
."

NOVA YORK, 21 (U. P.) - O lider soclal ísta Norman
Thomas, numa carta' aberta a Henry Wallace, pergunta: "Re
jeita v. s. a teoria de' que o totalitarismo comunista, usando
seu exercito, e se_u outro exerto. o movimento eomunísta in
ternacional, está infatigavel, paciente e ousadamente, procu- .

rando alcance o domínio mundial?". Thomas escreveu na

qualidade de presidente do Conselho' que é uma, organização
privada, E acrescentou: "Se v. s. rejeita essa teoria, como

-explica as tat.ícas russas na Coreia, Mandichuria. Balkane,
'Hungria, Austria. AlemanJha - ou' a politica dos partidos co

munistas em todo o mundo? Qual a distinção que fez - ex-

ceto no que diz respeito ao racismo - entre as taticas do to
·ta.Útarismo facista 'e comunista?

",. t1tAl§ ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

�o e D. Gel'6Ilte: SrnNEI NOCETI - Dir�tor Dr. RUBENS DE AU'RlflU RAMOS
j),u'e'OI' d. Redaçio A. DAMASCENO lU, &'lLVA

, ,

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

Ano XXXIV ,I F4orlC)lIó�Us-Domingf, 22 'de .htnho • 19'47 I N. 10,056

Não será reconhecido 1Asseuurede
WASHINGTON, 21 (U. P.) - o Departameno de Instado a maioria

anunciou que os Estados Unidos e outras republicas ameríca- Belo Hor izonte, 21 (A .N.)
.nas completaram suas conversações extra-oficiais a respeito Apurou a reportagem. que já está
11e suas respectivas atitudes em tace do novo regime da Nica- assegurada na assembléia a maio

ragua, é um.porta-voz informou que o governo dos Estados ria para a aprovação do díspositivo
Unidos decidiu não introduzir modificações' em sua resolu- que permite ao governador demí
ção de não 'reconhecer o governo imposto por Somoza. l.ir .íodos os [Jl'efeüo.s vint,e dias

Tomou as demais republtcas deixaram claro ao mesmo após a Ill'OITIuLgaçfto da c.onsliLui:çã.Q.
1emp'o, que manterão uma solida frente de oposição ao gover
no 'estabelecido pelo exercito. Um funcionário do Departa
mento de Imprensa Lincoln White, informou aos .jornalista;s
que não :parece haver necessidade de consultas oficiais. Arres
eentou que já se realizaram as conversações extra-orícíaís e

�ue'o Departamento de Estado não tem relacões com a em

baixada nicaraguense, tendo enviado instruções a embaixada,
norte-amerícana de Managua no sentido de que se obstenha de
todo contato com o governo atual de Nicaragua,

.

.

° er. Whiite não declarou qual será a próxima, medida,
mas nas esferas -diploma.ticas sugeríu-se que a situação pode
'ria se tornar mais clara se Somoza convocasse as eleições.

Das' vinte 'e uma repuolicas americanas, onze criticaram
. e .golpe de Estado de Somoza e declaram sua intenção de não
reconhecer seu governo.

J

Agências postais ecoDôml�as
':aIQ, . �1" CA. N.),�,; O, presidente da "República seguiu ao

Conselho Superior das Caixas Econômicas Federaís e críação
de agencias postais econômicas.

O relator. da materia, sr. Edmundo MIranda, fez uma am

pla exposição mostrando o acerto da medida,' cuja utilidade te

ve OIpo.rtunidad-e de constatàr em sua ultima viagem 'á Argen
tina. e ao Chile, onde existem variás ,dessas vantagens' para o

.

publico.

Condenando o ,assalto
CIDADE DO VATICANO, 21 (U. P.) - O "Osserva:ore Ro-'

,"

mano" condenou o assalto a Monsenhor Antônio Santin, bisp,)
de Triste e Cabo D'Istria, no territóri.o ocupado dá Iugoes
lavia, como uma "execrável violência", afirmando que, ó bis

llO tin'ha uma "missão. religiosa. e nã,o 'politica" ao ir para

Capo, D'Istria. Diz .o jornal. que." as,.,,�]1,tol:'idades públicas es

too na obrigação de prote,ge-lo ou, do contrário, .demonstra

Ião ser ineficientes óu cumplices". Uma multidão pró-eslava
atacou o bispo SanUn a cacetes e ,nay-alhas, rasgando suas

'vestes. e.piscolpais.
.

Reforma da lei eleit'oral
, I \

RIO, 21 (A. N.) - Em vista de um a;pelo unanime dos
:hl,embros do Tribunal Superior El'eitoral, o procurador geral
da Re.pública, sr. Temistocles Gavalcanti, oficióu ao ministro
da Justiça lP€dindo as :providência's cabiveis 'para que se proces
fie a reforma da Lei Eleitoral.

A atitude do Tribunal foi determinada por uma consulta
do TriBunal Regional da Bahia sobre a maneira de utilização
dos titulos eleitorais que se acham preenchidos totalmente
pelos presidentes das mesas .receptoras. A '�sta consulta res-'

'pondeu-se que devem ser aproveitados com a utilização de um

carimbo. que, resolv�rá a impossibilidade.

Cancelamento dos mandatos cOOluDistas
SÃO' PAULO, 21· (A. N.) - Ouvido pela reportagem quan

«io d-e sua chegada no aero,porto desta capital; o deputado Jo
ão Martins Filho, do P. S. D., paulista afirmou que o "cance
lamento dos mandatos parlamentares c.omunistas virã, apenas

.ompletar o es.pi,rito e letr,a do .acordoo, que ca�sou o registro
ao partido comunista, do Brasil", Dentro de' dez· dias 'serão
cassados' os mandantos parlamen'ta!res comunistas. Posso adi

antar ainda que em consequencia', o P. ;S. D., na qualidade de

Ilartido majoritario, ficará com mais. doze cadeiras na assem

bléia de São Paulo e cinco na Câmara Federal, alem da sena

toria de Prestes e varias lugar,es nas assembléias de dirversos

Estados.

Insultando
\/ r' I

.0 'povo!' Y'"

Na sua feeunda, postu
ra ':: de assííces, o Diá
rio botou esta tirada, di
gna de um Iallltlo de tera-

. tólogM: "Em todas as ci
dades' em todos os lugares
onde habitam pessoas ins
truidas, os udenístas ven

ceram. Perderam, no en

tanto, nesses recantos em

que o eleitorado mal sabe
assinar o nome, onde não
há ptofess�n: QU, se os

há, são os dnqueta marca

que o governo Nerêu Ra

mos, eríou, feitas á pressa,
p�u·a. snbtãtuír as norma

listas e complementarís
tâs, e satisfazer os

.

seus

cabos eleitorais .....
Paira os iúleÍtistas, l}elo

que ai está, �§ão pessoas
sem instruç,ão e que mal
sabem ass'inar o nome,. as
populações de Lajes, de
Tuba,l'ão, de- llIaira, de Xar
peco, de São Joa.quim" de

. de PaIJlOça." de -São José,
de 110m RetIro, de Gaspar,

. de 'Campos-NovoS', de
.

Curitibanos, de Orleans,
de Imarui, de Ul'llSlSang'a,
(le Campo-Al�gre, de :qrus
que, dê Jaguaruna; de
Itaiopolis, de AraqualL:j,
de Pôrto-Belo, etc. Em
muitos' ,cutl'OS "l'eicantos"
e municipios, foi 'vitorio
sa a candidatura do sr•.

Ad.erbal Ramos da Silva.
I�()g'o, seg'undo os '"inta-:
'Jigeut€'s ,e cultos" escre
vedeiiros do Diário, em

Flol'iian()po�is, Ararang'U!á,
Tijucas, Laguna, Cauo
iuhas" :Nov"_Tl-e,nto, <etc.
etc., não -habitam Pessoa,s
instruídas, 'mas a.penas que
mal sabem assimnr o no

me!
O povo desses mUlllCl

pios, e dessas ci(lades que
'áfr"ote o conceito em que
o tem os ete'l'nos derrota
dos. E responda nas. pl"Ó-.
ximas 'eleiftões municipais,
quando. esses q.e. 1I'0je
o insultam forem, ama

nhã, me:Migar-lhe 'o voto.

.

VOCÊ PRECISA COLABORAR
na Campanha Pró Resta
belecimento da Saude do
Lázaro,

Recebida com alegria
Paris, '21 (U. P.) -- O minis- com veemencia : "A Assembléia

tro do EXTL(,l'ior, Geoges Bidauít, part.ícjpa de vosso sentimento",

declarou' que o plano Marstiabl roi Ai�da, desta vez os comunistas per-

recebido "com alegr-ia" 'na França
e que ele esperava, sinoeramenl.e,
que a Hussia compreendesse sua

ímpurtanoia (para o continente. Bi-
dault 'J'Ü1r>ll1fuJlQu esta ,prim€1iQ'a de- Irá para S Bor]-.ctaracão publica sobre a 'oferba. •

uorte-arnerícana dirigtda á Assem-
_

RlO, 21- (A. N.) - Regressou a

hléia Nacional, Quando' Bidauât I
Sao Pa,?10, o sr. Nelson Fernandes,

manífestou que desejava render

I
presidente do diretório regional do
PTB, cuja pala;,pl"a é aguardada com

uma "justa homenagem" e eXI]JI'es.! interêsse pelos oorrefigionários que
sar gratidão aos Estados Unidos, o desejam saber que. se Leria passado
Legislativo prorrompeu em espon- no Rio. ,AIi'irma ...se que o sr. Ge

taneos aplausos com excepção dos túlio Vargas ameaça seguér para
comunístas que permaneceram

,e,m�
São, BOI'ja, para uma longa ausén

silencio. O presideute da Assem- aia, caso continuem 'as dissenções
hléia, Edouard Her.rjot, d-eemrú 'iifi1Jerlla� no eeío d,@<par,(ritilo.

maneceram em .sileneío, enquanto
o Legislatívo renova sua demons

tração.

fomentando a. revolução
a' revolução mundial. "Qua,lquer
potencia 'que tenta iropór sua pró
pr-ia 'foúna cte- governo, alem de
suas :próprias 'fronte-iras, s'obre ou

tros pais,es" dewl estar p1repaF'ada
pal'a ter seus mE\'toQos· 'eêí:.pos,tos e

amplam�nte divlügados".

..
' 'I'oronbo, Carrada, 21 {D. P.) -

A Camara de Comércio canadense

publicou urna analise de quarenta
págIna.s sohre as aLÍlvidacl€s elOs
eümLl:nisla& no .pàís, ,afirmand'Ü

qne 'ess,e.s ,ell,erI1elll(,os !esLão a·gora
mais at.ivo,s, do que: rrünca, no, Oa",

nadá. Qualifica este do.cumento a

dissoiuçã.o da. lnLerna'Cional Oomu-.
n is La. em 194.3, como "uma so[.er�e .'
menbra "e clbO'u, os documentos'a
produzidos na invest.igação da re

de de es;pioagem so,viéti,ca no Ca

nadá, o ano passado, !para apoiar Jen.l,salel)1, 21 (D. P.) A Co
,t' afirmativa �de que um ·estado missão de Investigação das Nações
maiOrr está' fomentando -d·e Moscou' Uni.das na ,Pal€stina aM' a ár:ea do

mal' !VIaI'Uo', llá ·extrernid.ad<e meri-
. dional do valé' da Jordão, para con

tinuar os SeLtS estudos dó prOlblema.
da Terra .santa. A Oon1Ílssão pre
tende inspeciouÇll' aiS fábriüas de
p-ot,áSBiü e outras indus,trias quí
micas, na z'Ü'na. do mar 'Mo.r1:o, vi
sitar a antilga Jeri,có que .hoje em

dia é -cidade inl:,eiramente árwbe, -e

a 1C0ncessão judaica em BelJh Hara

va, que firca perto, do mar Morto •.

Em:l fon,tes' inf'Ü1'madas árab-es. se

ONU e

Palesiina
a

Derrotada a pro
posta russa
La:ke SU<C!Ci31S,S, 21 (D. ,P.) A

Ingl'aterra concitou hoJe o Cünse
I'ho de ,SeguraTIoa a DClPudiar a Len
t.aLIva 'sovi'ética de bloquer a i·me

diala consideraçã.o do go,v,eJ'nador
l)al'a Trieslr,e. isto ocorreu' qu'ando
{} Conselho in1cioll o, debaLe s'Óbre a

prü{l'Ü'sta 'britânica _va.ra que se, ,l�e

til'as.sü a ql1,estã.o das mão<s
'

dos

quatro. gr.andes, a fim de que a mes

ma foss� ,em segllilda col'O'cada na

agênci'à do Oonselho. O' represcJ1-
tant<e sovi<éti,co, Andr,ei Gromyko
OIPÔS-S0 decididamente á pro Ij,:.'"t a·

br.i!tàniea. Al-eg.ou êle ;que o Oonse

lho não- ,podia discutir a ,es.co-1ha do
.

gove:rna,do,r llara '1;'ri-estre ·enquanto
o Tratado de Paz não' esti vpc,se ::'�)-

t�ficado 1)'0'1' tôdas as grandes' po
tências i,nteressadfls. .o represen
LallLe in:gMs, -Sir AI,e'Xander Cado

gan, desa.fi,ou I])ronba'rnente a po- '-. Belo HorizonLe, 21 (A. N., - Ghe-,

sição süviéti:ca, UéiCla:rou ....l-i! que' gou a esta capi.tal ü .sr. Jo,ã-o 'B<e

não padia ,oOO11preernder os funda- raldo. Empre&ta-.se grand-e imillO'r
mentos de GromyJm. Caçlvgan pT'O� ianoCÍ'a a pre,se,nça des,s'e membro da

pôs, então, q\l'e o Cons,ellho 0010- COffil,s'sao ,ex,ecuLiva d,o PSD, 'em

cass·e a qu-estão ,de Triesbe na agêll- Belo Hori.zonte, para sao..er qne. ru

cia ,r; ini'ci,ass'e imeJdiatamentel as mo Lomaná o, partido o,fí-cial Ú

ne.golcia,çôe.s, ,em s,essão semeta. vésperas ,da I'pcslirnturaçi'i;o ..

dJ;z que, o presidente {Ia tComissã-o
() r,epresenLante ,suéc'Ü )];mil Sa:nds
troem, co'nvidou Joamal E. Huss€i

ni, virc·e-pr'esddenLe da Alta .Qoo"is
são árabe Il)ara COIffi ele -coiDf\er,el1-

ciar. porém Jamal se l'ecus.ou assi
nalando, que o,s árabes ti'TI'ham d,e
cid1dn bnilcotar o i'l1Iquérito.

ReiDa eSJeetativa
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Clube Dose de
.

�(:-

Agosto�Di"a 28, Sá�ld-o, com inicio às 21 �.ras, grandt"
festival de S. Pedro, prom�"id. pelo Marabá Sport. Uma noitada alegre e divertida.

Concarso de dança. Surpresas .. Mesa reservada Cr $ 25,00.-,

São assim as penas "Lifetime". In
teiramente de ouro de 14 quila
tes, o que lhes dá o valor de uma

verdadeira, jóia ...
Platina na ranhura, o que facili
ta o fluxo da tinta, dando à es

crita a suavidade de uma carícia.. ,

Ponta de irídio, o' que permite
eSC1'ever de dois modos diferen.
tes, com a levezo, de um toque
de pluma.,.
Escolha para o seu uso uma ca.

neta SHEAFFER e pode1'á escre

'ver da manei1'a qne você gosta.
durante toda a sua vida.

Nervos D.\ebili": U ensino seCUDOUflO'

I tados
'

Provocam
I� Heuraslhenia

Nio DEIXE QUE DtX
CESSO DE �TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE 'o
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLEC1UAL O
LEVARA', fAJ,AlMEN
TE, A' NEUlfãtHtNI&

'�
Os primeiros sYlllpmmas cfit

'

meurasthenia são geralmen� a

J
;'nsomnia, pesadelos, jrritatmi
Idade, dôres de cabeça e ner

I vosismo. Ao septir quaesquer

! de$Pls manifesf&ges previna
se eontra as s� consequen

\ ciss. 'lute-se tmmediatatnen
I te" -com um remedig.Ge:effeito
lJ>ositiyo e immeato_ ,Não

,. ttomê�4rogaslPerigdslJs. Vi�
lê 'o' .remedio indicado para

!1jQ.ualquer.oeaso de neurasthenia.
t Vigonal revigora <:) organismo,
',restituindo ao fraco as forças
'perdidas e a energia da juven
ftude ãs .pessÕas exhaurida..

,� !'.,

---\I1--iQ4-0-n-,al........... J i
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�
,
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FORTIFICA E DÁ SAÚDe

Larga,·me...
Deixa-me grilar!

/�

Combate a tosse,

bronquite e 08 re9fria�
dos. João O Xar,ope S.
é,e,ficaz nO,tratramento
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope São João

sol+o o catarro e faz

expectorar fàcilrnente.

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

DR. LUCAS
CIRURGIÃO I

MOLÉSTIAS DE SENHORAS I

FIGADO - ESTOMAGO - INTESTINO
Consultas das 14 às 16 horas.

Rua João Pinto n. 7
:
I

(Sobrad�

Rio, (A. N.) - O profes-
sor Anisio Teixeira, ex-secre

tárí o da Educação e Cultura "do
Distrito Fede-ral e atual títu-t.
lar na mesma secretária na

�.,..

e;r�..:g>�...

ASSim é a tinta SKRIP da SHEAFFER. 1000/0
quimicamente 'pura, não deixa, sedimentos,

seca ràpidamente e não ataca o delicado meca

nismo das canetas-tinteiro. Resiste à acção do tem
po e da água. Acondicionamento em cuba-tintei
ro especial- criação patenteada de SHEi\.FFER
- que faculta o aproveitamento da tinta até o fim.

Ouro' para Dentistas
e Ourlveis

", .

R.presentontes exclusivos
para o 8rosll.

M. AGOSTlNI & CIA. tIDA.
Rio: Av. Rio Branco ''I

h ,. ,.

1.· andar - CaiXa Postal M3

SHEAFfER:,S
A jóia liue esereee

Represent()ções 'São

*

Ã VENDA NAS

BOAS CASAS DO IAMO
..

AproXIme-se, .màls 'de '

seus

amigos e parentes envíande
-Ihes um número da revista' O
VALE 1)0 ITAJAt, edição de-

di(lada a Florianópolis
'

Brasanil S.A. Importação - Exportação - Representações,
firma estabelecida, com escr itor ioa: centrais e dispondo de

ótima organização de vendas, dando referencias comerciais
e btlncarias, aceita a representação de industriais e produ
tores, bem como a distribuição de qualquer produto e

artigo. Propostas para BRASÀNIL S/A" Rua Barão de

Itapetininga, 273-11.0 andar, eonjunto II-A.

Endereço Tefegráfico II B R A SAN I L ".

PODE-SE COMPRAR

A resteuraçao
DIRETAMENTE: .

I.� fUI IU(' Remete,moli!l pelo Reerriboleé
, Po.tal . - a preço do dia, pa'ra"

da rurop� "4Jualquer parte do Brcatl,
L U produto. quimicamente· pre-

Londres," (U; P.) - Exis- parado. e quilates garanti-
teni indícios de que 'a: 'Russía dos conforme analisa da Ca.a.

concorrerá com a França e' a
da Moeda do Rio de Jélniliro.

,
. .Ouro ,' Pratà, Platina, Ouro-

Grã-Bretanha no -plano anglo- platinado, Soldas em .lami-
norte-amertcano-frances. para na., dillcoa e pinos paro HI\s
a reconstrução econômica da .cdon toloqícce e para ouriveia.

Europa' com a ajuda financei- Peça, listo de preço. 'para:

ra. dos Estados Unidos. .Do RR. Ss' _ MBUCCIOLs'Ol8.
.

I
\10 ao ento n ,

ticipar todos os países etj.-, " I: andar�- a.la 6 ..

DI's'�ribuidores " R"p� .. -
rooeus, Esta tarde, o Mi- , Fone: 3",1966 - São Paulo.

... ... ,.,. nístro dó E x t e r i o r, Sr. -...,. _

sentsntes no Rio e Bevin, falou nos Comuns pou-

B h co depois de regressar de Pa-
em a ia ris porém declinou de fazer

Organi?ação acreditada e com qualquer comentario otimista;

grande experiencia de vendas com respeito á adesão sovíétí
aceita algumas representações ca ao dito 'Plano.
importantes na base de comis-

são ou conta propria.
Trocam-se referencias.

ORGANIZAÇÃO BRASIL
LIMITADA

Cx. Postal 1367 - Rio de
laneira,

ex. Postal 9 - Bahia.

Baia ·assim de ao "O Globo",
o seu ponto de vista sobre a

situação do ensino secundário
no Brasil:
- "Não me parece seja exa

to falar-se na decadencia do
ensino secundário no Brasil. O
fenomeno é, antes, o de um

florescimento monstruoso.

Com efeito, nunca foi bom
entre nós o ensino médio. So
freu sempre de dois males es

senciais: falta de professores
adequados e simulação dos ob

jetivos. Essa simulação con

sistia em declarar-se legais pa
ra a carreira, 'os' diplomas.
Foram esses os dois males

que entraram em florescimen
to exacerbado durante a dita
dura. Quando determinado- en

sino obtem das leis uma facili
dade que raia pela estrava

gancia, não há como evitar sua

inflação desenfreada. E isso foi

tudo o 'que se deu com o ensi

no secundário".

A VIDA INTEIRA ENTRE

Trate das uas
" res,iratorias

a

A. lIronquites· CAllma.tico.,
Cronicas ou AlJuda.) .' III.
suas mQnife.ta�õe. (Tos.ell.
Rouquidao, Catarro.. etc.. ),'
assim como a. GRIPES, .ao
moles tia. que atacam o apa
relho re.piratario a devam
.er trata.dos com um me,di
comento energico que com

!bata o ma!', evitando com

plica.c;Ões graves. O SATOSIN
contendo elementos antisse

tico., peitorais, tonicoe, recal
cific�nte6 e modificadorell do
organi.mo é o remedia

indicado.

Procure noje o seu
. Vidro de SATOSIN
nas boas farmacias

.

e drogarias.

Se você vive numa luta perma
nente' entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenha o sangue po
bre e desvitalizado. E isso significa
que as suas ddesas orgânicas nào
estão equilíbradast Daí as gripes

. constan tes, as dores de cabeça,
a. fadiga, a palidez, a debilida
de ... Convém, portanto, reagir
enquantoé tempo! Comece, hoje
mesmo, a revigorar o seu sangue,
tomando Vinol! Vinol aumenta

as defesas orgânicas" provoca o

apetite fi! equlfibr'a o sistema ner
vo.so. Com Vi�OI, você se sentirá
mais disposto para o trabalho, vi
goroso e sadio I Vinol é uma feliz

combinação de ferro, fósforo,
cálcio, vitaminas e outros ingre
díentes de grande ". II
valor terapêutico."""'" �
Vinol pod� ser to" ::::-
mado em qualquer -

época do ano. Res

taura suas fôrças,
fazendo com que

; corra em suas veias um.sangue
mais rico em hemogtobínas. Lem
bre-se de que não há feliêidade
completa sem. saú�. '. Vtnol, é
uma verdadeira "fonte" de vita

lidade, um tônico para . ."ã faini
lia inteira I' E' especialmente re

comendado para. os .estados .de
desnutrição, esgotamento, neu-

..._

rastenía, depressão nervosa, ema
grecimento, anemia,' e como au':'
xiliar na convalescença de doen

ças ou operações. De sabor agra
dável. pode ser ministrado tam

bém às crianças em idade escolar.
que muito aproveitam com o uso
regular de Viriol, às refeições.
Vinol encontra-se em tôdas as,

farmácias é drogarias. Vinol é a

saúde do sangue!

Tenha sempre em casa uma garrahnha

Ar ER liI Yo «!( H o ln
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- a menina Alda. filha cio sr.

Paulo P.I'eis, i,nspetor escolar em
,

Ti,iuúas.
F'ez anos ont·em, ii meni:na Lia

filha do sr. João Sih'a, c,he·fe ria

secção d'e Enca.d,prnaçfío rl.a r. O. E.

,
SRA. NICÉAS WE:\TDHAC:mN
Transcorre hoje, o a.nivrrs,írio

natalíci,o, ela e.xma. sra. d. Nicéas
W,enelhausen, .cJigna ·es,posa do' sr

Dr. Fernando :Emílio \Vendlhallsp,n
dil'eLor rio Tnslitlllo cip Trl·rnl,j,fjc'a-
05.0 'I" Mflrlico Legal
VIAJ.A.'\TTES :

'IDsl ev'e em Florianópolis. o sr.

, Jo-ão Jerrmias. g-erenle ela Organi
'llarã,o Henri'que Lage.
FALECIME:.\lTO :

D. ANA DA GO�TA FTLGUE.T>RAS
P'leceu hoje na GapHal da Re

púh"�a a sra. d. Ana da Cosia Fil
guPi:"lS, progenit,ora da' Sra. Emilia
Fi)c"0iras ,de Arau,jo. 'cspôsa elo
'nosso -cont.errâneo e amigo Dr.

3

- 80CI AMARGA -

g um sinal do maí-fuaciona-
mento do fígado.

.

Ao mesmo tempo sentem um

enjoo e mal estar, que erro

neamente p!i:.nsamos ser do es

tornago.
Algumas vezes é acompanhada
de vomitos!

Lembre-se:

.,.,

..�
",

-'.� .,

., "i-�,:-,i:�:<
-i: :{(

���
��'I�·�l'�

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE
NOVEMMO - TELEFONE l - 1.325

Clube dos

\ I CINEMAS

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
1° - Cinelandia Jornal - DFB.

2° - VIVA A F10LJA
3° - NO TR.AMPOLIM DA VIDA
Censura: Até 14 anos.

Preço, únIco :- Gr$ 4,00.

.

Con'tinua O ESTADO fazen
....o d.,i!tribuições de valiosos li
,rros, inclusive romances mo
-dernoe, entre as pessoas que
<con!tam d. !eu cedes tr .

"dai.
o so

�s pessea! que lIinda não
.,halam preenchido o coupon F-a1fU" diariamente publicamos .esta das Rosas'
1'.0derMo faze-lo. a/Jora, hebi-
lltlilndo-se, assim, a concorre-

Estiveram ontem 'em nossa reda- ,

,.il'�m a. tMo. interessante inicia- ção, as disí.inlas stas. Ruth Mor.itz

tl�. r;éalizalia 'sob o,p�troci-
Costa e Síria D'Alascio, da Corms

...I'U. d. LIVRARIA ROSA à
são Organizadora ela Festa elas Ro-'

JiJ.Qdoro n 33 n. t C
.' sas que vieram trazer o seu agra ..

. , s a apItaI.. , .

-o-- decirnento a imprenea, a Exma.

A.NIVERSÁRIO: Sra. d. Huth Hoepoke da Silva que

l'ransco:'���,na data d,�hoje nl:.lisl pres idiu aquela reunião so�ial" as

'Um. anrvei S,1l10 natalícir, cio Sr. auf.ot-idades, ao comércio e ,a Dire
LLllZ Moraes, residcn te em

ca-I
teria do Lira, pelo COlbCUl'SO, pi-es-

poeiras. .

'

.

tado ao bOH1 êxito da illiciaüv<l.
Opei-ár ín muit.o be.nquisto' no A renel'a atingiu a unportáncia

-.S:elO d,� sua e:ass.e, o anívecsariante I �le. Cr$: 12.503,00, que se destinará
e amua ·muJtl'sslmo relacionado em a compra de "pt-nmin "

para "8

.nossos 'meios esoortívos, onde goza' hauseátícos, Lendo o mesmo sulo

.(i'e. geral estima. I entregue á Exma. Snl. d. <l:l.'nt,]1 H,
DR. POLIDORO UEHlNANI '1

(lia ,si'lva.

, ,SANTIAGO O pr-imeiro prêmio ela l'i (':a coube
ü'ansoorTe hoje o aniversário do ao nO 515, tendo sido entregue á

.dr, Polidoro Hernaní Santíago exma sr-a, d. Aretouieta Linhares da

-concenuann médico e pessoa d,�: Silva, espósa elo sr. Darcy Linha-

-destaqua nos nossos meio sociais. res da Silva, e o 2° ao nO 931, per-

Se_us numerosos 'amigos prestar- tencente \30 sr, Albano Leal.
lhe-ão, pelo transcurso da data Congeatulamo-nos com a conus-

.signi.fi,cahvas provas de de esti- são organizadora da atraente e es-.
ma, às quais nos associamos plêndida Festa das Rosas, pelo brí-

ARTUR GALETT[ lhantismo alcançado c que consü-
Comemora seu natalícío, hoje, ° tuiu um dos expressivos aconteci

.sr. Artur' Galettí, fU'llCionário' da
I
mentes sociais ela nossa [,eirra.

.Just iça ·e pessoa muito relaoionada] -------------
.nesta caoítal,

O Estado c'umptimenla.-o,
.FAZE,M �NOS, HOJE:

- os srs. Jo,ão, Batista Dutra,
,AI'i Sales Bras il, A.r1oacil' Se1unidL

- as sras. Libania ele Otíveíra
-Goulart e Urbina G. Simões.

- a sla. 'Regina Magna . .8jmõ,es
filha cio .sr. Severo ,Simões, pre
sidente da Associação Comercia].
A gen lil aniversarinte será muito

-curnpr-imentda pelas suas murneras
.amigas.

- as stas, Olindina Paulina dos
Passos, Iolanda Cabral, Eli Silva,

-

A vida vale a pena ser vivida!
Heatrice Rovere Maria da Gloria useUEnA91MA

.
�

Pereira e ,Sta·. ·Maria. Siridakos. n r'A III n
- a sra. Ni,lza Gerbm-. - S P h_ os meninos Prankill Delano ti. • da en a Convoco, a requerimento da Diretoria, os associados do

filho elo sr. Rodolf6 BDJ'.ba, funcio-
Clube dos Funcionários PúbHcos Civis de Santa Catarina, pa-

nário e.stadual; Ivaldo Brasil ,e
AVIDA DO FIGADO 'ca a A,ssembléia Geral Extraordinária a realizar-se, na fléde

..\irtón Dias. lIalores esclarecimentes escre ..._: social, rua Arcirpreste Paiva n. 5, no dia 28 do corlTente, ás 15
. Caixa Pettal 3.8n - ltiA 1 f' d d l'b b

.

FAZEM ANOS AMA..NHÃ:
_._ •• •• _ •• __ •• _.� __ ••

: lOras, a 1m e e 1 erar 80' r€ o segUlnte:
_ o sr. João Alcino .de Oliveira,

� -�� __era.••�_. --.................. a) Situ3ição financeira atual do Clube

funcionário aposentado e nosso es-
t Edgard de AraUJO.

,

b) Aumento da mensalidade

timado(} assbnanle, 'Ilesidenle no Es-I .'\. .extml� dada suas qualidades c) Outros assuntos de interêsse do Clube.

treito. . moraIS ,e fliantmpllc,a,s ,era fIgura Não havendo numero real á hora a:prazada, a Assembléia

_ a sra. Adelaid,e Silva.
de de-staque na Soci�dadt> ' Ca- funcionará 1/2 hnre depois, com qualquer número de sócio.

_ o sr. Jo.ão 'Carlos Camp'o's', eOIl-
l'bOCa e deixa nLlimer.osa p.I'oiJe. 'presentes art. 28, paragráfo único do :IDstatuto).

tador ela Prelf'eituru' de 'Cre:sciuma,
A família €n.lulada, o� no.ssos sin- Florianópolis, .21 de Junho d€ 1947.

'

,onele é muito bem quig[.o.
ceros pe�'ames. (UBALDO BRISIGHELLI: Pres.idente do C" D.) .....

- o sr. Jo.ãú ZernoLl Bancloeira.
- o sr. José Vieira Dutl'a.

,
- o sr. H'erna.ni F-en·ari.
- o,s srs. João, Ba.tisla, Sale,iro,

Artur Luz, Man'oel da Silva Morais.
- o menino Evaldo Schaeffer

Pilbo, filho do sr. Evalelo Schae.f'er,
f{mcionário do Dep. das Municipa
lidades. '

VENDE-SE

FUllcionários Públicos Vivis
de Santa Catarina

ASSEMBLÉIA GERAL EZTRAORDINÁRIA
EDITAL

Compre diretamente da fábrica
Oferecemos esta

6DarDi�ão de Mesa
n.- 43 estampada em côrea
Hrmes, granité branco

do melhor

Côres: Grenat, vel'melho,
dz.l e verde

RITZ - ás 10 ho,ras d'l1manhã

ODEON - Hoje á 1,30 hü1'as
- Matinée das Mocas -

I - Roy Ro,gers ao, lado de RutJa

T€rry em:
'

.cORAÇÃO DO OESTE
II - DoroLhy Lamour e Rat·

Milland em:

IDÍLIO NAS SELVAS
(Técnioolor) .

No programa - O Espor'le em

Marcha nO 141 - Nac. Im. Filmes.
Pl'Ii1C08: Cr$ 3,00 - 2,40 ,e 1,00.
"Livl'C. � Cl'ianças mai'oif'es di-

5 anos paderã>o enLrar.

�l\fpERIAL - ás 2 horas
..:_ Ma.tinée do Barulho -

I - OS SEGREDOS DE SCOTLAND
YA.RD

Com: Lione,l Atwi.ll, O. Aubret
Smit,h, Edgar Barder e SLephani,_
Bachejor.

Ir -SANGUE HíPoLGO
Com Tom Neal e Ade!le Mara.
IH - ADAGA DE SALOMÃO
11 e 12° Episódiüs.
No programa - Cine J,()1!'nal 51,

- l\ac. Imp. Filmes.
Pl\eço;s: Cr$ 3,00 'e 2,40.

"Imp. 14 anos".
ODEON

,Um pr edio com tedas as

comodidades solidamente oons
truido dando b6à lenda, aitua
do em oprimo pomo des t a

Capital.
Aceita se pagarnento em ter

renos. Para outr a's informações
com A. L. AITes.
Rua Deodoro 35. - FJl.lis.

'MOLESTIAS DO
FíGADO

eH Á:
,Toalha 1,40 K 1,40 com 6 guardanapos Cr$ 98,00

PARA JANTAR
Toalha 1,50 x 2,00 com 12 'guardanapos Cr$ 152,00

Faça seu ped'·ido ainda hoje e pague pelo
Reembolso Postal só quando receber a

linda guarnição. Utilize o cupão anexo.

À BENEP'IeIADOIltA TÉCNICA DE TtCIDOS LTDA;
C.ixa Puto 2.63Z - Rio de Jane.ir.·
QUEIRAM ENVIAR-ME:

glillfntçOes de chá, D.O 43 eôr . • . ••...

gumrnições r>ara jantar Ia.O 43 côr .

CIDADE .

N°. . ESTAbo
NOME
RUA.

Jornais - des'enhos- sha-rts -

..

comédias.
Ce,usura: Livr,e.

Pr'eços: 1,00 - 2,00.
RITZ - á 1,45 horas
- MaLinée Chie -

George Murphy, Giny ,Simms,
'.Dommy Dorsey e 8'\.la orques,tra.

VIVA A FOLIA
Censura: Livre.

Preços: CT$ 3,60 e 2,�0.
RITZ - Hoje ás 4. 6,30 e 8,ft5 11rs.

Greer Gar,son, Clark GabJ.e, Joan

Blondel, Thomaz MiLchel e Lina

Rome. IMPJDRIAL
ás 4,30; 6.30 e 8,30 - ás 7,30 hrs.

- Sessões El.e,g,ante,s -'
"lI.n�:r Guild ,em:

UMA AVENTURA NA NOITE
Com: John Hodiak, Riühard Con-

te, Uoyd Nolan, Josephillle. HU't

.clcinson e Sheldon Leonal'cl.
No programa:: 1) - .o ESlport.

.em MaDcha - Nac. Imp. Filmes;

2) - F-o:x Airplan News 29 x 44 -

ALualieladies.
Preços:

Oeleon - Cr$ 5,00, 3,00 e 2,00.
A .. elO - Gr� 5.00 (unico).
TTY'1)n,l"'ll - Cr$ \,00 )unico) •. t

"Imp. 14 anos".

I
A VENTURA

Gens'ura: Livl'e ..

NO' pl'ogTama: Cinelandia Jor

nal .:__ DFB; Atualidades RKO Pa

thé.

Prel)os: ás 4 e 8,45 hl's. - Cr$
6,00 e 3,60; á:s 6,30- hrs. - unico
- Cr$ 6,00.

,ROXY - Hoje ás 2 horas
1° - Cinelanelia J,oTnal - Nac.

DFB.
2° - NO 11RAMP.oLIM DA VIDA
3° - GIÜ'ria Jean e Jo:hn Qual'en.
DES�WRTAR REVELADOR

4° - BANDIDOS DAS SELVAS·
Censura: Até 10 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com o seu poderoso motor de
6 cilindros, desenvolvendo 192

libras-pés de torção, todos os ca
minhos são fáceis para o notáve1
Caminhão Chevrolet! Para

para obter absolu La economia ...

considere tôdas as van tageus

em fôrça de torção,
r
I.

economia e

durabilidade!

•

G E

PARA VENDAS E SERViÇO PROCURE OS CONCESSIONÃRIOS AUTORIZADOS DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

N E R., A L M o T o R S D o B R A S' I L S. A. I
Dr. Lindolf.) A.Missa de 1� aniversérioll

Viuva Iolando Leonetti Buatim e família
Leonat t

í convidam aos seus parentes e

pessoas amigas para a missa de 1.@ o rvi
.. versário de seu inesquecível esposo

NICOLAU BUATIM
, I

que será celebrada ria Cotedral Metropolitana no altar
do Sagrado Coração de, Jesus, Segunda-feira às 7 horas.

G. I

Camisas, Gravatas, Pijames,
MehHI dali melhores, pelai me

nores preçoe. t6 Da CASA UIS
CELANEA - Ruae. M8fr�. f)

Edital de
.

concurrencia
Pereira

Advoyado e CElntabiHsta
Conatttu içdo de tlocíedode.,
Planos contabeis •. Qrgoniza
çõe. -, Pareceres e ....",iço.

corre')a tos.
Rua Go' Bithnc€>urt nO. 122

tio rion6poli.
Do .. 17 hora. em diante.

,

- ãO Dtstríto Nal'al do Sul -
De ordem .dlo EX:IllO. Snr. Capitão de Mar e Guerra Antão-

:a

Alvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval.
r. Acha-se aberta a concurrencia para a construção dos

seguintes edificios do 5° Distrito Naval:

a)
.

Séde do Distrito (edif'ic!o de 3 andares);
b) Residencia do Comandante do Distr ito Naval;
c) Residencias dos Oficiais;
d) ___:_,e Residencias dos Sub-Oficiais e Sargeritos ;

e) - Residencias de Praças e Taifeiros.
II. Os concurrentes obterão todas as informações, deta

lhes, plantas, etc. na. séde provisória do 5° Distrito Naval, 2c

andar do I. A. P. S. E. , Praça Pereira de Olrveira, das 9 1113. Ú

11 hs. e das 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábados"
domingos e feriados.
III. Anexo às propostas os concorrentes deverão juntar os

üocumentos comprobatortos de idoneidade, e provas de qui
tação de todos os impostos federais, estaduais e municipais.

IV·' OS cocorrentes, anexo às propostas, 'Juntarão a decla
ração que depositarão a importancia da caução em dinheiro ou

apolíces da Divida Pública como garantia da assinatura de
contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução será
de 5'X sabe o valor da obra.

V. As propostas deverão ser entregues, em envelopes fe
chados, até o dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Distrito•

.

A sua abertura será às 9 hs. Elo mesmo ,dia.
Florianópolis, 18 de Junho de 1947.

ALVAIW PEREIRA D_O CABO
Capitão de Fragata, Chefe da Comissão de Coucurrencia,

)

Farmácias de 'plantão
Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schrnidr

Pr-aça 15 de Novembro

1
PInG pintura da obra. da I'nndeira. ferre, rr.cquiJlismo etc. A

tn.lher tinta proteterg contra a ferrugem, Àelltréi e impa·tle a

.ua f(Jrmeçãe. Produ ta altamente i�II)1trmaabiliBf1nte ,Rssillte G

açGío de qualquer ácid.,·8 agua do rne r ,

Pr.sp.tos o mais inferJl)oçõell COI(n:

SANTOS Bc PINHEI�O :LTDA..'
CtlíXC1 F'o.tat Il. 356 -- Si. Paul•

21 Sábado

..22 Domingo
28 Sábft.do

Farmácia Nelson

Farmácia Nelson

Farmácia Moderna

lN'S'l'l1'UTO l'ITSTóRICO E GEOGRA·
FIro DE SANTA CATARINA

,Sábauo, 14 do corrente, no Instituto
H,istóric,o e Geográfico de Santa Catari

na, teu o sr. professor ArnaLdo S. Thia

go uma conferência em que tratou da

vida de São F'rancisco do Sul nos cem

anos que Se segl,liram à ,sua elevação à

categoria. de cidade e que se completa
ram a 1'5 de abril dêste ano.

Foi grande e distinta a !)ssistência,
tendo tomado parte na mesa que presi
diu aos trabalhos os srs, tenente Ru',Y S.
de Sousa. representando o sr. Governa
dor do Estado; desemlbargador Ur'bano
Müller' Saã les, ,presidente do Tribunal de

Justiça: deputado Cid Loures Ribas, re

'presentando o sr. presidente da Assem
',bléia Constituinte; padre João ALfredo
, Rohr, representando o sr. Arcebispo Me-

tropolitano'; Severo Simões, presidente
do Conselho Adrnmtstrattvo, e professor
Henrique da Silva' Fontes, presidente do

Ir11.�tuto.AolJerta a sessão pelo representante do
Chefe do Executivo IEstadual, prOlferiu o

presidente dó' Instituto breve alocução,
em que realçou os merecimentos do con
feren.cista. �ste apresentou em seguida

. agraJdável descrição da vida secular fran·
cisquense mõrmente no setor cultural,
tratando desenvotvtdarnente das suas es·

colas e professores, das suas assoclações
teatrais, musicais e recreativas e dos seus

órgãos d€ imprensa. Referiu-se também
a escr-itores rrancísquenses, estendendo

: se l'elatfvljifi,ente aos poetas, dos quais
[,€cVtou belos versos.

Ao iniciar e ao terminar a palestra,
que foi muito aplaudida, teceu o orador
'conslderaçCies sôbre o materialismo que
ameaça subverter o mundo, exaltando o

primado do espirita e os primores da
cordia.l:dade e <. a arrrizade, de que dava
exemplo aquela nobre assistência.

29 Domingo F\all'mácia Moderna Praça 15 de Novem'bro

" l!.-v19. lI.&turnó Stiri. ..t..tua«e pela l"aI'lllláe1a &l.:ato Ananto, sita 9. rua João

Pl1l.tA.

I

•

IGO,l É FORNECIDA EM 3 TIPOS DIFE·
RfNTiS, PRONTA P.ARA SE/I. APLICADA:

I G e L 1 - f - liquido
de secagem rápida,
nas eõres : preto,
roxo e verde oliva.

Evite, em suas construções, a ferrugem
Ifo� metais, o apodrecímeato da madeira

e a corrosão das obras em cimento e

concreto. Proteja sua obra com Igol, R�

listindo. à� agressões químicas t! atmos

f�i:cas, 1'01 • excelente pa-ra pintu.ras doe

postes, fundações 'em á,ua dôce ou sal

gada, pontes, viadutos, cêrcas, instalações
de água�3 e esgoÍ6s, usinas hidráulicas,
estábules, süos, ete, 19o1 pede ser apli
cada com pincelou pistola.

IGOl1.C·liquido
61. see..gem lenta,
na cõr preta.

IGel 2 • Emulsão
as�ltíca para pFO
teção de superãíeles
úmedas, na eór preta,

,o,NÁLISE
CERTIFICADO OFICIAL N.· �3.'!JI
do IlIstiwto <1" Pesquisas Teendk)
gicas do J.stl!lW d" s, Paul"., IGOL
l-F, Re,HLlto"lo: Agua ausente.

Tempo ..., �eCQg"m inferior a :u
horas. -'ii" Paulo, 3 fiflAgcntto de 19�6.SIKA ·Ltda.

�1"1IESi!NTA_ IM roec O II!ASfL

Vendas dos produtos Sika em FlorianópollJl:

TOM T. WILDI

FLORIANÓPOLIS: Rua JOinville/Avenida Rio Branco - Caixa-...Postal, lli
710
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o homem que conquistou
a ilha do diabo

Nunca mais condenados fran
ceses serão' enviados para o

verdadeiro inferno que era a

prisão da Guiana. Seleções para
Maio apresenta a história dra
mática de como um oficial do
Exército da Salvação co�ba
teu o perigo, as doenças e a

horrorosa corrupção dos meios
burocráticos para reformar esta

prisão infernal .. e conseguiu
finalmente que a França a aban
donasse. Compre Seleções hoje
mesmo.

Também neste novo número:

NA ILHA DE BERLIM. Professores
desaparecem repentinamente,
meninos são raptados - estas
são algumas das coisas sur

'preenctentes que 'estão suce

dendo na zona alemã ocupada
pelos russos. Leia o que um

especialista em assuntos pcltti.
cos diz sôbre as condições na IAlemanha - e porque os acon-

tecimentos ali ocorrentes serão

Ide importãncia cruciante para
'

o mundo.

• ••••••••• O' •• o ••••••

NOSSO ORGANISMO É SÁBIO.
Quando um rim é removido,
o outro' começa a crescer "até
poder fazer o trabalho de am

bos, Um médico e um clérigo
discorrem sôbre êste e muitos
outros casos em que o corpo
mostra uma habilidade rníra
culosa de combater li doença
- e se cicatrizar.

· \

A ESTRADA DO FUTURO. O mun-

do de hoje se parece perigo
samente com o de 1938, antes
da guerra, diz Winston Chur
chíll, Levar-nos-ão os mesmos

ódios à nossa ruína? Churchill
indica o caminho que, na sua
opinião, conduz à paz ... Mostra
como a bomba atômica nos dá
um "intervalo para respirar",
do qual devemos {irar todo O

proveito possível.

São ao todo 21 artigos lnteres
santes e estimulantes, mais as

condensações de dois notáveis

livros, neste novo número d.

Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
PARA MAIO

. A venda agora I
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 13 IDIOMAS
....................

lepresentante geral na Brasil:

:FERNANDO CHINAGLlA
lua do losdrio, 55.A, 2,' andar - Riao

4 ••••••••• •••••••
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31 lHOS a SERViÇO DO BRASIL

nivela montanhas•.•

domina distâncias!

�'.

i

\
1

Uma viagem na direção de um espaçoso Ford mostrar-lhe-á

e que ,significa confôrto de verdade. Eis aqui um carro que
oferece inteira segurança em 'qualquer estrada... um earro

fácil de manobrar, gostoso de guiar.
Seu "chassis" estabilizado nos dois i sentidos desliza fir
memente mesmo- nas curvas., Suas novas molas multi

-Iôlhas, extra-macias, suavizam as distâncias. Assentos
eonfortáveis e anatômicos proporcionam-lhe o máximo de

repouso. Espaço à vontade... e mais o possante motor

V-8, obediente, macio e silencioso, que nivela montanhas

• domina distâncias. Dirija-o e se ... convencerá de que
Ford ltltá como sempre na vanguarda.

, ,

O UNICO COM Moro/!! v.s "E 180
H. P. EM $UA' CLAS'SI! DE f'/!!rt;e;.'
Somente Ford oferece 100 c_ct,S
de fôrça ... o suave de_penhQ de
oito cilindros •.• e a famoSa condr�
,õo em V - o tipo IISOdfl "115 m.is
caros CMltomóveis.

M O T O R C'OMPANY• O R D

B
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� M:'A)f) '- Domlllge �2 ". hlfJh.o da 1�4'1
.��----'-�,----�------------

Com -a - -.arliciDa,ção de- mais �e 50 -atletas� Ia 'f1Íxima terça-feira suá ftoliZ8da a

graldiosa prova rústica «Corrida .da fogleira»r sob os auspícios da F.A.C.

Em desigualdade de fôrças,_ o 80caiuva IC lU M�IS.UM LIDER

tentará rehabilitar-se esta tarde -\
o ,,�g��i�e!�II�u!v!}I,�a�e!�,����}�",�,��e� Ar e

franco
'

fav'orl-Io' u Club�e" a(t'le' tl�CI
tendo a vice-liderança, Ioi onLem Clube Atlético, ficando o Fig'Llieken-

II derr-otado espetacularmente pelo se em penúlí.ímo lugar.

\ valente "onze" lia A. D. Colegial,1 Os itentos de ontem, foram Jeitos

Obedecendo á tabela do Campeo- .. AUético: - Currú, Brito e Iva- 'Aníbal ;""Rameu, Freder-ico e l'ri- [lar 1 x- 1. I por Gil (2), IR·enaLo e Osman. Au-
iDa.[o A!TI,aJClOI'lsta de Futebol, 1'ea-l,ni; Waldir, Fons,eca .e Pachego ; lha� Testa, Ib io, Moacir, Adilio Com esta vitória, aliás justa e' gusto

•
conquistou o único ponto do

Iizar--se-á, hoje, no campo da F.C.D Machadc.:Medinho, Djalrna, Miri- (Ja imc) e Cai-oca. I ,.
.

I C I
"

I • bi pa 'a o: alvi-negro.
mais um embate of'icial, no qual nho 'Ü Capeta. '. Horário : Aspir-ante, ás 13,30 ho-

rrrei ccrr a, 'o o .egJa SU, l-U r
,

.
,'. r a-fei'raBacaiuva e Clube Atlético serão Bacaiuua : Rubinho, Luiz e ros: Titulares, ás 15,30 horas. I vice-l iderança Juntamente com o No nosso numero de te ç. ..

os protagonistas. .,._-_. .---------- _,,_ .. , daremos maiores detalhes sobre �

Desiciva para o Bacaiuva será jogo.
a partida de 'hoje, uma vez que ------------�--

não vem tendo sorte, sendo neces-

,
VElvENO NÁUTICO

sário apagar suas quatro derrotas - O que leria determinado ,O!

com urna ampla reabilitação. .
fr'il"aSSO do AlcJ.o Luz lias u ltimas

I
..

d regatas ? \mcian o auspiciosamenta o cer-
_ Ora cem o "Ás de Onro" d,en-

tame, D Bacaiuva colher 'belíssima í.ro do galpão a turma não vai lá:.
vit?'ria sóhre o Colegial, sofrendo .

apos, derrotas frente ao Avaí Fi-
das pernas ...

gueirense, Paula "Ramos e ea{'ava- Direção de--ff.DRO PAl.I.D .� \--------
....."".....-*-

na do Ar, por esoorr.es um tanto ..---------------
."

fora d T , 'Jj)ST4. "JOANiNA" NO RJACHUE-' ,'
'Ü comum. isto quer dizer que � <

'�ID�ln)' err.. ta, b'�J�e, O l'gn,a'I"rel�a reall-() pensamento dosvamarelos:' é um LO I' U II! U U U OU.só : ,terminar' como iniciar-am o São João será contiguamente
prrrneu-o turno. feslejado, amanhã, na sede do Clu- '1!4ra' O· S� gr�ndl'o�ft last·l' tilbe Náutico Riachuelo.onde está LAU �U UU li" II

O Clube atlético é o favorito sendo arr-umada uma enorme fo- N
.

tuit d
.

f I' F C A
•

F C?bs.oluta "desta tarde. Mas, para
o in UI o e angariar un- piranga . . x ymore . .,

liquidar 'Os seu modesto adver- �u����rá queima 'h! fogos, solta
dos para a construção de . seu+préllo oferecido ao, sr. Antô-lsário será preciso fazer.muita de balões e muitas outras novida- moderno estádio no Estreito, a' nío Salum. VI

força, poIs suas últimas apresenta- des, inclusive .as tradícíona.is bata- Comrssão Pró-Construção do i 4° jogo - ás 14,45 horas -

'coes nao foram lá muito oóas, Ias cará e cana assada e nos seus Estádio do 'Figueirense para' Brasil F. C. x Atlântico F. C.,Prováveis quadross
.

dernai l dernais es a os.. . realizar, hoje, o seu anunciado prélio orerectdo ao SI'. Coman-

federaçãl Atlética Catariaeose ��S;i��a[U;e�:���t�c��d�u�et:�� g��te Alvaro Pereira do

ca-I
B

. . guerá, brevemente, a moderna. 50"
•

16 30 h. I
: agolamento aI!i CO'd' d f

. ·

praça de esportes. I Jogo - as
.' .

oras

-I'�
'.

au« rrt a. a oguetr8) O programa-é o seguinte: . I Veteranos .

do F'iguetrense x

n E G U L A ME N TO meilio de classificação dev-erão' 10 .iogo _ 'ás 9 horas _ A. Ve��ranos d? Pala Ramos"
, conduzir á meta final. '

E. Ponta do Leal x Indepen- prélio oferec.Ido ao .sr. Arn.oldoI - Da Jinalida,de .

IH - Da clas&i,f,icação e dOIS -

D t d t dA' IA'rLCl 10 _ A ":Corrida da Fo-' , . dênda S. C., prélio oferecido ao
u ra, PT:SI. en e ,..� v�l.

f I

��eir'a ", 'Lradi,cional pr:ova rústICa ArL, 10 _ PI-e�:��sificação) se�'á sr. comandan.te Frederico Gui- � taça, SImpatla sera. 0. �e-Ir,ealJ��da ,pela Be�,eracap _�tlétICa indi.vidual ,e por equipe. lherme de .oliveira Sampaio. reel.da pelo sr. Espendla<>
C.ata1 mense, em ]< !orJaJlóp.ollrs, ,des- § 10 :_ A cl>a'ssrficaç.ão individual i\.mIIDtJrna-s,e a prÜiporC_I.ooar aos a�leLas será apmaada ;pela ordem de IÜhe- 2° jogo - ás 10,45 horas -

< •

em geral um ·enseJo. para veI'I,flCar l.gada devendo para isso, os altr.eta.s Guarani F. C. x Novo Horizon- Prevê-se que o local dos jo-
e d��nstl'aoom S'UaiSl possj,bilida- coi�"wem na' nns't ·je cllrg,J,rla �'S te F. C., prélio oferecido a fir- gos comportal<á uma assistên
<I�s !lsmas no que concerno a cor- reSip·ecüvas fi.ohas de c,ontrôle, as ma Osni Gama & Cia. cia nunca vista nos gramados.rIda" ode /undo. .

" quais, após o· periodo regulamentar,AI't 2 :- Se.rve, Lambem, para serã,o, cond'ronladas com as anota,.. 3° jogo - ás 13 horas. - da várzea. floriapolitana.
<Iespe�lar mterêsse pe'lo despürto I ções dos jui:�es .1.e pCI'êU,O e de
atrav,�s de um espe-Lá,cmlo de ped-es-!che-gada. Venl"ell1l O B�.rl-g!Ql� Vp'l'd-etnamsano de rara be:leza § 20 _ entender-se!.á ,por -erqui- • "'. lJl UI!. U
ArL 3� - Por todo!, êsiSJes moti- pe, ü .conjunto düs ci'nco melhorBiS Na CJaltlcha i1uminadJa do Lira '1'enis Cl:ube foi efetuada, ante.-

�,9'S t},. alinda, .como Sinal de grall- olassi.fieados de 'uma mesm� rBiPre- OID.tem, mais' uma :mdarda dü Oa!lnrpeonato dtarl'tnü de Voletbol e Bas-ao alOl -exmo: sr. gOiV'erJlJad.o·r Ader- sentacão., observado o critérIo. de \
,

.

b�l IH. da SIlva, a prOiVa se,rá de- c.ontagem minima. quetJe:bol, prornlOvidJa pela F. A. C. No booqute'tkibol o Barriga Vyl'dedwad'a ao aLual üheJ'e' dO' Go"'e'r·no Ar'·A- 80 A fcn(jut· .. · (.:, � I'�l�j" ..

d 'S 'C'·
"

., .'\. UV
- " <. ":nv '" •., :- colheu novo triunfo aba!1lendl() o qm-:rutieto de Ubira:tan por 17 x 15.e anLa· aLélirma. nens'e ,()onf'eril'á medaH1Rs aos Lres .

, .

�r,t. 4° - A ".corrida da Fogu-ei- p["ImeII'08 colücadOlS indivudual
['a de 1947, a :real.lZar:-se a 24 do me.nt.,e, podendo os demais cla....<:sifi
cOTr·emte[ ,com mWllO as 20 horas, cado·s ser recompensa.ctos por Ler
cons.t,ltum� .

no percuso regular d.o cei,ros. A equipe veno!3d.o·ra caberá
s�gullilte l<Lmerár 10 a ser jlercor- uma taça alusiiVa.
1'Id,o. quatroVleses·: IV - Das i,nscricões
Salda. Praça 15 de Nüv.smbro Al'to 90 - "Corrida da Fogueira"

(defronte ao PaJácio do Gover-, é prova li.vre, de res:poms3lbilidade
ll()), conlorrno da Praça 15 de No- ind'ividual, I'ode,ndo nela 5,e1' ins
vembr-o" ,frente á 'Catiedral, PJ'eÜf}i- crita qualquer ,pessoa, media,nte o
,tura e P.onto d'e AuLomOiVeis'; Hu." pagamento da. 'taxa de ind,enização
?on,S'e,lhell'O' Mafra; .Rua 7 .de 8e-1 de mate.rial, de. Cr$ 3,00, no dia 21
Lemhro, e <Rua BelJpe: 8c:hmldt. junho corrertte, da.s 15 ás 18 horas,
- . Chega.da: rua FelJp,e ,sohmidt na 8,ede desta Federação a i'ua .João
defronte. a "A Soherana".

'

Pinto .n. 32.
'

.

Apl. 50 -A fim de tODThar mais V _ Disposição final
JUiteTe&Sa�:te, ·será colocada peque- Ad. 100 - o.s casos omis.so.s 8·e-
na .barrel:rl_l de favo,. at�av,ess'ando rão. r'esolvido.s pela Di-reto1'ia da
� rua F,el�pe. ISh�llIdt, na !par'Le Federação Atlética Ga,tarinense, pÜ'
irÜ'nbelra a Llvrana Genlra1. dendo, para isso·, préviamente ou-
ArL 6° - A títu.lo orn3!me.ntal, vir o Consel'ho Téoni,w.

()s atleLas dev·erão, na fase íi.na·1 da FlEDElRAÇÁO A'I1LÉT1CA CATARI-
úl,tima volta, empU'l1Jhar um facho NENSE, 17 DE MMO DE 1947
a lhes ,ser entr·egue na entrada da DO '1'HARIO PAULO HOTHFUCHS
rua F'e,j.epe ShJ1l,idt, o. qual, ,para PR'E-SIDENTE'

AV I SO
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVER8AL, AVISA A

TODq8 OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGUiLARIZAR SEUS TTTUiLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM. ESTE REGULAMENTO..

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAL
DESTA CÁPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO. '

'

MI 5 S A
Arthur Pereira 'e Oliveira, Anísie Butra, Neméaio
Buba e suall fillmHiae e o família do extinto Joãe
Caldeiro. doa Andrade, agradece1'1l aOB 116\111 parent...
e IImi�",e o conforto que lhes trouxeram por 01l0.

sião d� d.o6tlça e' do lia)ecimento de
D." MARIA ADELAIDE CALDEIRA OLIVEIRA. IAvisaIlll aillda que dj", 24 de COl'reate (tàrça.feira) lIerá realizada,

1110 Cotedral Meh"Ji'oHtana, às 8 heras, no altar de Sagrado Coraçãode Jeaul. u'o MillliQ em intençã0' à eua ",Imo. I

Inspetor federal do Ensino Secuudário
MATÉRIA PARA o CONCURSO

Legislação, Teoria e Prática
Tl'olta.lho ae aut-ol'ia li. Dr. "edro GiClnn.tti Filho. Iasp F.d·.

.e IUe Gl'an•• ao Sul. PREÇO! Cr$ :.Ioe,oo.
Reme••a. pelo ra.,.ltQts., 'Postal. Pedidos: Rua da Mise.,itlórdio. 25

PORTO A[,EGRE . - R. G. DO 8U".

Estã hospitalizado
Hio, 21 (A. N.- - Conforme no

ticiamos desapal'ec.eu do hÜ'tel onde
s,e achava .hasped-ado, o 00mer

ciantJe mineiro Felipe Ouro. A r,e

pürtagem, informa que () desapa
l'ecido está hospitálizado em gra
�íssimo estado, pOlis f.o'i vítima de
um a.tropelamento.

F;,m��!�;��z!����!�.ç.�� ..��������,... I
em São Pauls. procu"s um representante em Florian6poiis.

dando preferência à firmil que tenha loia
Cartas déln<i. referência a «GUINCHOS»

Caixa PastEll 539 - SÃO PAULO.

I
Q<.undo o organismo es

tá debilitado, basta uma

currente' de ar para cau

s.'lr um resfriado..

Ndda é me(ihor então do

que uma aplicação do,
f.umoso Misto!. Algumas

gôtas em cada narina

aLviam as mucosas e

desobstruem os condutos,

f.1cilitando, assim, a res

piração.
Previna-se c o n t r a um

(esfriado desagradável
e"deoiUtante, usando

istol
PARA A HIGIENE NASAL
Use Mistol·Rub Ungllentc.,
para fricções ,,6bre a gaJh

ganta, o peito e a.. oll;st_.

IA-SMf'-l1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



) .

1

• ., ..._- ........ 12 ••.�'... '....:.' ......
---------------------------------------------------------

Comp'areceu-'
4e - surpresa

Rio (A. N.) - o nOTO

pnl!feitô do Dístro Federal ge
IteraI Mendes de Morais, 'con
Jiinua investigando pessoal
lIlente todas as dependêncí
.as aJfetas a' Prefeitura 10-
.aI. Assim é que, hoje, sua ex
(lia. compareceu, sozinho e de
surpresa, na feira livre da pra- I

ça Arcoverde, observou nume-jrosas ir-regularidades e faltas
J;raves. O prefeito ordenou ao]
serviço de fiscalização que mul
tasse os infratores e províden
«a.sse a cassação de algumas
licenças. I

Cüelta irai'" !

Wt&I de. vaMtk.
A r..9h ;Bpqik"Ytte f_ ..1.

tal' ti: 8.k nQW�.i pri_i'Ü.. a

(s"s�«•• ·lou.l'a, d_.".a eu

�••ftI.) em POUS" bKnp•. N&e
é tintura. �. mancha • mi.
suja. • s.ú ú•., ii l,imp••
fac*l e ql'.QtiQ�el.

.

A L.9ÕG Bl'ilhant.· extingue
•• Qaapas . .., ·prurida. Cl iIIebe .. -

rhéu e .t<&cillle GIl ah..::,.·..... -

r••itci·l'id-IJ do .cabalo. m••i_
eorne eQll)bate " oQ!.·ieie, re

viwlizQm1. .os roiaes oopil.
ras.,Foi ,ClPl'o�.Qd11 pelo DeW
tarnento NOClonGl lie SCiB.
P-ú'bliõa.

-.

loubavám ga tos
Rio,' (A. N.) _:_ O dele

gad-o Dúlcidío Goriçalves quap.
do rondava a cidade na ma

drugada de hoje, surpreendeu
dtversos menores carregando
sacos, dentro dos quais, segun
àü pensou, estariam produtos
de furtos.
Detendo os menores êstes

se tinham empregado em tur

confessaram que efetivamente
tos de gatos, como. provaram.
Esses gatos êles os vendiam ao.

Gran Circo
.

Norte-Americano
que atualmente se encontra

trabalhando. nesta capital, pa
ra alimentação das féras.

11"'"''''11''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11'''''''''''''''''''''''''''''''""",

UII
'CANSADA

e sr:rm ViÇO
As pérfidas ru-' \

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, 'cravos e es-'

pinhas, sào traiçoeiro's inimigos da'.

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sob·re.a sua felicidade. con

fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrig'c rapidamente as cau

sas do envelheómento prematuro.
da cutis. Este Iamoso creme em

belezador, usado 'todas as noites

em suaves massagens no rosto;

pescoço, e todos os dias como :

base. do "maquillage", remove as

irnpurezas que se acumulam nos

poros, íortalece os tecidos, dá vi

'gOf e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan-

.

do os seus encantos e protegendo
a sua felicicl.ade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME
,

1RU60L

Completo estoque de
•

aftlg-os

A'vim 3. Freiola,;,ltda.-C.P, 1379-5. Paulo

:;jI I.ihiJaH'

para a agricultura:
Arados, grades de discos e de dentes, cultivadores americanos, tratores

especiais para hortas. Moinhos de pedra e de disco para todos os fins

e capacidades. Máquinas e venenos para extinção de formigas. Amplo
sortimento de tôdas as ferramentas para lavoura. Consulte nossos preços!

para a indústria:
Tornos paralelos e bancadas. Máquinas para. diversos fins. Completo
estoque de ferramentas. Motores Diesel industriais', marítimos e grupos

electrogênios. Grande sortimento de canos, material para instalações sa

nitárias, banheiros etc., utensílios e material para construções. Fôlhas
de serra de engenho, braçais para aço 'e metais, circulares e de fita.
Bons preços para atacado e varejo!

para a familia:

Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar moderno, como:
fogões de todos os tipos, rádios de diversas marcas, filtros, utensílios
para cozinha. geladeiras, máquinas de costura, ferros de engomar e outros.

Seção de fazendas e artigos de confecção ; capas para chuva, capotes etc.;
drogaria, perfumaria e um variadíssimo estoque de artigos finos para

presentes. tudo a preços convidativos!

CARLOS HOEPC"KE S/A
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

para o transporte:
Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, especialmente

� .

construídos' para a natureza de cada trabalho ..Câmaras

de ar, mangueiras para radiador, correias para ventilador

e Baterias Goodyear. Ferramentas e macacos para

qualquer capacidade-

,.

MAtRIZ: Florianópolis'. FILIAIS, Blumenau - Joaçaba - Joinvile . Lages
Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão

.

AGÊ.NCIA E.M SANTOS - ESCRITÓRIOS EM SÃO PA.ULO E CURITIBA
n

*********�*******************************************��,
ARMADORES_ - COMERCIANTES - IÍ'Un.lSTRIAIS

Transporte de cargas e passa,?eiros entre os portos de Laguna e Rio deJaneiro. Fábrica de Pontas "Rita Maria" (Pregos de Ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas • F'e r r a g e n s • Má q u i na s • Produtos Químicos e Farmacêuticos. TELEGRAMAS IIHOEPCKE"

7

I

,.-

.

l" i

I
I

('
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«Cem ebras de 'alcance social, entretanto, excedeu o Govêrno atual (do dr .. Nerêu!
Ramos) a tudo quanto se previra pudesse o Estado realizar em tão curto espaço d��
tempo» .. Essa afirmativa não é do sr .. Barão' 'de Munkhausen! E' dó conspícuo de

putado Osvaldo Cabral! Entre esses dois, preclaros �ersonagens �á, uma' pequena di-
I

'

íerença, de somenos, alíás.: O Barão nunca existiu ..

•

IITa? era de mister ,qu,e o pas-j'• •

quinete oposicionista anun ..

ciasse a desorieniação 'que vai pelos
arraiais udenistas, O fato de cada
"eterno uiqilanu:" pensar com o

propria cabeça, sem dar saiisftiçiio
á doutrina partiaária, é público e

notário. JJn. iruiisciplina, dai de
corrente, nlimentoú-se, em diversos
Estados, a fragmentação do partido
minoritário, Pensando com a pró
pria cabeça. o. S1'. Otávio Monaa
beira preteriu. o govêrho da Baia

V·laça-O "e'rea Cat'ar ·Inense �ab���':c�e;r:�7:f�n��'a��crr; gpf�1�P;!�
N

. .

��b�Pç�sigã�1:. j�;�an:.�é�:j�, ��p;;:
E·d·

·

I d I! d D·á· d I d nado. aporüa ao udeuismo 1l1n cc-

ItOfl8 O «urao e I rio o Ar» ,a minha diameiralmenie oposto áque-
le que, com a propria cabeça indi-

Rá.al·o aOarD)·a da 18 I 47 co. o sr. Prado Kelly, ela triinuia da
• U 'ti·

- -

Câ.mm·a: pensando com a P1'óp1'ia
• M ,.' cabeça, os lideres estaduais da U.

Ontem, em nossa edíção.t chegada nesta Capital. ESSMi_ D: N. touunn. lodos as direções can-

divulgámos uma entrevista que linhas foram determinadas co- tidas na "l1oS(/-[�os-yentos"; pen

f i oncedida à reportagem do I mo as iniciáis pela círcuns- sarulo c.om a Pl'P'l!'/"w cabeça:,. () sr.
O C

., •

.P
• ',

'_1 Paulo Noçueira, Filho, 'estratiiica 08
do Grande DIarIO do Ar, e�- dtandcIa d� tPOSudlrem, esosas CrIa correiurionários de São Paulo em

','CANT'Q._te jornal falado da' XYJ-7, Rá-: a es, pIS a e pous pa

I
"renovadores" e "çomeleiros'"; pen-,

_dio Guarujá, pelo distinto ca- av:iões. Ce.r�a�ente que os de- sand? com, a me.sma cabe��, a U.

tarinense' major Asteróide A- mias mumcrpios do Estado de- D...\. se lh anstoi ma em côrte do XXX
. .

I �- -
rei Petanâ. ,

rvíd
., -

lttrantes., .

. ,
sejosos da s�a me u�ao na es

I E, depois .

de muito pensarem Os udeni�tas ex.G.rb�tam. Não h::- d�VI a. q.ue ja }�� ': ra-,

Divulgamos aSSIm, a fUllld� ca� dessas lI'llh�s aereas,. tra- com a pl'Op1"la cabeça, ,os. udenis- passando os justos Ilmítes. O seu orgao of�cIal, _ DIarl� da
ção de uma companhia que se tarao de constrUIr suas

. J?I�tas t,�s, e mormente os tfe San_la Cata= Ta,rde", que imprIme o pensame?to e a onentaçao Ud�I\Jsta,destina a resolver o iTlrohlema' de ppuso, o que permItIra 0\ 1 ma, qu.erem q1bte nods 1°U.t10s, pzen ,para USO externo e ao preço de clllcoenta centa\"os, confIrma a.'

.P., '

•

"d ,sanclo com a. co. eça e es, conc 11,(1.-
.

'

. , , h' t dda viaçã,o aérea dentro do. K a,césso de�se ,s�rVlçü de rapl e.z.
mos que a União Democrática Na- nossa premIssa. AlIas, e fato comum e do con e_?lmen o

_

()

Estado de Santa' Catarina. e econômia.
. cianal é um parLido lla.cional! púbUco ledor, que o. "Diário da Tarde" não vê, nao ouve, nao" ,

O assunto é de relevante im- A' empreza é daquélas e que pensa, mas fala. F'a.la mal, porém, fala ...
porta'nda. As linhas aéreas, que todos os catarinens'es devera VI-da'l Ramo":s' Junl·or . Notamos, ellt1'etanto que, os 'udenistas estão executando.,
servem o nGSSO paí,s, no setor p're�tar a n::ais �ince�a colabo� um plano de ação, nunc� dantes executado ,por qualquer' par-da aviação cGmercial, servem, raçao, a maIOr SImpatIa e o mal De Lajes, ohego>ll ante-ontem, a tido pol'ítico: ataque á geute e á terra catarinense. Ataque>
sem dúvida, aos catarinenses, denodado apoio. esta Capital o nosso ilustr>é COll- sem medidas, .sem r,e>flexão. Ultimamente,' na própria As'Sem
muito especialmente os resi- O ipoúblico certamente' com- terrâne'o, sr. Vi'dal Ra�los Junior bléia Constituinte, os deputados udenistas deram para ataclh
dentes nesta CaJpitaL Todavia, preenderá o inestimavel ser- influente e pl'eslig,i,oso procer pes- os próprios correligionários. É verdade que. desejamos á U.,
somente Fio'rianópolis está' vi'ço que lhe irá prestar a no- sedisla. D. N., uma boa hora de morte, mas. mo.rte "mürrida"; quecontemplada nas es<;alas das v.el organisaçãü 'e por' certo S. s.: que ainda hoje viajará p�- tIa se acabe pür si, desacreditada e desamparada pelos pró-
aer,onaves dessas grandes com- dar-Ihe-á integral apoio, cümo Ta a Capital da República, tem 81- prio.s eorreHgioniário!', (nã,o é n;raga, não é blasfêmia; é um-
'panhias, mesmo por seT a Ca-j de:r;nonstração de que 'são esU- ,do muito cumprimentado .peJos >8,e,us ((e.sejo sadió, é uma espectativa hig.iênica). O que a U. D. N.,".pital do. EF.itado � a mais im-j mados todos os movime�to� de i���e.:.'�: �:n.!'�o.:�_ � _:d��i�'�d�O!':� _

vem fazendo é indigno para ela e para o povo bom e culto'
portante. progresso e de-s,envolvlmeuto .. - uno - oh n� - -: - - - nnrn - n

desta terra (inclusive todos a.queles que se enganaram e fOram' 1l..A necessidade de, uma Hga- em S�nta Catarina. a satisfação de assinalar que ludibriados ,pelos "eternos vigilantes") .. Desde 1945 a U. D�
ção aérea da Capital com o in- I) Grande Diário do Ar, re- ser'á ele uma grande alavanca N., vem manifestando um complexo que, dia após dia, mais
terior do Estado, é das que re� gistrancLo, neste editürial, o I a 'promover e impulsiosar o ü�rita e fere o senso de equilibrio e a me:ntalidade sádia dos
clamam Imperiosa e urgent@ promissor cometimento, tem maior progresso catarinense. catarine'llses. Quando pode e, até mes.mo quando não, os ude-
soltição. E essa solução vem de . nistas se manifestam atacando. e taxando de indignos, fasci-
ser co'ncretisado no empreendi- IS· II ' CRUZEIRO' tas, ditatoriais, ignorantes,' analfabetos, etc. etc. todos quan-
n;ento d�ssa novel organi�a- ervlços ...ereos ( t�s. não volta.ràm na U. ?: ,N.,. A cultura, _o bom senso" o c:_i--çao. ".

teno, a temperança, a eÍlcIenCla, a salvaçao, .

etc. etc: so estao
Ter,emos, a i�iciat-se deutrol DO SUL

'

LIda do lado udeni,sta. Porque? Talvez diante da "gritante coer�n'"em püuço, uma cGmpanhia ca-
, .

»
.

ii
cia" do "Diário" de ante-ontem, que merece transcriçao,.

tarin'ense, de linhas aéreas ca- afim de que, todo.s quantos se compadecem da desgraça alheia.
taTinenses, sqvindo particula.r SeguraO"8 - Confôrto - Rapidez possam lastimar, estado patológiro tão grave. E'i-la:
e especialmente os interesses \I "Em todas as cidades, em tOt]os os lugares onde habitam.
cataTinenses.

AVISO
A Agêocia, nesta Capit�], dos l}eSSOas instruídas, os utlenistas venceram. Perderam, no en-

Viagens regulares e diárias «Serviços Aére0s Cruzeiro do Sul tanto, Inesses recantos em que ,o eleitorado mal sabe assinar ()
serão reaHsadas, em número Ltda.», avisa aos seus prezado. nome! ! l!!!" (Diário de. 20-6-47, la página, "E a caravana.
de duas ou mais, para pontos clientes e a.ig.s ql!e, a partir desta data, vigoràrão ,os passa" ..._).
do Estado., os mais diversos. I seguintes descontos: Sim senhores! Esta é de cabo. de es.quadra!Itajaí, Blumenau, Jüinville,

-Mas tarifas 20QVo'
Nunca·tão poucos disseram tanta barbaridade em tão poucas.São Frandseo do Sul, Mafra, de passagens , palavras ...

- Porto União, Can<Jini}:las; pela Nas tarffas de encomendas 10% Que Deus, nos dê massa 'encefálica suficiente para e'llten.-face norte, - Laguna, Tuba-' Floriaa6polis, 28 de junho de 1947
'

dermos aquilo. Já vimos louco enfrentrur uma multidão (){eú-.rão e, Ararangulá, pelo lado
MA A O· ,dê-la e meno$.prezá-Ia. Mas nunca' vimos um jornaL que �eflete'sul, -Lages, pelo oeste. .. s'erão CH . O & CIA. o ,pensamento de um ,partirIo político, ofender os brios e a cul--,s primeira.s l1f1has aéreas, to- Rua Conselheiro Mafra; 54 - Te). 1506 tura de cêrca de um milhão de catarinenses.das com pontr., de partida 'e Isto não é mais incoerência. Des,espero de causa tam-

bém não. é, po�s,' I?artido desarvorado não tem razão. suficiente' f:' �.
para sua eXIstencI'a. .

Suicídio. Isto sim: sllidídiol
Raros foram os municípios em que a U. D. N., lo.grou, vitó-'ria Neste l1lunidpios a votaçuo uden'Ísta atingiu a uma média 60"

por cento do eleitorado. Logo, 40, por cento da :púpulação dês
ses municípios é, simi-analtfabeta. Isto é o que o "Diário Ude
ni.sta" afir':l;na. Mas o Estado de Sa:ruta Catarina tem dezenas de
municípiOS, senhores do "Diáliü"! A vitória ,pessedista no. sul-

I
foi esmagadora ,e

.

os udenista's P'é,r,deram escandalosamente ...
logo, (racioCÍnio udenista), todo o sul é anal.fabeto. " Sim
sen.h,o:m�s! Tudo isto sai de cabeça dos mentores ude

',:'
nis,tas! Na cidade de Ita:iaí, reduto da U. D. N.,
o P. S. D., saiu vitürioso; alí os udenistas ,perderam ..

' pürqué"
alí, os eleitores mal sabem a.s.sinar o nome; a cidade de Itajai,
p.ar,a a lógica udenista, é uma, cidade de à.D�lfab,etos ...

Não há dúvida, os udenistas' exorbitam. Jamais· vimos'
tanta miséria em matéria de lógica. Nós pe-ssedistas de todo
o Estado udenista dos mUllicípios ,onde P. S. D., foi vito
rioso, >fomos ofendidos. Ofen,sa ás mais sagradas tradições de
cmltura; of.ensa ao nosso civismo; o'fensa á Santa Catarina.
Em nome da ooltura e da civilização catarinense protesta
mos!

Que o nosso protesto corr,a todo o Estado, conclamando
os catarinenses' paTa, no próximo pleito, lavar essa ofronta
votando livre e' cons'Cientemente, cO'Iltra aqueles que desme-

r
"

recem o valor e depreciam a cultura de Santa Catarina! e do�
cat3jrinenes!

Real S8 Transp'ortes Aéreoslc��,!!,! ���� p�!!!
.

. ,a Rão Paulo, o deputado Noveli Ju-
SEGURANÇA - CONFORTO _ RAPIDEZ l1iOl; 'ex-Siecl'etário de Educação 'do

H O R A R lOS �ttllal �orvênno, que (/onferenciou
pOU00 d,ef.poÍ's ,com <O sr. AJd;emar de

blJ Barros.

'�:t ,

Flor Ian6polb . 22 de .g,71hO de '.47"

FLOI,tIANÓPOtLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO
JANEIRO .

SEGUNDAS"- QUARTAS - SEXTAS-FEIRA'
CHEGADA NO AEROPORTO ÁS 7,00 HORAS

PARTIDA ÁS 8,30 HORAS

FLORIANÓPOLIS - PORTá ALEGRE
SEGUNDAS - QUARTAS - SiEXT.A;S-FEIRAS
CHEGADA NO AEREOPORTO ÁS 11,00 HORAS

PARTIDA AS 11,30 NORA<S

ÁVIÕ:ifS DOUGLAS D C Z PARA 22 PASS.AGlIDIRO�

PASSlAGENS - ENCOM'ENDAS - FRETE A PAGAR
DESOONTO ESPECIAL UMA GENTILEZA DiA. "REAL"

VÔE PELA "REAL" PERF,EIÇÃO 'SEM IGUAL
OONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR OONTA DA 'CIA.
AGENTES: OLIVEIRA k CIA. - RUA JOÃO 'PINTO - 13

[1'ELID�ONE;, 1358 ENDE-REÇO TE,LEGRAFICO "yIAREAL"

. .

Escolher ão o governador.
residente Fel'nos Isern, Fred L.

washíngton, 21 (L. P.) O Crawfosd, repuhlicano de Míchi-;

sub-Comité de 'I'erritórios do Se- gant, presidenle do sub-comité de

nado iniciará amanhã as auoiõncias Assuntos Insulares da Câmara e'

sõbre o projeto de lei, que. pérrni- Mason Barr, chefe da Divisão ele"

li cá aos ,porlol'iquenses eleger seu Terl'i'bó�iOiS das Caraibas,' d'e<ve-·

go vornnd o I', com depoimentos f'a- rão aparecer na audiência de ama-

vorú \\p.i'S á medida. O comissário- nhã.

DE PAGINA

Eva Peron em Ma�.rid
Madrid, 21 CU. P.) - O general Ia Espanha. Durante sua estadia

Franco ,e lodos os membros do glo- em Barcelona, o general Franco vi
vêrrro pai-tem no começo ela próxí- sitará também of'icialmente a ex-

ma semana para Barcelona, ond€ o posição industrial. Re,gl',essal'á ét'. >
caudilho apresentará despedidas á Madr-id a tempo para o rrf€r,cndum
senhoria Peron, que se transporta- nacional e. a segui;:, segundo se in->

rá para a .itália a 25 do corrente, .f'orrna, projeta Y1si�a.r ° Mal'l'ocos-,

depois de sua extensa excursão p,e- e:sp::mbiul e as Ilhas Canárias.

DR� SAULO
'RANOS

EspegialiBt'!l -em 'moles
tias de Senhoras.

, Alta cirurgio!
"Herárié: g às J 2

:DIi\RIAMENTE

Rio, 21 (A. N'., - O General Jua
rez Tavora al[)l'esenLou-se ao mi
nistro da Guerra por Ler regressa
do de São Paulo e r.esol,\T�do não
seguir lJara 'a BaibiÍla por mo>Livo de
fOIlça mai'oT.

�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


