuDa .-

Quart�'tJi"'à' '1 hora!!.
Auto--VlaçAo ·:ttaja! .._ ltaJai - li ho.

- 13,00 - Laje,'s e Pôrto ruo

E;xprtII!IJO BruaquenIM
18 horas,

,

.

Rápido Sul-BrasUelra
,13 horas.

_ ,

RápidQ Sul·Brasllelra
6 horas."

caráter "hipotético" e que §lie
Curitiba -

não esperava q LlP 'os soviéticos ailo
lassem essa al i íude.

- cuntlbll
, Acrescentou : "Se ocorresse 11m

- JOlnTll.! ataque na Alemanha, suponho que
_ � a operação abrangeria uma ação

contra as tropas norte .. americanas.

Tal faLo consl ituitia um raso ele

SABADO
Auto.Vla.çAo 'catMlnênH - CUritiba Bonn, 29 (U. P,) - .os três al-

- 5 horas, . "

I' d f
Rápido Sul.Brasileira Joinvile _ tos cOmlSSUl'lOS a la os na 'utura

l�Já�id� Sul.Bras!leira CuritlbQ _

Alemtanha Oeidental reuniram-se

6 horas. .hoje nesta cidade, que será a ca-
- ",pOTa!_ pital do nn'o Estado . .os s1's, John
.Auto·ViacAo Catarl�nee'-� ·JotnTlle.

_ 6, horaa. Mc Gloy, elos EE. UU., sir Bl'ian

_ �t�!�,?'o CatarlinenN·,...;;. Tu�'() Robertson, da Inglaterra, e Fran-
'ExDr'l8SO SAo ClrlstoTlo - � - 90S' Poncel, da França, discntiram

7 horas.
�,Ex!prea.o Bru«luenH - BruIIqu. - a organiz,aç-ão e insta J.aç'ão do alto
14' hocas, .

'i
.A:utc-Vi.çlo l'tajai - ltajaj _ li ,}lo- ,COI11ISSanac o.
rae.' _

Expreuo Brueq'uen.M - Non 'l'raw
- 9,�O horu.

'

Expresso Glórlll - Latr'U11a.- • 11S
• 7 1/::1 hor... I

DOMINGO Lon;(tres, 29 (U. P.) - 0 mare-
Sul-Brasileira' - Curitiba -

chal alemão Gerd von, Rundstedt

O.n-ltiba

TubIrIo

Jolnvile

Curitlba

Rápido
" 6 horas.

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,!0

lIorte
PANAIR - fO,!O - 'Norte
VARIG - H,40 -- Norte
PANAIR - 13,50,- Sul

SábadQ
-TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - f2,aO - Sul
ORUZEIRO DO SUL - t,B,n

.arte
Domingo

!PA.lIlAIR - 10,40 - Norte

i tlRUZEIRO DO SUL - H.DO
l �A.NAIR - 13.60 8n1.

-I __

pediu para ser julgado pelo tribu
nal militar briLanico em Hambur
g;o, pois deseja pro\'ar que 'não co

meteu crimes de guerra. Essa afir

mativa foi feita, na Câmara dos

comuns, 'pelo deputado trabalhis
ta Stoks. Este disse ainda em eX

Rundstedt eslava yiVené-lo em ex

trema pobreza, já que todos seus

!bns f.oram conglados, sob a aeu

sação de ,ser nazista. Em nome do

I govêrno, o ministro Hecter McNeil

res'pondeu que a chancelaria bI'Í

________________ tanica nãb recebera nenhum pedi-
do ('e Rundsted� para julgamento,
mas aereditava que tal pedido fôra

realmente dirigido ao comissano

britanieo na Alemanha.

Dr. CLARNb G.
GALLETTI

ADVOGAb·o,
'Crime e cf".l

COElI'Itituição ri. Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Oeolarclt6rio.

Ellcrit61'io • R••iei.ncla.
Rua Til'ad.nt.. .7.

P'ONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"-S I L V E I R A"

FRAQHE1..AS EM GERAL

\ I guerra.- As tropas norte-americanas lu-
tariam e tOl��al'iam as ju-ovidên,
cias do caso para dar boa conta

de si mesmas cio ponto de vista
lllilitat'''.

Combata
o Reumatismo
fnquanfo Dorme
Se v, sofre de dores agudas, se suas

articulações estão inehadaa. isso prova.

'que ,V, está se intoxicando porque seus

rins não trabalham bem, 'Outros ein-
.

tomas de desordens nos rins são: fre

qüentes levantadas noturnas, dores nas

costas, lumbago, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno

zelos inchados, olhos empapuçados, falta
de energia, perda de apetite, etc. V. deve
eliminar os germes que estão arruinando
sua saúde, Cystex combate êsses
transtôrnos removendo sua causa. Peça'
Cystex em qualquer farmácia 'sob
nossa garantia de. que o aliviará: rapida
mente. Em 2.4 boras V-o: se sentirá melhor
e cOinpleta.Jnente bem em uma semana.

Compre Cystex hoje mesmo, Nossa

garantia é sua maior proteção.'

Cystex no tratam�t. de:
-� CISTITES, PIELITES E URICEMIA

Bonn: ti capital da
Dova Alemanba

VON RU.NDSTEDT
JULGADO

QUER SEH

EXPRESSO 8RUSQUENSE
o E

VECCHI & 'elA. ,LTA.
Unha Blurr enau à Flo,ianópolis e Vice

VI· B u= que
Versa

HU:tAH O

Partidas de Btumenau. Seljundas à Sàb'luos as 'l P. IL} horas.!,
Aos Sábados, às 'I e 16 horas:

Pdrtidas de Florianópolis: Setiunrlas à Sextas às 17 hesas.;
Aos Sábados, ás 'I e 16 horas.

EM FLORIANÓPOLIS
�

AGENCIA
/

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMENAU
Rua. 15 de Novembro. --, (Hotel São José) - Fone 1283

Aceitam .....se encomendas

U Sangue é.a Vida
,

DEPURE o SANGUE CO:"l
ELIXIR 9]4

INOFENSIVO AO OHGAN!S:!I.!O
AGHADAVEL covo UM Ur.OJl

HEUMATISMO! SIFILIS!

Tome o popular depurativo composto de
Herl11llfenil e plantas medicinais de "lltó
valpr depurativo. Aprovado pelo D. N, S.
P. como medicaç1l,o auxiliar no tratamen

to d. aSifilis e Heumatislllo da mesma

origem.

P@ua qbe O seu
"

•

1: I

, RESfRIADO
não se torne

/ , '
..

,

PER'IGOSO
use

Misrol

Te-nhci:sempr. em sua ",
- caScf'úm vidro'd'e

'

I

'Mi!ilol,'.,
___ - �.,---�--------------------------------------------------���-----------

Carros para o interior do Estadli
o horário dos carros de que é agente, nesta' capital, a conceituada"

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente -. Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa� e 68• feira1J

16 horaS)
14 hora!!"

16;30 horae>·

12,10 horu;..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eociall CINE!AS
- UiVI CINEMA PARA VOL'f:

- Simultaneamente
RITZ - ás 5 e 714
HOXl - ás 7% hs. -

lItlPEHIAL ás 73/4I1s. ,

- Sessões das Moças -

� i, .

··Vida
CONSU�AIUM: .EST

"Tudo acalrado entre nós dois
,.

- me dizes,
Nui« çést o brusco, rude e le-ciono,
Voando 00 ·t·CJ'SOS de Yespusíorio,
Esses versas �'1léis e infelizes.

Ou.11"01'll, o que me déste? Horas felizes,
Sanitas de anuir (e nunca um desesunmot),
()1�e minoracanc meul sofrer insano,
]1}llcltel1do iI rrunlia vida de matizes,

E agora, que tisestes Dura sorte!
Com, um (JollJe oudas tentaste dar-me a morte! ...
Devo/co-te, pois, lirios, malmequeres

E as luas cartas, cheius de lhaneza! ...
Permile, enfim, que eu diga, com franqueza,
Que és a mais uü de todas as muilieresl

Lõurinal. Atmeiaa

Julho, 949.

* * •

__\KIVEll,sARIüS: inequívocas demonstrações de a-

preço e ele estima, entre as quais
I:\H.\.-RIUiTNA !tá-de contar os nossas muito af'e-

IFesl.êja, hoje, t} seu aniversário tuosas.
; natalício a graciosa Iam Itcgína.] - - . - . i - - . .. . .

.enlêvo do lar do nosso prezado e H J])4OHZ SGHOOXDB�iVlAHH:
distinto conterrâneo sr. Irajá Go- A data de hoje é assinalada pelo
mide, do alto comércio local. ani versár io do sr. Hei nz ,Schoon-

À galante Iara Regina e à seus derm.uk, ativo agente da Empré
-venturosos pais, os nossos melho- sa "Rápido Sul Brasileiro", nesta
Jhes votos ele felicidades. capital e pessoa muito reztcionada
A ereméride de hoje regista o em a sociedade 10c'a1.

. aniversário nalalicio da prendada Ao dístínto al1i\'ers'll'ian!e os

'senhorinha Beatriz Revere, dile- nossos cumprimentos.
-ta filha do sr. Florindo Rovere e

-de sua digna espôsa d. MarfJ. Cas- FAZEM _\;\108, HOJE:
. ca-is Revere. - a sra. d. Angela Opuska Ro�

A aniver-sariante que é destaca- manowsky, espôsa do laureado es
da funcionária do Depar-tamento critor Ladissau Romanowsky, 1'C
-_Estadual de Estatisca, onde goza sidíndo atualmente em Porto Ale
".de muita estima e simpatia, rece- gr-e.

I .berá, pelo Lransõurso do feliz e- ...,-- o sr. Iconornus Agapito 1 cono-
-vento, mui! os cumprimentos das mus.

snas amiguinhas e familiares, aos - a Sl·a. Jandira J3ri.to (louvea,
''Quais nós nos assoei amos com pra- e�pôsa do sr. Xivalclo Gonvea.

. zer. - o jovem Ari Bal'hato, auxi-

PROF. FLAVIO FEHRARI
Aniversaria, hoje, o nosso dis

'iinto contel'r'âneo prof. Fl.ávio Fer
rari, diretor da Aeademia ·Catad
llens,e dr Comércio e presid'(mte
,da Fedcra(;ão Catarinense de J)es
·-portas.

O dislinto natalícia'nte qlle pela
"sua invulgar distinção e apurado
.cavalheirismo, desfruta destacado

-

,{ugar nos nossos circulos sociais e

·desporLivós, será, hoje, alvo de

liaI' do "Diário da Tal'de".
- o jovem Waldil' Carreirão.
- a srt.a. Herond.ina _Pamplona.
-- o srta. Ivone Campi, filha do

s.gLo Orlanrlo Campi e de d. Car
\inrIa Campi.

-_ o interessanl e Rieardo-Luiz,
fjlho do SI'. Alcidl's Claudio, .dps
pachante aduaneiro.

- a graciosa Marilena, filha do
sr, À1varo Carvalho.
- o menino Nnrbal Cássio, filho

do sr.�Anastácio José Cá:;sio.

Se,�iço etc Luz .e Força
,�\. V 1 � (')

,

A Diretoria de Obras Pútlicus -:- SERVIÇOS DE LUZ E FORÇA
avisa ,que serão racionadas 11o� dias abaixo relacionados e no pe-

,Tiod.o das 17 às' 21,30 horas, as seg'uintes zonas:
Dia 2 - ja ZONA - Pedra Gronde e Rua. Duarte Schutel.
Dia 3 - 2a ZONA - Sa'Co dos Limões.
Dia 4 - Zo.NA - Senida. pelos lransformadores situados na rua

General Bittencollrl (perto do "SENAl") rua Major
Costa (esquina ruo Lajes) e cidade ue Biguaçú.

Dia 5 - 4& ZO�A. � Servida helos Íl'ansformadores situados na
Av. Mam'o Hamos (pl'oximo a(> Largo;.)· General Osudo e
l'lla ÜI'. Perreira LiTlla) e l'llR LaUl'a Caminha !\-leil'a.

;I)ia G - 5& ZO.\'A - Coqueiros, :--50 José' e Palhoi,:u.
Dia 7 - 6a ZO:\'A - Estreito,

.

I

�Cruzeiro do Sul Capitalização s:a.
Resultado do sorteio de '

amortizações realizado no

lUo de Janeiro em 30 d<' .Tulha de 19"19
OAG NII CGD

TIE
QSD FSG LVL

Próximo sorteio será realizado
em 31 de Agôsto de 1949.

Séde Social
IHO DE JANEIRO

\
.....

.t\gênci:J. de FLORIANóPOLIS

- Um f'ihne que encerra as =mo

ções de muitas vidas e uma eter

nidade de ;lmôr!
- Um conf'lití

3

Aliança do
AV\ RIO BRANCO, 91 - 5° ANDAR

Lar Lida ..

Carta Patente, 113 - Expedida pelo Tesouro Nacional
Resultâdo do sorteio realizado no dia 27 de Julho de 19""!:'· pela.

Loter-ia Federal do Brasil, de acôrdo com o artigo 9 do Decrete-Lei
7.930 de 3 de Setembro de 1945 revigorado pelo de n. 8.953 de 2fi de
Janeiro p.p, conforme circular n. 2. da Diretoria de Rendas Internas de
8 de Janeiro de 1946.

Plano Federal do Brasil - X Y Z e Plano Aliança
Especial Popular

Cr$ 10·000,00 Cr$ 5.0ü:_I,oo
Cr$ 1.200,00 Cr$ 6üí),oo

Milha!' invertido Cr$ 300,00 Cl'$ 2(\{),co

en tre os crucis 7.198 'Prêmio maior c' •••••

dourados
198 �Cel1tena .

Plano Aliança
Liberal Clássico
50.000,00 Cr$ 25,0:):),00
2.500,00 Cr$ 1 2!j(1,oQ

.Numero 7.198 série 8 -, '" Cr$
Milhar de qualquer série , Cr$

:Centena . . . . . . . . .. .. ,
__

o • • • • • • • • • • • • •• Cr$
Inversão de milha!' Cr$
In versão da centena Cr$

I Adaptado ao Decreto n. 7.930

, .. Liberal
Numero 7.198 série S Cr$ 40.000,00
Milhal' de qualquer série Cr$ 5.000,00
'Centena . . . . . . . . . . . . . . .. . Cr$ 1.200,00
Milhar na ordem inversa . . . . . . . . . . .. Cr$ 2.000,00'

Plano Aliança "Tipo Extra"

600,00 Cr$
200,00 Cr$
60,00 Cr$

SOO,no
100,00
30,(10

"Irup- 1,1 anos". -

c-s-OOWN
OO��O LlDER DOS CINEM,\S 87.198 Milhar do 1° prêmio e final do 2° .

TEATRO A. DE CARVALHO 52.438 Milhar do 2° prêmio e final do 3° 50.0�ü.(Jo
_ Ás 7 e 9% horas __

97.435 Milhar do 3° prêmio e final do 4° 40.000,00
(Duas grandiosas sessões) 57.198 �'iilhar do 1° prêmio e final do 3° :30.000.00

_ DESPEDrDA de 92.438 :\1i'1hal' do 20 pr-êmio e final do 10 ....•......... 25.000,00
BIBI FERIi.EIHA ,97.435 Milhar do 3° prêmio e final do 5° 20.00(),oo

E SUA GHANDE COMPANHI,\ 97·198 Milhar do 1° prêmio e final do 4° 15.00n,00
com 92.438 Milhar do 2° prêmio e final do 5° ,....... 10.000,00

a giganteséJa peça em '3 ú!os 97.198 Milhar do 1° prêmio e 'final elo 5° 10,000.00
S E � H O H A 87.435 Milhal' rio 30 prêmio e lin a l do tO ....•....••• •• iO,OOO,OO

I . d JOS-'<- T)E 'T.E"" Cada inversão da dezena de milhar da direita para a esquerda, das«(J rumance c. .:. < .'1. .. c.." .

CAH I(OmJ;>in�ções dó Tipo Extra, está ?remiada com ... val�r d: c-s 5:000,('1.
HE'f 10 R fBI<'TRO I)' sr'''·\ Observação: O próximo sorteio realizar-se-á no dia 2/ de Agêsto depor � • -�� :'\ . 1�, ."\.

•

L
.

SENHORA um dos sucessos 1l11;:S 11949, pela Loteria Federal d(L�rasil, de. coníorrnídade com? Decreto; ei

positivos de Teatro Nacion-rl. 7.930 ;!s3 de Setembro de 194!J·

TOHNOU POSSIVEL A APHESE.\'- Rio de Janeiro, 27 de Julho de 1919 .

TAÇXO DESTA .MO.NClVIEXTAL Eduardo F. Lobo ,... Dirct?r-Tesoureiro
PEÇA DE GIGANTESCA �JO��TA- O. Peçanha Dlret�r-Gerente,/
GEM, O EI�EVA])O ESPfH.TTO ."1> Visto: Alexandre da Paz. FIscal-Fe.deral ..

TIST[CO E ALTO GHAP Dr.:: CN- Convidamos os senhores contemplados que estejam com os seus Íl-

TENDEliENTO DO EXMO SH.. tulos cm dia, a virem a nossa sede, para receberem seus prêmios do
DH. ARMANDO SIMONE PElmr- acôrdo com nosso Regulamento.
HA, MCITO DIGNO' SECJ�ETAR1()
DE EDUCAÇ_�O, e, seu valiQsc pa- --�-----------...;_------------�--

Mai�';."��e�l�a �!!rosi?��!�!!?no�a
terra: a "Campanha do agasalhó", iniciativa da Congregaçao
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nassas fa
milias. Os sectores visitados, a-ssim nô-lo demonstram: con

I')'ibuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

As zonas não visitadas sê,:lo;ão nesta e na próxima semana.

realismos da vida e-os

senhos da juVCIl tuele!
EM: CADA CORAÇÃO UM PEC �OO

Ane SHE.HlDAN
Robert CUMMINGS

Ronald REAGAN
Betty FIELD

Humano!
Comovedor! - Sublime!

- No Programa
Noticias da Semana

- Nac. �
- P I'e-çcos: -

Sras. e srltas : - Cr$
Estudantes

1,20
2,00

3,�O

Clássico
c-s 20·003,00
c-s 2.5({),o(;
Cr$ noo,oo
crs 1.000,00Cavalheiros

Iroelnio .

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar óu vellder?
Cartas fi José Clandino da Nóbregll.
São José· - Ponto final do ônibus, - DISTR�BUIDOR DO .• _

Ca�ólogo de Moedas Antigas· do BrasIl

Pelp correio CJ;$ 25;00

Pedimos aos nossos :di�tintos leitores, () obs�équio de preencher ct

coupon abaixo .. remetê>-I(,) ,à nossa Redação, afim de completarmos
quanto üntes. o nosso Cadastro SocitAl.
Nome ..•...

-

...• •....... ..•. • . .• ••.•.•. .• • • .. . .•••.•• - --...-

Rua ....•..........• Est. Ci'Vil •...••.. o • • • •• Ir. Nasc. • .........••••

Mãe •.
'
...•. , •... •••..... ..•.•. •• • o • • • • • • •• • o. • •• • 0-' ••••••••••

Pai . oo oo oo " ooooOo ...

Emprego ou Cargo •.•......... ••..••••••. • • • . • . ••

�.
o • o • •• • ••••••••

Cargo do' Pai (mãe) .'........... •.....•.••.• •••.•••.. . ..•....••••

,Observo -

• .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. •• .. 11 .. OO .
....

Ãg·r�·d��e1'i�m·�s·,
.

���ém, a gentileza de notíci�s de nascimentos,
casamentos e outras. de parentes ou de pessoas amIgas.

PASTA DENTAL
ROBL.�SOl"

- Preços: -.
Cadeiras- Numeradas - Cr� ;);),00.
Localidades Avulsas 25,00.
Camarotes 175.00.

"In:Íp. 14 anos".

ATENÇ_{O - Os PEH�fAl'\fEN
TES SóMENTE serão va!1d.o<; na

sessão de 7 horaS.
Amanhã - HITZ

Ginger ROGEHS
David NIVEN -- em -

NO LfMIAR DA GLOR5IA
5"· Feira'
HITZ ODEON

Os motores JOHNSON Sea Hor'!f

são construidos em fábrica modf'r·

d�rnas em precisão e rapidez. O�

engenheiros úa Johnson são reputa·
mente &ão utilizadas máquinas mú·

na sob todos os pontos de vista E

dos como os melhores do ramo. Djs·

tribuidores: Comércio & Transpor·
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

r.;:;;;:-t
I diplomada I
i Ofe1'ece seus serviços. I: Cartas a Maria Inês

iESCRITóRIO Il\IOBIUARIO A. L.. Ferreira. .

ALVES •

Encarrega-se. medlante comissão, lif : Caixa Postal 55.
compra e venda de Imóveis.: �
Rua Deodoro 35. e eH MeHfH

Rand{)lph SCOTT
Barbara BRITTON
BRUCE CABOT - cm -

TERHA DE PAIXõES
Sabàdo I1IT Z

George RAFT
June RAVOC - em --

AS GARRAS DA INTRIGA
lUTZ

Domingo ODEON
Cornel 'WILDE
Linda DARNELL
Anll{' BAXTEH - em -

MURALHAS I-fUMANAS

IMPERIO - HOJE - 7t,�hs.
- Sessões das Moças .. _

COHAÇõES AFLITOS

----------

Se ricos quueis ficar
De modo taci! elêgal
F<:zei hoje uma inscrição

I o Credito Mutuo Predia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de aquinas'"
Nardini' 'ltda.

(

A maior e mais aperfei<cada' Fa�rica' de

.
.

ustrlil gricolas
.:;.--

Maquinas. I\gricolas, Tornos, Teares
-

e
r: Artigos de Cutelarias

Fabrica em Americana - Eiltado de São Paulo
, ..»

I�ºppºsºntan tQ6 Q.x�hJsi1(os papa o 6stado
,l� ba.nta �atapina

Industria·Comertio e Seguros Kool S. 4.
o _

o

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

, Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

Tel. KNOT

•

I'

FERIDAS, REUMATISMO. E:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Modlcação Cluxi!ielZ' no tratClrnelltll

da l\Iif1Jt� Rua De )doro. 33 - Floríanópolil

,.
- ...,._- •• - - - - .oP •."._,.._w_......"_•.".__.,,._.._.W"_._,.••vIV".........."'.._..._,._............,...,M_..........

COMPANHIA "ALIANÇA DA ,BAHIA"
.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

Dr. Lludolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituições de sociedades
8' lierviço. core13to•• em 'geral.
�OrgQnizaçõe. corrtobeía.

Registrós e marca., di.pondo.
no Rio, de corro.pondente.
Eficrit6ric: Rua - Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Dali 8 às 12 hora••

Telefone 1494

,Bom binóculo�.
Grande vi sã�

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

Visão maior e mais perfeít�
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bani livros, sobre todo. OI

assuntos:
. LIVRARIA ROSA

80.900.606,3e
5.978.401.755,97

67.053,245,30

INC�NDIOS E TRANSPORTES

142.176.603,Ho
98.687.816;30

76.736.401.306,20

QUER VESTlR·SE COM CO.HfORTI E ELEGAMCIA 1
PRorURE A

alfaiataria ello·
Rua Pelmoe S("bmidt 48

Cirurgia- Clínica � Obstetrícia
Dr .. Antônio Ilíb Mussi
Médico efetivo -do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Dtienças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Consultório: _
Residência:

Rua Tireden ies, 9 Hotel La Porta

)
I

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

Aceita-se representante no interior do Estudo. Car:tos p oro - HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA
C�ix'" Pt")",t"l D9 - F'!, ri"'n'::'n""l;Q QUALIDADE

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

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS . Cr$
Responsabildades Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

1'-=lopian-ópn'JS hanta �'C.ltapjna} Diretores:

\ � Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá.
--- -.:-'_ � Anísio Msssorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

de t.�:os�nr;�u���t��r�O a�O&�e:, V. S. Viaja 1 Reside no Interior T;��;·p-.···;;;í-;·;-····c;;l;ii;·;;i-amIgo analfabeto, levando-o a UJll! v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
SRS. PASSAGEIROScurso de alfabetização no Grupc i Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

'

Ewolar São José, na .Jjjscola indu.. l Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo PARA
trral de 'F'lorianópo!í€l ou na cat/Jll.l Correio Cr$ 25,qo; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA
orar Metropolitana. Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, 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 Tene�te Silveira n? 29

• t

:lf.olO

t
lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLFJ

, I

A ROUPA' BRANQUISSIMATORNA
, I
,

\

,s�aÃ��:ROt�
. ESPECIALIDADE

'�'." .,
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o INSTITUTO PINHEIROS -- (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

'Departamento de Saúde Pública tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

"'., .....

d J � 1k
'

n 11 �
- dêsses produtos.

l'iflleS e "" U�rllO - r�an!ops Os primeiros [á a venda, são:
4 Quinta-feira - Feriado - Farmácia Esperança - SULFAGUANIDINAl Tubos de'lO,�"Vidros de 100 comprtmtdos de

.

Rua Conselheiro Mafra.
..

1\,60 g.
, 6 Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt. VACINA CONTRA MANQUEIRo\: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

7 Domingo - Farmácia da Fé � Rua Felipe Schmídt. lOú cms.
13 Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto. SORO ANTl-TETANICO: ampolas de 20 cm3.

14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto. VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
20 Sábado - Farmácia Sto. Antônio - Rua João Pinto de 100 cm3.
21 Domingo __:_ Farmácia Sto. Antônio - Rua .Joâo Pinto. VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 11' cm3 e frascos
27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. de 100 cm3.
28 Domingo -- Farmácia Catarinense - Rua Trajano. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez r-elatívamen,
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-

. Antônío e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17. do. entretanto, a qualquer pedido .dentro do prazo mínimo necessário
.", ••Il••••••I!I._••••u.IÚ__IIINIGOCI••w�� ao preparo dos mesmos que, assim; serão sempre fornecidos com abso-

'uta garantia de ativídade máxima. Uma casa residencial sita à
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- rua Bocaiuva, n? 199.

terínáríos de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacína contra Tratar na R. Cons. Mafra, n?
díarréia Infecciosa dos bezerros), -Stilbestreí, e ainda, Vacina Centra. 33.
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc '............

. _,

Quaisquer con�ultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondídas pelo Departa-
nento de �V_eterinária.

I ':
.
-,

'

t, >,J '

Pelo sistema de' reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS:)l�n,. ,:

.lerá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
contrados na localidade de residência do solicitante.

M

NAVIO-MOTOR �·ESTEI.tA n

'maxim9 rapidez e garantia para transporte de suas- mercadoria I

Agentes;em FIQJ'ianópo�js CARLOS HORPC'KE S, A

P I TAL A R"
Sociedade de sorteios e seguros contra acldentes pessoais, conce

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

PEDRO NUNES
RIJa :!4 de Maio 801 (Estreito)
Sortcu» Il'e:JMlis, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além da JÓü

dlnícial de Cr$ Iu.oo apenas.

Parttetpacão aOIl 'Iucros

Arvores . frutiferas
Arvores Prutiteras enxertadas e plantas ornamentais DIU

melhores qualidades oferece' o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá. . ..

i\JUD. de Jaraguá' - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago I!:ratuitamente.

, '

• VÔOS,D.I';RIOS _!)IRETosi, S.PAUl'O � RIO '.�3 VEZES POR se'MANA VIA dOINVfLE>,
• VÕOS, DIARiosA,pà�tOAlEGR� �XCETO (.SERVr'ÇO INÓEP.ENDÉ�:rE REGULAR'bÉ'
AdS.·l)oM'iI'lGCiS\'i:;•• :{.;": .') r, ,;,\',CARGU·EIROS.,Ci' ,.:' ,'\"�1,", ':.'

1';-ARARANGUÁ - Às 3a - 5fi - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL À Praça 15 de Novembro. Edificio HOTEL LA PORTA
TELEFONE: 1.325

··:,r···O
••H O OM � O···········11� DR. I r.� : .,

. I � A. DAMASCENO DA SILVA I
••

"

ADVOGADO •

:� .

I, : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS i
o •

i . Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I
_, (Edifício Pérola) 9

• •
••

IS
• •

=:
Fones: 1.324 e 1.388 !

: Florianópolis - Santa Catarina :
!. a

'"
....� o ee �.�..

•••••••••• • 11•••91•••••••••_

MÁQUINAS DE ESCREVER

"H E R M E S"
Temos para pronta entrega todo os modêlos e tamanhos

.

de carro

).

Hermes BARY
Máquinas de sornar "yICTOR" desde Cr$ 3.400,00

Agentes autorizados:
PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

Rua Arcipreste Paiva, 5 - Fone 1.358 - Florianópolis

Veterinarios

TEUCRAUA.: PROSEBRAS ../'CURITIBA
....

�,._..� ..

Guia do Paraná'
Publica relação dos comerciantes e Industriais com sem enue-

reços.
Cada guia é vendido acomnanhado de um mapa rodovíarío

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes. n. 526. - Curitiba.

BOM. NEGOCIO
pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até C.$ 100.000,00 fenda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iutos meneeie .

Inforr.nações nesta redação

A vista e ii' prazo .

Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de moIores. 'rádios e acessor ios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
-receptores "SARo\TOGA", "lNDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TECNICA
Rua Tte, Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793. ' • ii'

eu YOLUrtTAR10S OA PÁTRIA N." 6(1: • t.- "'NPlJ,It
cAÚ on..l.,.,... - f.ELEfQ!'!€IiIH(l· fEl.t� ""W:Q!tCÍQIbao

,

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

I C. Postal, 69· Tel. «Pro tetora»
FLORIANOPOLIS

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

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra,

pazes solteiros, à rua João Pín
to. 29, sobrado .

• • • • • • • • • lO' •••••••• '" • • • •• '" •••••••

Casa Recenl
consrrulde
DE S o cu PA DA

RUA FELIPE rvEVES
6xIO metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

•••• , • • • • • • • • • •• • ••••••••• '" '1

EMPRESA SUL BRASILEIRAl
DE ELETRICIDADE S. A.

- 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 - Dinamos
-,-'oBombas' _; Isnstres � "Fer
ros de engomar :._ Lampadaa
- Ventiladores _::.. Serviço d�
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n..449 Caixa Posta!
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta.' Catarina
- Brasil.
.............. � " '" • '" '" • '" • lO •

Vende-se

o VALE DO ITAIA.J
Pro�� ,_. AgI.ela

.

.

PrOgrÜ80, •

t..rVRARIA 43, LIVlU..Jt.U

���, "

" •• lo • '" Ir l.- t .. "i-, ��.. • • � lo .. i .. � • .,

CO:\IPRADORES PARA CASAS •
, TJllRBENO�'

.

o Escritório lnio'tlmãr1o À. L. Alv�
sempre ;,t:em .co�prad:ore9· para' casu _

terrenos. .

'

'.
"

.,

�ua DeoJoro 3&, -. -,'. - ' --

---;� I
. � � � ,

..

M1Iita� feÍieidade.. pelo sel .

te de �eu .filhi��o 1.
. .,

'

Mas, não esqueça.. qae' o· melll.. :

presente para o �iJ ��OLilO. ",
é 1Ima 'ça�erneta do. CRltJ)ITQ

de MUTUO PREDIAL.
.,.

CASAS E TERRE�OS
Possue V, S, casas ou terrenos par.

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório Imobillãr1o

.... ,L. Alves.
Rua Deodoro 35.

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

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo·

tores JOHNSON Sea HOJ,'se pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Tr-msportes C. Ramos S. A. - Joâo

Pinto, 9
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.-

Quinta-feira, no estádio da FCO, em partida amistosa, jngaraos os qua-
dros do Avaj e Paula Ramos,· em disputa da taça "Anita Garibaldi".
o FAVORITO VENCEU SEM

4 resultado.1 IAríx o o

:Fraco foi o desenrolar do segun=
do encontro em disputa do Cam

peonato da Divisão Extra de P!'o-
fissionais que reuniu, domingo. no

campo da Praia de FórA, os con

juntos do Avaí e cio B'ó�aiuYa.
No 1° "half-Lime", o placard não

espelhou fielmente o amplo do
mínio cio al vi-celeste, tendo ôstc
conquistado apenas 3 tentos cou

tra nenhum do seu opositor. Os
di anleiros avaianos, abusando cio
jogo individual, pr incipalmente o

extrema Bitinho que atuou ás ce

gas com flagrante perigo de atln-

melhor

Direcão de PEDRO PAULO MACHADO
-------------------------------�------------------------------------------------

Rehabilitou-se O Lira Tenis Clabe

DERROTADO O JoPlR.'\l.NGA EM
SEU REiDtJ"I'D

'Cmnemorando a ,passagem ele

gem minima, g'oal obtido por Dil

Ipiranga, de Saco' dos Limõ(�s, ell:

frelltou, domingo, a equipe do
Clube Atlético 'Recreativo Olimpi
oCO, sendo derrotado pela eontrt

g,em minima, (}coaI obtido por Dil-

Haja Da passato-
A data de hoje l'ecol'da .. ni):i que: JNFECÇÃO
- em Ui2,5 , partiu iI� Halüa a Na luta conÍl'a g'ermes agresso-

Armada rla J? Fl'udiquc le 'l:\Jledo, res, do organismo, as amidalas,
que .havifi ]Ibe�t�do a Capital do

I
muitas vêzes inflamam-se, n 'Do.nto.BraSIl do domllllo ilQlandê.s; de constituir 5�ria ameaoa para a

- em Uí35, chegou a 'Alagoas, saúde. porque se podem" transfor
com o-s restos· do exel'üiLo pernam- mar e'm focos de infecção. Então, é
bucano, o Gen8l'a� i\fatias de AI- indispensável ouvir' o ,especialista,
buquerque;

.
que decidirá qUànto á necessidade

- em 1.645, cumprindo ordens de extil'pú-las.
de Fernandes Vieira, foi capt'lll'a- Qu.ando sentir do'!' de (lm'-
do ,proximo ao Monte das Taboca�;, ganta constan.te, pl'incipal-
o flx-jesultn Manuel de M-Ol'ais, qn� mente se acompanhada de {e-
se flzpra calvinista e casára mais b1'e, PT'o'cure o especialista, ((-

de uma vez, Era Nalural de São fim de ,evitar consequ.ências
Paulo, onde nascera em 1.586 e- de�(/strosas para a saúde
faleceu em l.G51; SNES.
- em 1.82H, o 'Marechal de',

Campos Felisberto Caldeira BranL'

mor.

Os quadros jogaram Com as se

guintes constituições.
Olímpico � Santana, Eduardo e

Didi; Américo, Edi e Alvim; Neri

[(Anibal), Motorzinho, Dilmor (.Jai
�ne). Gentil. (nilmor) ti Jaime.

lpiranga - Silvio, Waldir e

�erapião; Ildefonso, Ari e Bote

,lho; Plávio, Manéca, Gilinho, Ro

dl'iglles e Alica.
JNVTICT'Ü (NO SUL DO ESTADO O

FlrfUlDI'REI\'SE
Com seu esquadrão incomple- Pontes (l"rar,qll<�s de BaI"]Jaeena),

to, o Figueirense, campeão cio representou o Imperador D. Pe

"iniLillm" de 1[9, realizou dilas ciro T no seu consóreio COJl1 D.

exíbiç,ões na prospera 'cionde oe Aml'lia, em Muuich;
Crescülma, logl'audo llbat('J' o

- em 1.8:::6, l1ascpu no Bio de

Pl'ósproT'a por 3 x 1, no s.íbado. e Janeiro, Garlo� lêeedpl'ieo Lecór,
empalar com o Comel'Liál'io poe mais [arde Rarilo da Lagnna;
dois lentos. - em 1.87 í, travaram-se nas

'O
'-"")--- ..

Bl-CAMPRAó) 'l.T '\':1-:,:
l�mYn-B \

malas de FrlTahra7" em São Leo-

1::.'\'1 roIdo, no Bit) Gl'ande (lo :::111, os

llllimo� cOJ1\Jl3tes cOlllr3 os céle.
A elllüpe principal do P�Ic1hl

Ramos, bi-campcão ,Ia I'[!ble e

'Vicr do Estado, pxclll'sionllll do

mjngo fi cidade de ím'llillJl,n, on

de enfl'entoLL o q\laclr'o do elnhe
Allt"lico Tmltil.lI11a, saindo Y(,llee

uor JlC ',l) escore de 4. x 3.

brrs "mnekol's";
- ('m 1R75, S1ll'gill nó Hio de

Janpi1'o o l1l'imeil'o nUll1ero

jornnl "Uazé'ía rle l'\oLi,eia:o;
- em 19111, a Alpmanha apre

sent.ou a BeIgica ° �l'U "llltimat

Ilun";

o PRJ!jCEITO DO DIA

AS AMfDAiLAS COMO FÜiCOS DE

(lo

CASA MISCf.1:LANEA dbtr·

buidora dOI =Rádiol R. C. A

Victorô Válvula. e' Disco ••
Rua Coulelheil'o ' Malta

I
T
E
Y
I
K
A
G

4·x 2,

cc

CONVENCER

x
Z
D
T
G
N
K
y

C()M,PAN�fA
lNTERNACIONkL,

,

DE ;,:�-

CAPITALIZAÇÃO
Amortizaçào de Julho

v
Q
y
y
B
Q
C
K

em campo e Benteví o «scerer»,

pré-Becaíuva, o resultado da partida preliminar.
gir os _médios e .zagueiros centrá- hora se sentisse em a�lbos os qua-] com Quido, sainc!o. logo do gr.ama- funcionou o' sr, 'Capitã.o Duarte

nos, n�o prodUZIr.
atn ° quo deles I dros em lide a falta de ritmo e

I
do, 1:al'a o

YestJal'lo., ?l:de fOI

.a-
Pedra Pires.

se podia esperar num cotejo Tacil compreensão. Um tento para ca- tendido pelo dr. Már-io Ramos Preliminarmenle defrontal'i:un-se

como o de ante-ontem. da lado acusou o segundo período, Wendhausen e lego em seguida os quadros secundários dos mes-,

Na .f'ase derradeira, porém, as de forma que o lriunfo sorriu pa- enviado ao hospital da rua Bo- mos clubes, vencendo o Bocaiuva

coisas saíram d ifet-entes. O "on- ra o "onze" �(' Arlo'.rinho, pelo oaiuva. Ao que apuramos, a con- por I[ x 2. O quadro ava iano jogou
ze" do sr,' Agapito Veloso, toman- amplo escore de 4. x L Ent.l'e-tan- lusão sofrida PC"D jovem "pla- com apenas 9 elementos. sendo de

cio vida nO\'<1 passou a jogar com to, voltando á narrativa sõbre o yer" foi hastanle grave, devendo louvar a magnifica "per-Iomance"
mais eostloldade e mais ardor, o tempo complementar, bem podia êlo permanecer inativo por alguns cumpri da pelo guard ião Leio ,que,

que veio transformar aSila infe- o Bocaiuva apresentar um re,5111- meses, como Ar i I, impressionou a as-

rioridade numa lula parelha. Ü tado melhor se incompleto não .Marcaram os tentos do Avai : s lstêuci a com defesas clássicas.

Avai atacava e defendia, aj.esar estivesse o seu quadro, pois o Nizeta, -de cabeça, recebendo óti- -Os quadros foram êstcs :Bocaút

de seus jogadores prosseguirem de- extrema Lauro fraturou o braço mo passe de Jair, aos 3 minutos; (IV - 8, Thiago, Miguel e Goulart;

caindo de prnd ucão. Assim assis- esquerdo, aos If3 minutos do pe- Benteví, de grande distância, aos Baiano, Enio e Areão ; Lima, Li

timos a um 2° tempo renhido, em- dado suplementar, num encontro .20; Bitinho, aos 4� da primeira nharcs, Himo, Madalena e Darnia-
1 fase e novamente Benl.eví, aos 14 ni. Avu.í - Lelo, Meira e l\1irefs;

minutos d� 20· tempo. O Lento de Cardoso e Duduea ; Goulart, Pau

honra cio esquadrão, vencido foi linho, Rosa e Poli. Golearam, pa

marcado por Ar! Ir, aos 15 minu, ra () venccdor: Baiano, Areão,
tos do per-iodo final. Madalena e Darniani. Para o ven

Das grandes figuras do prúlio, ciclo marcaram Paulinho e Cardo

quo f'oram Dand a, Jair, Acima!', soo Juiz: -sr .. Antônio Pereira e Oli

Arf U, Helinho, Banteví e Ar] I, vei ra Xel,o. com bom clesempcnJlO.
destacamos êste último .\llle reali-

zou belas e d lf'i cels def'esas, fican-

do o Sf'U quadro de muitas sltua

�õPs críticas. Jair sal ient ou-se co

mo o melhor do bando avaiano.

Augusto, adoentado, pouco poude
Jazer. Bilinho, fraco, e os restau- Aviões a jato para
Les em plano regular. O vcl crano

Derrotado o Olímpico por 5 x 3 �:J�p1(I:ll'etl.�Cs�,é(�i�D_��i7d:iZqe�:.�.,� :���: O Br�sil
-

-, nTO l' (' N) - Enconu-a-se no-
O vltorioso Campeonato ela S;c- foram feitas por Nori, .laimo I

-

d dá
.

foi
.lI" �L , •

r) pe os {lua l'OS secun arros, anos de ausência;
, Rio o sr. John Wagner, represen-

gunda Divisão (Amadores), p1'OS- Sueli. vencida pr-lo Olimpico, por 7 x 3, Jogaram assim formados os do is taute ela "Lockced Aictaf't Corpod,
seguiu na tarde de sábado no es- Os quadros estavam assim cons- tentos, dé Niêa (3), Anibal (2), "Le'\l11s' . 1-
J' I d FCD'

e "0, ral iou" cuja "Iagem a E'sLa COP1-
La( ia a. .'. ., com lllllis 11l1la liLuiclos: Pessôa e Hodl'igues, VOI'a o vence- A'iT 'ro Adolflllho Fafrco e

'

h. -.
-

"

"

,. .1 Lll [wenrle-se á recentc' c]e<:isão do
sensacional disputa. elo!' e Cil'o. B.acks- e Parü. para o Dancla; QUJdO, JaIr

°

A EJ asmo,
Estado Maio!' da Fo!'ça Aprea dos

Lira. Tênis Cluhe e Clube Atll�Li- LIH{ - Galo, C.tl(lc(l�ate e Cal'lI- vencido, ,Como juiz serviu o 'sr. B't' 1 N' ta AuO"l1'to Benteyí1 ,1,n -'o, 'lze', ,,",

I Estados Unidos, que lib,e.[·ou a ven-
co RecreaLi\-o 'Olímpico [oram os l1ho�; GcLúlio, i\'ey e Cuca.; Valler· -Dulcidio :-;il\'eira qUe este\-·e J'e- S I 1 de . au .

. ,da do famoso caça a Jato Loc �ee
adversários da terceira rodada. O Julinho, I,alld'e'l'eS, Denl'Z,·>I.'Iv 1(' gll'�I' Os qll"dros J'oO'aI'am assl'm BC)("I·UV' A l' I r'ato e DIa'

-

-" "... h., ao oe '. "-",,, ,

:�,
- r

.'
u

_.. .� I _ F 80 Shooting SLar ús nações
clube da "Colina" depois de duas Paulinho. fOI'lna"'os' 011'nl111'cO QUl'llt �'l·o , , L "z e "··atmho I" . -, "' - manLll10; hClmar, n.' ";.", A; I latino-americanas . ,

pelejas pouco conYinc.enles em '4ue ..,...__
,�1- rena e Rlonsio; Dilson, Anibal e Lebetinha, Helinho, Alemao, 1'1

I' O 51'. John 'iVagner, ao que apu-.'conheceu a. ãel'l'ota, conseguiu a OLf:l\'[p,jiCO Santana, Eduardo PlaU', Haroldo, Nica, Pessôa, Ro- e' 1- '1Il'I'(] t t" .

.< ,ramos, deverá ,entrar em cou ,a (I
almeada. rehabilitação derrotan- e Lnizinho; Alvim, "Cdí e Jaime; 'drigues e P,enuge. Lira - Pires, Como J'l1iz, com boa aLUaç(W,\ 0", d ,.'. t' .

110m as autOrI"a es aeronau lC.18

do, na sabatina, o forte "OIlli:'P" do Sadí, M'OLol'zinllo, l'Ieri, Gentil e (Tonps e }7noll) "Il·tC1TIj·() e ·,valcll'r·
,

' 'J:\.', -'" . V\ ,
, b!'a�iJ.pil'as, pois a nossa aviação. à,

Estl'€iLo, pela eXl)l'essiva conta- Boy. Gent.i1 despercliçou um penul- Arlindo, Jon� (Pir,es) e Parú; Sil- I d 1'"sE'm<,llJança do qUE' vem seu' o ChI}

gem de 5 x 3-, ficando isolado no

I
ti, ai irando pOI' cima da meta. vio, Ciro, Backs e ZÓ (Joues). d dl)�lns grandes países do ffiun o, e-

2° 1)osto. M,ar,caram os goa]s do' -() J'uiz foi o sr. Otmo Alves, que I;:-noII enlroIl '110 20 lem]10 tencl0 oL
, , yerã adDtar, denlro 1'111 l1reve, a.

vcncBdor': T...andares (2), Deni art f.ez sua eX[.l'éia, convencpndo. Lira atuado com 10 homens nu la

:(2) ,e Valter; OS tentos do vencido A partida preliminar, disputada. f jato-propulsüo.
ase.

A�5im, a prescnç,a do sr. Wa.g-
ner, entr'e nó,�, p um inrlicio de

que não se fará. demorar a cOon

cl'et.izar;ão daquel eobjetivo, cnja.
necessidade, aliás, já foi. eviden

ciada, de certa fcita. pelo briga
deil'o Armando TrOlTll)Owsky, titu
lar da AerOlláut�ca. Vodemos, ain

da. adiantar qUt! os primeira3-
aviões a jalo' com _quc contará li'

Brasil são duas versões do, F-80 :t

, versão de caça'e a de tr,einament?�

A primeira é peópria para missões

de escolta de longo raio de açiü,.
caca-bombardeiros, ataq�les 1)01"

meio de foguE\les, reconhecimenlI'"

fotográfico e ;para i'ebocar a�\I'oS'
aúreos a grande velocidade. A ver

são do avião de_tl'einanlenLo e iden

Lico à emllregada péla Força Aé

rea dos Sstados Unidos para trei-

namento avançado de operações
a jato. _

O caca F-80 desenvolve GOO llU

lhas po�, hora, lem uma l'esist<�ncia

·de COI)1:bate de mais de tl'ês horas

e um [eLo ce combatC' r1e H.OOO lJés.
C(lm O 110\'0 mol.or a tubo jato Alli

';0l.1 J,33-A- e o empllxo nominal

maximo de 5.100 libras, o li'-SU

pLlde snbir a 25.000 ,pé,s em sete
minlltos. O F-8D mantem () l'eco,

de oficia'. de ycloei(ladc em YÔu

dil't'to atrayé,� dos. Estadlls 1;nidos:

('I bOl'as e 13 minutos) e, em 19�7,
('51 ahrleceu. o recol'dl/ cle "elocida

(lc (1(' 623 mill1as por hora.

PASTA DENTAL
ROBINSON

lO
.

No 8orteio rpallz$ltfo �Ili 30 de
Julho de );9'9 toram surtes
dali 118 seguiDte8 c(lmblnllçõep:

PASTA nENTAI,..
ROBINSON

'E .,. 'R C hSCTl tOrIO a ua o se-

lheíro Mafra 122. - Nesta.

Inspetorias e agencias nas

principais cidades do
Estado

• .. .... ...... •••• • tIO •• .....
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RSTAOO -Terta·'e!,. 2 CI' Gaosto de '.4 'J 7 '

���)�)..-o-����.
! II z.-

o

o ,� c

� ,

I Transportes Aéreos Limitada· ··1
...........,. ..,. _•••- .,..••••-.-.- -.- - ..-.- - -

, � Zas. 4as. e 6as:! Rio - Santos - Paranaguá - C'uritiba ,
i ,

:__ JoinviLe - Florumopoli» Lajes e P. ALegre. ,eRADIOTERAPIA 3as. 5as. e sábados: P. ALegre -- �..Ljes -- FLorianópoLis

RA lOS X . I Iouurúe -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

�,
DR ANTôNIO MODESTO �::I �t AO'gPeerlaltceo7;: AFvil�UeSZDa°'lfLglal.msDaC3 ide 211rLmO,gaa:eOsS· ,0Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

.-

'

j;l)
--.-••_

- -.- ...,. ...,. _.- -M t ,e
Dr. Alvaro de Carvalho Dr. Guerreiro da i

Rua Conselheiro Mafra, 35 � Telefone 1565
i

Doenças de Crianças
�O.....,.()4I...O.....()�)�._.()..-.<)..-.<)...-<)�)'-'O._.().

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

.

111.
Médico -

Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica éirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
POli Serviços dos Professores Bene

�cto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
,

Consultas: Das 14 ás i7 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
/Uópecializado da gravidês. Distur-

1&i08 da adolescência e da menopau

-u. Pertubações menstruais, l '1(1,\'

mações e tumores do' aparelho geui
W feminino.
Overações do utero, ovários, trem
!JjlIJI.8, apendice, hérnias, vaNzes, etc.

()l:rurgia plástica do perineo (ru-

1nras)
ASSISTENCIA AO PARTO E O.t'E-

RAÇõES OBSTE:TRICAS

lDoenças glandulares, tíroíde, ová

rios, hípopíse, etc.)
Vt!lturbios nervosos. - Esterilidade
- Regimes,
GorumItório R. João Pinto, 7 - Td.
1U.lll
Besíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cnu e Sousa -:-- Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteuo
1)(1 Hospital dé Carídade de Flo

. rtanópolis, Assistente da

Maternidade

O.t;>enças dos órgãos internos, es)e.1
.'eíalmente do coração e vasos

Oôenças da tiroide e demais gtan-
.

'

, dulas internas -. I
CHntes e cirurgia de senhoras

-:'1" Partos
irISIOTERAPIA - ELECTROCAR- .

DlOGRAFIA - METABOLISMO

,
BASAL

BORARIO DE CONSULTAS: -
.

Díàríamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSur..TóRIO:
Rua Vitor Meireles o. tA '

Fone manual 1.702
'

RESIDll:NCIA:
Avenida TrompowsJd n

Fone manual 7M

Dr. Mário Wellcllta....
Omtca médica de adulto.·" cr1au_
Consultório - Rua João PInto.' 16

Telef. M. 169
Ctmsulta da. 4 t. 6 bor..

IheIdf;ncia: l"elipe Sclt1llidt ....a.
Xeret. 811

'

SENHORITAl
A ultima creação em reiri

geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

LOJA DAS CISEMIRAS I
..��?=:;!��:���O./�:d�....

Dr. M.· s. ea..lcutI ' CATAL0GO DE MOEDAS 00'

Clin;:&·1:}��:-e:�r;io.critôçu Especializada em artigos para Já se enc����� venda co�";
.._

DR. A. SANTAELA homens, todos os preços de moedas de'

(Pormado. pela Faculdade Naclo· '

.

" 'Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.
.na! de MedicIna da Universidade RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASENIlRAS NA- Preço 2000 em todas as lívra»
Médico por ��n�����) à� Asststen ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS, E SENHORAS. rias da cid�de.
ela a �SIC�:J::al do Distrito ·MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROupAs FEITAS Pelo correio Cr$ 25 00.

·ltxtr·ln1terno Mdcl oHolsPltJaldIPjsãIQtu1ã. A
' ,

PARA HOMENS , .•••.. . .. ....••. . •.. .'.. ,. ..

co 3a c��l�f':t'?ede�al c r o RMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
Bx·lntenio da Santa Casa de MI· TAS PIJAMAS CHAPEUS E1'C'
serlcórdla do Rio de Janeiro

'"
.

•

�:;;�7f1��I!DO::::8 -t ,,fU,do,pelo .. ,,me,nor preço. da Draça".,
·::g�:��;:�t:a 1:Vh8::8Nde

Oar·· raça uma visita ii Q,05s,a, Casa ftvérif[que:
;��idê���O -

;.;;;. nossos preços e artigos,

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
.

GANTA
Tratamento e Operações

,Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560 �

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

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

Clinica Médica e Cirúrgica .0,

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral :...

Doenças de Senhoras - Parto! -

Vias Urinárias - Rins - Coraçãõ
_. Pulmões - Estomago :- Figado

.

Tratamento <la Tuberculose
Raios X ---,. Eletrocardiografia
Praça Pereira .e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das. 9 ás 12 e das S ás fi
__ Fone 841. FLORlANéPOLIS

Dr. Roldão Cons."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
lWRGA - MOL1!:STIAS D� S�

NHORAS - PARTOS
.
Formado pela Faculdade de Medi

ema da Uníversiáade de São Paulo,
onde foi assistente por vário. aDo. do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corr�I.. Neto
Cirurgia· do estômago e via. circula·
res, intéstino. d�lgado e gro••o, tirol·
de, rins; próstata, bexiga, utere,

D'fário. e trompas. Varicocele, hidro
'ceie, varizes e hernas.

Consulta.: Das 3 á. 5 horae, • rua
� Felipe. Schmídt, '21 (altos' da Cata

- Paraíso).' Telef., 1.598 '

Re.�déncia: Rua Estevé. Janior. 170;
.

'Telef. M. 764
'

Dr.
"

••10 'oal..
Clinico e operador

c..'"lult6rio:' Rita Vitor Meirelea, II.
Telefone: 1.405

Consultas da. 10 á. 12 e dai 14 ••

U hrs. Residência:· Rua Blumenau.
22. - Telefone: 1.620

VENDE-SE por motivo de' mudança,
\. Grande área de terreno ià cultivada
(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Burreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de materiaL
TRATAR:

Florianópolis - neSla redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 bore«

RaDIO . TUOft' ZYO 9
·1530 kilocieloe ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

SE.DE" SOCIAl.:

po�ro ALEGRE.

RUA VOLUNTÁRIOS DA P.Á.TRIA N," 68 . 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 ' TELEFONE 6840 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia Geral para 8t8. Catarina
aua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. °Pi'otectora" FLORIANOPOLIS

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

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEIT·A ENCOMENDAS

DE SERVIC'O'S TIPOGRAFICOS
,

APRESENTAÇlo IMPECÁVEL •• ENTREGA
RAPIDA

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

•.. reune som ... acabamento ••

solidez .• : no piano 'perfeito!
Além de vários mcdêlos para'
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através. do' plano de

pagamento a longo prazo!

SublVartzmaUD
REPRESENTANTE
para) Santa
KNOT

Catarina

S/A'
Cx. 134 - Te I. KflOT

Florianópolis

Aviso 'aos

Ieíteres
PRC-3 - RADIO GUANA·

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio-
so prêmio a quem lhe. remeter a
história, a notícia ou o fato
mais original e curíoso.bbserva
,do nesta região: O programa
"Copacabana Bluce" e '·0 Es�
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.

.
Escrevam para a Rádio Gua-
abara - Avenida. Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, 'de engraçado
I
ou fora do comum, 'e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sext-a-feira, das l'1,0'J
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (A�to da casa "O

Paraiso")
Resídencia: Rua Alvaro de car
valho, 36

Florianópolis
............ """""""""" �
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CfHCA(,O, 1 (D. P.) - Os ventos Paris, 29 CU. P.) - O presidente I Iórno do ahorr-ccid., problema cla�;.frescos aliviaram, em grande par. do Conselho de Ministros da t bonificações para fé rias aos empr,�'
te, à nacão, da intensa onda de ca- França, Henri Queuille, salvou seu: gados nacionais, problema que mo- ..

lar que se prolonga há uma serna- . gahineíe, forn�'itclo há 19 meses, de I tívou a rebelião dos di reit.istas e
na. �ntrctallto, é possível qUE' atrás t

um colapso, ao pôr- termo à rebe- i suhmer-giu o país em agitação po->
ela massa de vento fresco esteja SE' lião direitista que levou o govêr-! litica durante quatro dias,
formando outra onda de calor. Em no a borda da crise. 'Em sessão de i CONTINUA A CHlEVE DAS
Nova York, em troca, a ternperatu, erncrgôncia realizada esta tarde 1 COSTUREfRAS
ra desceu de 36,5, e espera-se que Queu ille persuadiu os '" ministros i Par is, 29 (A. P.) - O govérrio
baixe ainda mais, esta noite. direitistas, a retirar seus pedidos; não conseguiu por Iirn ii greve das,
Uma "enquete" da United Press ele demissão. ,:-lem isso, seu gahine- costur-eiras de Paris, que ameaça'

e r-evelou que a onda de calor pro- te I cria cai do. Declurou também privar a industr-ia de modas dos:
du iu 170 mortes na 'ultima serna-

ao gabinete que era urna "ques- modelos de Outono. Esta industrie,
na. 80 mortes foram devidas, d ire- tão de interêsse nacional" evitar está n3.S vésperas ela sua mais im- .

Lamente, a onda de calor e 90 pos- a lodo o custo uma crise min is!e., portante exibição anua s, com mi-
soas pereceram afogadas. Em No- rial e encaminhou um acórdo . ele Ihõos de dólares nortc-arnerícnnos.
va York aumentaram os casos de

transação com os direitistas, ('In pendentes.ARAXA, '41 (De ADAO

MLRANDA"1
justas, objetivando melhor e mais I polieme lil e IH) proporção que a u-

Enviado Especial ) - Os traba- fácil assistência financeira e de meníav a a temperatura. Hoje rcgis-

e:�� ���e�'�T���s:��� ��CIl���; P:� ��!��:�.a� ���l���;'��. �;:ld����i:s .�: �;0��:11�-��f��5p:��;��, l����°ri� 2�1:��::� I

Congresso's de Defesa da Paz'"riodos diár-ios, no estudo e dlSCUS- ccmurucaçao rodoviár-ios, terroviá, teso
lE'fio das teses apresentadas pelas r io s e maritirnos, com a conse-, I )dif'e rentes representações elos Es- quente baixa DOS preços de trans- Os comunistas estão organisan- ções de toda a ordem, criarem €Js-'
tados, lendo algLl�las delas apenas �or:te :. na� taxas pOI'tuári,a�, com MINIS'r}�RIA DA AGRICULTURA :10, como. pretexto para ag..írcm n:l1 �ei) E�taelos títeres a servi co do
levantado esclarecimentos dos pon- gai antia, ainda, do abastecimento Departamento Nacional da Produ- Ilegalidade, os taes Congressos de imp et-ial isnro l'USSO e dos interesc.,
tos-de.vísta dos seus autores, sem do combustível (gasolina e óleo çüo Animal Dr-Tesa da Paz e da Cultura, ses do comunismo universal.
[)I'ovocarem debates acalorados, em crú); mais interêsse por parle dos Como tem acontecido, esses Con- Os brasileiros que amam a sua
que se travo verdadeira luta, ven- poderes púhsioos para o estabele- DIVIS"iO DA DEFESA SANITÁIUA gr-ossos, em pontificam os l,ideres Patria e não querem ser iustl'u-
nn.,,,10 a argumentação basP8rlp ", cimento de convênios comerciais AjVJJl.4.L cermelhos dr todo o mundo, dada mentes de um pais extrangeíro-Direito. O aspecto que essas reu- com os países compradores, n.aba.-, INSP,ETORIA REGIONAL EM mais .têrn feito do que a propag'an- contra o seu propr-in povo, natu-
niões apresentam, Destes dias, é de se LI'o in tercambio ele compensa- FLORIANóPOLIS elo sovictica, a moh i lisação dos ele- ralmente negarão o seu apóio a ês-.
uma grande ássembléia, em que, ção; simplificação e estabilidade) EDITA L DE CO:VCORRENCIA AD- mentes que na retaguarda apunha- ses Congressos, orgunisações co--
apesar de ser anfí-regimental o f ra- das normas e regulamentos para o ll![INISTRATTVA N. l larüo os governos e as domais au-. muní.stas que pregam a paz mas>
t d l'

,.

1 t "
t -'1 int I •

. amonto os par amcnr.os, ('rn que comercio com os mercar os ex er- 'Chama-se a 'a ençao c os III eres- t?riclad�s públicas para, s,Jll.I,'-I'. aj
que est!l1:Lllam e aplaudem a guer- .

. sopram o clássico '·V. Excia.", os nos e, finalmente, facilidades para sados para o Edital de Concorrôn- violencia, o sangue e as depJ'p(h- ra na Uhma.
assuntos são ventilados, discut idos a importação de maquinaria que cia Administrativa n. 1, publica-
e pesados na balança do intcrésse perrnit a o desenvolvimento e me- do no "O Estado", de 28 de julho
nacional. ]<;s·sa politica, Cjue bem lhoria de Dossa producão madei- do corrente ano, página 3a., para
poderíamos chamar d,e "j)airióti- reira c, ainda, a intensificação dos venda de 140 quilos de Glicerina,
CQ e' jusva" tem sido o ponto eg-' sel'\'iços de refl.orestamento e pro- marca "GLOBO" e de 856 idem,
&encial dos 'debates, prinCIpIO, leção florestal. marca "SANTA �'fARIA".
aliás, firmado, quando da primei- Na (jisCl1ssão da matéria já esLá, São José, 23 de julho de 1919.
·ra reunião plenária de domingo ul- podemos afirmar, v}tol'ioso o ponto- Jnrandvr C01'rêa Salles
timo, depois de várias diEcussões i de-vista de nossa delegação, \ por Chefe da T. A.
41caloIladas, entre

.

representantes

I
já contarmos com o adesão de on-

de pefluenos e grandes Rst aclos. Iras Estados da Federação que, cm

As Mses de Santa CatariD�, que sinLese, são pela reestruturação e C.mi..., Gravata., Pilam�.
,em numero pequeno avulLam, j não extinção do IDstit uto do P1nho. Meia. da,".melhorc., pelGI me

frente às ekmais, pelos assuntos A DIVISÃO DA PROPR,LEDAoDE Dorel preco••6 na CASA1,MU
selecionaJos, próprios da sua re- RERAl", PROVOCOU ACALORADOS CE·LANEA - RuaO. Mafra
gJaO, mel'eceram, 'como já temos DEBA'rES VE'NCENDO A TESE DE
.frisado em comentáJ'ios anteriores, ROBJi':'RTO LACERDA maioJ'ia, a tése opre5en[.acla Iíelo
() esf uelo ,-€) pl'eYcrcncia elas demais Outra tpse de delegado catari- delegado catal'inense. Hejellado o

deiegaç,ões. nense - o dr. Roberto Lacerda - pareCE'r do l'ep1'e.':wntalltc de São
A REESTHUTCRAÇ;\_O DO INSTI_ que ��vantol.l tliscussões acaloradas, Paulo, rejeitado o ponto-de-vista

TtTO DO PI':,\HO depois de pat'ecer contrário à sua do senador Ferreira de Souza, o

J)r'ntre as vád.as téses e indica- aprovação, ,apresenLario pelo repre- plenál'io se manifestou pela aeei

CÕI)S cllegadas às comissões, uma sentante dflSão Pan'.� foi a que Laç·ão da medida prOI)Os1.a, apro
vem re,volucionuudo (I plenário e esLuda a dÍ\'i�uo ela propl'ie�lorle eu- Yando-a.
\'luscitando vários PODtos-de-vista. ral. Pl'OPÕO o seu autor que ao "po- FoÍ, n5'o há duvida, mais unJa

Esta é da representação do Paraná der público competente é de se pe- yitória' de nossa repl'esenlaç.ão.
que pretende, in limine, a extin- dil' a designação de uma comissão Certos estamos em que o plená
ção do Instiluto NaciDnal do Pinho. ele técnicos, com (I inl.uito de ser al- rio, na sua l'eunião global, exigi
Santa Catárino, Que tem nesse de- terado o Código Civil na parte das rá 1,:))1gos debates e:., mais certos

partamen(o especiallzado, um dos Sucessões" ,buscando-se solução' ainela, a tése será aceita e vitorio
órgãos conlroladores da madeira, que mais se coaduna com os nossos sa.

:pela ye dos seus delegados, solien- costumes e tradiçõei'. Além de se A REVOGAÇÃO DA LEI QUE
tando-se o dr. Édio Ortiga Fedrigo, resolver dessa forma uma situaçã,o ORIOU AS LETHAS DO TESOU-
'�presentou à Conferência a sua co·

1
que au!eaça sél'iamente as regiões RO NACIONAL

laboração, defendendo o principio mais ricas e promissol'as de nossa Essa indicação, de autoria do
de que, no caso, não deve e não po- Pátria, dever ser dada alguma opo1'� sr. Osmar Cunha. que preLende a

de haver extinção" e, sim, "reestru- tunidade .ao colono brasileiro, que revogação do Decreto-lei nO

luração". Por êsse principio, .que é não tivel' terra suficienLe pal'a 0524, de 26-7-4.6, obrigando os

'col1cetaneo com os nossos interês- amanl1o, afim de que possa encon- exportadores nacionais a aplicar,
ses, cODsiderando-se ter Santa Ca- trar em outras r.egiões do Brasil os em LETRAiS DO TESOURO NA
tarina uma das suas prinCipais fon- meios para a g'arantia do sustento C IOl\1AL, .imfp�l'[;anC'ia 'correSb_)on-1
tes de riquezas na madeira, outra da familia e colaborar para a dente a ;:,0% do valor, em eru

não poderia ser a sua atitude fren- maior gl'andeza da Pátria comum," .zeiros, das vendas de cambio que
te a do J1Jstado do Paral1á. ExUn- A tése eni causa mereceu pa- efetl1arem, l'ecaindo essa ,Obriga-I,guir êsse Instituto seria provocar, receI' contrário do relat.or, um 1'e- toriedad8 sôbre o v.alor FOB da :

nos Estados do Sul, uma reação pl'esentanL� de São Paulo. Contra mer-cadoria exportada, também �

pr'c,iudicial à economia madeirei- ela, em pLenário, também, o se- mereceu aprovação do plellá:rio
ru. Seria, por outr,o lado, ,entravar aador Ferreira de Souza se mani- da Comissão Politica Comercial.
a marcha do ,progr,esso da industria festou_ Mas, a. reação se fez logo, 'l'al falo venl corroboraI' com os

.

da madeira. Porque extingui-lo? Íl'avando-se discussões e depates nossos comentários - anteriores

}lor,que, então, não aceitar o reme- acalorados. O seu autor, dr. Ro- quando afirmavamos ,que Santa
dio que a nossa delegação tem em berto Lacerda, em discurso funda- Catarina tem os seus trabalhos �e

mãos, apI�,esentado à comissão com- menLado no Direito provou a sua lecionados, merecendo, já por is- (

pet.ente, que 'é o de l'f'eslruturá-Io'? argumentação �1aDtev,e o seu so, simpáticas adesões de ·outras
As conclusões da tése do dr. Iponto-de-viista. O sr.. Armando; r·epresentaç-ões que aqui, em Ara-

Édio Ol'tig'o Fedrigo, ventilando o Ferreira Lima, também da
.

nossa xá, se renuem para estudar, dis

<IProbIema Madeireiro ", que está elelega\:ilo, de'bateú o aspecto juri- cutir e aprovar téses e indicações
mereoendo simpáUoa.s adesõe-s de dica do problema. ,E, ao final, ·que consultem, de fato, os interês
ouiras delegações, são razoaveis e após longos debates,. v·enceu, por I ses da Nação.

/

A onda de ca�or
DOS EE. UD.

Florlanópolb, 2 <ie Agosto de '949

focalizando a Conferência de Araxá
Santa Catarina deseja a reestruturação do Instituto du Pinho

Paraná p'leiteia a sua extinção.-Longos debates em tôrno
da tese de Roberto Lacerda sôbre a divisão da proprie

dade rural. -Á revsgação da lei que criou as

letras do Tesouro Nacional

PARA fERIDAS"
..

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
C .0 C E I R A S,
f R I E I R A Sr
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

EVITADA 4 CRISE NO GOVERNO FRANCES::
'Acordo de transação com os direitistas

Espionagem russa nos EE. UU.
WASHINGTO:\f, 1 CU. P.) :::_ llc- -maL' sôbre os diferentes aspetos ela',

\'e"')lJ-se qlle a Rússia mantém nos vida norte-americana aos escriLó-'
EsLado.s l:nidos uma ,'asla l'eé.e de -:nnLrais em Moscou.
espiões, in�ll'uiclos cm :\Ioscou, que RecenLemente, - acrescentou ,-.

enlraram no pais como rcí'llg'iados estes homens [tiram r,eforçade1s p.or'·
e membros de organizações dipJ'O.- delegaçõo,s SOVIéticas e dos pa.ises.-
mátiens e comerc.iais sovÍ.I'Licas. '�� I /.1" n', i1ntp a ONU.
Hllth Ji'ischer, i['m50 de Ger'hal'dt

I,· 1 j" t t Cm pequeno gn1po (J.ô�ses agen-''..Is.er, -- que UglU recen emen ·e
,. .

..

d
.

j" L
-

I
-

L tes, tl'es ou C1l100 homens, dJl'lgem,'o p3JS, ez a IS reí'e açoes an e o
" .

b 'lA' r
.,.

d c-\ J o trabalho ele toela a r·ede nestaSLT com] c JllC l'Ülan_O o, .emle_o, I
',. ,1 '''-'''ln 1 . filtl' ,a informa-que e-sLuda a redaC:la ela tr'glslarao pal �e

. (0,.. a .

que L01'llará mais estritas as dis- t;'ão recebida e. utIhza-se (�as malas

posições sôbl'e a imi�Tação riR es- i diPlorrn�Ucas .p3J::a fazer a: ;-1�scou"
L1'a'ngei1'os subversivos. Nrrs decla-

I tôda a mForm(lçao nova I e utI�".

raÇ§es feitas esta noite, Rut.h FiS-,1 ){uU: disse q,!e "sei {IUe mi Ihares'

oher disse que a ,embaixada, déle- cIp comunistas, preparad?s pelo'
gações diplomMicas e ag'ências co- í Partido, e agenle� comuJ1lstas d:"
merciais soviéLieas silo células

dei
� 'lacion.ahdades foram dl-

age�l.t�s do Serviço de Inte�i�e.neia rigj�:os ]Jnra .este,paiS, ,sob o disfar

sU\.'letlco, cUJa tare.ta real (' ll1fol'- ce df� rei ng·J3dus.

ü Diário, destes últimos temrpos, aco1,he em ,suas colu-,.
nas, dand.o-Ihe. o mais espalhafato·so d,estaque, tudo quanto,
no Hio, se publica contra o sr. Nerêu Ramos. Ao que ;pa1':e
ce, o órgão udenista ,ao que visa com isso é criar ambiente e

para o acôl'do, em marcha. Não podemos acreditar que o pro
prietário do jornal uelen.ista, ,sr. Adolfo K.onder, esteja brin··
cauda ele bandido com o seu próprio partido. No Rio, S. S., com
ü seu voto, dá plenos poderes ao sr. Prado Kelly paro trata!"

do. acôrdo junto ao sr. Nel'êu Ramos. Aqui o seu jornal bom
bardeia o sr. NeJ'eu Ramos. Das duas atitudes, a primeira
é a mais importante. Logo, a ,segunda não pode ser interpre-·
tada senão como sequência da primeira. Dai a nossa certeza
de que as tl'anscl"iç5es diárias do vespertino adoHista são·
feitas como contribuição, a seu modo, para o êxito dos enten
dimentos IlQlitico - partidários. Na confusão atual não per-.
ce:hemos isso, ·que à p'l'imeira vista parece paradoxa1. Aban··

danando, entretanto, as análises perfunctórias, a concln-·
são acima se impõe, como única e exelusiva. A lógica e a éti
ca' nilo, permitiriam que julgassemos o sr. Ado�fo. Konder ca

paz de ser concomitanlemente a favor e contra (} acórdo ..

Essas razões indicam que estam.os ,com a boa doutrina quan
do interpretamos os ataques ao sr. Nerêu Ramos,. repl'oduzi_
idos 'llelo. Diário, como subsidias ao acôrdo Ínterparlidál'io.
,J,sLo pôst,o, resta imPerativa, para nós,' contribuição idêntica.
É o de que, 110j,e, começamos a desabrigar-nos, com a

transcrição de um artigo sóbre o sr. MangabeIl'a. I1
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