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o .mcíor acontecimento
vida'

da
democrótico

nossa

Rio, 24 (A. N.) -- O patriotismo do�, só podem tomar uma

resoluçãO:}
reito de fiscalização dos atos do

que deve sempre pairar acima d.os deixar de lado preocupações pes- govêrno, nem os partidos integran
partidos, exige das oposições ime- soais e compreender que na se- tes do entendimento, renunciam 'lOS

diato e decidido apoio ás iniciati- senidade das apreciações e ,dos seus programas. Agem, porém, su

vas do govêrno quando destinadas julgamentos está a melhor maneira periormente, no propósito. elevado
'ao progresso do país e ao bem es- de orientar o povo e servir á Pá- de não sacrificar o bem público ás
tar do povo. Esse apôio deveria ser tria. conveniências partidárias.

.

espontaneo, como decorrência lógi- Como muito bem afirmou o sr. Com esse sentido, 9 acôrdo in-
ca da atuação pública de cada cida- Nerêu Ramos, vice-presidente da terpartidário, é, inegàvelmente, o

dão, e não como resultado de um República e presidente do P. S. D., maior acontecimento da nossa vida
acôrdo .. Mas no Brasil a política 'o acôrdo não tira ás minorias o di- democrática.
tem "pecados originais", viêíos que
ainda não foram extirpados com o

correr dos tempos. Entre nós o go
vêrno é govêrno e oposição é opo
sição -- está para tudo e para todos
os atos daquele, bons ou maus.

Por isso não foi recebida com

muita confiança a iniciativa de um

acôrdo interpartidário para aperfei
çoar os nossos costumes políticos.
Felizmente nesse sentido estava

sinceramente empenhado o . presi
dente Dutra, e a sua grande preo
cupação de fazer uma administra

ção sã e benéfica, e todos os obs
táculos surgidos na aproximação
das grandes correntes democráti
cas foram removidas.
Para não descer á complexidade

dos casos estaduais e municipais; fi
cou deliberado que a harmonia po
lítica se restringisse, no momento, á
esfera federal.
Livre das provocações comunistas

e contando com a colaboração de
cisiva dos partidos de alta expres
são eleitoral, o govêrno da União

poderá, agora, dedicar-se concentra

damente á solução dos magnos e

urgentes problemas nacionais.
A atitude dos chefes políticos tem

assim, lado nobre, uma signi
ficação extraordinária na vida do

país.
Servirá, antes de mais nada, para

incutir maior confiança no povo
e levá-lo a prestigiar de todos os

modos a ação do poder público fe
deral.
E, além disso, um grande exem

plo.
Mirando-se nele os responsáveis

pela política partidária nos Esta- �

nota duvidosa
Um encontro aventual com o

dr. Agrípa de Castro Faria en-

Isejou-nos, ontem à noite, algu
mas perguntas sôbre a nota in
certa no Diário da Tarde, sob
o título "Faculdade, de Farmá-
cia e Odontologia".
O ilustrado diretor desse no-

vel estabelecimento declarou-
nos:

- "Só a um mal entendido,
lamentável se ocorresse, pode
ria atríbuir aquela nota.
Ao sr. des, Urbano Müller

Sales, eminente magistrado e

culto diretor da Faculdade de
Direito e presidente do colendo
Tribunal e Justiça, determinei
fossem expedidos convites por
escrito para a instalação doo
novo estabelecimento de ensino
superior. Por sôbre isso, fui

pessoalmente, em companhia
do sr. Ari Castro, secretário da

nova Faculdade, ao egrégio Tri
bunal, com a missão especial de
convida-lo para a solenidade

que sé realizaria à noite".
E prosseguiu:

+r- "Se, porventura, houve fa

lha na expedição de convites,
essas falhas não podem ser ar

guidas de propositais. O inte

rêsse meu é O interêsse da
Faculdade. Vê-la amparada e

prestigiada só será motivo de

satisfação para todos os cata

rinenses, entre os quais quero
estar e estou de fato".

Estavamos satisfeitos.
de nos retirarmos, ainda, uma

pergunta:
-- Leu as declarações atribui

das ao sr. eles. Urbano Sales?
- "Li! E você diz muito hem,

dizendo atribuidas. Deve de ser

exploração do jornal, tanto
mais que, se verdadeiras, atin
giram indistintamente todos
quantos não sejam catarinenses,
inclusive diversos e dignos'ma:"
gistrados. Não faço àquele ilus
tre juiz a injustiça de acreditar
suas as afirmações que o órgão
udenista publicou.
Essa é uma' homenagem que

lhe presto à cultura e à probi-

Antes

russo -- o que seria um perigo para

Terezina, 23 (A.' N.) _ Segundo lo referido delegado, que anda vi- a paz mundial.

declarou o deputado Edson' Ferrei- sitando povoados para provocar
ra, continuam as prisões e violen- desordens, subornar eleitores, adi
cías no interior do Estado. No mu- antando ainda que o sargento Dir

nicípio de ,S. Raimundo, conforme ceu esteve na cidade de Jaicos co

afirma o mesmo deputado, o dele- metendo desatinos. Acrescentou o

gado de policia, sargento Dirceu parlamentar que quando esteve em

Lustosa, vem cometendo uma se- S. Raimundo NonaLo, o delegaclo
ríe de arbitrariedades e perssegui- Dirceu fugiu de presta declaracões
ções contra o eleitorado pessedísta, apenas confessando que ali estava
tendo o governador do Estado si- por encomenda. Mencionou mais no

do cientificado de tais fatos sem mes de diverssos elementos que
que fosse até hoje tomada qualquer percorrerem o interior daquele
;pro"idencia ou dadas garantias ao municipio, servidos por soldados
povo. O deputado Edson Ferreira de policia, sob o consentimento do
oítou nomes das vitimas presas pe- delegado Lustosa.

Violencias udenistas' no Piaui

dade".

.

Salvará a Grecia,
Atenas, 24 (U, P.) -- O governo

grego, reforçado pelo auxilio ame

ricano e ainda agora encorajad.o pe
lo discurso do primeiro ministro
irigles, sr. Bevin, espera liquidar
definitivamente, os planos dos guer
rilheiros assalariados por Moscou
e salvar, assim, definitivamente a

Grecia da influencia e do dominio

o regresso ao troDO
Bruxelas, 24 (U. P.) -- Reina

grande espectativa no seio do povo

ielga,
sobre .a situação do rei Al

erto, cuja volta ao trono está sen

o objeto de considerações nacio
nais. Como se, sabe ha um forte
corrente contra o regresso daquele
monarca, mas há tambem numero

sos partidarios da restauração do

'regime anterior á guerra. E parece
que isto se dará.

Menos em Washington
WASHINGTON, 24 (U, P,) _ O govêrno panamer ieano informou a

União Pan Americana que tenciona pedir na Conferência de Boxotá
que qualquer organização nclítica inter-americana destinada a manter
a paz seja sediada fóra de Washington -- em alguma capital lutirio
americano, O governo panamenho indicou que tomará essa iniciativa
em virtude da imprressão, em muitos circulos latino-americanos de que
o Departamento de Estado "exerce autoridade sobre os representantes
cliplomad.os na' Junta da União Pan Americana",

De acordo com o projeto de pacto organico, elaborado pelo Comíté
Jurídico da União ·e a ser apresentado 'na Conferência de Bogotá Go
vernativa terá poderes para solucionar as disputas entre as repúblicas
amer-icanas e Leria séde permanente em Washington.

Precisamos alfabetizar o povo
"A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS É UM MOVIMENTO
QUE ESTÁ EMPOLGANDO A CONSClftNCIA NACIONAL" _ DECLARA

O GOVERNADOR AUGUSTO VARELA
260 classes instaladas em 42 mumicipios

Oito mil alunos rias. escola-s de ensino supletivo, do Rio G. do N01'te
Graças à cooperação da PYZ-2, emissora de ondas curtas do De

partamento Federal de Segurança Pública, a imprensa desta capital
vem publicando as impressões dos Governadores dos Estados sôbre a

Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes, organizada no pais
pelo Govêrno da Bepública.

.

Divulgamos hoje uma entrevista que, através daquela emissora,
concedeu o sr. José Augusto Varela, Governador do Rio Grande do Nor
te, sôbre o movimento nacional de educaçã de adultos.

EMPOLGANDO A CONSCIftNCIA NACIONAL
"_ O decreLo n. 4.958, de 14 de novembro de 19/.2 disse inicial

mente o Governador José Augusto Varela, que instituiu o Fundo Na

cional de Ensino Pr irnácio, trouxe maiores vantagens para o ensino

primário de todo o país pela sua patriótica, inteligente e oportuna.
aplicação, O plano de ensino supletivo para adolescentes e adultos nal

fabetos, regvilarnentado no benemérito govêrno do General Dutra pelo
eminenLe Ministro da Educação, sr. Clemente Mariani, decorre do refe

.r ído decreto.
A Campanha de Educação de Adultos - prosseguiu o Governador

Augusto Varela - é um movimento que está empolgando a consciên

cia, nacional em favor' de 15 milhões de brasileiros analfabetos, com

resultados os mais evidentes.
MAIS 8.000 ALUNOS

_ Mais de dez mil classes estão funcionando em todo o país. ar

rancando da ignorância milhares de patrícios e os transformando em

elementos úteis à grandeza de sua Pátria" - continuou o Governador
do Rio Grande do Norte. "Tive a felicidade, quando deputado ferleral..
de assinar no dia dois de abril do corrente ano, o acórdo celebrado en

tre o Ninistério da Educação e Saúde e êste Estado, que foi contempla
do com 260 classes nos seus 42 municípios, Foi desenvolvida em meu

Estado uma campanha bem orientada por todas as camadas sociais a

colhida com o maior entusismo e posso af'irmar que são os mais provei
tesos os resultados que se estão verificando. Mais de oito mil aluno!'.
estão frequentando êsses cursos e· em 1948, com a intensiva propagan
da que continua a ser feita pelo' Departamento de Educação e 00m um

funcionamento maior de classes, certamente maiores ainda serão os

seus proveitos. •

_ Tenho a maior fiati'sfação -- concluiu o Governador José Augusto
Varela - de fazer citas declaracões de me congratular com O GOVAl'110
da República, por êsses grande movimento de- €clucação nacional supe
riormente dirigido com Iriexcedídeu dedicação pelo ilustr� professor
Lourenço Felho e seus {/ígnos auxiliares".

o discurso de Bevi.n
LONDRES, 24 (U. P,) - O discurso de Bevin, expondo francamen

te o pensamento do governo britânico sôbre as manobras russas de do

�inio europeu, traçou uma linha clara no meio da contusão politica
internacional.

Ago-ra não paira mais duvdda quanto aos planos ele moscou. Ou os
russos ,se retraem e adotam uma política de sincerelade, ou as' poten- �

eras ocidentais se unem para garantir a liberdade dos povos.
Não ha outro caminho a seguir.

p�!\����.�aç!�!�!�parJ f ,_..�'-'.,u-1\-"_ ___;';;_'"-
- em tecidos de

breve a discussão e aprovação do' CAMA e MESA-
Código dos Partidos, cuja finalida-, é �a,.antia de

_

ele será sanar muitos dos nossos Vi-! PER'FE ICAO
cios politicos e dar maior expressão e ).lTA QUALIDADE
aos partidos nacionais. �4;; ,
A propósito comenta-se o caso das ,�4'J'1i:

eleições municipais de Minas Gerais, �i{
,

onde houve as mais variadas e 'dis-
cordantes alianças políticas. COD-

clui-se dai, que os partidos nacio-

nais estão ainda longe de ser o que

devem ser e isto só se conseguirá,
quando, ao lado do Código dos Par

tidos, se fizer uma grande doutri-

nação das massas. Na ourela ou etiqueta
exije a marca "LAPA�

Quer estudar á noite � Adqui
ra uma ação do "Colégio Bar

riga-Verde",

Em�Fiõ;i;;óPoTi5,�õ·�--;;·CôÜrâçãdo
,

{(Minas Gerais»

"

Deverá chegar a este porto, na aos Aspirantes no Quartel da Poli

proxima 2a. feira, dia 27 do cor- cía Militar.

rente, o Encouraçado "Minas Ge- 16,,30 hs. _ Jogo de "foQt-'b�H'"
rais". Sob o comando do Capitão de entre as equipes do Encouraçado.

Mar o Guerra JOSÉ ESPINDOLA E "Minas Gerais" e o Figuei rense..

tendo como 20 Comandante o Ca- 20,00 hs. _ Jantar intimo 11'01

pitão de Fragata MA'RIO PINTo/palaCio do Gover-no oferecido pelo

DE OLIVEIRA, viaja com uma tur- Exmo. S�r: .. �overnad�r aos Coman

ma de Aspirantes, em cruzniro elo dante, ofICIaIS e Aspirantes.

instrução e treinamento. Foi orga- 19,00 hs. _ Soiré dansante no

nízado o seguinte prog-rama de Clube "12 ele agosto", oferecida pe-

festejos e recepção : la sociedade local aos oficiais e

13,00 11s, _ Almoço oferecido asp irantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um convite aos comunistas o Brasil o problema dos problemas
o ilustre bispo brasileiro, D: Alexandre Amaral, em interes�ante!

palestra sóbre o problema do homem moderno, diz que o raoionalismo,
o ateísmo prático e materialista afirma que o homem reallza�'!a �)lcna
mente sua felicidade quando fosse completo o esplendor da ciencia po�
sitiva.

,

ti IO século XX aceitou tal assertiva como verdade indiscu rve e 50;-,'
lução prática para mitigar esta sêde de felicidade, que vai crescendo a.

medida que o homem vai se afastando da Verdade, desconhecendo sem-

pre mais "a finalidade de ser homem",
,

.

E os homens erraram redondamente quando assim pensaram. POIS,.
"nunca os desenvolvimentos científicos foram tão espantosamente sur

preendentes como no século XX. " Nunca se viu tanta arte, tanta técní- .

ca, tanta fartura de política".
E. no entanto, o homem moderno não é feliz, E o mundo não tem

paz. E todos vivem uma época de inquietude e agitação, reconhecend(J·
que a nossa civilização periclita, convencidos que o futuro não será
melhor que o presente,

, ,

Quizeram o realismo integr-al, proeurando-o na ciência, esqueCl-'Dando início a urna série de ar-
dos de que "só a Fé leva-nos a êle, e no mundo enfermo em que vive-

tígos a respeito do Brasil, falarei mos o problema dos problemas é trazer essa verdade suprema à Enca'r
hoje sôbre a linda Capital do Ama- nação, em nsso t.empo, em nosso país, em nosso momento", conforme o"

zonas. grande líder católico Amoroso Lima.

Manáos é uma pequenina pérola Sim, reconhecemos que, buscando a solução para o seu problema,..
na Ciência, o homem se afastou de Deus, não por culpa da Ciência, masengastada na esmeralda imensa da porque se utilizou dela .contra si próprio, reduzindo Ludo ao plano na-

floresta amazônica. Somente duas tural, descristianizando-se a si mesmo e aos outros, enf'im, se animali-·
vias de comunicação existem entre zando.

.

A questão e, como disse Fulton Sheen, considerar-se o homem em'}!:anáos e o resto do Brasil, ou mes-
todos os seus aspectos, conjunta e não isoladamente, mas dentro do so-'"m'h com o resto d.o mundo! brenatural, e não apenas num ou noutro aspecto; pois "ele é um. todo-

O avião e o navio. e não uma parte". E quando se cogita apenas de uma, em deLriment,)"-
Não existem, em todo o Amazônas, das outras, surge o desequílíhr ío, e uesharmonía, o descontentamento;

id d li d t
.

por
o tédio, ·etc.,.duas CI a es iga as en re SI

Marx, Freud, Spencer, Darwin que procuraram insistentemente a:estrada de rodagem e muito menos solução para o problema, julgaram havê-la encontrado, tratando .) ho
por estrada de ferro, pois devido a mem, apenas econômi.ca, psicológica, política ·e biológicamente, de mo-

largura imensa dos. rios; os pânta- do respectívo.
.

nos sem fim e a floresta impenetrá- Por sua vez Qênine, Mussolini e Hitler" erravam quando preten-
diam que a nova ordem do futuro seria sua, isto é, o socialismo de classe,...vel, torna-se impossível qualquer de nação ou de raça". ,

empreendimento nesse sentido. Só da ordem cristã é que não fala o homem moderno e vai aceí->
Cidade que outrora foi consíde- tando estas teorias absurdas, muito cómodas e muito fáceis, e sóbre

rada a mais rica do mundo "per ca- 'elas procura reconstruir o mundo, assentar a paz tão desejada. E se,
dístancrando sempre mais do Infinito, quando todo o seu ser anseia por'pita", vive hoje do seu explendoro- Ele, busca a felicidade no Finito .. , ó quanta soberba I ó quanto eguis-

so passado! mo inqualificável! \. .

Até 1920, mais ou menhos, vinhan Por isso o homem de n'ossos tempos, experimenta, apezar de tudo,..
ela Europa exclusivamente para o� o tédio, o vasio da época. Pio XII proclamou em sua primeira encíclí-.

ca, "que a perda de Deus criara um vasio
'

que nenhum mito nacíonaj '

teatros de Manáos e de Belém, a\
ou internacional poderia preencher",

melhores companhias artísticas de Esta ·é a grande verdade: "o homem moderno quer rehaver sua al-
mundo! ma". Qual a significação destas palavras?
Manáos é uma cidade um pouco É ainda Fulton Sheen, quem nos responde: "tonos eles querem

ser de novo um todo. Sentem náuseas de se verem postos numa panelamaior do que Florianópolis, com darwinista, a ferver como um bicho, ou num cozido freudiano a se con- .

uma população mais ou menos equi- torcer como uma bebida ou num sanduiche marxista, comprindo en- '

valente, onde o elemento feminino tr'e as duas fatias inimigas do capital e do trabalho. Querem possuir .

domi�a numa elevadíssima propor- aquilo que os torna humanos, que dá sentido à política, à economia, iJ,
pSiCOlogia, à sociologia, a saber, uma alma".

Real-Ida'des' C'alar,·o·enses ção de 8 para,t!
É isto o que se exig'e de nós? "Duas coisas: da!, as co.stas, por como·Lindíssimos logradouros públicos pleto ao modo de pensar de hoje e volver ao DIVlllO Cl'Jadol.', que }lO"_'

enfeitalll a cidade. O PorquQ 10 de fez e' só Ele nos pode dizer o que somos".
.

_ ,
'

I
N b emplo COIU Slla S'I'Ill, .esta· é a única ,solução paJ'a o nosso pr,'oblema. Se .nuo qUlze,r-O MATE, UM. CASO ES"'ECJAL. ovem 1'0, por ex, '

-

-

d
l' -

.

mos aceitá-la ou esforçarmos-nos para que' aceItem-na nao s<2mos.'. 19-(Um estu.cJo em continuação, de A. Abr.e'Ü. _' DistribUldo peh Di. enorme piscina é o recanto maIS
nos de nosso título de cristãos, todo,s como o sal da tera, se nua eVJt.ur-r,etoria de Economia e Assistência ao CoopsrativiE'mo), concorrido nos dias de folga. O
mos a sua corrupcão onde ainda é passiveI, não pretendamos libertar-nos;A matéria que viITI'os versando, compreend,e um estudo sobre o üo- Aquário, com sua incomparável co- de nossas cadeias; quando a morte nos conduzir ao Tribunal Eterno 0l11-operativismo, sua impbI'tância e nivel em S. Catar,ina. Ligeirament.'

leção de peix:es dos rios da amazô- de seremos julgados, segtlndo a nossa. -atitude em face deste problema.,,estudamos a terra ,e o homem a seguir passamos· à 'zona de produção
grave de renovar nossas vidas. E pOT isso tenhams sempre l,lresente' em:do mate. No número anterior chegáramos ao, 'ervabeiro, ao anónimo nia, é outro local de grande concUI'-
nossa memória, aquela sentença, ou melhor, aquela terrível ameaça de.construtor da riqueza pátria. Hoje é v,ez da rência pública.

(

Cristo: "E porque não és frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei de'- EXTRAÇÃO DO MATE _

A Praça da Saudade; a dos Remé- minha. boca".Chegada época de extração, r,efeitos os ervateiros dos cortes anterb· 'dios e� a da Saúde são tres recantos Jf.YRIAi\lI DE Jl1.AGDALA

1���the::'�J�����:��e�:��,�:�{:�������:tN0°�K�:���of����::��:�int�� m�a;�!�;;?�uniciPal nada fica a I CH IINCA MULHEIsusteríto da amanhã.
-

dever fl.OS pil,láçio� Sl)ntllo�oS das
.

E ,a faina rec�m:ç�. E se _repetem as cenas das �ras já pas;;adaf; . ..

d
.

.

! S' ..... 0_ ... � _ .. ' _..

_, _quando s?mente a mub�a as,sovlava nos -ares _e o tã _ t.ã deSI)€rt��!l �(j51,��stqflas o tempo das fadas,,'

Uàj
-

.povos,pl!-ra a guerra. Nao houve uma evoluçao no colh1mento da él'vâ, cupUla enorme, ioda de mosaICOS, m";- Possólof Fechamos os sas que o destino lança um dia n(Í�S� e%!�tlU, QU �x�ste! � um aQJ?-nt1!:!l1'ento di�i!}uto, de dificil percep- representando a Bandiera do Brasil, Ih'
01 a

h
..

:
.

Ih d t I d <>' (J 1 dA t d.çª�.,- ,

, .. ,:�: ",.!><; ;�I>il'.k,�>!,t."."\.:J.l1!\lf�','�;:if.':'.· é uma coisa fantástica.
0' os e son.amos. a m,u er e

a,gran e,,,m,,no es.: mu.n o.
\.-' Perduram os métodos de antanho porque o hoje ainda não pene- .,. A' lento, a escntosa e poetJsa das cou- E EIQra se transf1"ura. a menIna
trou com SUa claridade os l'inções distantes. AqUI nos dIzemos: Voce já VIU à

sas lindas e profundas que admira-I desaparece, surge a mulher!O nosso hinterland é ainda aquela paizagem que Caminha descre· ponte? ".....

mos e, que êste nome Elóra, - um
'Ih ., _v.eu e Nóbrega e Anchieta, e os índios que antecederam, _ palmilha- Lá eles dizem: Você já apreciou

nome de terra distante, desta Indial A �u er a quem J� nao poupou.ram séculos atrás.
o nosso teatro? _

h
.

torna 10n i o sofnmento, um sofnmento que os.'
.

• Talvez, daí, o romantismo. das cenas caboclas repletas de mística, Não há em t�do Brasil um outro (��le nao

c�nt e�emos, nEosEI' está-' seus lábios não traem, mas qHe�de' segredos, de gênios, de fadas, de sílfides, de gnomos, de Caaporase, glllqua, mlS enosa. . . " ora

I
. A

.]3
.

t t'
.

(lue se lhe compare! .-....-. .. ,'" I I' f t' u· ..
d om'l transparece, as vezes, nos seus;OIS a as .. ,

,

.. .

na nossa ren c. li all11"O c Im
A . ,

" É a tradição que não morreu, que não fenece. É o passado vivendo Quanto ao trãi1Sport'e urbano
..

t E t d
olhos dourados, estes olbos magm-<

-

t t d 'I d d
'

t' H' t'
. .... . ,

'
nos ap1'esen a. ,enquan o a sua

.

dEI' Olhno pi'ésén ,e, Per encen 'Ü ao secu o quan o evera eXIS Ir na IS OI'la apesar' d&> ..não eXIstIr em Manaos
"AI S "d rI f' I mo

fICOS e raros ,e ora. . . os quee só na História.
. �. ,. . . ma erena,

..

a I asa la lU -, sabem rir e chorar seduzir e co .....E, feita a safra, voltam. Carrocas, burros e cavalos vergando ao: um ymbus sIquer, e efICIente, pOIS rístiça da sua "Sinceridade e Ironia"; _

'

.peso. da colheita apinham as ,veredas, enchem os ca�i!lhos, lotam os yi� I
a

.

quantidade de b?ndes compensa·
e da deliciosa emotividade das suas �over ... que sao travessos, pe�alareJos. �""': '.: "',' "-, -1'. _'. ���--:'''l!IL:"",'".'::""",_!.'':'"'''''-.. a falta de outro melO de transporte. "Cartas a Ele", dos sells incompa� h"�S ou pensadores, ardentes, oU'!

, E, ah, o comerCIante que. l'v:t'.Heõ€lu �q�'H.tltà o tempo da matIVlcla-li!: de M notar que já tentaram 01'- .' '''C' 1Vli lt s'� EI' "Se
dolorosos ...de recebe o produto d?-que1aS SefiHUiâs; tlaJiueles meses de duro labut�.. .

r mprêsas de ônibus para o
I avels lll� nu o

'.
ora �'. E ficamos surl}I'esos de como se

1- Volta' 9. caboclo à �ua chtl\}�h ./, '" gam�a e
", cuta-nos amavel, :1gl'adecIda: m�me pode ser ao mesmo tempO' 1'ão viril'''''if'' 9 negO(llãilÜJ' já COlQ.Mtt li. j:fi'oduçã·o na ·cidade. E agora) l1.égoeian, serVIÇ(1l urbano, porem,. o po:o pa-

na quase criafií;a, criança na fres-
e t30 feminina de pensairrento e de'tê é :t3XQdí'.t.:ã,qo;r, �I!-t_iqij:eêi�6s vão ao Rio e a São Paulo, aQ lli,>"àta e além, rece que não gostou, .p

..o�s deVIdo ao c�l�a do sorriso que lhe descobre agozar, asc"d.�ltflaS}l'O U.'abal�_o caboclo.
, \!' •

calôr excessivo que � ,dU ,

bcleza da ,d.entadura, tão criança, sentimento. Porque Blóra é isto:
. No ano .:si:ig\1Illte. havera nova safra. E novos, mandos, Copacahana t d ano torna-se quasl lllsupor- _ .

.

_, . isto d.e estranho, de incoerente, de'
e G;h'l'ãsctl, Mar deI Plata 'e Vinã deI Mar, afalíarão os corpos dos feli- ? o o. .

" tao SImples, tao adoravelmente SIm·
encantador: uma fôrça e uma fra-'Úi.rdós qu evivem do dinheiro que. o mate produz em abundância. tav·el VIajar nos mesmos... 1)les e criança, que se esquece a "� . r t

-

t .

queza. Menina que o homem sente'O l�cro.e a exploração campeiam no comércio do mate,

f'
- Vamos �gora, a a linen açao, es e poetísa, que se esquece a escritoraCampearam .... , . eterno e lllsoluvel problema que

> d 'd do' quase que seja hela vontade de proteger, m'ulher em!
_ O HOJE _ .

M
" e UVI an

'que o homem sabe se poderáíEis que surgiram os iabares de um dia.
' tanto nos atormenta. t anaos e uma

mesma a autora daqueles livros, que
Trinta anos?! VinteUma força �ova que i�radia coragem ve� al'egrar o coração_ do co- cidade farta, por incrível que pa- já nos fizeram tanto vibrar a alm;:t apoiar ...

bacia, do ervatelro que cl:eimhava sempre mais pobre, nos socavoes que' reça! I
e a inteli<1ência quase lhe vamos

anos?! Quem sabe? .. Bló1'a tem'
um dia lhe pertenc·eram mas que já não mais lhe ·pertencem. I Em seu enorme mercado público 'f 1 d b"

,

ao mesmo tempo as duas idades... ..:

Enfraquecido, vencido pelas moléstias e insalubridade dos clima� 'há abundância de tudo A carne
a ar e onecas.. e êste dom tão só seu e tão pr-ecio-é um' ser que tnorre aos poücos, que morrerá fatalmente, não lhe ve-j . 'b '. .

.
Mas Elóra nos fala, SIm, de bo-

so de esquecer o que ela é,. de' viver'nham acudir os céus. . verde .mUltas vezes so ra, o peIxe
necas _ das bonecas da vida, des-

Não-. Não mGl'l'erá. \ é encontrado com fartura, o mesmo
'. - despreocupada e singela na' igno-'

O HOJE desponta cotn a mensagem que lhe dá 'Ü surgimento da acontecento com os ovos, a man4ei- rância do seu valor..fórmula cooperativa. \

t t'<1 d o'nsumo Mas a hora ,avança. EIora" se des-'
_ O COOPERATIVISMO NO MATE _ ga e os €lU ros ar I"OS e c

Muita vh já el'issêmos que o cooperativismo é uma força que reu- diário e por preços inferiores aos porém, as residências não possuem
ne, que agrega, que fomenta a socialização e a integração do homem nossos! uma luz adequada, comparando-se
d,entro da sua real ·e verdadeira função. Logo, de ser o aceno de uma A questão da habitação não che- com a nossa.
esperanca que se frustra, é a ,c�rteza de uma VIda melhor:, de um mun-

nstituir um problema pois é O povo é bom, hospitaleiro e' mili-do mp,lhor. N-ele, no cooperatIVIsmo se sedimentam as VIrtudes huma- ga a co. . .

'
.

..nas, ,e alí se aplainam as aberrantes di.fer·encas, restando de séntír; de com relatIva faCIlIdade que s.e po�.e
pensar 'e de agir,

I
conseguir uma casa para resldencla

No coo-perativIsmo

se.
cultúa a liberdade, mas, não se

apoquenta,. ou cômodos nos hotéis da cidade.
e!D. nome_dela, os que procuram c?n.s,tru,ir e melhorar as condições so-

A'l
.

ão das ruas feita comClalS e nao Q conseguem pela deflcIencla dos própriOS homens, pela 1 unlln�: ,

'

:falta .de colaboração dos homens próprios.
.

arcos voltalcos, e (,leslumbrante,

João Prainer
Diante do carater internacional do comunismo, ti d ificil admitir

'que J.:!.;o.ja um' comunista bem intencionado relativamente aos sagrados
.ínteresses da soberania nacional.

Ou ele é brasileiro e quer um Brasil livre, independente, soberano,
ou é comunista e quer a supressão das fronteiras do país para fazer do
mundo uma única nação 'sob o domínio do soviet russo.

Suponhamos, porém, que alguém ou que muitos brasileiros !.€
nham abraçado 'Ü comunismo- crentes, de que adotavam uma doutrina
�az de promover o' bem estar do povo e a grandesa do Brasil.

É a.essss que dirigimos o nosso' convite,
Todos - eles e eu - somos brasileiros. Todos Queremos o bem d:l

Nação, uma nação digná e altaneira, prospera e independente, adrui
nistrada por seus filhos, sem qualquer interferência ele outras nações,
firmemente resolvida a viver em boa paz com todos os povos e sem
jamais cubiçar terras alheias.

. , Podemos divergir em política e em religião, mas não podemos sair
fora dessa síntese de aspirações, sob pena de não merecermos o nome
de brasileiros.

Ora acontece que o, partido comunista por s�r contra a DelIJ(!era
cia e contra os superinres interesses do.Brasil, fOI posto fora da l.e:.

O que devem fazer os comunistas que eram comunistas ,bem inten

clonados, que aceitaram, o credo vermelho sem ter a menor ídéa de sua

ligação com o bolchevismo 1'USSO ?
, ,

.

Naturalmente devem raconhecer que estavam eII adas, que foram

Iludidos. "
.

b 11 I" pelo ailE deverão, por isto,' desistir de t1'3 a lar pe o PI ogr essa, "
..

grandecimento da Pátria? '
,

Não.
.

tI"Pelo contrário. Denois de esquecer a aven ura, �m que se' ravram

metido, cabe-lhes abjurar a doutrina, Il;lOscovita e filiar-se a uma agre-
miação política sinceramente democratlCa..

. _
,

Ha muitas e uma delas, com toda certesa, está em condições de
merecer-lhes preferencia. , .

Se em todas ha defeitos não de programa mas de sinoerídade por
parte de dirigentes ou integrantes, isto não é razão para malsllla�las

No comun -smo tambem ha o mesmo mal. Ha comunistas espei ta-

lhações, aproveitadores, exploradores, desleais.
. .

Ainda não faz muito, a ímmensa noticiou o caso de um deputado
comunista, que fugira com o dinheiro do pa::tJd,o., .

Deixemos os homens e at:;aJ ,. 'mo-nos as ideias, "

Lutemos por estas, dando exemplo de sincer-ídade, de fidelidade, de
patrioÜsmo, de renuncia .p até de sacr if'ícíos. M_as ideias que tenham por
base o respeito á- liberdade dos outros" que nao coloquem. o Brasí ,

posição inferior a outros povos, que defmam o� nossos brIOS nacionais

e que nem por sombra queiram entregar a Pátria ao controle de poten
cias extrangeiras. .

É este '0 convite que dirigimos a todo o comunista bem intencio ..

nado.
, , .

Po.rIemos continuar a divergir, mas a nossa divergencia serél: en

tão honrosa para a nossa Pátria que se orgulhará de ver seus f ilhos
agindo dentro de uma personalidade superior, capazes Jfê defend:r_un\a
ideia sã 'e vivamente empenhados em enaltece-la nas suas tradições. à
nos seus destinos e incapazes de amesquinha-la' com servilismo abJN.�)
a organizações p�líticas argamassadas no adio, 110 matertalismo, na
impiedade.'

.

Não acham que assim servír iamos melhor ao Brasil? que pro
oederiamos como bons brasileiros ?

•

que eu �
Areão Júnior

Nós, os que vivemos aqui no Sul,
temos a pior impressão de tudo o

que se relacione COll1 o Norte do

Brasil, exclusivamente devido a fal
ta de uma propaganda adequada.
Somente os Estados do Amazonas

e do Pará, ocupam mais de um ter

ço do nosso território!

Qual a propaganda que temos a

respeito deles?
Nenhuma!

pede e, depoís que nus desculpamos'
de ter abusado de' sua' bondade e'

da do amigo que nol-a apresentou,·
segue pela Avénida, passa entre ou-'

go.
, " t1'as, tão única, tão diferente de tô-

E aI esta, aqueles que pensam que

lIas 'lon<>ínqua estranha misterio-'
,

't
.

d' (,,,, ,

no Norte so eXIS em ln lOS, um re-
nome �

.

d C I
sa comO' seu. . '

trato fiel da hnda e encanta ora a-

't I B
.

.

Hermes Fontes',
pI a are .

.
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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missa IOnde a sinceridade da oposição 1

Ubaldo

I
'

Agradecimento e
ALICE DEMETRI BUNN !

Rio, 24 (. N.) - o povo se deixa paz decería sobre a terra e esta

I
'

PEDRO BUNN, HERCÍLIO BUNN, PEDRINHO BUNN, LINETTE facilmente impressionar quando ele- nadaria ;:mm mar de rosas. Acon-
BUNN ATHERIND E THEODOCIO MIGUEL ATHERINO

-

profunda- d
. - . tece.vooré

. -

x x x mente_ acabrunhados pela irreparável perda de sua amantí�sima tl3PÓ-
mentos estacados de. oposI�ao atrí- ece, porem, que a oposrçao - essa

NOIVADO: sa, mae e sogra, ALICE DEMETRI BUNN, agradecem sinceramente a
buem ao governo a intenções ar- mesma oposição que tanto acusa o

Contratou casamento com a gen-: todos os parentes e amigos que os' confortaram acompanhando-a a sua bitraria, no tratamento dos cida- governo - venceu as eleições em'

:tilíssima Senhorita Terezinha Men-l' ultima morada e enviando corôas, f'lóres, telegramas e cartões. dãos. Parece, então, que se esses diversos Estados e neles está gover-

d dil t filh d D
Agradecem, mm partícularrnente aos Drs. Saulo Ramos e Atthur d bl d't

-

t h
� es, 1 e a l� a o r

.. FernandOI P'ere!ra ,e Olive ir a, às Irmãs e enfern'ieiras do Hospital de Caridade de
acusa ores su issem ao poder, a nan o, sem que a SI uaçao en a

_�endes, delegado do Tribunal de F'Iorianópolis pela dedicação e zêlo dispensados durante a sua perrna-
melhorado. Diariamente surgem

'Contas nesta Capital, e e sua espôsa nência naquele Estabelecimento, bem como ao sr. Jorge Barbato pela queixas e. denuncias de, persegui-
"D. Salaberga Mendes, o Dr. Lecyan

sua genero�ldáde. . .

ções e violencias praticadas pelos
. Slovinski talentoso ad a d ' �utros!m, 'prov,eItam !lo oportunidade para convidar a todos .paru governos da oposição. Como se ex-

,
.

voga o no assistírem a. _rrussa de 7° dia, que farão realizar na Igreja Sto. António,
"sul �o �st�do, fI�ho do Sr. José as 7,30 do dia 28 do cora-ente, pelo que se confessam, mais uma vez.

plica isto? Onde aquela sinceridade

;SlOVlllSkI, industrial no murucipio Imensamente gratos.
' da U. D. N., de prometer tanto ao

(de Urussa�ga, .e de sua espôsa D'i n"
_ , _

I
ARNOLDO SUARÉIZ CUNEO

povo e realizar tão pouco?

Ignez SIOVlllSkI. sadlo-Têcntco ' Clinica Odontologia
RITZ - Hoje ás 10 horas da O caso vem sendo comentado des-

Os pais da noiva, que aniversa- A EI t T'" NOTURNA
manhã favoravelmente, mas espera-se que

. .
e 10- ecmea esta neces- D 1 M ti

.

d
.

.

rTlOll no dia 19 do corrente, em re- .
as 8 às 22 horas, com hora a mee a petizada • agora, diante do acordo ínterpartí-

..

I d
eitando , com ur gencra , de um marcada a cargo' de abalizado pro- Jornaes - shorts - variedades e d

. 1 t 1 t d
:'gOSIJO pe a passag�m a aus�iciosa técnico par a consertar rádios. fissional'

' ano, cesse esse. amen ave es a o

"data e pelo acontecimento SOCIal ofe- P b d d
. Ru'o'

a empolgante luta oficial de box de cousas.
811S om or en rn " Arcipreste Paiva 17

"teceram aos seus íntimos, num re-
�. " a q, • as exige

'

entre JOE LOUIS X JOE WAL- ---------------

ccmpe tencia, COTT.
.quinte de elegância e distinção, Iau Tratar na mesma, à rua Tra-
ita mesa de finos doces e bebidas. jt no, 25.

"O Estado", comungando na jus- -------------__
'.tificada alegria das distintas farní

'lias" formula os melhores votos de
"felicidade aos jovens noivos.

I

x x x

ANIVERSÁRIOS:

LAURO LOPES
A data de hoje assinala a passa

',gçm do aniversário natalício do sr.

'Lauro Lopes, digno chefe de escri
-tório da conceituada firma Cons
'.trutora "Calvi de Sousa Tavares".

Por tio auspiciosa efeméride, o

"distinto aniversariante receberá,

-por certo, efusivos cumprimentos
-de seus numerosos amigos.

SR. OSMAR SILVA

-"

Aniversaria-se hoje, o sr. Osmar

.Silva, competente funcionário da
-Caixa Econômica ,Federal. e nosso
«apreciado colega de imprensa.

Por tão auspiciosa efeméride, o

-dístínto aniversariante �eceberá por
.certo, efusivos cumprimentos de
.seus numerosos amigos" aos quais
.:,juntamos os, nossos.

* * *

JOkO-PAULO FERREIRA
Transcorre hoje a data natalícia

-do jovem João Paulo Ferreira, ex

.aluno do Instituto de Educação
'Dias Velho, atualmente na Capital
-da República, em cumprimento de
'-;seu dever para com o Exército Na
;..cional.

Brevemente
Grandes e· modernas ins
talaçõe::. a serviço do au
tomobilismo.

I
I ... �

DELAMBERT

�.e _-'M"e-, MM

Parabens!
Muitas, felicidades pelo nascímen-

PRÓTESE to de seu filhinho! RITZ _ Hoje ás 2, horas

Mas, não. esqueça, que o melhor 1° - Campos de Jordão - na-

presente para o seu "PIMPOLHO" cional,

é uma caderneta do CRÉDITO 2° - O filme oficial da luta de
MUTUO PREDIAL. box entre:

Parabens ! JOE LOUIS X JOE WALCOTT
Muitas felicidades pelo nascimen- 3° - Nelson Eddy e Ilona Mas-

O Crédito Mutuo Predial, oferece BALALAIKA
aos seus associados o melhor pla- Onde há mulheres ... vinhos ... e

no, no melhor sorteio, por c-s 5,00 músicas ...

mensais. Censura LIVRE.
Preço: Cr$ 3,00.

Brisighelli
Missa de 3 mêses

t
Maria das Dores Lisbôe Brieighelli, e suas Iilhn«
Romilda e Sonia Beatriz, convidam a todos os paren
tes e pessoas de suas relações para assistirem à missa
de 3 meses que mandarp rezar por alma de seu sau

doso esposo e pai UBALDO BRISIGHELLI, na Igreia
. ,da Ordem 3.a

-

de São Francisco, no dia 28 do cor'

rente, quarta-feira, às 7 horas. Desde iá antecipam seus

agradecimento,s a todos que comparecerem a êste ato' de
piedade cristã.

Censura LIVRE.
Preços: C:'$ 3,00 e 1,00.
•••••••••••••••••••••••• J •••••

ODEON IMPERIAL

x x x

FAZEM ANOS HOJE:
Senhora Isaltina Paula ádade Previsão do tempo, até à. 14

t • ôsa d E'" L C' 'I horas do dia 25. na Capital.
-esposa o sr. ugeruo . Idade -, Tempo: Imitavel·, com chuva. e

:2° Srg. da P. Militar. trovoadas
_

Senhora Francisca Ferreira Quint, Temperatura: Estavel.
-víuva do' saudoso Jacó Quint.

Ventos: Predominarão 011 de

Me' R b t V" d R
Sul frescos.

.

nmo o er O rerra a asa, Temperatura. extremas de ontem:
cfIlho do sr. Osni Vieira da Rosa, Maxirna 29,2. Minima 22,8.

'

Tnsp. da The Texas Co. Ltada. . ....•...............•... : •.•..•
Menino Otávio Ramos de Oliveira,

filho do Dr. Moacir Thomé de Oli
veira, médico Veterinário d� D. S.
,P.

.

APRENDA ESTA PROFIS
SÃO RENDOSA E iNDE.
PENDENTE EM SUA CASA
P E ç A M INFORMAÇOES
SEM COMPROMISSO AO

to de seu filhinho!

e -

Simultaneamente -

sey - em:

ÁS 1 %O, 4, 6Yz e 8% - ás 7Yz horas
- Sessões Elegantes -

O TEMPO NÃO APAGA

com:

Barbara STANWYCK
Van HEFLlN
Lizabeth SCOTT

'e apresentando:
No programa:

KIRK DOUGLAS.

1) - O Esporte em Marcha n?

123 - Nac. Imp. Filmes.
2) - Fox Airplan News 20 x 2 -

Atualidádes.
Preços: - Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00.
ÁS 6% _ ,Cr$ 6,00 (único).
"Imp. 14 anos".

Cr$ 4,00 único.

Suspensas todas

.favor,

INSTITUTO TECNICO DE
INICIAÇÃO PROFISSIONAL

CAIXA POSTAL 154 _ LAPA
RIO DE JANEIRO BICICLETAS

• •••••••• 0 ••••••••••• o ••

gozarão do devido abatimento.

IMPERIAl, - Hoje ás 2 horas
Matinée do Barulho

(3 JORNAIS - 3 SHORTS - 4

DESENHOS) -1 fílmee 1 seriado.
PROGRAMA:

1) - ITAPERUNA DE HOJE -

Nac.
'

2) .; A VOZ DO MUNDO

Jornal,
3) - FUTEBOL AMERlCANO-

JORGE DA'fiX GRAM-LUXO
SUPER-LEVES

Vende�se duas novas

modelo para homem e

para senhora. Peso 10 k.

I
Farol eletrico completo,
mudança de'.4 veloci
dades, Tratar com o sr.

ROSE - La Porta Hotel.

RITZ � Hoje ás 4,15 - 6,30 e 8,3'0
horas

Sessões elegantes
Ginger Rogers _ Jean Pierre Au

mont - Basil Rathbone e Mona
Barrie - em: 1

O BATER DE UM CORAÇÃO
Censura: Imprópria até 18 anos.

No programa:
Brasil em Fóco - nacional.
Atualidades Warner Pathé - Jor

nal.

Preços: -- TIs 4,15' e '8,30 horas -

6,00 e 3,60 - ás 6,30 horas _ Cr$
6,00 único.

as entradas de

e

DGRIES DAUX

Estudantes sem caderneta não

participam aos seus pe-:
ren tes e pessoas amigas
o nascimento de seu

filhinho Jorge Daux Fi
lho, ocorrido dia 20 do
corrente, na Materni-
dade de Florianópolis.

ROXY - Hoje ás 2 horas
1° - Brasil atualidades - naeío

naL
2° - Claudette Colbert e Warren

William - em:

IMITAÇÃO DA VIDA
Um drama profundamente huma- Short Esportivo.

no e como:vente. 4) - FOX AIRPLAN NEWS 29 x

3° - Nelsori Eddy e Ilona Mas- 10 - Atualidades.

sey _ em: 4) - DENTES DE AÇO - Short

BALALAIKA Colorido.

4° - Final do seriado: 6) - OCUPAÇõES INUSITADAS

O RAIO DESTRillDOR - Short Colorido.

Censura até 10 anos. 7) - DIA DE ISCA E CANIÇO
Preços i - Cr$ 3,60 e 2,40. - Desenho.

•. , . . . . . .. 8) - A RAPOSA E O PATO

ROXY - Hoje ás 7,30 horas

1° - Campos do Jordão - nacio

nal.
2° - Nelson Eddy e Ilona Mas

sey - em:

Desenho Colorido.

9) -:- RATõES EM P�RIGO
Desenho Colorido.
11) _ Joe E. Brown ,O Bôca Lar

ga) - em:

CASANOVA EM APUROS
com:

Juno HAVOC .

12) - 2° e 3° Episódios de:
O SERTÃO DESAPARECIDO
com: CLYDE BEATTY.

Preço: - Cr$ 3,00 único.

"Imp. 10 (DEê) anos".

� -�"'.

POLYPHENOL
O Desinfetante da atualidade
Terror dOli microbios, acha
se a venda nesta praça.

Pedidos a J. Martins &
Silva. Rlla Pedro Soares 15

Caixa Postal nO. 332

BALALAll(A
3° _ Ann Sheridan e Ronald Re

egan -:- em:

P1tS INQUIETOS
Censura até 14 anos.

Preço único Cr$ 3,60.

MARIO DAVID MOURA
e SENHORA

participam aos parentes
e peesea« de suas rela
ções, o aescimen to de
sua filhinha Tânia,
ocorrido na Casa de

Sáude em 14-1-,48

';;,�I�;I:,:;,,: i'pt, ..��:U-.:;.{"
;:'A. ':D'AMA,SCEl"_O D�' 'SILVA
""J.��, � .•,::� ADVO;"ADO: >

DA

IDA

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

'JONTADOR
Causas Cíveis e Comerciais
Contratos" Distratos, etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

I Caixa ,Postal. 105
FJ.orianópoliíl - S. Catarina

-

"
. AçõlI� civei� .. com�rciais �

.,

,:_,� ..,
r.... , í" '., �: : ... ,..

'

,Esc.-'-Rila'.)oAo, Pinto. 5-Térreo

(Àne��,�,,�. j�r;àf>O E�tado .. )
,';'" -'::f" .

...;. :.�. ::'.:'<·.:::.o',.t�":' :;, .

'. Flórianõpólii: � �ànlà Câ'arinll
, -,;: :,'_""':

. .t; -':";'
-

_!,,";:',.. ,1 -, .'

LuIz C. Prestes
em S. Paulo

São Paulo, 24 (A. N.) - A pre

sença de Luiz Carlos Prestes nesta

capital, tem obrigado a policia a

manter continue e severa vigilancia
sobre suas atividades, pois temen-se

e com razão, atos de sabotagem, co

mo ocorreu com o quartel militar
de J�ão Pessoa.

O povo, entretanto, não se vem

preocupando com o caso, pois o ex

chefe do comunismo no Brasil ha

muito decaiu no opinião publica,
em vista de sua declararia Ligação
com o governo de Moscou.

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha d'e transporte coJgt,.ivo ectr-e
'FLORIANÓPOLIS _rXa(lecó --.::.:::.. Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa. "

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras 1ts 6 horas da manhã.
INFORMAÇÕES NA: A'l3ÊNCIA GLORIA.

Praça 15, de novembro, 24 - Florianópolis -- Fone 1.431.

FRAQUEZAS ,EM GERAL

VI N H O C R E O S O T A D O
«SII�VEIRA»

LENHA A DOMICILIO

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

FONES 1.199 e 1.479

Maquina de escrever

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

Compra-se uma pOI tatil.

Tratar, nesta redação.
SERViÇO DE
METEOROLOG,IA

4 nação judaica
Jerusalem, 24 CU. P.) - Conti-

nua apreensiva' a situação neste

pais, em virtude da teimosia arabe
de não aceitar a divisão da Palesti
na. Esse divisão, entretanto, será

mantida, e o povo jud.eu já se pre

para para instalar o seu governo e

reiniciar a sua vida como nação.
•••• -: 0.0 o .

!
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<'Agentes Lõcais))

ESTÀnO-Domlngo 25 dle Janel,o ce "48:

Arame para cerca
Proteja as IIUO. criaçõe•. e tombem a sua economia ado

tando o ARAME LISO OVALADO os AÇO CATTLELAND WIKE;
RESISTENCIA .

em lIua. cercos , r.' o arame fabricado eslen<::ialmente para cerca•. Com resi.tencia incomparovel a outro. tIpO.
de arom�. Reli.te a qualquer tentativa d:29 criaçõe. que queirClm
transpor o cercado. Pos,ui todas as vantagens que ;equer a

fima'lidade de uma corca. Não rsbenta. não afrouxa, nao enfet
ruja e não fere e é 50% moi, barato que o. outro. tipos de
arame. É o unic o tipp de arame p.rmitido para cercas de pr.
pii"dada. pasto ri. na!/. Rep. Uruguai, Arge�tina, nOI E.tado. do
Rio Grande do S1.11. Mato Grano e já bc.tant. conhecido no

Estado de São Paulo,
. .

RololI com 44 quiloa.li.o. ovalado, de aço, Extra resl.tencUI
CUlta aproxima Jamente trinta centavo. o metro.

Informações: «Soe. Com. São Paulo Mato Gro.� Ltda,
rua São Bento, 434 -- 2) .- S 11 -- Fóne: 3 ·1548 -- São Paulo
Filiais: .Araçatubc. Rua 0111'\011 Gomes, 86

.

C. Grande .- M. Grolllo -- Rua C. Mariano, 311
Unicoa di.tribu.idore. no Brasil, de.te tipo d. aeame

Extra res","ncia - «Cattleland Wike» .. Firma de Fazen
deiros parà Fa,zend.iro•.

Lira Tenís Clube
CARNAVAL DE 1948

Serão realizados por (lSt03 clube
em sua séde social, nos dias 7, 9

e 10, respectivamente, sábado, se

gunda e terça-feira, grandiosos
bailes à fantasia, com inicio às 22
horas. No domingo, d,a S, haverá
uma vesperal infantil das 1(\ as
20 horas.
Reserva de mesas - As mesas

serão reservadas a partir das 14

horas do dia 31 do corrente mês.

na séde social do Lira. )� ...bríga
tóría a apresentação do talão dei

'I
mês de fever-eiro, para o que (

sr, cobrador estará presente para
esse fim.

Preço das mesas: Assinatura

para os três bailes Cr$ .100,,10.
- Para a vesperal infantil não
haverá mesa reservada.

•

A compra de mesa só poderá
ser efetuada pelo próprio sócio
ou pessóa de sua família.

O clube não distribuirá convi

te. Para as, pessoas ·em trânsito
nesta capital a Secretaria do Lira
a critério da Diretoria, e sob a

responsabilidade de um súcia, ex

pedirá ingressos, mediante o paga
mento de urna anuidade, isto e

o-s 240,00.
A venda de ingressos será pro

cedida até ás 18 horas' do dia da

�ealiz·a,ção de cada baile, pela' Se
cretaria do clube.
Não será' perrni'tida a psrrnanéu

cia de menores de, 14 anos, depois
das 20 horas nos bailes dos días 7,
9 elO.
.

Para o necessário controle pOl'
iParte da Diretoria 'solicita-se dos
srs. sócios o obsequio dEI apresen
tarem o talão de. quitação refe
rente ao mês de fevereiro, na. eu

trada, ao porteiro.
F.polis., em 17 de janeiro de

1948.
A DIRETORIA
................... ,.

Armando d'Acampora e

Senhora
pClrticipam ao. parente. e

. omigo. o. na.cimento de .ua
Eilhinh. VERA-LUCIA
Maternldaie. 19-1--948

. . .. ..
"

'
.

.................................................................................... - ....•........•................ _ _. :.;
-

o Ginásio em UIIl ano
Para maiores de 16 anos

(Art. 91 - Decreto-Lei - nO 4,244 de .1942)
CURSO DE MADUREZA «PAT�IARCAlt

Secção especializada por CORRESPONDENCIA
Pontos estritamente de acordo com o programa ofieíal

Mensalidade Cr$ 60,00 -- Peça programa gratis
Exames em Outubro e Janeiro

Rua São Bento nO 201 - Te'. 3-5539 - São Paulo

no interior

o "Colégio Barriga.'Vlerde'"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua
valiosa colaboração.

o Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

Preci.amo. em todas a. eídodes, Negocio facil e lucrativo
Para ambo. os sexoe, me.mo nOll hora. vaga.. E.crever

à Caixa Poetai 3717 -- SÃO PAULO

!

!

M.n������ ',��e�; ���,����! �nh� r
cidas e receberá de volta uma oportunidade para obter
otimo rendimento mensal. Caixa Pcstal 3717 - S. Paulo.

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS E'M GERAL

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS
JOAO KELLER
IMPORTADOR -- S. PAULO

IESTABELECIMENTO SUISSO-BRASILEJRO
Av. Eão' João, 1216 .- Caixa Postal. 3283

T E L E G R. J O K E

!..,___----
A GRANDESA DO BRASIL

. B A
'

dDepende da instrução de seus n- ase erea e
lhos. Fazei com que todas as pes- .

soas analfabetas frequentem �m FI
- ,

I-scurso noturno e tereis co?:tnbmdo . OrlanOpO I
paca o progresso. do Brastl. Escola
Industrial ou LOJa MaçoDlca.

.............._ ••••.•••••••••• - •••••••.••_ _ _ •••_ ••.••••• .n.••••••••••••.•••.•••.•••••••••••• _ ••••••••••••••

�
••••..••.••••••••...••..••••• _ .

!::::::""""'"
Curso !�r��������!�rOB por

Feito em sua casa, em 12 meses, mensalidade de Cr$ 30,00 .

Curso otimo e rapido. Para ambos os sexca.

Peçam informações 80 INSTITUTO DE ENSINO
Rua de São Bento, 260 - São Paulo

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

:..•...•..•.....•.••..............•••
- .

AVLSO� .... .... .... ,... . ... "I

o Comandante do Destacamento
da Base Aérea de Florianópolis
comunica aos candidatos á matri
cula na Escola de Aéronéutica, que
foram tôdos reprovados no ·exame

de Seleção realizado no dia 17 der

corrente, no Quartel desta Unid!l
de.

. Destacamento de Base Aérea de

Florianópolis, W-1-1948.

A1'Y Lopes Bueno

Asp, Av. oRO - AJUDAN'DE D(}
DEST_..\.CA..MIDNTO.

Cabelos Braooos ,

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol

tar a côr nat,ura.l primiti9a
(cOlltanha i loura, dOlirada ou

negra) .to poueo tempo. Não
, tintura. 'Não mancha e não

.uja. O leu uee á limpo,
facil e agraucívelo .

A .J,oção Bl'ilhant. extingue
a. ca.pOll. o prurido, a .ebor
rhéa e tôdas a. afecçõ.. pa
ra.itcí�ia. do cabelo, aeeim
como combate a calricie, re

witálizando a. I'aize. capila
re•• Foi apro..ada pelo Depo.r
tamento Nacional d. Sl:lúd.
Pública.

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

Vende-se
ótimos lotes de terrenos- situa

dos à rua Delminda 8ilveira n. 261
próximo à Penitenciária do Estado,
distante do centro a/penas 10 mí
nutos de ônibus, e servido pelas li
nhas da Trindade, Cemitério e

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas
sa a rêde de agua e luz. Proprie
tário: Edmundo Meira.

Se ricos querei. ficar
Do modo faci! e legal
Fazei hoje. uma in.crição
No Credito Mutuo Predi:ll
.......................................

Aloisio Machado
e

Maria da Conceição
Fernandes

participam ao. parente. e ..
p...aas de su�s relaçõe. o
...u contrato de casamento.
ocorrido no dia 18 de janeiro'
,à•• 1948.

. . .. .. . ..

rSerraria . Delambert
..;Ouontidode certa e preço uftico�

Metro Cubico CR$ 75,00
FONES 1199 e 1479

.0
.

:Se rioes quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei 'hoje uma inscrição
'No Credito Mutuo Predial

.• e ,......... .. .. .. .. .. ..
..

:I LENHA
Peça pele telefone 719

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

'Proprietario IIOSWALDO DUARTE .

...a
.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvula. �e Disco••
Rua Conselheiro Mafra

n mais· moderna creação 'em
refrigerante 'é o

Em garrafas grandes. .

/Ixperimsflte-o. r. �eliciosg
\

f '

,.

f ;-:.i

KNOT

I

! t· "1:t:#b"nv -14 ·Xi·, 6l}1&,et '4' .. ..._ ."'�.u-...:............... __ ._._

(fORTI F ICA E D'Á
'�9riAJ:ALVIM .. flI.�.ª��' S!·Paul.

\
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DA MANICUlA DURA I

ii Dr. lindorFo A. 'G. �

'Clube Doze de Agosto

I

ão fosse o motor de arranque aperfeiçoado nos últimos
anos, o senhor teria ainda que fazer força e ter dis

posição para que o motor do seu carro pegasse.
O mesmo aconteceu com o estudo. de óleo adequado para
o motor funcionar com o mínimq de desgaste e máximo de
rendimento. E como resultado d s estudos incessantes nas

pesquizas petrolíferas, surgiu' um dos mais, importantes apc-féi
çoamentos para tranquilidade e bem estar do autornooilista
de hoje - O novo TEXACO MOTOR OIL.
Fabricado com óleos crús rigorosamente selecionados e graças
à sua uniformidade superior o novoTEXACOMOTQROIL
,é hoje um produto de inteira confiança para a durabili
dade e.conservaçâo dos automoveis em todo o mundo .

JQRel�o 1948

MAIS DE 30ANOS A·SERVICO DO BRASil
.

,

Universidade para Extrangeíres
-. em Perugía (Italia)

,

TEXACO MDTDRDIL
TEXAGO /tA FAK
GASOLINA TE,XACO,

Pereira r
Advoga4o e Contabilista
Conatituiçéio de .ociedade••
Plana. contabe� •• Orqaniza
gõe. - Parecere. e' .erviço.

correlata..
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Flol'ian6pol�
Da. 17 hora. em diant•.

Levá-se ao conhecimento dos interessados que no Consulado Ge
ral da ltalia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare
chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas,
dos cursas' que serão desenvolvidos pela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes per iodos :
de 10 de Abril a 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 1° de Outubro a 23 de Dezembro.

:�
\.'�-------------------------

MINISTÉRIO DA AE'RONkUTICA

Quinta Zona Aérea

'-DESTAiCAiMENTO DE BASE AÉREA
DE FLORIANóPOLLS
Edital de Concorrência

I - O Comandante do Deste. da

:Base Aérea de Florianópolis, devi

-damente autorizado pelo Exmo.

Snr. Ministro da Aeronáutica, faz

(,:público, para conhecimento dos in

teressados, que se acha aberta, a

'Partir' da presente data, a ínscrí

,'Vão á concorrrência para a venda
.de um carro Ford modêlo 1940, N.

43.17.1.2, rnotôr de 8 cilindros, 85

'HP, que s·e encontra em bom esta

<do de conservação e funcíonamen-

·to.
II .s: O encerramento dar-se-á no

<dia 5 de Fevereil;o de 1948 ás 1 !f,OO
'horas, devendo as, inscrições serem

,ediri.gidas ao Snr. Comandante do

.Destacamentc, devidamente seladas
-e assinadas.
III - A abertura das propostas

:será procedida no- dia 7 de Feve

reiro de 1948 ás 14,.00 horas, na

'])resença dos interessados, na Se
cretaria do Destacamento.
IV - O carro em apreço poderá

,'ser: visto em frente ao Trapiche
. (Mira mar), diariamente das 14,00
ás 16,30 horas.
Destacamento de Base Aérea de

.Ftor íanópolís, 20 de Janeiro de
, 1948.

(a.) Nelson Asdrubo! Carpes -

. -Cap, Av. Ohefe dos Serviços.

Clube {(12 de Agoslo))
·A V I S O

!:
í Oportunidade1,

Grand. companhia catari
n.n.e, que ••tá aurnantando
.eu quadro d. funcionario.,
preciaa d. duo. (2) pe••óa.

d. arnho. o. .exo•.

lnformo!1õa• à Rua Vi.oonde

I,d. Ouro pr.to' 13, dOI 9 ã.!
, 12 • da. 14 à. 17 hora••

CARNAVAL DE 1948
A Diretoria do Clube 12 de Agósto realizará em 'sua séde, bailes á

fantasia, com início ás 22 horas, nos seguíntes dias de Carnaval: 7, 8 ('
10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, rC,3eJ'

vando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ás 20
...... " " •• " .. " " • " • " " . " ; . . . . . .. horas, . ..

VENDA DE MESAS - Os preços para a venda de mesas numera

das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo a disposição constante
da planta exposta na séde do Clube, serão as seguintes:

(Salão de dança) Assinatura para todos os bailes Cr$ 100,00
(Salão do Restauranteà Assinatura para todos os bailes Cr$ 70.,00
(Para a vesperal infantil não haverá reserva de mesa)
No próximo dia 2 de Fevereiro, das 17 ás '19 noras, na séde social

serão vendidas as mesas, observando-se rigorosamente' a ordem de
chegada dos senhores sócios. '

A compra de mesa só poderá ser efetuada pelo próprio sócio ou

) Para as pessaoa de fino pessôa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessoa pode-
I d f' rá adquirir mais de uma mesa. '

pa a ar Co e Otto é DfSTRIBUIÇÁO DE CONVITES: _ A todos os sócios quites com a

Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos nela
• . .. ...• .. .••• •••••• ••••• • Secretaria, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite torna-se obri.gatória no ato da en ..

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada
festa. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A
�IRETORIA AGIRA COM O MAXIMO RIGOR.

Quer para .os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex

pedidos convites, podendo 'entretanto, os srs. sócios quites com a

Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessôas ou famílias de suas

� relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou
• . . • .• .••. .... .•.. .... ...• cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos

'I
.. O

.. Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00
I teo"80 _ proprzetaz:zo Ingresso avulso para cada festa o-s 150,00
, \I da Sapatana A venda de INGRESSOS a pessóas não pertencentes ao quadro 80-
1(0 RAPIDO à Rua João Pinto, cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidade, cessará im
''4lv�a ao•••u. fraquelle.' e amigo. I

pl'eterivelmente ás 19 horas do dia da realização de 'cada f'esta.
que mudou-se' para a me.ma rua, ' CRIANÇAS - De acórdo com as COmUIJolCaçOeS, é termmantemente
o.nexo à Tintu�aria Guarany, on-' proíbida a en�rar ou permanencia de ,menores de 14 anos, depois das �O
de e.pel'JI a prelorencio que' todoll horas nos bailes carnavalescos do� dias 7, 8 e �O de Fevereiro. ,

••empl'e lhe di.penlaram. Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Flerianépolis, 12 de Janeiro
de 1948. '

............ -
lo • • o .

o melhOl' pr•••nt. paro NU '(i
Ilho, é urna caderneta do CRE'DI
ro.MUTUO PREDIAL.

Envlfl ao seu amigo ilsta...
18m número da revista 'o VA.
LE DO ITAJAt, edição dedJ
.ada a FlOrianópolis, e aut.!

".estará contribuindo para
maior dlfudo ealtuaJ

.te nossa terra
....-

..

.em por.

ACiENTES NO INTERIOR
PreciiO em todo. a. cidad••

do Bra.iI
Negocio facit, para ambo.
011' .exo., masrno lIall horb.
vaga.. Escrever à Caixa
po.laI. 3717 - São Paulo

A Diretoria do Clube «12 de Agosto. avisa a

seus associados, que as mesas para atender o Serviço
de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca, nos
três bailes � fantasia, que se realizarão nos dias

7, 8 e ,10 de fevereiro.

I'[:,

..co., ... •••• ..... .... ........ ........ • ......

�t DOENÇAS NIEBV�'·U.b
r 'Cb1!lll o. prOEl'1IU01I •• •...e.....
l\I;.j.e, aa tloenCWJ ner.,o.... ••••••
8rata... •• tempo, do ••I..,.r.
��tsme:ate remediáveiA. O eana....
fmiili9, t'rato da lporiDela. ué ,�
�)...jllJ.41ear OI lncUvfliao. ar•••••
laat. ,eaf.rmltl.tl... O 8eQ'i�. N..
1\ZI.iilal •• Doenc;aa ••:atais tlúJGc
tll••• ub.latórie, ••••t•••• Ira.
hlltaB"i' t\llte .fI 408ft!.. ...".... �...

�el'it..... Bca D..tl.r. a. ... �

A DIRETORIA

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1

A DIRETORIA

,

Cia. Continental de Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em -1.924
INC:êNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES P:ESSOAIS

Capital Realizado e Reservas Cr$ ó.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro)

.

S:rJCURSAL (São Paulo)
Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Mis(<!'lcordia, 23 - ,,100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" Tdeg. "CONTAL

AGÊNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS - ,

RIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas' Principais Cidades do País e do Exte-

rior. -, '_,
Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operaçoss na CIda

de de FLORIANóPOLIS com a nomeaoão de seus Agentes Gerais Se·
nhores.

PROCURE

.'alfaiataria
A

Mello EDUARDO HORN & CIA•.
Rua João Pinto. n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
'Flodanópolis. J�; ,., : ,,_.__,' _' __" ,: -' _��il

.

,:l!�i�>
Rua Felippe Schmidt 48
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�rn�l� Unl[1 � � � elo· �- a� U� e u ;:0r:f,�:;'i�:;�a:�:�:
-O mau tempo conspirou contra quarta e sexta-feira não sofrerão TillRÇA-FEIRA 'senhoritas: Entrada franca sua coniirmoçõo sôbre se o .atual-

a primeira semana do torn�io de qualquer alteração, sendo ,eifetua- Voleibol feminino: Figueirense \.iL.L, _._A-FIEIIRA chefe do gOVê'/'1lO seria o candidata

Basquete e valei feminino. dos de conformidade com a mar- x Barr. Verde. Voleibol feminino; B. Verde x democrático p'hra as práximas elei-

Em sendo assim a FAC tomou as cação da tabela oficial..' Juizes: - Er ico Sí.raetz Jr. c e Ubiratan Basquetebol: Ubiratan x ,ções presidenciais. Trunuui respon-
suas providências no sentido de Os jogos transferidos,

'

entretan- Helio Sales Doze' x Lira. ,I Lira. ,deu corri ar distraido que não ti

colocar em dia a sua tabela.
.

to serão [ogados na 3a e quarta! Juizes: - Erico Straetz Junior Juiz: Oswaldo Silva Husadel e nha: a menor idéia de quando seria

A�sim os jOg�S programados pa- feira próximas, da seguinte manei- e Narciso ,
Lima Basquetebol :' Clu-' Gume�cincio Tolomiotti ÂtletÍco x feita a escolha e comunicação do

ra a proxirna semana, ou seja, 2a, ra :
,
Ibe Doze x 'Caravana., I Figueirense.

.

candidato democrático, embora jul-
Juizes: Oswaldo ,Silva Husadel e Juiz: Oswaldo Silva H usadei e çasse que isto tivesse

. lugar antes'
__._,._•..-_._._._._-_._-_..-_._._._-_._ -.J!'oa•••_•••.,. _ _._.,A

Tte. ':Va'l.mor Borges . I Milton Pra�o Delegado da FAC e da conversação democrática; dôste

ESPORTISTA, Colohora com o engrandecimento dos esportes dl' Delegado da FAlC e cronometris- cronometrista: José Gusmão de vel'ço.

Santa Catarina e do Brasil indo ao Lira e pagando o ingresso mesmo ta: Dr. Heitor' Ferrari e Rubens Andrade e Rubens Pinto Vilar. "', O presidente observou ainda que
sendo sócio de algum dos clubes disputantes. \

I Lange Horario: 19,30 horas todos nos Estados Unidos tinham
Está em tuas mãos o progr�sso ou o desaparecimento dos espor-

.

" ..' , ',.

tas ,em nossa terra, Colabora, pois, espontaneamente com a FAC, balu-j'
Horario - 19,30 horas. Entrada: Cr$ 2,00. - tSenhoras e o direito de se candidatar. coma

arte dos esportes catarineses e sua legitima gloria! Entrada: Cr$ 2,0:0' - Senhoras e senhoritas - 1;ntrada franca. pl'esirtente na chapa ele um dOI:
\

deis partidos, Tendo Henry Wnlla-

Quantos dirigimos a Federação peramos que todos 0$ desportistas
Atlética Catarinense, lançamos um cerrem fileiras em torno. dos nos

apelo aos desportistas catarinenses sos trabalhos, principalmente no

no sentido de que nos 'auxíliem nes- setor de arrecadação de' finanças,
ta patriótica tarefa de alevantarnen- pagando e fazendo pagar as entra
to moral e técn.icci dos

desportosl
das que serão vendidas nas, bilhe-

.
em Santa Catarina. terias nos dias de competições.

"A Federação Atlética Catarí-l C b d
..

d Para orientação do Campeonato social mediante pagamento de ar-
. . •

o ran o um mIlllmo e •.•.••

nense, corno a marorra das entí.. C
... Estadual de Futebol de t947, a di- quibancadas. ••.. o.... . ..

d d· d' I dOf' I 1'$ 2,00 no que dIZ respeíto ao 10-

M -,-a es ama. ozístas, uta com 11·1 gresso do elemento masculino nas
retoria da Federação Catarinense 9) � As Ligas deverão providen-

aUllCOculdades trem�ndas para poder quadras do Lira Tenis Clube, esta- de Desportos baixou as seguintes ciar a. marcação do Campo, coloca-
manter-se e somente urna grande] t d' t d d instruções, conforme sua nota ofi- ção das cadeiras e aquisição de >

. ,mos cer os e que o os os es- 'Vende-.e ótimo .terreno netlta
vontade- de .bem servir a, causa do

portistas, mesmo os que fazem par-
cial n. 1/18: uma bola. Capital. com 8x33 m ••. , pronto p0-:-

atletismo brasileiro a leva a rea- 1) - Tornar público 'que referen- 10) - Serão fornecidas por esta ra -dl'f1'co"'a-ote dos quadros sociais das diversas, v "

lizar campeonatos e competições associações desportivas filiadas a
te ao Campeonato Estadual de Fu- entidade as entradas devidamenté Tratar tla Avenida Rio Branco>

internas". esta Federação, colaborarão com tebol, conforme tabela elaborada rubricadas para os referidos jogos. n, 80.
. ..••. , .••.• _ ••• ,. o ••••••

Assim se expressou, num parecer, a FAC, aparelhando-a financeira-I pelo De�artamento. d,� Futebo�, esta 11) -, Designar, para representar
.. O"

SERRARIA DELAMBERT
o Comandante Abel Campbell, Pre- mente para que o Basquetebol, 0I

Federaçao paga�a as emba�x�das esta Federação no jogo do Campeo- FONES 1.199 e 1.479
sidente do Conselho Técnico de Voleibol e o Atletismo catarínenses: as despesas de VIagem em ônibus nato Estadual, a realizar-se_. na ci-I QUANTIDADE CERTA E PREÇO
Atletismo da Confederação Brasí- tenham um posto de honra no ce_1ou trem e respectiv� estadi�.. dade de �afra, o sr. Carlos

JOSél úNICO
feira de Desportos, reconhecendo nário desportivo da nossa Pátria. 2) - Toda embaixada VISItante Batista. .

'

como será árdua a nossa tarefa. Florianópolis, 20 de janeiro de deverá seguir na vespera para o p) - Marcar a seguinte tabela ••••••.•

L"E'M'B'R''A':iE i
.

No momento em que iniciamos 1948. local d.o jogo designado e regressar para o Campeonato Estadual de

nossas atividades esportivas cons- no dia seguinte ao da competição. í Futebol:
•

Inúmeros seres h.muas,
tantes do calendário para 1948, es- A 'DIRETORIA 3) - Tornar público que esta Dia 25 de janeiro - Campeão que já foram felizeJ co••

Federação pagará aos juízes Cr$ .. , da Liga Mafrense x campeão da tu, agnardam teu aUloo ,a-
150,00, banderinhas Cr$ 30,00 e

j
Liga Joinvilense, em Mafra.

ra que possam voltar á lO-
porteiros Cr$ 20,00.

-

1
Dia 1°. de fevereiro - Os mes-

cl·edade. Colabora na Cut-
4) - As despesas de estadia e. mos, em Joiriville.

transporte dos jlúzes correrão por Dia 1°. de fevereiro - Campeão panha Pró Restabelecimea.
conta desta entidade. da Liga Blumenauense x campeão d_ Saude do Lázaro�
5) _ Tornar público que a fisca- de Florianópolis, em Blumenau. ••••• ••• 0'•••••-. •• • •••• o' • o ••• _,

lização dos jogos do Campeonato Dia 15 de fevereiro - Os mes- Camh!lfl, Gravatali Pifame•.,
Estadual de Futebol ficará a cargo mos, Cm Florianópolis.

_ I
Meia. da. melborel"�ll�lo•• :;me

do 'representante designado por Dia 22 de fevereiro - Campeao I Dores preço' 16 oa:!lCASA :.�1\4IS
esta Federação e auxiliado pelos da zona norte x campeão da zona (' ELANEA - RuaC. Mafra.
Presidente das Ligas. sul, na cidade de Joi'llville., 1..............· � .

6)' -' Ficam estabelecidos os 29 de fevereiro - Os mesmos, O TESOURO '

seguintes' preços de entradas nps em local a ser, designado. i Da instrução está ao aleanoo.

jogos do Campeonato' Estadual de 13) _ Caso não seja proclamado, de .todos. Dá esse tesouro ao teu

"
"

_ amIgo analfa,beto, levando-o a um
Futebol: ate .o dIa 27 dj: JaneIro, o campeao curso de alfabetização no Grupo:
quipancada. de Florianópolis, a tabeln acima Esco,lar São José, na Escola Indus-

Geral: Cr$ 6,00 sofrerá as se"uintes modificações: trial de Flori'anópolis, ou na Cate-

Cadeiras:_Cr$ 20,00. Dia 15 de fevereiro - Campeão dral Metropolitana.

Militares não graduados e crian- da zona norte x campeão da Liga
•••

�����.�� ....������;���
.

o�;;
ças: Cr$ 4,00., Blumenauense, em Blumenau. PLACAS SIFILITICAS

-,_,

7) - ReÇIuisitar,- para o jogos do Dia 22 de fevereiro - Os mes-

"II· ai Nogu eira'Campeonato' Estadual de Futebol, mos, em JoinvilIe. n �xlr Ue e . '\

os. carripps do C. A. Ope.rár�o, dei ORITAl
MedicÇlção auxili�r �o trotamento

Mafra, do Caxias, de JOlllvIlle,

el'
SENH "

I da mflha

do Grêmio Esportivo Olimpico, de A ultima creação em refri-' :
..

:
o •• ,.

Blumenau. geran te é o Guaraná KNOT I Se ncoR quer�1s flCBf

8) _ Tornar público que os SÓ-I EM GARRAFAS GRANDES
I
De �od? factl e. !,eg�l _

cios dos clubes cujos campos foram i Preferindo-o está ,FBzel hOJe uma lnSCflça�.
requisitados, terão entrada na parle \ acompanhando a moda. lNo CredIto Mutuo Plec'lal

• ••

Direção de PEDRO PAULO ,MACHADO

Sanla, Catarina n o Campeonato,· Brasileiro de Remo
SANTA CATARIl'P, NO CAMPEO-j �:andante Álva.ro. P�reira do Cabo" zar-se no Rio de Janeiro a 7 do mês lhO' de -selecionamento que se vai
NATO' BRASILblRO DE REMOI ja to�on I?rOvI�encIas para a pIje-! de março vindouro., I fazer, para a escolha da represen-
Estamos seguramente informa- par�ç�o da.equipe e�t�dual que de- j Depois de ouvir o

Departamental tação catarinense, �1U:e se constitui
dos que a Fede;ação Catarínense de vera inter-vir no proximo Campeo- de .Remo da entidade, o dirigente rá de Skiff, out-riggers a 2 e 4 re

Desportos, por seu presidente, co- nato Brasileiro de Remo, a reali- da "rnater" oficiou aos clubes fi- mos, com patrão.
liados comunicando-lhes a decisão

I'da F. C. D. de comparecer ao refe- Eis aí . excelente oportunidade
rido certame e apelando para os ,para os nossos remadores, de uma

responsáveis pelos nossos clubes! vez mais, darem o seu esforço e a

náuticos, no sentido de empresta-' sua colaboração na defesa do reno

rem a maior colaboração ao traba-: me do remo barriga-verde.

Deliberações da F. C- D.

Nótâ Oficial da Federação' Atlé
tica Catarínense

,

Estadual de . 'FutebolCampeonato·

Boje, em Mafra, o primeiro JOQO do
Certame Estadua� de" futebol'

Na' cídade de Mafra será hoje

ál
Em todo caso é bem provável

tarde disputado o primeiro jogo do que o cotejo venhd a ser efetuado,
Campeonato Estadual de Futebol para gaudio dos amantes do fute-

de 1947. boI.

Serão contendores os valentes
'

�squadrões do Clube Atlético Ope- CONFIRMADA t V�:TA DO

Tário, campeão da Liga Mafrense, . �ASCO A C RI BA
,

do América Futebol Clube cam- CUrItIba, 24 (V. A.) � Esta ple-

;eão da Liga Joinvilense de' Des- namente . confirmada. a, visita d.o

llortos. Os dois "teams" apresenJ Vasc� da Gama a CUrItIba.. '

'iam-se em grande forma, tudo fa-l ,Em telegràma qu� envIOU d.o
zendo crer que a luta será renhida RIO, o cap. Manoel Aranha comum-

.

1 cou que está tudo assentado para
e sensaCIOna • -',

a vinda do campeão carIoca a esta

PAULA RAMOS X FIGUEIRENSE capital. O mais famoso· esquadrão
do país deverá kogar entre nós a

28 ou 29 do corrente.
Tudo faz acreditar que o� Coriti

ba F. C. será o seu adversário, de

vendo o jogo efetuar-se no' estadio
"Durival de Brito". A Federação
Paranaense de Futebol daqui para

frente .pretende movimentar-see, no

sentido de proporcionar um espe

táculo sensacional ao público es

portivo curitibano.

Ontem mesmo �ircularam noti

cias, segundo as quais o Paula Ra

m�s mudara d� idéia, desistindo
assim do propillado jogo com o "es

quadrão de aC9"·

Como haviamos noticiado, os di

retores do Paula Ramos e do Fi

gueirense entenderam-se na reali

zação de um prélio amistoso, a rea-
I
ilhar-se hoje, á tarde, no campo da

F. C. D.

=

Nada sabe sobre
ii sucessão

ce em mente, o reporier perguntou
"e não do terceiro partido?". Tru

man respondeu. atirmatioamente :

"Sim, também. o terceiro partido
mas acho que qualquer . candidata
terá melhores possibilidades se

concorrerrui chapa de u,rn elos dois

grandes partidos" .

• • • • • .. .. • .. .. • • • .. • # _.

DENTISTA
Dr. Mario Da, Campora

cirurgião dentista
Aten:ia exclusixomente com

hora marcada
Rua Trojano ne 25 - Sob.

F.orianópolis
Diariamente dos 9 às 12 e

das 14 às 17 horas

o' 'âpo'j'ô' 'd'ó' ·,PTB·····
Rio, 24 (A. N.) - Corre nos me-,

ias politicas que os partidos que
não assinaram o acordo, afim de

ficarem numa situação esquerda'
perante o povo, adotarão urna ati

tude de apoio expontaneo ao go
verno do Gal. Gaspar Dutra. No

seio do propria partido trabalhista,
que se constituiu o maior adversá
rib do govêrno Dutra, depois dos

discursos do senador Getúlio Var-

gas, há forte corrente favorável a

esse apoio, a qual, certamente, aca
bará por vencer, deixando de lado

os getulistas,

terreno

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE ... DIA 25 - DOMINGO -. SOIRÉE MIGNON AS 20,30 HORAS� CARNAVAL GRANDIOSOS BAILES
cARNAVALESCOS NOS DIAS 7� 9 E 10 DE FEVEREIRO, COM INIOO ÀS 22 HORAS •. DIA 8, VESPERAL INFANTIL DAS

. '.
�

16 ÀS 20 HORAS. RESERVA DE MESAS· PARA OS BAILES, NA SÉDE SOCIAL� DIA 31 DE JANEIRO ÀS 14 H O R A S.

Dr. (LARNO G.
GAtLETTI

ADVOGADO
Crime e direI

Conlltitu!,j;ão d. Sociedod..
NATURALIZAÇÕES
Título. Declarat6rioa

Eacrit. -- Praça IS d. No.,. 2�,
l°. andar,

R..Id. ;_ Rua Tirad.nt•• 47.
. F®E •• 1468

"

CANSADA
.

e sem ViÇO
As pérfidas. ruo
gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man-

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugo).
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana C!e uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

�UGdL
Alvim & Freitas, ltda.·C.P.1379·S. Paulo

Larga·nU!iiI .:_�: '':.:.,

" ��Deixa.m_ê grilarI.
I.. ,{ ,�i4} . ;{
·7.�:' �
'.;���\"
.I' ....
oi·

�4". .

"

:;:>- (�.t ""

,

XAROPE
-�:"'>�'Se JOIO
Ct)i\í.bate a tosse, a

bronquite ê OI fêsfriei·
dos. João O Xarope S.
6efiçefi � tratramento

d6.-;-�tecçõea gripais e

�I@� vias respirat6:rias.
b Xarope São João

.....--�-�

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

UM ANALFABETO Conceição.
é

.
um cego. Não deixes teu amigQ Florianópolis,

.

17 de Janeiro de
na cegueira da ignorância. Dá-lhe 1948
a IUlZ da instrução, levendo,o a um

.

curso de '3J1fabetização de adultos. I João Pedro Gay - Teu. CeI.
�_ _ .. _ .. __ _ _ .. _ _ _--_.__.. -..._ _._-- .._._-------_ _----_.

Representanfes no Interior
Pessoaa que trabalham ou trabalharam com Capitalização,
Sorteios, Club de Mercadorias, Seguros e queiram obter
boa representação, fácil e' rendosa. escrevam para a

«EDIFICADORA» - Rua de S. Bento, 260 S. Paulo.
onde obterão informes sem compromisso.

Desenho Técnico
CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPOND:êNCIA

Desenho de Arquit.etura - Desenho de Propaganda - Desenho de
Máquina - Desenho Topográfico
INSTITUTO TÉCNICO OBERG

RuCl 7 de Setembro. 41-A -- Cx. Postal n, 3455 -- Rio •• O E,t: F-l(48
Enviê êste anúncio e terá uma mensalidade Gratis-.(

c __......... b-..... ..... �,-......... ...................._

ZENITH9�

.0 NOVO RÁDIO-FONÓGRAFO
..--,

J'

. ,

.r

o Novo Método ZENlrH de Tocar Discos'
#.

com BRA�O SONORO "COBRA" RADIONICO •

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruidedesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

Troca 12 discos de de..
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3J4 segundos cada um.
O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos diJ
cos, sem causar dano.

l ..... FabtÍCllllle ............. ..,iôaIcoI&J""_", ,

-,

Distribuidor Exclusivo Z.
Rua Felipe Schmidt, 34. - Gaixa Postal

Florianop6lis. - Santa Catarina

S. BATrISTOTTI
173.

9-���_mSHEAfFER
&ddlf} maU C(Odea�/ ""

���.-!��'I"_'
�

.�_ ..
�.

• ..��'u.)(iJ,j.f.4:lt:.:..\··'I"�....

�1i1Ã·"
• .

". ':'�'--'�'''t:. �,�'!';>t( , ..._.��...�.��..,� -,.,

I

Examine uma caneta SHEAFFER.

Escreva com o modelo CREST

"Triumph" Deluxe e verifique como

se adapta à sua mão, como o seu

equilíbrio é perfeito, como suave,

rápida e silenciosamente ela desliza

pelo papel.
Observe sua beleza de joia, a par
de uma vigorosa construção. Faça'

todas as comparações 'que desejar,
com outras canetas e, após com

parar - detalhe por detalhe - ad

quira uma SHEAFFER ! A sua posse
o encherá de orgulho. A lapiseira
"Fineline", de ponta de manga, que

reduz as quebras das grafites, é ven

dida também isoladamente.

SHEAFFER'S "TRIUMPH" CREST DELUXE:

Caneta·: ....Cr$ 525,00

Lapiseira: Cr$ 180,00

Jogo: •••••• Cr$ 705,00

; i
i

1

,

.SHEAFFE·R:S

A Pena SHEAFFER. Cilín

drica, com ponta de irídio
e platina na ranhura. Tem

maior quantidade de ouro

de H k. que qualquer ou
tTa pena. SHEAFFER é

a melhoT caneta que o

seu dinheiro pode aa

quirir.

Representantes exelusives no Brasil: M. AGOSTINI & elA. LTDA.

Fillal de Porto Alegre e Pesto de .Consertos : Rua dos Andradas, 894 - Porto Alegre·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rio, 24 (I.N.)--O líder. da maioria na Camara, declarou· que o presi",·
dente Dutra vai reduzir os efetivos militares.

•

Para o P trimonio de·· Santa Catarina
o problema da luz em Florianópolis. Um projeto da banc�da conferrânea, no Senado

liI ... .,_,__ .. _

(A. N.). ,.- Segundo' Brasileira de Eletricidade S. A., no de ás fôrças Iinanceírus do Estado".

noticiamos foi no valor nominal de Cr$ 6.000,00 cada' além de ser uma realização anu-

apr.esefv.tado pela uma. econômica, no momento atual, 0.'

catarinen se, o se- O Congresso Nacional decreta: problema, entretanto, poderá ser;

Art. 10. Ficam transfer-idas ao pe- resolvido eorn o aumento da capa-'

trimônio do Estado de Santa Ca- Br-asileira de Eletricidade, inver-:

ta rtna, por doação, seis mil e qua- cidade da usina da Emprêsa Sul,

trocentas e quarenta e quatro tendo, para esse fim, o Govêrno do·
Transfere ao patrimonio do Es-, (6.444) ações da Emprêsa Sul Estado o c-apital necessário. O pro-

tado de Santa Catarina, por doa-r Brasileira de Eletricidade. S. A.. do I jeto visa a colaboração entre a

ção, 6.444 ações da Emprêsa Sul valor nominal de mil cruzeiros... União e o Estado para o alcance

(Cr$ 1.000,00) caêiã uma perten- de um alba, objetivo econômico e, ao

centes antes á Ber liner Handels- mesmo tempo, suprir vários muni�

,Q-esellschaft, de Berlim, Alemanha, cipios catarinenses de energia elé-

e que, pelo Decreto-lei nO. 8.206, trica, da qual estão necessitando

de 22 de novembro de 1945, foram para :o seu desenvolvimento.

incorporadas ao patrimônio da .s. S., em 14 de janeiro de 194&-

União. - Ivo d'Aquino, :- Lucia Corrêa.,
Art. 20• Esta lei entrará em vigor - Francisco Gallottí, - Maynartâ

da data da sua publicação revoga- Gomes, - Azevedo Ribeiro, - Ui--

das as disposições em contrário. cera de Vas·c011sellos.

Justificação
A usina hídroeléfrtsa da Emprêsa Dr. Roldão CODsonif

Sul Brasileira de ElcLricidade (8.
A.) serve, não só um grande par-

Rua Felipe Schmidt, 21 - sob ..

que industrial no Município de .............,.,.R.,.e.,.a....s..,s...,u....m........i ....u_a........c....l....ín.......íe....a....·_....

Joinví lle, Santa Catarina, como a

várias cidades e municípios dêsse

Estado.

Rio. '24
ha dias
Senado

barcada
,guinte:

IPROJE110
N. 5 de 1948

Florlanô�OUlt 2> �. Janeiro de 1948

o
•

de uma
discurso

nova guerra
de Revin

perigo
Impurtante

LONDRES, 23 (U. P.) - o 51'. o fim da guerra e mesmo durante
Ernest Bevin acusou a união Se· o conflito. b problema não era en

viética de procurar extender o 3(1- tão o da unidade .da Europa, mas

minio comunista a tôda a Em');I.! o de que se a unidade continental
ocidental e advertiu que isto ""�,, pudesse ser lograda, isto deveria
duzir.ia "inevitavelmente a nut.;·.l se processar sem domínio ou con

guerra". O sr. Ernest Bevin fez .�-;- trôle po� parte de qualquer potên
sa advertência perante a Câmara cia,

dos Comuns, em discurso no qual
também chamou a atencão ti!'!
União Soviética sôbre as graves
consequências" de qualquer "êrto"
soviético na Grécia. A oração do
sr. Bevin iniciou os debates sobro
política exterior. '

Em outro trecho de seu fuscur
so, o ministro do Exterior da Grã
Bretanha declarou textualment e:
"Estou certo de que a Câmara dos
Comuns e o mundo compreendem
que se desenvolve uma polítioa dê
dominação da Europa, por parte de
qualquer potência, seja por meios
diretos ou indiretos - e é preciso A 'grande nOI-te de terca-fel-rafalar francamente - chegamos à
conclusão de que isto conduz irá
,inevitávelmenle a outra guerra. Embora não há muito tenha-I entidade estudantil. Entre elas de
NãO' obstante, espero que esta idéia mos tido a visita de uma companhia vemos d.estacar a srta. Terezinha
seja abandonada por todos nós".

MAIS ABERTAMENTE nacional de comedias, o teatro ain- Wendhausen, no papel de protago-
Assumindo uma posiçao mais da é para Florianópolis, um grande nista feminina da peça, e que é

abertamente con�na a União Sovié- acontecimento social. uma vigorosa afirmação de artista.
tica, o sr. Bevin assinalou

,.

que a Por isto é grande a espectativa E também as srtas. Ivete Gevaerd
Grécia e Tri.este são os ]Jonios de
maior perigO', qualificando a situét- em torno do 2° espetaculo do Tea- e Judilh Wendhausem, excelentes

ção no primeiro como uma "guer- tro do Estudante, a realizar-se na parte que lhes cabe. Por fim

1'a implacável para levar aquelú terça-feira, dia 2,7 , ás 20 horas e teremos o jovem Jane Godinho, no

país para a órbita russa". Acres- 30. no Teatro Alvaro de Carvalho. papel de gqlã.
centou não haver dúvida quanto il.
politica soviética de utilizar t.odos

Essa espectativa tem sua razão Ninguem, portanto, deixará de

os recursos ao seu alcanêe, para o de ser. O Teatro do Estudante, em aproveitar tão bela' oportunidade
-estabelecimento do domínio eornu- sua brilhante extreia, conseguiu par passar horas de arte e ale
nista na Europa oriental e "agora" cair na simpatia do povo, tendo os gria" tanto mais que o espetáculo

��g��i��nl!f;�.ce, também na Euro- jovens artistas merecido fartos a- te�minai-á com surpreend,ente ato

Ainda a êsse respe.iLo, o sr. Bevin plausos e elogiosas referencias. de variedades, com lindos bailados
disse: uÉ ·evidente que os proc,es- Por isso a nossa culta sociedade e cantos, a cargo das distintas se

sos wmunistas se desenvolvem im- ficou a"uardando com anciedade a nhoritas da nossa sociedade e sob
placávelmente em cada país Vimo� ".

d d
.

I'StO na PoloAnI'a B I
,. 'H" . nova nOIta a e arte e alegrJa co- a direção da jovem pianista Maria

, u garIa, lJllg�'la . .

,e mais recentemente na Rumânin, mo aquela, pOIS tmha certeza que Moritz.

hav·endo ainda informações de ql.l\) a mocidade estudiosa de nossa terra Estamos, pois ele parabens. O
em outras partes provávelment.e S(� não fracassaria em sua iniciativa. Teatro do Estudante merece o nos-
realizem esforços nesse sentido". Hbuve é certo varias e desa"ra so inteiro apoio e fortes aplausosFIM AS ACUSAÇõES .

' "
-

Em que pese a dureza de sua�
daveIs contratempos" mas os estu- pela sua persistência e apurado gos-

palavras, o sr.' Bevin pediu que se dantes não se deixaram esmorecer. to artistico.
pus.esse fim às acusações e contra- Eles lutavam por um ideal eleva- ·-·-·-·-···-·-·-.....-·-·-----.-.....-.-..-.-.-.-_w

:acusações no 2ampo internaciomJ.T, do e o ideal da força para superar EXPOSIÇA-O NILO DIASacentuando: O gmAêrno de SU1:1., ,

Majestade opina que as tentativa.;;
todos os obstaculos.

para solucionar as questões inter- Graças a isso, o Teatro do Estu- Será aberta dia 26 do corrente, e

n,a?ionais, ,mediante ataques po- dante conseguiu organizar o seu se- permanecerá até o dia 31, nos sa

htlCOS e gl1�r�fl:s de nervos, redu- gundo programa e nos promcte, Iões do Democrata Clube desta ca-
zem as posslbIhda[_les de encontraI.' f

. , 't I E
. -

"N'l D' "

solução aDeitável. I d'fi:l terça- eIra, um espetacuJo digno. PI a, a xposIçao I o las, pa-
- .'

e Lornam I ,e,
d b' . t' I I HCI b d C

seI!;ao }mpos.sível qualquer. 3.CÓl.'- o o� gosto d.� cultura Ilhoa. I �ocll1a( a pe"o u e e oopera-

?O ., Dlss,e amda que os rllBSOS. aI' Na mterpetraçao da peça _ A' çao Cultural . ,

ll1ves ?e procurar·em estabelecer MULHER DE MEU TIO _ encon- Serão expostos, ao todo, 27 qua-
um acordo das Quatro Potência�, d
na Alemanha, dedicaram-se a al:>ll_

traremos novamente Wilson Pes- ros.

çar acusacõ·es contra os aliados soa, um papel de extraordinário co-
---------------

()cidentais". micidade. e o sr. Nilson Goulart,
A propósito disse ainela o secrr- num centro d.e alto estilo.

trio do ext,i')rior .rla Grã-Bretanha:
"A revelação do "Plano Mar.�ba!l"

Assistiremos, tambem, ao traba-

,evidenciou o que devi'- Ll'r sirlo o
lho de novos artistas que foram

motivo da at.mude soviética, desd9 preciosas aquisições da vitoriosa I

ainda para que a Grã-Bretanha
continuasse se esforçando para im
pedir o' estabelecimento, na Euro
pa, do domínio por parte de uma

só nação.
Ao analisar a situação na Grécia

e 'I'rieste, declarou que no tocante
à pr-imeir-a, a política soviética pa-

TRÊS PRINCíPIOS recia ser da expectativa, até que a

Segundo Bevín, a política Iir ítã- Grã-Bretanha e os Estados Unidos
n ica na Europa se baseava nos se "cansassem e então seria impôs
três seguintes pr-íncípíos. 1 - Ne- to. o gnvêrno comunista à Grécia.
nhuma nação deve dominar a Eu- com Incorporação deste", Re

rapa; 2 - Deve ser ·eliminado o an- lativamente a Trieste atacou o í'ra ..

tigo conceito de equilíbrio de f'ôr- casso dos Quatro Grandes no sen

ças: 3 '- Deve haver nova política tido do estabelecimento de um

de cooperação dos Quatro Grandes, acôrdo sôbre aquela zona e -ohser
ne sentido de fornecer auxílio a vou : "O que deveria ter sido uma

lodos os Estados da Europa, a fírn grande experiência de cooperação
de que os mesmos se desenvolvam

I
internacional no após-guerra foi

segundo seus próprios sistemas. tão somente uma contínua 'fonte de
O secretário do exterior insistlu atr-itos e perigos".

Seu Terno tem manchas?

Tinturaria CRUZEIRO
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COURA CASPI,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

j

Ultimos telegramaS'
Há, atualmente um problema

- Os. Estados Unidos apoiam»
que reclama a atenção do Governo oJi�ialmente a politica ext�I2na da;·

A"
Grâ-Bretanha VIsando a. urnao das:

daquêle Estado: E o aumento do potências ocidentais contra a poli-o,
fornecimento de energia elétrica á

I
tica russa d� absorção.

Capital e municípios limitrofes. - Ohurchi ll, sob grandes aplau
além do complemento necessário

I sos do parlamento ingles, 'hipote-
, . .,

cou inteirn apolO ao discurso de'
do p1'Opr1O parque industr-ial do Bevin, dizendo no final: "Façamos'
Município de Jo inví lle. da bomba -atômica não uma amea

A construção de uma nova usina (la, mas um escudo .p.ara a segurau

dependerá de orçamento que exce- ça mundial.
- Foram .recapturados os 8"

O•
•

O·
., "quíslíngs" noruegueses que ha-

18rlO versus 18rl0 ��7}e.espetacularmente fugido ,de

O jornal da oposição .voltou on-I - ,Eisenhover não a�eitará SUai."tem ao caso do maestro Leo Sch- candIdatura aos EE. Ul1ldos.

neider Depois de asseverar há!
- A Ordem dos Advogados do '.

�. ..
".. I Bmsil apoia a can_didatura Osval

tempos, que aquele Ilush e musIcIs-1 elo Aranha ao premio Nobel da:,-
ta não fôra recebido pelo governa- Paz.
dor catarinense recuou ontem. Des-

mentiu-se! E a exploração que ten- ,

ta urdir é absolutamente vesga. o Café Otto traduz qualidade!":
Maestro Leo Schneider, depois de p"c' -o 00 seu fornecedor.

conferenciar com o sr. Presidente

C I
-

::lv:�s�adi��q:e:!:; c�i::���a, ;�� a or excessIvo
cou, então, estabelecido que volta-, Florianópolis vem sendo castiga-'
ria a Florianópolis, onde exibiria da, ultimamente, por uma verdadeí-

também um grande côro orfeõnico., ra onda de calor.

Afirmar que o ilustre maestro Apezar d.e não terem escassead()l

gaucho foi despachado pelo dr. Cu- as chuvas, a temperatur-a mantem

neo é mentir. E com mentirosos, se elevada e o recurso ás praias:
que hoje dizem e amanhã desdizem, vem sendo utilizada por verdadei-

o melhor é mandá-los ás favas! ras multidões.

DOFRECHA 1111.

Por sob a nossa despretensiosa crônica de ontem-ontem'
saiu o seguinte: "(Sob os. auspicias da Livrm'ia Rosa � nua

Deoel01'0 33 - Florianópol·is).
O pastel nasceu evidentHmente de uma eventavel trans"·

posicão de Iinl1as - fato frequente e inevitável na imprema.,
,

Se alguem, interessado em apurar o verdadeiro lugar da

quelas linhas desloc,adas, a isso se dedicasse, não perderia
muito tempo e nem precisaria recorre,r aos métodos scherlo

queano.s de Edgar Wallace ou de Conan Doyle. Bastaria recor

rer às nossas edicões anteriores e, de' pronto, encontraria a

quela indicação no anúncio pe.riódicamente publicado sob o

título: A viela de l·ivros.
Essa conclusão, entretanto, não serviria aos nobres escre

vedeiros que, no ól'gão udenista, fazem jornalismo construti
vo e n08 honram sobremaneira com a penúria jobiana de sua.

raiva.,
'

Para a gana estéril e histérica desses rabiscadores sem

talento e sem gramática, essa conclusão seria imprestável,
po,rque honesta e ve1'daeleira. ,.... . .. .. .. .... .:

E são esses alergicos à verdade e à honesticlacle, que vem

.à rua declarar que escrevem por idealismo. Se o idealismo qUl.�
lhes -acalora as entranhas é desse que manda explorar eviden
tes pasteis de jornal, para com i,sso denegrir o brio alheio, -

combatamo-lo! Combatamo-lo, como jo,rnalistas políticos, por
que êsse idealismo está oposto ao espírito de sinceridade e à.
honestidade de propósitos do recente acôrdo inter-partidário.
Se o idealismo udenista aqui em Sanla Catarina poss-a ser

anferido por êsse melancólico exemplo, então o nosso deveI"
s·erá indicar .ao· repudio do povo os idealistas da U. D. N. E- ês
se partido, se endossasse tal naipe de idealismo, ao invés de

respeito, me-reDeria creolina, detefon e produtos similares.
Felizmente isso não acontecerá. A U. D. l\'. - reconheça

mos e proclamemos - não pode ser responsabilizada pela im
becilidade nativa de alguns dos seus mais eminentes próceres.

,

Gttilhe'/'me Tal.
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