
Rio, 25 (A. N.) - Os circulas autorisados já não escondem sua

preocupação em torno da luta suhterranea desencadeada pE!_lo extinto
partido comunista, afirmando-se qu» a campanha de ilegalidade cornu
nísta já está em pleno desenvolvimento, visando greves, boatos e per
tubações da ordem publica.

in a muito . a ita a a politiv Goi' S
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(staria orientando a camuanha De �esordens
'�'

I H. .(U96
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Atbriram .fogo contra os ingleses
Jerusalém,25 (U. P.) - Ao meio Em JaUa, 100 árabes

pcnetra-,
Terra Santa em um Estado árabe

dia de 'hoje, pouco depois de cente- ram, munidos de armas automáti- e outro judeu.
nas de soldados terem iniciado cas e rif les, nos esoritóríos da AI- A posição dos Estados Unidos
verdadeiras manobras nas ruas da fândega pouco antes do amanhecer I em tão espinhoso problema foi ex
zona de segurança brítanica em e se apoderaram de roupas e ou- posta pelo delegado permanente
aparente demonstração de fôrça os 1 Lros artigos . Os árabes abandona- norte americano ante a Organiza
terroristas judeus, escondidos 'no ram no local um caminhão com 30 ção Mundial, Warren Austin, íns
setor hebraico recem-.fortificado, fardo" de roupa ao serem atacados tantes depois que o presidente da
abriram fogo com morteiros contra pela polícia. Comissão Especial desiganava para
os quartéis de policia britânicos. A fiscalizar a divisão ela Terra San-
primeira bomba caiu no centenário, OONSUJ�T.A!S EN'DRE OS QUATRO ta, o tchecoslovaco Kaerel Lisícky,
bairro russo, onde estão situados' GRANDES havia pedido oficialmente ao Con
os quartéis de policia, a Côrte de. Lake Success, 25 (U. P.)· - Os selho de Segurança que lhe pro
Justiça e o Hospital do Govêrno.] Estados Unidos se dclararam boje porcionasse forças armadas para
tendo avariado a sala de mater j partidários da realização de con- impôr a recomendação da Assem
nidade do citado hospital. A se-, sultas com os outros quatro mem- bléia.
gunda bomba estourou no teto do bros permanentes do Conselho de --------------

Departamento dos Correios, na Segurança das Nações, Russia, Fran
parte sul do bairro, onde estão os ça, Grã Bretanha e China - a res

quartéis de policia. A terceira peito da questão sóbre se se deve
� estourou na rua, perto do Banco ou não empregar a fôrça armada
Dracly, que está situado no setor para impôr á Palestina a decisão
judaico de Jerusalém. . <la Assembléia Geral de dividir a

'a pacificaçãe do PSD. páulista .

São Paulo, 25 (A. N.) � Prosse- tos de vista de alguns dos atuais
guem as dernarches para a pacifí- componentes daquele orgão.
cação do PSD paulista. De acordo Falando á reportagem a�erca _

doi'
corn as informações que obtívernos assunto, o sr. Ulisses Gm.maraes,
e segundo os rumores correntes da bancada estadual pessedista, d�
nos círculos politicas de São Pau- i elarou que os seus corr-aligionárlos'
lo parece que as negociações evo- caminham a passos largos para a;

lui ram para a aceitação, pela Exe- paoif'icaçâo. Acreseentou que o pen
cutiva ,da primitiva formula No- sarnento da bancada é inteiramente
vclli. Desse modo, afirmar-se, irá favorável à idéia e que, por outro
para a pr-esidéncia desse órgão o lado, há a melhor boa vontade pOT'
sr, Valentim Gentil, elemento . de parte da dissidência.
confiança do vice-governador e - Posso declarar - frizou
que conta também com simpatias que as demarches estão mais adi-·
no P. S. D. oficial. Não há indícios antadas do que se supõe e que den
sobre a posição que assumirá o tro em breve teremos noticias sa

parLido após conseguida a pacifica- tistatórías.
ção. 'I'odaviç, acredita-se que, ,fi- O deputado . .sebastião Carneiro,
cando em maioria na Executiva, a da ala _dissidente, interrogado tam
mudança de rumos seja um pro- bém peja reportagem, fez a seguiu
blema a examinar com brevidade, te declaração:
não se podendo prevêr as conse-II - Pode dizer que caminhamos
quências, sabidos como são os pon- para um entendimento.

�, O lUIS ANTIGO Dü.lUO DJI 1üN"Í'.& CA.T..uDl.A

� • D. s.re.�1 8IJlNEI NOCETI - DIretor Dl'o RUHENS
Dtretel' .. a..aeb· A.. DA.IU.lICJINO DA. 8ILV.A

UE ARRUDA R..lllOS.
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COInO agem. os «demo
crertos» udenistos

oovo
-e

Caminho para
e guerra
-Nova York, 25 (U.

Rio, 25 (A. N.) - Garibaldi Tei- Rio, 25· (A. N.) - Noticia-se que
xeira, prefeito municipal goiano' os pessedístas de Goiaz continuam
dirigiu um telegr-ama ao minis�ro pnsi.s�indo �as acusações de prática
da justiça, denunciado a prática de violências -por parte das auto
do terrorismo contra os partidários ridades policiais contra os pesse:
do ,PSD. distas da cidade de Caiapõnia, cujo

'prefeito recebeu ordem do minis
tro da Justiça para regressar ao

pósto.
Doutro lado informa-se que o

ministro Adroaldo de Mesquita se

teria apresentado como mediador
para a pacificação entre a UDN e

o PSD de Goiaz. Entanto, o ambien
te no gabinete do ministro da Jus
Liça é de franco otimismo, achan
do-se que Ludo se resolverá satisfa
toriamente com honra para as:

duas parles.

Rio, 25 (�. N.) - O sr. Adroal
do Mesquita recebeu um telegrama
de Alberto Pinto Coelho, presiden
te da Assembléia do Estado de
Goiaz, referente a fatos que ocor

P.) -'- Adolf rem no município goiano de Çaia
, . .. pônia. Nesse telegrama o presídenA. Berle Jr., ex-sccretárío auxiliar i te da a .ssembléía ameaça renunciar

de Estado e antigo embaixador

nOlo cargo, caso não sejam tomadas
Rio de Janeiro, disse que a campa- imediat�s peovi?ências pelo govêr
nha de Henry Wallace em favor de,· n? federal c,ontra os abusos do go

um terceiro partido é um convite verno udcnista daquêle Estado .

i guerra. Sedo falou na "Nova Es-
cola de Investigações Sociais", De
clarou que "a campanha 'de Walla
ce é talvez o maior convite á guer

ra, no mundo. Wallace está expri-I'mindo com exatidão c,' .não duvi- "'""' � - __- -_-,..

do, com honestidade, ·0 temor e o I
ódio �ue cada norte-americano i:· mJ.íH1'iI!fi.' _�.

.L

B�@V� d� � sr�prtld:n!asente pela guerra. I raLt1�S�U 8. i � '� �d L�� lhUhum
Mas isso ale.nta os agressores eu-

"Ii!.P ,

ropeus _ agol'a a União Soviética Niterói, 25 (A, N.) - P�r, inter-, dina. Par�. eyitar a repetição �
niédl'o do delegaclo de pohcla de I' fato o pohclameIlto passou a ser feI.-os agressores europe.us - agora a

d
1· t d

_

I �lacae' o secretário de Segurança to somente por sol ados do exerCI-
rea Izar a os e agl'essao sem evar LV,

.

I
em conta os Estados Unidos_ Berlel de Esacla re�eb�u a proposta do ��-I

to.
'. "

.
.
-' voo'aelo 'do Sllldlcaio dos ferrOVIa- RIO, 25 (A. N.) - As autolldades,dIsse que llao preVIa a guerra com a ".

.

, ,visando a normaliza"ão do tráfego.

sr Jllventll10 Pachec'O no ,

"

Russia, pois sómente á União Sovié- nos,.
, 'I da Leopoldma, resolveram suspen-

tica pode precipitar uma .guerra e sentido de os grevIstas voltarem ao i der os trens noturnos, tendo cir

creio q·ue tem bastante senso co- trabalho elesde que a policia se" cul,ado �odos os tr8ns diurnos para

mum para não fazê_}o", comprometa a soltar todõs os· gre- o Ir:terlOr que cl�egaram a seus

.' t . inclusive o vereador I
destmos. Ont.em CIrcularam ce.rca

VIS as PI esos,
. ' de noven ta trens. '

S
,.

b
comunista Aristoteles MIranda. °I A partir das dezessete horas, os

. O t?!& I!,. � 3 S' IR� � r secretário aceitou a proposta do Ir,ens suburbanos es Lavam cir-
iUll � � i8 bddU referido tendo imposto como con- culando de quinze em quinze mi-

"'{urember�'.·, 25 (U. P.J' - O gene- dição a volta imediata de tod'Os os nuAt08. d't .

"
- cre I a-se que a greve termina-

ral Telfnrd Taylor, che,fe dos pro- paredistas ao trabalho. ra noje, pois cresce o numero dos
motores norte-america'nos em Nu- Enl vista disso, logo de�o.is de

Igrevi,stas
que se apresen(,am ao

remberg, afirmou hoje que os rus- recebida a resposta da polICIa, os ser\'1<,:0 .

sos não proce,ssam os criminosos de dirigentes da greve entraram em
----------------

guerra que e1>tão em suas mãos. entendimentos com os companhei-f CINQUENTENÁRIO DA MORTE'

Respondendo aos ataques sovié- ros do Estado d.o Ri'O. Minas e Es- DE CRUZ E, �OUZA . '

ticos contra um recente veredictum pirito Santo, para a volta ao traba- A 19 de març'o prOXlmo, fara Cll1-

num processo de generais alemães, lho. Em consequência numerosos ql�le�t,a, anos quJe _faldecelCI o extrsaor-.

Ih di t balhadores já estão voltando ás (lllarIO poeta. oao a ruz e ou-
aos qU�lS os verme os

_

zem q.ue . ra
,.'

.

za nascido nesta Ca: ital a 24 deforam Impostas condenaçoes mUltol suas atIVIdades. 'I'rafego suburbano
"

, p

1 T I
..

t' l' d S· t novembro de 1861.
eves, ay or perguntou: ,Ja es a norma Isa o. alram rens

. '. . .

"Que ação tomaram os russos para Camp'Os, Friburgo e Macaé, e
.

O InstItuto· HIStO:IC'O e ?eogra-·
contra o marechal de campo Fri- chegaram trens dessas cidades. fIco de Santa Cataqna projeta co-

trich Von Paulus e o general Fer- Rio, 25 (A. N.) _ Segundo tudo memorações para aquela data.

dinau. Schoerner? As provas c�ntr!l indica o movimento paredista da
Salvador, 25 (A. N,) - O sr. Otavio Mangabeira compareceu ao êsses dois militares nas mãos dos Leopoldina está desarticulado. Au-

enterro do bancario Edson Silva Gomes, morto em consequencia das d d St l' d
-

I menta cada vez mais o nunlero deocorr,enci,as verificadas no comicio comunista, conflo,rme já noLicia-
russos es e a mgra o sao pe o

mos. Informa-se que todos os cl,etidos já foram postos em liberdade fi- menos tão convincentes como as trabalhadores que se apresentam
cando apenas presos dois comunistas contra os quais foi lavrado o existentes contra os generais pro- para o trabalho. As noticias vindas Rio, 25 (A. N.) - Chegaram aquí
flagrante para o' processo como iniciadores da des(}rdem. cessaàú:;: em Nuremberg. de Vitória informam que o trafego mais duas esquadrilhas de aviões

ID .. 6'16" ti d _II "Taylor declarou tambem que M continua normal, tendo sido vistos norte-americanos para a FAB. A

.mStlfUl ulrUJinmlo 8 �eloru�m no pmiS mostr:ava preocupado pelos proces elementos suspeitos, permanecen- primeira esquadrilha, composta de

Rio, 25 (A. N.) � A policia, apesar das provas circunstanciais sos soviéticos contra industriais do, porem, as autoridades na vigi- aviões BY -25, veio sob o comando
que já possue da participação de comunistas nos acontecimentos ua alemães. Taylor r;llsse: "QualqueJ [ançia. do tenente Coro.nel Geraldo Aqui-
greve da Leopoldina, nenhuma prisão efet.uou até agora. Informa-se, ação que o governo soviético tenh:1 Enl Petropolis houve um inciden- no, e a segunda de aviões de treina-
entanto, que logo que surjam pnovas materiais dessa participação tomado contra êl�:I:-, escapou t' t d dI" t d

'

b.a ordem de prisão atingirá tambem LlllZ Carias Prestes, o CI LlfI I, se-
,..�

-

,. _

a e e entT'e um investiga or e po ICla i meu o avança o, velO 50 o co-

gunclo tudo indica, esta insulfl81)rlo desde S50 Paulo, um movilj]'-llLn j a�o" a to.a.lmeute a ..I.ençao mun- civil e um soldado do exercito que I mando do tenente Coronel Salva·
de rehel(li[1 rrn todo país. dIal". -

, . <, } davam guarda na lin,ha da Leopol-l dor fios se Ligal'raldí.

------------------------------------------------------------
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G

tl�tÍl1."'�nf�R� n�l� H�r��I� ,btH''lfiUUf' ��
I>h"inj����%l1 ����� .. ";..;1 11':.: ���ul b���s�iui) !ll�
BLlenos Aires, 25, Úr. P,) -'.: A companhia editora que publicava

12 jamais em idÍICnna eslavo, Lodos 11l'0-Comunistas, foi og'l'igada a

suspender o seu funcionamento, em virtude ele uma ordem municipal
para o fechamento de sua oficinas. A municipalidade elisse q ue a c<;11;'

trução do edificio das oficinas. da editora vi·ola as leis municipaL; sô
bre consLruções. A empreza "Editorial Eslava" declarou que a decIs[to
municipal viola as garantias constitucionais para a liberdad� de im ..

prensa.
A empreza editava 12 jornais para oito comunidades eslavas lU

ArgenLina, com uma circulaoão LoLal de mais de 100.000 exemplal'ps,
O desaparecimento dos jornais eslavos, no entanto, não atingiu o

orgã1o comuni.sLa "La Hora", que continua a realizar a campanha pal'a
as eleições parlamentares de 7 de março, mais 'Ou menos de maneil'"
normal.

'Os comunistas, porém, acusam .o Ministério da Jnstioa. de não
executar as garantias do govêrno para os partidos minorotários, aCl'es
eentando que dois terç,os de seus comi cios programados foram suspen
sos pela polici,a, "p.or motivos técnico's".

H Lf!�Jl d... UflO Of;t�n� aerrota. O
�� �....

São Paulo, 25 (A. N,) - Depois dll reunião do secreláriado, só])
a presidencia do sr. Aclemar ele Barros, foi delibérac10 adiar-se sine
-dje o congresso rural. O 'secretario da agTicultura seguiu para Campo"
de J'ordão, afim de avistar-s,e com o governador, correndo a noticia
de ([ue o sr. Hugo Borg'hi dimiLir-se-á da secretaria de agriculLura do
EsLado.

Vitima da sanha vermelha
Mais aviões ,plira
a ' .. 4 ..B�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ntet- PASTO AL DE D'. J. (AMARA
Rio, 21l (A.·,N.) - O cardeal Dom vogados, dentistas, professores el rasca para manejo, muitas vezes

Jaime. Oàrnara acana de dar a pu- engemheíros, politicas e mí litares I não basta a experiência do coman-

blicidade a 8a Carta Pastoral. "Ru- banqueiros, industriais e comer- � dante e o «oncurso da maruja es-

• ímportante documento -e no qual, ciantes, magistrado se sacerdotes: forçada.

I r�lo d�s 8l1nrA• mo� �r�stã'os"-é o Lema ,�ersado no mulheres e crianças, pois todos á E ,e por isso que �m hor,as amar--

O ES·'TADO
UI U!J JI U ele II1IClO, chama a aLençao dos sa- Deus pertencem. gas, na peleja da VIda com a mar-'

,

a d
&..

I cerdotes e associações religiosas Acentua que ha pessoas que 1'0'- te .para o alto se' voltam os 'olhos 13"

1IMIIcIo.� ••na 1<44 S S fe 81lUJfUIS para "as mísértaa.domést.ícas e 80- jeitarn a medicina de Cristo e os corações, esperando de cima '1»'

PIIIIa .. 5 SEGUNDA.E1IHtA I ciais de nossa época", sublinhando acrescenta: "O dinheiro é que tudo que tão só de lá pode vir. E quanta"

\
RUBENS A.. RI\MOS Expoosro São C4sMvlio � Lagune. """I a parle da responsabilidade que move. Pelo ouro tudo se faz. Es- maior é a náu, maior é a torm, ·cD!.::'·

....�rlde •�
7 bores, nas mesmas pudesse caber a todos. crupulos não ha, pois quem os te- 'que o govêrno haverá de enfrentar
1'6 horas. ,

. .IV ,._ MOtlBTI . A-tt(o-Vi&l,'ào I� =- ltajat ..".. 11 ho0l O antidoto a ser ministrado �on- nha nem 08 aoha ou n5.0 faz car-I
baseado apenas em f'õrça ou POIHi-'

............�

'1
E'X'pr-esse Bl'UE>1U_ ..... BPI.I1!!qUe .-, tru os .graves males é o que o ítus- reira. Para os cargos olham-se as ca sem 'contar com os auxilies ":Te'

..� DA �y... '

. ,��.� . �. N.
I Ire príncipe da Igreja se IPropõe • caras. Pois não vejam embora oSI Deus, possa levar a bom têrmo no"

·C� .. Pa.....,c .- _,]. p���� se- _ . ova � I
í

ndicar na pastoral, como, adver- rostos, mas reparem também se ne- infinidade de assuntos de .ão gra->

� I..A1tJAI Q'UJI f�6\.h�."· ea.taMnenee. "'"

�'tênc'"ia ,quar-e.smat. sula emNl,�êrrcla
les 'Se reflete a fisionomia de

cris-I
VEJ!S consequências recolhidrs em

., cw. de�
.

- _:: 0l"M. t i - f risa r+ não o, desce n-íu, ao m- Lo, pela honradez e critério, pela todas as pastas, referentes a todos=

lÍlliÀQl1M C&.BR.u. DIlJIU.... . .. ·.Mto.� CataJlinense -' ÚHl'ttIba, ventou. !\Tão é êle novidade. Está honestidade e pudor. oóstos.
a..reseDtaate<: -:-�� Sll.'-BFae6 _,_ P� � na ep'iSr?�a aos Efesos, preconiza- E�Lão aprnveitados, senhot-es Quanto j,á tentaram, e quando"
A. S. LA.RA 3' hll'l'&!I. '. da. 'POl', Sao Paulo.

_ chefes_ de .Estado, os subalternos mais se 1'0' r' ':1"

lha lIelt&del' Danta&, 4t _ .. á.,.�kl��P&SI,1elPo - J()lnYHe .....
i

•

E eNldent� que nao se pode rea- qUR �ao �lgnos de vossos, favores, fortuna�s ��������� a P��'t= r�"
atMIftr

- ".e.
�EIR>A [Iízar lal reforma sem os estercos porque nua estão corrompidos. As- de Cristo recisam '" .'

n

Te!- DoItlM ...... Rtf, ..�... .Auio-"J'!açAo CntaMnense
.-

POrt3

Alle-ICOnjllgadOS
de ,qua.ntos

síntam a sim é que se adotam preventivos máximos t ,poderosoos ,gO'Clna,n��
, RaUL 6ASAMAroll . gre - 6. hO<NlS. . ','. .' agonia do mUl_ldSl.atual e .�"e. 1i!:pel:- rJiYin�os qu� vacinam contra U� fe- subaltern ' ca m

s, m�nore�., �:
... r...... d. Otlnlra. 11';'" _��,!�Çlfe Oa�ns& _. � cebam da profundeza de SUfl:S Ie+s bres Jl1fe(i'clOs�S de que estão ch�ias no limita�� �!..!L. em, ,e� t�:('�

r. aJHtar
. Auto·V'1áçA'(} Oatas-Inense - J<i1lWfte ,�eri?�s, Alborda.ndo a questão ,da Olllltas reval:tIções pUlbl.!.cas e .1I1S- porque todo � pof:�",Jdil1�l:'I) ;m •..

.... z"ts1! _ S�o P.... ,- 6 htJll'as. famlha, ,o cardBal arcebls,po do r{lO !!tutos 1�arl!cl1-:1ares ,sem exclmr os. Declara que os go e,� t, e�;;:.
",' ,_:_���3;�ti.8 Ca,tartneBS€ TulJarlo de Ja,l;e:To ,dIZ num trecho dessa lIgados a!greJa. , ,vem ser justos, mas ���er��'l°�""Mag;;

., Êfxw'€,sso �o crlstóvâo _ LS3\i!la ..... :pasl,ClI aI .

.
.'

H a mal� de m11 e nov,ecentos .e ser J'usto e ,patm'nal não é pai" ar'

1 ll?�,'i))-:-' .' ':,�e i:o.)c \'cmÇl,,_ I::m�yil Iar.�: 1l1: ql.lal'ent.� anos" Jesus �l'ouxe e aplI- com a desord,em e' '.,' .J,"l�;,
EmiPreSll Glól'·!a -- Laguna -- ,7% ieh:ws, l' pOri]Ur;, sao. ICLra IlWJ ,a os eOll e (llstl'llJUl U JTlcdwamentos pa- da libertina'''em cC1ell,xaI ,?S, íà��oS

; e �=s'Bl'usqueIl8e _ Brusque ...... ensInamenlos ele Crl:lo" Ct'JsLu J o� I'� �üda" ?ssas rno�ésfias_ e outras Quer.er não é temer lCaent�I�'� de
e·

16 hom-s. enxct ado das I <lI:,; 11<1" em qlli: 1.�OI, ;ilnila, Mm! os, porem, nao os su- E uma das mai f
a u

.

1 a :
....

Auto-l'ia<:ão Ha-jaf - J!tajal � 1'5 ]lo, qual(jlll'r rusg'azmba entre e�po,.O,,' po�!am, .poí·qile ... curam. E en_I
'ens dos desa Lre sé re.,.quentes OrI

,as. sur'�"m amear'as dc ambos us la, 1'('''l1l0S l'n "Ue' tom �'()st() de ser
g

I
_

d
s s'l' nuo spe acert�1'

,
. Rãp..ido SUl BTasi:lel:l'o - Joblvtle - u �-

.

'
.

,

.... . '1. �
.

. na se eçao e aUXllaTes OI' mal�
ij e 14 hora!'!. _

dos; eln tlf "u!.lar paTa ca�a 1.,05 lGPn!.p.". E. a8'!Jn, eontlnua a "erl-! sim les ue' ar h' f'
. ":

: QUAiR'fA.F.ERA pai�.· pIe de manda-Ia emhoJ''l Ü( !'iCi1l'-o(' .:"Veio pam o qlle f'1'a seu' p ,q p eça a �' :0 Ia, desde.

®to.Viaçãv Catarinense CUritiba'
'

-

I" I que tenha a reslponsablhdade a ....c-

_ 5 h086t>S.
sna ca�a.

., '

_.

' ns H�llS llélG o l'ece.)Cra�l. . i partir facil é ach r � �t '.

,Auto-Vm<;âo Oa-tal"inense Jolt1vi1e 'l'<)r'nl)il-�(' Polooa I J". L'lii110 ,:1') 12.D- Cnmo alJ1'c"sar pssa bendlla renO-I e avé' as dese' �a queII_J. a::; acf·el �
_ 6 ho-s. to' O'

.

q"n "'SI'ln IJrl),'e"eDl ]:, .. ',. \'aç'o" j'nt"]'roO'u I)onl Jnl'me .' Je, s sela pre en-·
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'�. ÁUt""'''''",rnio üatarlnense T....�·una tos I'i:lú se c:1\'el'g"onham de. D.,'Ori1- 1"'111''"[''1 E e'e Dlesmo l'espon'de'
I o n�m quaerus e pro.

,
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curar o' que re-'usa f" h
._ 6,3() hCWGs. panha.l· 0.5 mal;;. 1:.: co.n

..',\·ãs deSCI.li- "Dman!e a .glleera são. IlflC. css::í.1'ios l'OS08.

::; v·m ÜlImos on-·

, Rápido B'01 Bl%sileJ.ro - JoinV'lle _,_ !los I ' j j
..

.

,.�

rbhdo.. r;;!!dlan� lj"'ldr).,jllr,· i 5 e 14 hpres. .

pas. iiI' ll1cump:1 lblJlURL.CS (e ge- I ..loadol'cs de sangue para fazer

" ExpressO São CFi'StoVâQ - Lag.una - nio, pl'elenüem jUslíIíeal' ió6,"<.i;J ln) lrans-fuHão dOs glo'bos da vida a DepOis de trazer- em seu auxílio:
7 húi'as. sastrosas situações com outras pobres ser,es humanos que os per- a, palavra dos doutores da Igrejap
-16�::-:.so Brusquense - Brusq·ue -

nupcias, como se um Juti I papel de d-eram. Dom Jaim'e Câmara -termina sua··

·�.ViaçAo ,ltlajaf _ ltajal - 15 ho- desquite ,pudesse levai: essa rnaIl- Também hoje, e mais do que pastoral com as seguintes conside-
ra9y .' c,ha e transformar em virtude, I nunca, reclamam-se doadores de, rações: "Reverendissimds coO])e-,

,

'. :E0 Srusquense _ Nov-a Trento t 'f' lt dI" I d d f d S
_ ,00 horas. ,que, p�ecisamen e, � a a. e a. s�lTgue do, lado divino, isto é, cris- ra ores e preza os

. ilhos o .0-'

(JIVI-árla Su'1 Brasil _ PÔ!"tO Alegl'e Aludll1do, malS adIante, as desa- laos que 6 sejam por que pr·eço I nhor. Bem long,e estamos de nos,

;.- 3 horas.
QUIN"f.A.FEIRA venç.as .que se verifi'cam por llJLla fôr, inclusive o martírio, este,iam darmo spor inteiramente satisfeitos'

'�A.u.bo--Vlsçllo Catarmense POrto a ,parle enLre paLrões e operários, dispostos a inocülar o que unica-: com a exposiçã que nesta fae qua-

'·.A:':legre ..:... 6 horas. a lJastoral obsel'Va: ",Não se muda, mente �)ode fazer viver essas insti-I remaI, vos apresentamos cio "jns-·

O·r·�e-D!l!.do d
' Auto,Viação Cataa1Jlense �ltiba é verdade a nalureza humana, mas tuiÇÕ.es: a fé e a graça qué PO'S'j1.a1.\rare in ühristo".

li u e !-A�t�'{,.�çãO· Catarinenee Jóin:'l11e suas arestas se arredondam c.om o suem.
. ContuElo, se bem que não possa-·

R O O ,- 6 horas. limar- conslante de mutuas sacri· ,Diz mais adianLe que os que go-' mo:s pr.etencler com São Paulo: "Em"
( $ 2.5 0,00 mensaes 'Aut.o-V1aç!M) C-a-tal'inense �o ficios; em que resplandecem a Ca- vernam são os que mais devem ter,' tudo e a Lodos eu agrado, não bus-·

_ 6 hOPalS. l'idade e a justiça, a a)ondade g'e- por isso as maiore's graças que pre-' cando 'pro,veito pr6prio", "contra,

Peswas eap_ }mdeBl 6lne.- oo-·;._A�V=. Catarlnense _ La'glUna nerosa e o espontâneo respeito. cisam do alto para os defender e spem in .spem" apesar das muitis-

locação para tra.balhal' u:eMo.�" IDx-presso São Otistov!lo _ Lag>una -
.

Quando se alLera -essa per'j'eiLa fazer prosperar, como é ele seus de- simas deficiências destas páginas
. _�..___

'I hor_ orelem, não tardam a l'ecompôr-se ver. E �om Jaime Câmara, �rres- compreendam todos que ómsnte
OU Dal! 3etoGUllltell! .,..__ , Emprêsa GMl'ia _ � _ 8 ),AlI .. -

I' t c T
.

b'l'd d 't "d ·t
. . .

'

e 7 WB horas
as afeIçoes pe o SlDcero recon le 1- centa: .ernvel responsa' I I a e procuramos proveIo e mm os'

ltaJa! - JQ4n'f1:lle - Por1o llIlião Ex�so Bru",.quense _ BruBQUe _ menLQ cle quem antes a perturhara. a de governar; em ocasião cle bor- para ,que seja msalvos". Amam ..

_ La,i.es - Lagllhll (l BhJmeuatI. 1.8 hol'� ,Em tal ambienLp, poderá o'bter-se ---------------------------

O serviço joeIRe IJelf:fllen_ v� 'roo.
ÀUtQ.ViagAo Ita.ja.( - Itaja! - )5 !to-

que os empreg'ados compreendam e

f b
·

dem torDO _ cide<:l6s eitadas. Rép1do Sul BJIa8llairo _ .rolllV'He·- às adotem estas nOl'mas cristã, vanta- g �n.,� . 9. TA4lidfi!1 '(t�rln� Rlln�nI � A'
S e 1'1 ho_. jem para toda a familia: "Servos � IIU� .., vlíJ3i�i}ô �J�. Uol, VIJ.ll��· �.Hll'lw

Cariai! ... p!'Óf)riO punho, ai. J'(»- Jilmpresa Sul Oeste Ltda - Xepee6-álII obedecei a "OSSOS senhores tempo- BRUSQUE - .BTA. CATARINA

Jivel aann;p&nhaFldc fotcwafta, p6l'Q - 6 hol'alB. ." rai, com reverência e oticitude na Pelo presente ficam convidados os s·enhores Acionistas desta So-
""_ P....-L..l.1) 5 .....,_L. "_

'. S�lilIRA s' l'ncerida de do vosso coração,. com {lie.elade, para a assembléia geral ordinária, a realizar-se, no dia 28 de .

'I:IJk."_ •
- r....,. J�_ Rodovl!ttrla Sul Bra,sil - Pôrw Afegl'e

_ 3 llo.!ms. a Cristo; Nã os servindo, só quanelo Abril de 1948, ás 10 hio,r.as, em sua séde social, á rua 1° de Maio n(\•.

ov
••• :....;.l.,�. •• ..••

Amo-�o CM.a�n-en.se 0uI"lttbe. sob suas vilas, C0l110 por agradar 1283, ne'sta cidade, para deliberarem sobre o seguinte: '.

I
,.

-i _ 5 horas.
_ Joi�

aos homens, mas como servos de 1) Apresentação e aprovação do Balanço e Contas relativas ao

Cà..'t.�. i ,_���ãO,
Catal'inense

Crito, fazcnd ete craçã a vntade ele ano social de 1947, relatório da Diretória e Par.ecer do Conselho Fisea!..

Jf"fl'\.J li
.

Auto,Viação C3IiaiIlnense _ LS9UIIB Deus, servindo-os com boa vontade 2) Eleição do Conselhol Fiscal p::tra o exercicio de 1948 e seus

A ��I.A lI.'iT'E'C' i - I3.11Ó horas. como, ao senhor e não aos homens, respectivos sup)entes;
�;JI.U�I"4 � �

Expresso São �� - Ls,!fflna - sabendo que cad.a um receberá do 3) Outros assuntos de Interesse social.

Reclamam imediata- :
., ��V1ação l'lajal _ It&jal _ )15 � 'Se.nhor a 'Pa'ga elo bem que tiver Brusque, 19 cle Fevereiro de 1948.

�
m � ..- I '!'ru. ' feIto, quer seja escravo, quer <ass,) Qtto Renau,x - Diretor Presidente

� "" qt!l.alq-aer ir'le-
i EmpreSQl B!.<usqyen-se Bl!'USQUe '_ livre". Guilherme Renaux - Diretor Comercial.

I gularidade na e-ntrega
�.' b6R= Sul BFaetJ>eiro _ J� _ Poderão, quiçá, ouLro Lanto am-

da -seous 1or4'UIie'S. I às 5 e H horns. bos que não olham para a moral de ...�---��-......,""�"'.•,.."""""'''''''''�...�''''''''''''''''''

.

I
SÃil.AiDO seus domésti-cos, e nem lhes permi- j �

A-;............,.�'�i
.. �..R"..�V.'••.«'�...."..�"""'. _ At'�fW Cat1!:rtn;ense _ CUJ.1.1tlbl te ma missa dominical; e vós, lse- � OOMPAl\1BA il$i1��}ANit';A DA �jUA� �

IJUH\ %lA. r���. �t�u!�rm. tiG� R;á'p1do &lI DPIJ>S'lJ.ei,r.o Joinvile _ nhores, Jazei o mesmo com e es. J r,

u !itU � .."pl li �in.iuu {i� � � �o:'.hOl'as. pondo s�e parte arrL1eaâai' saJ)enclo i ���� ®!m !�1� ,-.,'. U�� �,� � f;$; 1;-
Estud!lílltels em téri:as que dese- _ 'ii hol'aS,

que o "enhor, tan o e es' eomo

j
'ilRf!�J3íl���� m !if:kt&gI'�l'iÜiJ�f':f!.'·�� f

jem viajar íIIÔIlIb.6tleDOo todo 0.Éls- Aut-o-Viaç1to ca,tal'inense _ 'l'U'lmllll'lo vosso eslá nos céus e que não laz ll:�
tado poderão o'J:JIt.<e!r os funxioo 00-

_ 6 horas. exieção de pessoas". Cifrtaoll do Baj<l�ç'o d@ 1944! �
c-e-ssários executando faei.l tal'ét'a., ��:s.esso São CI:istovâo _ Lag:uua }!;" ainda, tra lando da familia �;
que bem ex.ecutada lhes PI'O'"Dorcio- E."'C?l"e3BO B�quense _ Brusque

Dom Jaime Câmara, dedica-lhe es- i-..
nará ai.nda a}gum saLdQ em d.i- 14 haras, te trecho: ".Pais cristãos nada CAP1TAL E r�eSERVA� Cf. 80.9.00.605.,30 �
cheil'l(). Atlto-Viaoçao naja! _ Jtadal _ 18 l» emilais do que favorecer possa a' j R'�!�Qn"8bmdllrt�'l Cr$ 5.978:4�L755.97 r

. Inr� à PUa Vieoonde l1e -�1'eS8f} Bl'US\}uense _ iNoWl 'l'l<ellto
virlucle em vossas í'amilias. Não f Rem!t .. 67 .(.\S3.,.145�'30 i

�:�kl n.. 1-3 m.s 9 ás i.2 e OOS ;���6P!a _ L,aguna _ B 11'2 d��Íl��;S S���i��ssge 1��s.�n�������,Z� 1 ,Ativo " 142..176;6.03.80 �.;.:.
•• •• •••.• .....• •••• •••• ••••

. as. semel'hança da;que[es em cujas pa- J 5(.

S. ricos ql:Sil_i'IlI ficar V�a�,�
-

O a:Ó�l)aH-o.rra
redes em vez de painéis relig'iosos

, Sinirfb'oli Ptlgoli no;. i1lümolt íO H,O� !H,687-:%l6,3o fli�
o. modo Mcll • !evul i"_'� .:;,

e qUad�'osd honest,osd pen�em favu- , Reapo;Q\tst'!idQdf'iI " 7{,. 7.36.4«�3 :;6,20 �F
�zeJl'�: �n�:�� SEGUNDA"FEIRA

rio ���1mcl�s cr�scgell� ��: ����r lmda� f" �;
V!N'ig ,..... 1(l,4Q 'boI"as - :Morte. honra, por,que,.. desa'Parooem o Diretcre": (0<;.

,p 3m iR. ti .,-_....... f
P&"'noalr - 9,lK) hel'aS - NanQ" Evangetho e a literatura sadIa O P h'" � �.

,. D

I
Real 5, A. - á;s.16 horas - NOPte:

.

r'
.'

Ia
..

é 'edu
.

d o e pa! 1
t. amp do d·Utra li: rei!'" ó:;. C;."v$ilno. Dr. fl'fgr;(:l�co rl1

I. 1/!";8 11\\
..
� ft Gru2Iefro do Sul _:_ Norte _ 13,55 bof'as. po que ne s J-a � Zl o S -

de 'Sá 'An'!Aj", ·

.......lOrr.. n. ,l.'f)"'(,t.\.ll·" B<'r".. '"'.. tn ..1e A.r"''' ('0
!l.;

........'ãHftV....... Re!l!l S. Ao _ � bO!'aS � SUl. ço para a recoLher; e a oração da • 1W.'!II:.lJfl". '" �". ....... .. ,,_.... ." "''''. �
G�TI Panmr _ 9,00 boms _ :!tloarW. �oite é d,eixaeta de �ado, visto ser ij

e Jolé tAbreu. ,
A D V O G Pi D O Varig - ll���Sut. ll1dISpens'av,el escutar as eXCItantes .-....,_.."-�..._��_)'.j'_,.�i'''''v._._''''''''''='..'''''��_".,._

Crim•• >cwe1 .,.
Pana.Lr � )6/.}'7 !toPes - &Il. novelas radiofônicas ou, habitual-
Cru� do Sul _ ta.OO h_ mente, adormecer ao som do rã-

CoM� da Soohdo_ NO'l't€. dio ... ". E S I fi t la 1111 dNA'PtlRAmZAÇÕES I <Xuzetl'tl �:f'P�,oo hoPas - "Jesus Cristo na vida da socicda- 1.'ra.,s!I u. .: D.�S e .

I l!l. �....
,

.. �,'Titub o.claJlO.tól'iott NoMe. cle" e "Jesus ,Cristo na vida dos go- ti II II (j I I II Ul
EIorit. _ i'JaÇD lS de N09. 23.

Real 8. A. _ ás 16 ho!'as - Nol'te. vernos" 'sã.o os dois ult.imos eapí·

'Varig
- 12,00 horas - Sul. Lulos da 'Pastoral. Criti'ca a soelc- Li1}ha de� 00'leti:1f>() ent�

10. CIiI\dm. frea.! S. A. -:- u,ao hara-s - Sul FI:..ú0T ........POLIS X � T' _ .,.�:
'

Tl�� ....,.,..�

a..!!Id. _ Rua TiroConte(j .,.
.

QUl'NTÁ-FEI:&A dade atual. Cnsidera gravíssimos. LU.n.I'O'V, - 8....,..." - ...� - ""-i'lS t � '_"-Q '"'

m
Pa_w _ 12,17 hOl� - SUl. mas não insoluveis os males. Ain· V*-Versa. .

'm ao 1468 Pana!? _ 9,õD boras - Norte. da existe um remédio: Jesus Cris. SAlDAS fiE FLORIAJltóPOLl'&: TodQS às f)8. iül'9S às e � da;"
""

Varig _ 11,40 boI'as - Norte. MIUlM.
•

,
:•••••� Cr'U"Z>etrt> do &tl- l5,30 tIarrm! - SUl. tO. E Dom Jaime Câmara enumera

SAIDAS n"" n"lõV'l"'._. m.,. ..�_ ).ft 2a. "'-........, >- a \,..��. ,,__, -a.Cruzeiro do Sul _ Norte _ 1355 hot-as. nestas pala'Vras salutares: � lILt1.r.cJ'UU .I.VU<:t<;..., Mlu_, - U ......""" �_'U

COMER.GIM�! DiI 'ml!l U. v� _ J.�� "Ventile-se a pestilenta moradia I.WFOJ.U(ACOm NA: AG'UKllA GLOllIA.

.� âB"� do .�� RDU 8. A. _ b && � _ No-. ambulante da sociedade acnacada: � H:í de DOl'Umbro. 24 - Fb.iQuópo.lis - � '_�i.

�XI � F��o. � Raft � Â. - ..__ ... teatros e ,praias de banho, cinemas

tr:1blílnflB, �
� dD .. - ii;,It _ -- --. e clubes, oficinas e escritórios, Ia·

.

" �:ra� �::-��- lIiIL res e hospitais; a desinfecção cris-
tão� dtm� 0I'u2Jetr0 00 Sul _ Norte _ J.3.,.!li!i borEls. tã ·precisa atingir a todos os am-

.,�1.1 � - ��_.. bientes. E, com todos os seus habi-

l c.��� � = = ::�--= l:�l�,�� �he�e�iO�'i:���i�����rsioshO�
.J <.� .

� do SUl - :1:1.00 1m. - Sul. sacristães, parteiras e médicos, ad-

a'

j;8�ll'{4�
N. Cij(tal .

b" ., �
IJeilMGtrlll • • • • • • Cr'
fr,bui&tr. •••.• • Cr'
g'M .• 0 •••• :..... Cl't
I"ãa.r. aYlllao • . 'Ci't

No liitulor

I' .., " C��
h_tF•....... Cl1 �.
Trbrlesue C,i I.,oe
....!. an1«. . . .cri I,&<

i

Da· oi>t8inata. .e...,. ai.
.õUcados, 2\.10 ••ri.

df.volTidos.
:6. .U� não ge rriq)D·
nhUi. pe}OII ccmceUos
.:aUI11.óa n08 1I'rtia'�s

UZluü..
�,�--------------

oedas do Brasil
TrooQ-ee O'lil VQl\de-lIIfl1 hem 6tima col�ão cl,) moada!9 dI) pl'Olt\'1

niqueI, bronze e cobre,' do Império e· .Repúblioa. Cartas por cbséquk),
paro este jornal, paro NumiamátiQo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,,�uaOESTADOfaz.}Empregue bem seu .c�pi� II
do �tftbW<&s a. valio'08Jf"J Auterlndo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das marore s InIClat,va. Catar.nense6
U�iI, I'ncFu&ive romances mo-) Ad'· '" I C ii T I
-dMnos., entre as pessoas qu'el qU t ra açoes c a «, I" .._ »
�.tam de seu cadastro so-

'

.dal.
'

Truneportes Aéreos S. A'
As peseeas que ainda não

.,M,;am 'preenchido o coupori

,.qpe diariárilente publicamos
. Wderão Í8ze--Jo a�ora, habi-I
.i_ndo-se, eesim, a concorre-I
;,;f'� a tã<; interessante inicia.-Itiva realieod« sob o patroci-

'

,ruo da LIVRARIA ROSA, à!
Deodoro n. 33, neete Capital.'

xxx

;SRA.. RAQUEL RAMOS DA SILVA

Deflui, hoje, o aniversário nata-
.

Iicio da exma, sra. viúva Raquel,
Ramos da Silva, geuitora do exmo.

.sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, Go-:
vernador do Estado, e filha do ve

:nerando catarinense ceI. Vidal Ra-
'JIDOS.

Dama de excelsas virtudes, des
.fruta a ilustre aniversariante de
'.real estima e respeito, mot] vo por

, ...que receberá, .neste ensejo, as mais
. mequívocas demonstrações de sim-

1>atia.
Os de "O Estado", respeitosamen

te se associam a essas manifesta-

ções., C, ,J

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000.00. Chamados: i- 40% - 2a 40% - 35 20%
'Procura hoje m.l'!smo o Agente da "CITAL" em sua cidade e file lha dorá rnslho,e\! esclurecimentos.

,A FIBR
MIGUEL BüCHELE COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM

Avenida Capanema nv. 38 - Caixa. Postal 22/1
CURITIBA - PARANÁ

(elull).Se de Linho
Completa hoje mais um aniver

-sário natalício o talentoso jovem
Miguel L. Büchele, funcionário da
<conceituada casa "A Capital"> Um dos pontos FORTES das atividades da COMPANHIA SUL

BRASILEIRA de FIAÇÃO E TECELAGEM é e será a sua FABRICA DE
CELULOSE DE LINHO:

O Brasil IMPO_RTA 90% da celulose de linho necessário para Ij

seu consumo, E a escasses de um bom papel é a resultante da falta des
sa CELULOSE.

Nesse mesmo Brasil, onde as suas necessidades são satisfeita,
em, apenas 10%, nesse mesmo Brasil a MATERIA PRIMA necessária
para a fahr icação de CELULOSE DE LINHO (estopas e varreduras di,
Iinho) eram ,e ainda são queimadas como cisco. E incrivel, mas lo [I

verdade. A França e outros paises tem vindo buscar em I)OS,80 País
essa Máí.eria Prima, para nos devolver em forma de celulose ou dI'
tecidos, aproveitando o selecionamento das estopas que lhes são, ven
didas para a fabricação de cordoaria.

A COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM.
absorverá uma BOA PAIlTE dessa produção nacional, transforman
do-a na preciosa MATERIA PRIMA que é a CELULOSE DE LINHO
indispensável na fabricação de papeis finos, papeis chamado de seda,
papel para cor-respondência aérea, papel de cigarros, papel moeda,
e muitos outros feitos exclusivamente com essa celulose.

A COBRAFITE, este sector está PRIVILEGIADA. Possue uma

formula para a produção dessa celulose de maneira econo-

mica, de grande aproveitamento. A í'abrfca de CELULOSE

5ODE LINHO da Companhia pode ser visitada a qualquer mo-

mento.: A sua construção está no final.
No plano, inicial essa fábrica produzirá uma média de

TONELADAS mensais dessa matéria prima, ou seja uma média de
UMA TONELADA E MEIA POR DIA, naturalmente, TODA colocada
para uma ou duas firmas nacionais.

Na sede da Companh la poderá ser examinada a CELULOSE que
era produzida por esta fábrica, quando se encontrava montada em

Barreirinha, Est. do Paraná:
Nesse sector HÁ DETALHES INTERESSANTES de segredo de

administração por eonstituírem "segredos comercâas", de esclusiva
propriedade da Companhia.

"VELOX PROPAGADORA»

ANTENOR B. DA SILVA

Transcorreu, ontem, o aníversá
Tio natalício do nosso distinto con

·lterrâneo sr. Antenor Belarmino da
.Silva, empregado nas oficinas da

Imprensa Oficial do Estado.
.....{l-

FAZEM, AINDA, ANOS HOJE:
a senhorita Norma da Silva Ra

mos, funcionária da Texaco;
,o menino Ivo Raul D'Aquino Sil

veira, filho do sr. Rodolfo Silvei

ra;

,
a menina Regina Glória, filha de>

,;,:81'. Adalberto A. Ataide;
o senhor Trogílío Melo, major

'reformado da Policia Militar;
a senhorita Marília Boiteux Piaz

za, filha do sr. Luiz Boiteux Piaz

.za;
a senhora Hilda Luz, espôsa do

.sr, Eduardo Luz.

NASCIMENTOS:

MARIA HELENA
Está em festa o lar do nosso pre

.zado conterraneo sr. Eduardo Luz

-do comércio desta praça, e de sua

€xma. esposa d. Hilda Goulart Luz,
-com o nascimento de uma robusta

menina, que na pia batismal rece

berá o nome de MARIA HELENA.

Os Srs, E. ANDRIANI &: CIA. LTDA., fabricantes das afama
das telhas francesas marca ARANHA, têm o prazer de comunicar
aos seus amigos e fregueses, que, dado os ótimos resultados al

cançad.os com o seu novo sistema de "queimação" - (maior e

melhor produção com redução de combustível) - acham-se ago-
ra em condições de fornecer os seus produtos a partir de trezen

tos cruzeiros (Cr$ 300,00) o milheiro.

Edusrdo Lu.z
e

Hilda Gouler t LrJz
paf.tioípaffi UOlJ por�nte.s e

penoas de BUM relf�;õ"lI o

nascimar<t.o d. su·!] fiJ'\/l
Mf1.RIIl. MELEMA

24-2-48

Calxi! JB0i8fic�Rte di� FIDII0I16rit8'
PlbUce� de Sauta Catarina

ASSEMBLÉIA GERAL
De, ordem do senhor Presidente são convocados os associados

desta Caixa, para comparecerem á Sessão de Assembléia Geral a SE'

realizar no dia 28 do corrente' mês, ás 15 horélls, na séde do Clube dos
Funcionários Públicos deste Estado.

ORDEM DO DIA
Leitura, discussão e aprovação dos Estatutos.

Ildefonsp Unhares, S8{)retári1ol
-------

...... " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

TERR NO,
"'\f.T.ond.n. QiC! tamanho
V �i...f!l�«..-,,;::;�"'" lOx38 si-
1:uado à rua Irmão Joaquim.

Tratar 1HI AllaÍataria CA
RIONI, rua Saldanha Mari
nho, 1.

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna
- S'll1ta Catarina -- Brasil

0""" .. """"" """"",,". """"".""

Ouçam, diàriamente, das' lO às 14 horas, as audições da
Cosíureira

Moça sabendo cottarofe�e
ce 6SUS S$Tviços para cestu

E8t: nas residencias,
Cartas puã Irene lV(aria

Fer;eira aos cuidados de Os
.. :mar Meira, Rua LttJt:s

tO

j

POLYPHENOL
o DesinJeiculte da atualí-dade
Ter ror dos microbios , acha-se

à venda nest , praça
Pedidc.s a J. MARTINS &
SILVA. Riia JElâo Pinto, ),6

Caixa PO'13'tal n", 332

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

Zachary Scott r-r- Janis Paige
Dane Clarke

UM HOMEM IRRESISTIVEL
No programa: Brasil Atualidades

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

Para os pe&S(l-Qflj �8 fino
pO!éLdnr Gcti Otto é

- Nacional - Noticiário Univer-
sal - Jornal CURSO DE ESPECIALIZAÇ;\f>
Preços: c-s 4,40 3,00 ás 7,30 ho- DOS CONTADORES 00 SERVIÇD

ras Cr$ 4,40 único NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Censura livre. COMERCIAL

'

. . . . . . .. A Delegacia do SENAC em Santa
ROXY hoje ás 7,30 horas Catarina, comunica 1l0lS senhores

Paul Henreid - Maureen O'Hora i contadores 'e guarda-livros que no.

- Walter Slezak dia primeiro de :Março serão iní-

O PIRATA DOS SETE MARES I ciadas as aulas para o CURSO DE

Censura até 14 anos.
,

-

ESPECIALIZAÇÃO, BO escritório

No Programa: Brasil em Fóco -I modêlo instalado á rua João Pinto,
Nacional - Metro Jornal - Atua- fl2. '

Iídades '
. 1 As matriculas sstarão abertas to..

Preços: Cr$ 4,80 3,00' dos os dias uteis, das 9 ás 12 e das

-PÃSTA�'!l�li 1� ás 16 horas, na séde da Delega-

o eso
era,

........1!i_&45i�B,!!,�,!__ 1 A todos 08 que conseguirem apro-

I vação nesse curso, o Serviço Na
cional de Aprendisagem Comercial

I do Rio de Janeiro, proporcionará:
I o reS-pt#�tiyo diploma de especiali
I rr.açãD.

TEA�R� iLVARO DE CAR�ALHOIVENDE ..SE
HOJe as 8,30 horas 1 . .

Mais uma soberba apresentação' Uma ot!ma propriedede,
de IRACEMA DE ALENCAR e sua contendo 2 casas, garage, po-

grande Companhia de Comédias,' mar e pasto. .

C0111 a gosadissima comedia I Tratar em Rancho Queima-
VENHA A NóS €lo na Fermeeie l'ilar ou em

Em 3 átos e 6 quadros de Viriato Cernbirele com Raul Sol'.

Corrêa. i

V d"
'

Uma verdadeira fabrica de gar-I en e-se
galhadas! IPreços: Uma casa a rua Conselheiro

Cadeiras numeradas Cr$ 15)00\ Mafra �4B. A tratar na rua

Balcões Cr$ 10,00 TlradenteB n. 3.

Camarotes Cr$ 75,00 _. . .__ _ .. _._ _._. __

Censura até 14 anos.

I.. . .. . .. Canea lenta para :
AGUARDEM ! BaUiri'l :
A FELICIDADE NÃO ESPERA

I Garage Derarnbert I··Em 3 átos de Armando Mook Tra-

dução de Raul Roliem em Festa ar- _ _ _ _ _ _ _. __ ___.

tistica de IRACEMA DE

ALENCARI·
.. .

em homenagem ao Exmo, -Sr. Dr.
Aderbal Ramos da Silva Governa
dor do Estado.
........ "'If'OflA

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
AT:f: QUE A MORTE NOS SEPARE
COM: Barbara Stanwick - Joel

Mc Crea - Brian Donlevy
No programa: Nacional Imperial

Filmes � Meus Sobrinhos Musicais
- Desenho POPeye
Preços: Cr2 4,00 único
Censura até, 14 anos.

c S A
Disponho para alugar à Rua:

Germano Wendhausen n. 76

Informações só pesroalmente
com ,o frcprietario á Tua

Silva Jardim n. 169 - fundos·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



! cf'abrlca de Tecidos Carlos
I Relatório da Diretoria

�. Senbor,es Acionistas:
" .

Em cumprimento ás proscrições legais e estatuartas, temos o.

. prazer de apresentar ao vosso cxàme e deliberação, o balanço geral de
I nossa empresa, Bncerrado em 31 de dezembro de 19!t7, bem como o

I Parecêr do Conselho Fiscal.
" -

O Balanço' e contas acima mencionados, permItem uma vlsa.o
I
I
exáta dos resultados .obt.ídos, demonstrando claramente o estado fi-

I nanceiro de nossa sociedade .

. " Permanecemos ao vosso inl,eíro dispõr para prestar-vos quaesquee

1
esclarecimenuo,s que por ventura

SO'I,lcüardes.Brusoue 17 de Fevereiro de 19!18.
(ass.) dtto Rerunux - Dir-etor Presidente.

.

Guilherme Renaux - Diretor Comercial.
BALANÇO GERAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 19!17
A'fIVO

Inuitriiizado,
Bens de Raiz . .

Maquinismo .
.

Móveis . . ..

.. . .

Tccelagem Itajaí ,....... . .

Tec,eIagem Nova Trento .

Construções ....

ais moderna creaçãl em
refrilerante é o

,1 ,

•

Em s

[xperimente-o. [' delicioso
�--.,--'----------

ESTUDOU ZONAS BRASILEIRAS lj
III fi .I iJ' u

APROPR���:D�IGRAÇÃO 1 i'ilmSle.�iO da leronáu.tica
Partiu, ontem, para Pôrto Espa-.

nha, pelo "clipper " da. Pan Xmeri-'
CRn World Airways, o engenheiro I

holandês Bernardus Tellegen, que'
se encontrava no Brasil, há cerca

de seis meses, a convite elo governo
federal, a fim de estudar os proble-] Faço publico a todos os Cadetes da Escola de Aero
mas de drenagem e saneamento '1;)0 I náutica, em férias neste Estado que o ano letivo daquela
interior dos Estados de Minas Ge- i Escola terá inicio a 5 de Abril, devendo os mesmos se apre
rais e Santa Catarina. Autor dei sentarem naquele Estabelecimento de Ensino até o dia 20
grandes obras de drenagem no del- dê Mar'ço, conforme comunicação feita pelo Comando da
ta do Rio da Prata, o dr. Bernardllsl dita Escola de AeronáU, t ice, �

Tellegen tambem estudou, junta- SEBASTIAO BARROS
mente com as autoridades brasilei- Asp Av. Res, Çonv, Aiudarüe

QUINTA ZONA AÉREA'
Destacamento de Base Aérea de Florianõpolis

Em 20 de F:e�ers{ro de 1948

EDiTAL

ras e o major P. C. van Scherpen-
- --- - - --_ _- -

- ..

berg, adido de imigração dos Paises i
Baixos n� R�o ld.� Ja�:i o, ,técnico a:ra�e elambert I
em engen arra li rau ica, as zonas,

__..
. ' ., imais favoraveis á adaptação de :

imigrantes holandeses, nos referi- Atende dia e noite I
ÔúS

.

Estados. A Holanda executa, Breveme rrte iniciará serviço e&p-tlcialisodo com i
i

neste momento, uma politica de co- moderno rno qu ino r-io :

Iocação de excedentes. de sua mão Ruo FeHpe Schmidt 60. - Tele Oi'\6 1577 JIde obra em diversos países, de pre

ferência, o Canadá, a Austrália, a

�:�te��!�:, �ou��.gu;�I�e;e:rasf�·Z� A beleza é O Pfftstigio da ONU
parte das tarefas preliminares para ,'_ ... -

.' Washington, 24 (U. P.) � Raul
um acôrdo efetivo entre os governos �urlQaçaO Dies de Medina, da Bolívia, vice-
de Haya e do Rio de Janeiro sobre A mulher 'tem obrigação de sel"'-presidente da comissão da U ..N. O.
a importante matéria, de mutua .bonita. Hoje em dia só é feio que�ll para a Palestina, di.sse aos [ornalís
conveniência para os dois povos. quer. Essa é a verdade. Os cremes. -tas: "O próprio prestigio da U. N.
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• protetores para a pele se

RPerfeil..l!.o.
está em jogo para que as deci

CASA M1SCEfANEA dilltrl· çoam dia Ia dia. sões da assembléia geral sejam
buidc.a doi � R. C: A Agora já temos o creme de alfa- cumpridás á risca c até o fim".

�""Ii''VétvuJlat � �. ce "Brilhante" ultra-concentrado Com o caso da Palestina, a U. N. O

Rua ComelbeÚ'o lVi,srra que se caracteriza por sua ação ra- permanecerá ou fracassará. "Não
........ .

'

..........•......• pida para embranquecer, afinar e cabe aos membros da comissão pro-I
1'RANSPORTE AÉREO GRATUITO refrescar a cutís. curar novas soluções para o caso

PARA A VACINA B. C. C. DCJlPis de aplicar este creme, ob- mas sim dever cumprir o que a As-
. Em virtude de entendimento leva- serve como a sua cutís ganha um. sembléia resolveu".
rios a efeito entre o Serviço Nacio- ar de naturalidade, encantador ii

nal de Tuberculose e a' Panair do vista. Se ricos quer eis ficar

'Brasil, essa organização nacional de A pele que não respira, resseca De modo facil e teg�
transportes aéreos passará a con- e torna-se horrivelmente escura. O, Fe zei hoje urna i,nscri�ão
-duzir, gratuitamente, em seus Creme de Alface "Brilhante" per- No Credito Mutuo Predial

.aviões, qualquer quantidade de va- mit€ it pele respirar, ao mesmo ESCOLA-ÚEi-APIRF.u'i:i)izES DE
iCinas B. C. C., contra a tubérculo- tempo que evita os panos, as man- MARlINliEI.ROS
:se, expedidas pelo mencionado chas e asperezas e a tepdência pa- Acham-se abertas .na Escola d€

(Apesar da gratuidade concedida, as ra pigmentação. Aprendizes Marinheiros dês te Es·

O· b "I I
. tado, a 'partir de 9 de fevereiro de

vacinas têm preferência nos em- VIÇO, anIlO d,e uma pe e Vl-
19,H3 a 23 oe março {'Ie 1948, as ins-

barques, por serem pereciveis, isto va e sadia volta a imperar com o crições de civis candidatos á. ma

e, seu valor preventivo se extingue uso do Creme de Alface, "Brilhan- trícula nas Escolas de Aprendizes
A te". Experimente-o. Marinheiros.

'em oito dias após 'a fabricação. O e,xame para o� candidatos ins-
e, d D d" É um produto dos Laboratórios v

amara os eputa os ja aprovou critos será no dia 24 de marco do
.. redação final do projeto do depu- Alvim & Freitas, S.IA. co-rrente ano, ás oito horas da ma-

ltado Miguel Couto Filho, disp'Ondo -- ._ nhã, na Escola de AA. 11M. em Bar-

'Sobre ii instituição oficial do pre-
ÉS Bo.'V BRASILEIRO? reiros.

E';nb\o �.rffpera {IR campanha , de Tôdas as informações que �e fi·
parado de CalmeUe em nosso país. Mf� de, tu:'m!tos, 1'a;zendo zerem nerAlssárias podem -ser ob-
iNo Rio de Janeiro, mais de 200· qoe OS Wt18 oo;n.treC.iàDs qtre não 00-,1 tidas na aludida lDscola, no 5° Dist:
ruiI crianças já foram imunizadas bem kr ,nem �er, freqt:l'e:nt.t'llll trilo Naval, na Capitania do!! Pôr

contra a peste branca, com a apli- as flUfflOS nmu'P.u'08 d� !l�iza...1 ias, nas suas Delegàcias e Agências
�ação do preventivo. �: Hú1'!{)ítal 00 wioocl:e ou Gra- J'€ na5 Pl'efeituras Municipais de to-
. i.)D E3colail' AnrcuÍ'eta. do o Estado. .

_ - _ _ _ _ _.__ _ __ _._ _ - .. __ - _._ _---

BALANÇO GERAL. EM 31 DE DEZEMBRO :DE 1947
PASSIVO

Não Exigivel
Capital . . . . . . . . . . . . .. . .

Fundo de Reserva Legal .

Fundo de Reserva .

'Fundo de Reserva Intangivel de Oonsolí-
,

dação . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Seguro por conta própria .

Depreciações . .

Fundo de: Substituição de Obsoletas
Fundo ele Devedores Duvidosos
Caixa, dI" SocorTlos .......• , .

Fundo Escolar .. - .

Reserva Decreto-lei n. 9.159 .

. :as .. , . .eZSU

Disponivel
Caixa ó.

Realizável a Curto Prazo
Contas Corr-entes, devedoras .

Duplicatas a oohrar .

, Participações:
Indústrias 'I'êxtis Renaux S. A.

Apólices Catarinenses e outros títulos
Obrigações de Guerra , .

Letras do Tesouro ..
' ',' .

I Certificados de Equipamento

'11,
Matéria prima, manufaturas prontas e em

vias de conclusão .

Secção Navegação e Despachos
Beccão Lójas .

Feculárias . . . . . . . .. . .

Serraria . .
. . . . . . . . .. . .

Olaria .
.

Fi.lial Blumenau ..
' .

Filial Pôrto Alegre .

Almoxarifado . . . . . . . . . . .. . .

Iflversas Contas � .

Contas de Compensação'
Ações em Caução .

Exigível a Curto e Longo Prazo,
DebenLure a, Resgatar .... .. ..

Contas Corr-entes, Credoras ....

Socje,çlacle Cultural e Beneficiente Con-
Rui Carlos Renaux . .

Dividendos . .

Catitas de Compensaçqo
Caução da Diretorfa ..

4.042.514,70
24.809.279,50

686.861,10
280.24!1,30
391.723,40
313.082b20 30.523.705,20

352.44R,io"

17.528.452,36
11.589.581,80

111.731.800,00
3.029.375,20
1.038.800,00
121.000,00
157.723,30

10.128.167,210\
6.256.430,00
4.155.1<77,80
756.627,90
88.797,10
54.162,00

3.015.619,30
2.779.696,20
1.394.928,310
492.826,80 77.319.465,26

120.000,ÇHJ

108.315.618.56

50.000.000,00
, 3.582.905,30
13.620.237,55

7.673.376,00
701.010,72

10.578.047,62
2.21;5.287,00
3.502.534,27

17.417,76
35.000,00
285.5H,60 92,241.360,82

1.000,00
14.656.257,74

,.

297.000,00
1.000.000,00 15.954.257,74.

120.000,()(l'

108.315.618,56,

Brusque, 31 de dezembro de 1947.
(ass.) Otto Renaue - Diretor p,residente. .

Guilherme Benaux - DIretor Comercial.
Henrique Hoffmann, guarda livro reg. n". 19.290

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros (lo Conselho Fiscal da Fábrica de

Tecidos Carlos Renaux S. A., tendo examinado cuidadósamente o ba

lanço, contas ,e demais documentos apresentados pela direbo;rifl: � rela
tivos ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 19!17, ver ií'ioaram
é); perfeita exatidão elos referidos documentos. e são de parecer que �s
mesmos sejam aprovados pelos senhores acionistas, opinaudo Igual
mente pela aprovação do relatório apresentado pela díretoría.

Brusqãe, 14 de Fevereiro de 1948.
(ass.) Lu.iz Strecker

Oswaldo Gleicti,
Arnoldo Schaefer.

QUER VESHi�St (UM COltfOOTI E UEGAtK1A 1
PROCURE A

alfaiataria ella

llL FI
COfI'eSponde..nda
Comereial

, DIREÇAo:
Amélia M Pig�zzj

(ollere
Diploma

ME'rODO:
M!fdarno a Ettcient.

Queremos qlle tod� façam! :MaiMe felicidades pele nascimea

part� do qoodro �l do-!! too ele leR fi1ai:aho !

eomponentee do '''Colégio Bm:" Mas, nOO esqlt'e� flue o melhor:

ga-Verde". Por isso., o paga- prE@e� JMl.rs o sen "'PrMPOLHO�
mento da �ão é feito em '-I é uma eader'lleta do ctmDITQ

prestações• ...!ii ��1
J MUTUO PREDIAL..��_i. �."'� . J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_.-��---------------------=--�----------.�--�::���--���_:--���--�------------��----------------------------------------�--....

. 'Tarifas ilUBo-de
.

fiarias
Rio, 24 (A. N.) Realizou-se no

�Ministério da Fazenda, uma reunião
.sm que tomaram. parte, alem dos

representantes dos Ministérios da
'Fazenda e do Exterior o ministro
Rrllhens de Melo, cônsul Hélio Ca-

.braI, srs. Xisto Vieira Filho, dire
tor geral da Fazenda Nacional;

..João Teófilo de Medeiros diretor
.das Rendas Aduaneiras: Uldarico

· Cavalcanti, membro do Conselho
de Comércio Exterior e Clóvis
:Washington, delegado do Brasil ás

,Conferências de Havana e Genebra.
O assunto tratado versou a res

peito da discussão do ante-oproje-
· to elaborado sôbre a majoração das

taxas da atual tarifa das alf'ânde-

· .gas, para base de seu reajustamento
.oem face da valorização do dólar

nêsses ultimos vinte anos.
"

Na próxima quinta-feira, será le

vada a efeito a reunião definitiva

.;50b a presidência do ministr-o da

Fazenda, quando será lido o ante

projeto, já com as emendas feitas,
_�a fim de ser encaminhadas ao Con

:.,gresso na sua próxima abertura.

....
-

.

• • • •• • • • • •• •• • •• ••

Sem a menor dúvida
Tôdas as provas indicavam que
o indigitado homem havia ma

tado 12 mulheres. No entanto,
um hábil advogado foi, gradual
mente, convencendo o juri da
sua inocência. Seleções de Fe
-vereiro apresenta o tenso drama
.da sala de juri com um estu
pendo desfêchci, que mostrou
-o reu tal qual êle era. Compre
.Seleções hoje mesmo,

Também neste novo número:

tAlMA, YOC� TALVEZ NÃO ESTEJA
;lOUCO. Você se preocupa fàcil

mente?' Sente-se deprimido ou
frustrado? Muita gente sente
tudo isso e, no entanto, é normal.
Sensato ponto de vista sôbre a

pslqulatríae porque tanta gente
se tortura, com sua preocupação.

.. :t> •••••••••••••••••••

<tOMO OS RUSSOS ROUlnRAM
�EU GO\ ��NO. Milhares de nún-;

garos torturados para confessar
conspirações. Nagy, ex-premíer
da Hungria, descreve como os
comuntstas se apoderaram de
seu pais - e usaram táticas
corruptas para fazê-lo resignar.

.,. •••••••••••••• t> ••••

alMA VIDA POR OUTRA. O jovem
médico acreditava que doentes
Incuráveís deviam morrer, 1070
entanto, um instinto mais forte
do que êle fê-lo salvar a vida
de um .garoto inválido, que,
anos depois, rê-lomodificar sua
opinião.

;São ao todo 23 artigos de grande
.ínterêsse nesse novo número
-de Seleções, a revista lida pe
las pessoas bem informadas
<em todo o mundo.

. COA1PRE

SELEÇÕES
DE FEVEREIRO

Agora a venda

." . . � .

DENTISTA
Dr. Mario Da Caml}sra

Cirttrgião dentista
.At&nde exclu�ixament;g com

hoxt
'

mC;lcillda
,Ruo. 'fr-ajano ne 25 -

Flol:'io.rüSpoli.a
·])iol"i� mente dou 9 às

d�,s 14 às L7 _ho·r.Q,a

PIRtTRO

Traças
Percevejos
Formigas
Baretas

�

Quando usá·lo

Quando as môscas, mosquitos e

outros insetos o incomodam.
Como usSJ-lo

Pulverizando-o no ar, com as por
tas e [ane las fechadas, para mais
rápido efeito.

Resullado
A pulverização FLIT mata os inse
tos instantâneamente.

Fm II
PlIRíl SUPER'FlcIES

L� com D D ,
Quando u.á-Io

Para evitar doenças transmitidas
pelos insetos.

Como usá-lo
Pulverizando-o no teto' e paredes.
Assim, as superfícies tomam-se
mortais aos insetos, por semanas.

Resultado
Ao tocarem nessas superfícies, OS

insetos morrem imediatamente.

Relojoaria Proqressc
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
FEEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por certa ou telegrama e �'1gue
sómente quando receber.

,..
.. eit __ '=�=I!II

: SELECÕES
t

de FEVÉREIRO
•
•
,
,

atualidade t
,

COMPRE SEU EXEMPLAR I·

;.HOJE MESMO I :
'Custa só Cr$ 3,00 I

I

N � 12 o-s 180.00 N, 13 01'$ 180,00
SUISSO

r.,illntado com 4 rubi••
mostlod(lTel de diverlOs
core9. l'JIo;'ca tI".ila
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�8r falindo I
Viena, 24 (U. P.) - Funcioná-)

rios diplomáticos norte-americanos
abandonaram uma solenidade com

que se comemorava o 300 aniversá
rio da criação do Exército Verme-'
lho, quando o comandante das fôr-:
ças de ocupação soviéticas acusou'
as "potências imperialistas" de
estarem preparando uma "outra

guerra". O coronel general russo.

i y. Kurassov fez tal acusação pouco

I >lntes de terminar seu discurso de
ía_.....*_"""'.."""""" =......_..-".............,...,..-.........- .... ----......- .�xaltação ao Exército Vermelho.

P
�

t
ta <!li

- dr . .Ih ,II. Estavam presentes ao ato dirigen-.
eni "'enClarsa . O &s"aao- t�s aliados e austriacos e a c�rimô-

A REVISTA INTERNACIONAL -.
.

ma teve lugar na sala de musica de

PUBLICADA EM 13 IDIOMAS
AV'ISO Viena, no distrito internacional da

.. • • • • • • • • • • • • • • • • J?e tN'ÓSm 00 SIr.�da �1!irí8 00 �.� ao 00- capital austríaca, ocupada por for-

· .. , . . . . . . , . . • . • . • ••

� e 1')l�\'Jdu�� que dJêa. �� aoee.� ças das quatro grandes potências.

'I § � � d
pQi'8 f�lm1mt.o de BOROO. Sydney Meian adidd da delegação

_ ICe5S��dhme . e P'!tor'líanépoe, i8 d�� fÃ HM'7. norte-americana, e John Cheetun,

�OmbDsthf8r§ ,
�D='��11t.

Rio,24 (A. N.) _ b General JOãOI-I---·-···
..

··�·---,·_·--
.... - ..

----·----··----·-·----·--·--·------·----·-----1
»Carlos Barreto, presidente do Con-] i
·:se:1ho Nacional do petroleo em II � i

-eornpanhia do chefe do seu gabine- !
·:te, o qtnrmco Leopoldina Miguez '1 '\; i
:Melo, embarcou ás nove horas de I
,;;aVIa0 para São Paulo, onde vai to- ATENDE DIA B NOITE i
:mar contacto com as industrias Rua Feli1)9 Schmidt 60 1
:paulistas e verificar suas necessida-' Entrada Rue Tenente Silveira. - Telefone 1577 'I;·,ces de ,combustíveis.

._ .. __......_.__... _ ...._ ... _ ....__ ..__ . .. ._. . __ ..

Marca novoria corn 4 f,ubill.·
MOlltrador cor de rOSQ.

Caixa de n,quel
N. 12·A o-s 200.00

O meGmo com o m�8trador
branco e urn pontoira cen tro l Ca�Q de niqu.l
NOIII'08 1'816gioll .ao acompanhados doa- rospec-tivolI ca-rüfi<lodoll

de garantia.
PEÇAM-NOS CA'I'ALOGOS - ENVIAMOS 'GRA'l'IS

mCEND & FILHO
Curitiba·· Praça Til'OdenteQ, 26C.. POl'Cluá

• • •

de ocasião'
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Pronta entNga

Q101aHdade superior

I�egccio
VENDE-SE

1 Elevador Wayn� pata 13.500 K.
2 Telhee Patentes para 3000 K.

1 Aparelho «CHAMPlON� pata Iimoer' velas.
1 Maquina de levar eutomoveie. Varias prateleiras
e outros imoveie. Tratar lia -OaI'age Delembert"

SERRARIA UNIÃO

I

Representantes Exclnaieoe
J. MARTINS s SILVA
Rua João Pinto '1 fi

Ftoriaaôoohs � Bta. Catarina
encarregado de negócios britanico,
levantaram-se suas poltronas e

abandonaram a sala tão pronto

ALVARO MILLEIiJ
SILVEIRA
ADV'OG�DO

aos jornalistas que o c1�iscurso "pa- MARro CLIMA<:XJ
recia tão insultante para o meu SI!VA
país que me levantei e sai. Melen �ADOR
americano, por sua vez, declarou eau.1U Civéill ,-9' �CJis.
que se havia retirado por motivos Contl'C!.toe. -Oistro-t.cs. etc·.

pessoais, porém acrescentou que S&I'?içoe de C(u:,\abiUdade

"era evident\') o que significavam
' em €fe_L
M Ca:ixQ

• Po»tal. l'O5
as declarações de Kurassov". I l"JorianóFlolilZ - 8.. Catori,1'li],
Outros represenantes diplomáti-,_ *Hm:=I��

cos e militares aliados, inclusive o

brigadeiro general A. O. Gorder, co-l
mandante das tropas norte-ameri-:

A EMPREZA CONSTRUTORA UNI�L canas em Viena, permaneram sen-: Aparelhos para Stlrdez
Avisa aos seus p.llOad{)res de tit:ul{}6 jil. integralisados ou oorteiIldos tados. Assinalou-se que a amior' TESTE AuntOETP-...tCr') . e

: DE-
Sob. de ncô1'(k> com o decreto lei n. 7.930 que tem a dispooição dos meS'll1os 'parte deles não entendeu o discur- M0l1,sTRAQÕE':3 d� ApQN1�os f�i·

CASAS, para pronta entrega. - Pana m8iores e.sclarocimentoR dirigir-Ilc so de Kurassov que foi pronuncia- toa Q domi.J::ilio cu b. ruo General

12 e ao escritor central de Flori-an6polis - Rua Felipe Schmi�, (Edifido do em russo e ;raduzido apenas pa- .
Bit-encourt, 67 PeQ(H.l4 n(l it\t-a1'iOl"

, .

I do EstCldo cj"uej, o.m eli'CNlVlír pata
Amélia Neto). ra o alemão.

...

o endereçQ o:oi", CL
.

�

Kuassov iniciou seu ataque ás

"pontências impeialistas". Após
abandonarem a sala Cheetun disse

SONOTor�E

liJA

IDA
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DINORA' e ANTO['fIO
rioivas

Fiorianópolh, 8 do l"everebo de 1948

A V,I M, BH. para seleclasasaeate
Brasilelre de Basqsetekel,

. Evora, Guilherme e

da equipe
convocou, aate-onlem,
Hermes, pertencentes

brasileira
22 «cestinhas»,

Botafogo, oraao

que disputará o Campeeaa]e
entre eles

.

Geulart,
entre

,

nos.

o Bttaiogo, super-campeãe carioca' de basqueíebel, extreeu untem e. nossa' capital,
�!"""""e=nd=·o�o"""""U=b...."..",ir="",··a�ta_n�p,,=,ü=r",,",,2='9�x�1=7=.=A='m""",,4"""",a8=h=ã�,""""o�g�i�QI=i"""",os"""",o",."."".".eD"""""'f""""re=D"",,,,'t=ar=á�9=B=a=r=rJ",;::::;�g;..""a=-V�er='d�e-

�omingo em JGinvil�, I) jogo semi-I
Iinal do Campeenat» Estadual de 47 _o futebol i tem �s suas partícula-

. . ridades, semure InteressantesA diretoria da F. C. D. aprovou a sr. João Miroski para representá-la A'
,

•
.

.

CI
- SSIm e que apreciavamos no 0-

reso uçao do Departamento de Fu- no referido [ogo itíh t
-

... b I desi
. . ,

'" .

rI I a, uma cer a apreensao porre o que .esrgnou a cidade de JOll1-, O árbitro será fornecído pela Li- t d d t
.

'11 '" i par e os a ep os, rece10SOS com a
VI e para local do Jogo semi-final ga Blumenauense de Desportos ti d f t t dd C E I

' no reia o a as amen o o "Mes-
a ampeonato stadual d€ Fute•. propalando-se que o sr. Carlos de

. tre" Tonico, que viria quebrar a
hol, conforme sorteio ver-ificado.' Campos Ramos (Leléco) será o es-

.

harmonia do trio "eixo" do grande
. ante-ontem. ,. colhido. .

pelotão.
Assim é que o América, campeão. b Onie: aJ F. �. DD' solldt?u ao Tri- Isso porém, não chegou a suce-

da zona norte receberá domingo a .una _

e ustiça esportiva a de- der, pois enquanto o veterano mé

visita do valoroso conjunto do Pal- srgnaçao do Delegado para o jogo dia continua atuando, para cobrir
acima.

a deficiência técnica de Lanzoní,meiras que domingo último empa- O jogo final entre os dois clubes, !I!II5 U'_*iilliBil1:llili_...!1Ii...DiiE,IIli,._ail!WIlIi__iIUl'fi��"""

�I'P ,eis que aparece um craque notável
tau com o aula Ramos, sagrando-se. decidindo o titulo de campeão, terá

e de valor já comprovado.

d
II

T D Y
.

campeão da zona sul. I por local a cidade de Blumenan, no
A tíd d I desi Vimos Sanford extrear contra o

_ . BO5 .... '

en I a e reso veu esignar o. dia 7 de março vindouro. -

___ , . Vasco, e como o público não pode-
AINDA 1!:STE MJ!:S O CERTAME CLUBE ATLÉTICO GUARANí mos negar 'as melhores referên-

CENTRO-AMERICANO cias. Realmete, para um jogador [o- A firma ]. Martins .8P Silva, à rua João Pinto, 16

IDE FUTEBOL Recebemos e agradecemos a se- vem, vindo de centro menor, pou- .

- 1.° And., recebeu os eiemedo« Radias TO-DAY, de

Guatemala, 23 (U. P.) _ 'Operá- guinte circular:
co adaptado ao profissionalismo, fama mundial, que se acham f:§_postos à venda sob .

rios estão trabalhando dia e noí-I, "Fâorianópolis, 11 de fevereiro com reduzido treinamento, além de! modicas €:ondições: à vista e a longo preso,

te; reconstruindo e aumentando, de 194'8. - Presado Senhor - Le- extrear contra um campeão cario-
..... ,sye�4"lMIlMi!**%*i!&fi!!il!ã_JiRQi f,

de uma capacidade de 7 mil para vo ao seu conhecimento que em
-ca, portanto lançado na "fogueira",

20 mil espectadores, o Estádio Na- data de seis do corrente, foi em-
a conduta do craque coritibano

cional, onde se .disputará 6 Cam- possada a nova Diretoria desta agre- foi das mais felizes. Comprovou
peonato Centr-o-americano de Fu- miação, a qual ficou assim constí- possuir qualidades, e com intenso

tebol, de 24 de fevereiro a 21 de tuida:
.

.

. preparo poderá incontestávelmen-
. março. Instalações de luz elétrica Presidentes de Honra: Frederico te galgar a nossa seleção,
estão sendo feitas, para os primei-. Véras e Cláudio Vieira. I Sem dúvida, continua o craque
rDS jogos noturnos a se disputarem Presidente: Newton José Garcez. do Alto da Glória a desenvolver
il10 pais. Participarão do Campeo- Vice-Diretor: Orlando Chaplin. bom futebol 'aparecendo nos en-

nato El Salvador, Honduras, Nica- Secretário Geral: Hélio Quint. saios como a figura dominante.
rágua, Costa Rica, Panamá, Cura-, Tesoureiro .Geral : �arJos Abreu. Melhor ajustado com os cornpa-

ção e Guatemala. A aceitação da Diretor Técnico: Jair Silva. nheiros e o "onze", Sanford au-
A

Venezuela Cólômbia e Jamaica, ain-', Na mesma data foi elegido o Con-
menta dia a dia a sua produção,

da está incerta.
_, Ir S:lllO, Delibe�a�ivo cuja constituí- agradando plenamente aos dirigen-

,

x x x
.

çao e a segumre: 'tes do alvi-negro e merecendo sem-

O PALMEIRAS JOGARÁ NA l Presidente: Mário Virgilio Ahrêu.
pre maior confiança.

.

BAHIA I Suplentes: Alcidomiro Flores, Na último ensaio do Coritiba, 3u

Rio,25 (V. A.) - A Sociedade Es-' Itamar José Garcez, Cantidio Mo-
feira passada, o médio catarinense

portiva Palmeiras, de São Paulo. rais e Odilon Demaria. "abafou" a todos os expectadores'l , , _

foi autorizada pela C. B. D. a jogar ' Sem outro particular para o mo- apresentando uma "perfomance" ,..
.

, . _< A t�Ht' d
na Bahia, em temporada patrocina-: mente, �grâdeço a atenção dis�en- admirável. Sereno, firme na,s dispu- lAJOCUrSO !i\Je ll�i€tqHHJª Ue e8CreVer'
da pelo E. C. Bahia, devendo dis- sada e firmo-me com elevada estIma

tas, bem colocado, sabendo deslo- d áai � l Co' pr-a <. t 't J
putar três partidas programadas e distinta consideração, cal' no papel de "volante", e disci- UÔlil . ()grtÜlj,i) II .T.'f.a.�.'c.';.�.'-.n.;,�s.�.�a,,. !.�.�.':. ç.'�a.,�.�.'.'..• "de 29 do corrente até 9- de março

\ Hélio Quint, secretário geral". plmado, Sanford deu novo "Lrain"
_

vindouro. I x x x
à intermediária do "glorioso", que Acham't>e abertas ali inscr ições BOM EMPREGO

x xx ! CINCO PAíSES NO SUL 'AMERI-
\pl'omeíe para os encontros futuros t-ara o concur so de datilõgr afo Empreza de- Transporte em orga-

ADÁOZINHO PARA O LUGAR DE
.

CANO DE REMO atuar relembrando o temp'O em que no Ctedito Mutuo Pred19i que nização, porém em franca atividade,.
ADEMIR

.
! Rio, 25 (V. A.) _ Até ag01'll cin- O "�CampeoI.líssimo" possuia a me- será rea!iz�do dia 25 do cor· necessita expandir suas ativiçlades:

Rio, 25 (V. A.) - MaIS um ele-
co países manifestaram desejo de lhor Ji-nha médja paranaense. reote. rodoviárias el!ll Laguna, Tubarão:".

d I C BDOs interessadas "'oderão to- C' O
.

U
.
menta foi convoc.a o pe a '.'

.

concorrer ao primeiro camp:eona- Es�ão deveras esperançosos· os � rescmma, rarangua. ,russanga,.
dI d b d d JB b' mar informações das 8 às 12 1t" B RI Jpara os. p�eparahvo� o s� eClOna-

to promovid'O pela Confed.el1ação associados 'o an o e ,a 1,
e da9 14 às 17 ho,ras na Rua

aJaI, rusq;ue uumenau, ara.-

,do brasl,lelrO que ·disputara a. taça Sulamericana de f-! ema, e que será aguardando, a]lenas, para. oonfir- guá, .ToinviJe-, SeITa Alta, Mafra"
�';,l d lub Visconde de Ouro Preto n. ) 3, C d J b PÔ U' d'''Rio Bran.co", com os u.r,qguaI?S, .

a
disputado em Montevidé,u, 1I.,f. de ,'mação os nOV1!lS chO�}lles o -c:. e aça ar, oaça a. rto mão, a -

M t d D - 'S' _ ... '1' .. diariamente. 't t"d,4 de abrIl, eu: on eVI eu.. lan�e abril próximo, em pista recente- do "GiaDo' u.wo I?O _...
mI e pessoaIS a lvas e 1 oneas para

,>das noticias �llldas �e SantIago. so� m'ente construida. Solicitaram ins- Si eleu' eertO' defll1d�;Van�ente:., a ••••.• . ••••••• ,. '. • • • assumir aJ gerencia da Empresa

[b�e a cont:lsao .sofrIda pelo dlan-
crição para o certame, Brasil" Ar- conduta de, Sanford, na,(') so o

de-I
I nessas cidad'es.

'

'lelro AdemIr, �UJ� presen.
ça no se-

gentina, Uruguai, Chile e Peru, sen-I cano" g2;n�a um defens@lrde escol. l1!:ir�ga DfiJ!lmb�S!,� Procur.H' pelo sr. Munick, á rua

lecionado brasIleIro passa a ser
do que os três primeiros parar os mas tambem o lil'OSSO ��tado ���� Vu U li vl�.,UBJUU! l Padre Roma, 123 - Florianópolis,..

incerta, resolveu o sr. Castelo Br�n- sete páreos o Chile em quatro, li': o a contar com um legltlmo a� > A6ende dia, e Íloite ou por OO:I1ta.

,co, presidente do Conselho Tec-, Peru, em um. apto a éfuv;ar (} "'so.cer"; araucana- I " _. _ •.•. , ••••••••••.•••••.• ' ..

:Jl,Ü-:'O de Futebol da C. B. D., conv�- i x x :x. no. . ,
, .

DrÓ�I";l n !.lrRlI'�D'I"r�i,a;a::ar o centro-avante gaucho Ad�ozI-1 JOE LOUIS EM LONDRES (Tran.s:crito do "'Paraná ES-Illirti-

I
{" utl' l,,, pU u uumu 'uiu

mho, providê�cia essa que fOI to-: Londres 25 (U. P.) _ .T'oe Louis, vo", de €)Jritiha}. João Ro-dri�ues de Vendo um na,Rua Ccaselhei...
llUl.da ontem, a tarde, em telegrama I campeão mundial de box, cl1-egou x x x Arau� e Senhora ro MffLa. -

enviado à Federação Riograndense'l ontem á noite a Southampton a i participo.:m ttll peS!lcas de "Escritório Imobiliario 1\. L�
x x' x . bordo do Que.en Mary, proce:dente '

.PALNIE1RAS X ATLÉTICO suas rel.í!çõ:l!Il, Q. nalicirnento Ah.�es - Rua Deodoro, 35.
TIDO O "RECORD" CONTI· i de New: York, acompanhada @a. eS-1 MINEIRO àa nu' filho
BA.

'R OS 'I posa e do manager Marshalt MIles. lu ""rs..�NE.l�TAL DOS 1.000 M",TR
,Espera passar um mês na Grã Bre-

.

tiI_ ...... .,

LIVRES I Lanha. l Rio> 25 (V. A.) - Coglta-s.e da Clcol!'ridQ Gia 13 do ccrnmte

Mont�vidéu. 24 (U. P.) - O na-I x x x Tealização do encontro entre o, �al- Fpclia.. 172-48

dador Uruguaio Hector Perez rei-: O C_ONT�.RATO DE HELENO
;
meiras, de Sã.o Paulü,. e Q A,tI.etrco, _,.__�.".",_,_..... ,:",,"___

Um barco. Ver: e tr�ta.r na

, d
- firma Reinisch S/A.

(Vindicou o "record" para os 1.000i RiG, 2� �A. N.) - �€'�u.ndo u: de Belo HOrIz�!!;e, num� s:r_:e de E-".-J."
....

i'" 'di'�'t Rue João PiPf;I', 44
metros em nad.o livre, em poder do jornal canoca, um dIrIgente 'O "melhor de tres , para

.

eCIsao o �JlY!� �o sen am go S D �
••••....•..•..• ,..... • •.....•• , ••

equatoriano Abel Gilbert. Hectar Vasco teria afirmado que o contra- titulo oficioso de "campeao do ,B�a-I'lm número da revista O V.i

Perez estabeleceu o tempo de 13 to de Heleno Vasco está na gaveta sil". A idéia partiu dos prO?l�S 'tE DO ITA.iAt, ediçíW d�.H

minut'Os e 19 segundos, em piscina do clube ha muito tempo. Entanto

I
paulistas e, se vitorioso,

const.ltu�'·l
e3da a 1'}orla.nópoUs, fi) :.ll.g1Jh�.

de 50 metros. O tembo de Abel Gil-, os meios do Botafogo não acredjtam rá um sucesso, pois o clube lTIID.et- (lst�u'á eontrilnúndo psi-!'& I
hert é de 13 minutos, 34 segundos e. nessa história, dizendü que Heleno, ro é o atual "espanta patrulh.as'� do maiQr dJ.rn�ã6 e�ihtrªl I�íl0. I continuará nas fileiras alvi-uegras. I futebol Ilf\c!QuaJ'.df �� n.Qf;:�i:l t6ffl!.

SANFORD CONTINUA
BRILHANDO

COPAS "ROCA e RIO BRANCO"

Direção de PBDRO PAULO MACHADO

Rio, 25 '(A. N.) - O Conselho tecnioo de futebol da CBD exami
nará na reuníão de hoje o caso das novas datas para as copas Rio
Brancro oom os uruguai,os e Roca com o's argentinos.

TORNEIO DE BASQUETEBOL
Rio, 25 (A .. N.) - A Feder�ç'ão

I
ção do esquadrão carioca que irá

metropolitana de basquetebol COl1- a São Paulo disputar o torneio de

vocou 22 players para a constitui- preparação olimpica.

participam 'às petSOOIl de luas

felaçõa.: o contrato de casa

mento de ilua filho DINORA',
cem o ir Antonio de

Melo

tem o prQzar da comunicar
às pOlJliloal de '�uaB relaçõe.,
que iI�U filho ANTONIO con-

tratou coanrnerrto com
o IiIrita. Dinorá Santana

..•............•...........•.•..•.._ _ __ _ .. __._ _ _ __ _ .. __ _ .. _ .. -._._.......•.•-_.. _ - .. _ ..__ .. _--_.__ .

ounANTE TODO mA.

nos VAf)�JOS

................................ "& �

Ve:rlde ...se

Ven.de-se
Urna casa a Rua Crispim

Mira, 3 t.
Tratla na mesma.

I
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Curso de Guarda-Livros em sua casa .

Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -- S. Paulc,
pedindo informações.

Sda iambem nosso agente. Estude nas boras vagas I' '_e ganhe dinheiro.
o mais tratH«-;;n., de
todas' os iJMecticides

de acção instanW-Aea.

Ao ser atinHido o inse

cto tomba julminado,

Dr. Polydoro S. Thiago
»i-dico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assislelllte da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NEUROTERAPIA ELECTRO.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diâr iamente das 15 ás

18 horas
Atende shamados a qualquer hora,

iuclueive durante a noite,
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fo"". 702
Resid'êneia: Avenida Trompowski, 62,

Fone 760·

Dr. M. S. Cavak_anti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, :.16.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás
15 hrs, Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendha1ised
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 bons
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

/

Dr. Roldão Consoni
C1RURGIA GERAL - ALTA CI
IWRGA - MOLf:STIAS' DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade
'

de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Var icocele, aidro
cele, varizes e bentas.

Consultas: Das 3 ás 5 baras, à Tua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Ru.a Esteves Junior, 170;
Telef. 1f. 764

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos'

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clínica
Consultório: Felipe Schmidt, 8

Das 10 ás 12 horas. e d;js 14 ás 18
horas - Telef, 1418

TINTURARIA CRUZEIRO

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório � Rua João Pinto n, 7
"-. -� - Sobrado -= Telefone 1.461
Res idência - Rua Sete de Setembro

- F;difício 1. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

Dr. A. Santaella
Diplomado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina da Universidade de
Brasil). Médico por concurso do. Ser
viço Nacional de Doenças Mentais
Ex-interno da Santa Casa de Mise,·i·
córdia e Hospital Psiquiátrico do

,
Rio na Capital Federal

CLINICA MÉDICA - DOEN�AS
NERVOSAS

Consultório: Edifício Amélia Neto.
Rua Felipe Sdhrnidt. Consultas

das 15 ás 18 horas
ResiJência: Largo Benjamin

Constant n. 6.I
I

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

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, r éto, anus (

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana. ..

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde
das 16 brs. em diante Residência:
Vida! Ramos, n. 66 - Fone 1.667

Tiradent.es 44

LAVA e TINGE ROUP,í\S
Reforma chopoos

Profisstoncll c·ompetente - Serviço .api-do e garanttdo.

BOM NEGOCIO

liMe e **'B=g

FARMACIA ESPERANÇA
d() FarJRAcêlltleo lftLO LAUS
Hoje � amanhi seri a na '.referl4r.

Dnepe lII!.&dc-:aa1s $ emrUlfoiru - BOillwpWu - P�ritil�

IDIU.1... _ ArtIgeg eI. 'lte-rneha.
�lI'ite�lI. li �.ta �it""b. _ rGeettúm JIIMJtI!*.

PIRETRO

L.384
Produto químico
derivado do petró
leo que reforça ain
da mais o poder mor
tífero do piretro.

DDT

Última descoberta dll

ciência, Seu efeito

m o r t a I é definitivo.

Impede que os inse

ctos se reproduzam.

UM PRODUTO

Livre-se de moscas, mosquitos e outros insectos nodo.

V?S, exterminando-os com Shelltox. Shelltox contém

3 poderosos agentes mortíferos. Três golpes certeiros

com um só insecticida l SheUtox age instantaneamen

te e custa menos que outros insecticidas.

BRAZIL LIMITEDSDELL-MEX

URGENTECensurando
a pastoral
-

Roma, 24 (U. P.) _ O vice-secre
tário comunista, Luize Longo dis
se que a pastoral do cardeal Scha
ter de Milão a seus fiéis é uma vio
lação do artigo da lei eleitoral que
proíbe aos "ministros de qualquer
culto" forçar-seus adeptos a favor
ou contra qualquer candidato indi
vidualmente ou contra qualquer
lista de candidatos nas eleições.
.�'��'e',!!?_!....:.:;ol"""';""-'-:-""''''''�'' --:.�� ..--:� �

A nossa Capital vai ser dota
da de mals um estabelecímente
de ensino e este será o "Colé
gio Barriga-Verde".

Trúmanô em

Armazem -- um�es�1;-s:. viagem
rua 'Fernando Machado, 46. i Caraíbas, 24 (U. P.) - O pre-

Tratar no mesmo. ! sidente Truman descansa a bordo
..•...•.....•.....•.......••••••. do iate presidencial a caminho de
FERIDAS. :REUMATISMO E Cuba, de onde se dirijirá .para Flo-

PLACAS SIFILIT10AS rida, devendo ai passar as férias.

Elixir de ROnDe ira' o Presidente Truman terminou a

li visita de treis dias, a Puerto Rico e
Medicaçã.o Qudlicu no botametlto

da r;ifUia Ilhas Virginas, ontem.

para quem po-ssue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renâ«
ceda de 10'/. ao ano com recebitnenso de iuros mensais.

Lniormeções n-est-a redação.

............... ........................................'

o Batalhão Bareíga-Verde;
foi eonstttuído de eatarínenses
destemidos e o "Colégio Bar..

ríga-Verde", usará a mesma

bandeira.

Apressando-se em dar seu
nome para delegado da A�jÍÍo
Social Catarínense no seu quar
teirão, v.s, já estará fazendo al
go de util.

Aitrt

fabrkJanUi <li dnti'ibu.iOOMs � afa�.
iecçõ.. -DISTINTA- • RtV�Ponue�um gl'Qn�
d••ol'tinleD�d. OQ9$1Uir� ,�:.!.Dr.ln1!
bon.!� 'Q�:J.morica .OcJlllcmo'I.ttQ
pcma� .que-;,�-� MI
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BDverlador do R. G. do Sul apoia a . política de pacificação
Entendimento para o bem do Brasil
o gover�o de" R., 'G, do Sul íaveravel at� acordo
Pórto Alegre, 25 (A. N.) - Teve partidária visa a solução dos mais xões e uma convicção profunda' de:

profunda repercussão nos círculos graves problemas nacionais. suas próprias idéias.

_---------------�-----------.- politicas do Rio Grande do Sul o Enl re a 'política de apaziguamen- Só os desalmados podem ser em--

e! I A..=� 11 ·'6.o!ll ... F""'''' ""' .. &1'0. If'�_p.- <!i'''' � 8 discurso pronunciado, segunda- Lo, de concordia e a de malqueren- pedernídos.rw� ��.).�i.I". � �u 'l!��<:lf .... pr· ...." .."""" .�'''í1
t bertofeira, na cidade do Rio Grande, pe- ças não pode haver vacilações. Toleranle é Ler f) espiri o a erto-

lo governadur Wa ller Jobim. Res- Concordar é l.ransig ir, mas tran- ao discernimenlo, é possuir a cons-

pendendo ás manifesta-ções que lhe sígír não é transacionar. ciência ao abrigo das incertezas..
foram prestadas, o sr. Walter Jo- Transigir é contribuir para a Nem mesmo

-

em pensamento se;
bim teceu largas considerações sô-I harmonia social. pode ser 'int-oleranle, 'porque a evo--

hre o momento político, terminan-l Transacionar é a ,barganha das lução é a lei permanente do e6-

do por declarar-se francamente fa-, vantagens, é a oarrelagern dos pos- p íríto ".
vorável ú aplicação do acordo in- Los e das funções.
ter-pai-ürlárto no Rio Grande' elo Enquanto a transação deprime e V_;(O TER
SuL Após dizer que a or: entação do avilta, o acórdo interpart.ídário (
presidente Dutra, no sentido de o enLendimento das consciências
promover a paci,fICação, da Iami- para o hem do Brasil.
lia brasileira, encontrou no .Rí o Nínguern pode pretender sobre
Grande do Sul, "o mais decidido pôr suas vaidades, paixões e ódios
acolhimento", o governador acres- em holocausto dos interêsses su:'
centou : :'0 entendimento inter- premes da sua f er-ra e do seu povo.

O Hio Grande paira acima de to-

d Idas as querelas,
.

Co fé O: t) tra uz quo ido.da I
A tolerância é o traço forte do

Pr.-c -'" r'o ç"'u f(,>�I"'I",�1'rl",.. nosso tempo.
A

í

olcrânr ia é Lilha da reflexão.

o

A significação de um

pronuncíomento,

,JOÃO FRAINER '

Largas ao entusiasmo para um caloroso apla-uso aos vereadores
de FlorianÓpolis. Um "ur,r�h" á sua desasombrada atitude em defesa
dos sagrados interesses do povo,

-

Colocando-se acima de quaisquer conveniencíns .par tidarias para
condenar formal e sobr'anceiramente a aberração de uma portaria da
Inspetoria de Veículos, escandalosamente lesiva á economia particular,
os representantes d-o povo na Camara Municipal não só justificaram o

voto dos seus eleitores, mas defenderam o proprio prestigio de suas

funções. -, ',_

Era necessár-io esse pronunciamento. Era mister que sua voz se

erguesse bem alto, para impedir a consumação de um verdadeiro as

saiba á bolsa, do povo.
O aumento das .passagens dos coletivos, nas proporções alarman

tes em que se baseava, não pedia ficar sem um repudio solente.
Aquela desastrada portaria não podia vingar, sob pena de graves

11epercussões no ambiente social da cidade.
,

Nesta hora sem duvida grave, em que os agente-s d.a mentira e O�
corifeu-s da confusão .desfraldam perigosamente a bandeira das desor
dens em todo o país, interessados em levar as massas ás trincheiras
do ódio e das lutas fratrecidas para g�o-io dos maiorais moscovitas, se
ria erro, seria um crime, partir dos própr-ios selares da administração
publica, uma medi-da cssencialmení e contraria ao indispensavel equi
librio de controle B equidade CP'I' dela se deve esperar.

Como ficou sobejamente d(�lonstrado, nenhuma das razões invo
cadas para o monstruoso aumeot 'J. permaneceu de pé. Um a um -toram
rebatidos os conslderandos e nada sobrou que pudesse explicar a

precipitada' resolução de um departamento incapaz, por lei, de tomar
deliberação de tanta monta,

A ínexneriencía do respectivo titular transformou-o em vitima de
um golpe cujas consequencias ser-iam as mais funestas se em tempo
não o amparasse a dignidade do Legislâtivo da Capital.

Congratulemc-nos, pois, com a C�r;nara Municipal pela Significação
de seu pronunciamento, exemplo edificante da verdadeira democracia
e que extraordináriamente contribuirá para tornar efetiva a conf'ian
ça do eleit-orado na excelência do nosso regime. E congratulemo-nos
com o povo pela certesa que lhe 'fica, de que em cada vereador. terá
o autentico interprete de suas aspirações.

H,tüIO OS EN'rENDI
,MENTOS

O pon to de vista externado pelo'
governador, em relação a aplica-
ção do acordo inLerpartidário no
Estado, contrária as declarações
que sóbre o assunto tem feito ul
timarnente o sr. Paim Fibho, pre-
sidente da 'Comissão Executava do>
P. S. D. Sustenta o sr. Paim Pilho
que o- acõrdo deve ficar apenas nal.

esíéra nacional não descendo ao,'

âmbito regional. Admitiu-se, por'
isso, a possibilidade de surgir umas

crise 110 P. S. D. gancho. Contudo"
o ambiente politico no Rio Grande:'
do Sul é de confiança na evolução
dos acontecimentos Lendo o discur
so do sr. Walter Jobim encontrado
gerais simpatias.

As últimas noticias de Pôrto
Alegre dízern que corre ali que 'o-'
sr. Jobim vai dar início, quanto>
antes, ás negociações com a U. D.
N. afim de a-ssentar as bases do>
acordo interpar-tidário no seu Es
lado. Espera-se a qualquer momen-
(o um encontro entre o chefe do
executivo gaucho e o prof', Sa·lgaüo-'·
Mart.ins, presidente ela U. D. N.

Novo preco da fari
Ib'� dp �lIandioca
o dr. Leober lo Leal, Presidente li n:-:Oj ,DO :-<f1AtU';Z CtlNEO

. Clínica Odontolol!'Í-a
da Comissão Estadual de Preços e

NOTlmN,A
Secretário ela Viação, Obras Públi- Das 1t1 as 22 horas. oorn hm..,.
cas c Agricultura, recebeu do ma- marcada. a ce rgo ri.1� Aba:izaf�o PN)
jor ldino Sardenberg, atual Vice- fissionaJ

Rua Arcipreste Parva fi'
Presidente da Comissão Central de

" _

Pn ra ser t o letan lc, Ó preciso ter
t (',oflsciôncl:;, desanuviada de pai-

Preços, o seguinte telegrama:
N. 500/23 - Acôrdo suas propo

sições CCP fixou saco 51.) quilos fa

rinha mandioca posto a bíli'd,' em
Cr$ 75,00. Creio resolução f'acii,
tará abastecimento referielo produ
to mod.o sejam encontrados esto

ques suficientes nos centros con

sumidores. Saudaç-ões. Major Idino

sandenberg, Vice-Presidente CCP.

'NB TcbecQ�h�vaijuia
Praga, 25 CU. P.) - Responden

do á carta do presidente Benes, o

partido comunista toheco declara
recusar-se a entrar em negociações
ou iniciar conversações com as

atuais direções dos 3 partidos po
líticos, cujos ministros pfõvoca
ram a crise atual, demi lindo-se do

govêrno.

----------�--------,

PASTA DENTAL
ROBINSON

(�.dioo COID8fClal
Rio. 25 (A. N.) - A Confederaç',ão

Nacional do comércio dirigiu em

ofício ao minisLro da Justiça, in
formando que apresentará suges
tões p:úa o novo código comel'cial
da R BlPública.

Troleu· «(DDDell»
Rio, 25 (A. N.) - Efetuou-se,

ontem, na embaixada inglesa a en

trega do trofeu da FAB á RAF in

glesa. A taça recebeu o nome de
"Trofeu Duncan", em homenagem á
recente viagem a Inglaterra do bri

gadeiro do ar Gervasio Duncan,
'chefe d'O Estado Maior de aeronau

tica, o qual fez a entrega do mesmo.

Falaram na ocasião o brigadeiro
Duncan, o comodoro do ar .John
Roberts e o brigadeiro Eduardo
Gomes.

Sete Iii titalos eleitorais Realizou-se dia 2'1 d.o corrente."
na séde provisória, á rua Marechal-"
Guilherme, uma sessão da Federa

ção Espirita Catarinense, entidade
mateI' do espiritismo em Santa;
Catarina.
Estiveram presentes á reumao, os

membros componentes de sua-

Diretoria, do Conselhõ Fede-
rativo. Por votação unanime, foi,

aprovada a adesão da Federação ao':
próximo Congresso Naci'Onal de Es-'
ritismo a realizar-se em uma das'

capitaes elo sul do Brasil.
A Federação Espirita Catarinense'

P IGt�'
�" que exerce suas atividades com a.

O i le; mnunra filiação de 27 Centrqs; no território-

Rio, 25 (A, N.) - Círculos liga- do Estado, é consideraela de perso
dos á politica mineira declaram que nalidade juridica e tem seus Esta
o sr. Artur Bernardes, presidente tutos devidamente registrados de'
do PR, es(á interessado em alargar acôrdo com a lei.
a base de poli lica do govêrno Mil-
Lon Campos, e dai suas atividade� Atualmente está trabalhando no>

em Belo OorizonLe. O Governaõor sentido de construir seu edificio.·

n;ineir,o .e�t�ri� se mostrando

favo-, próprio. ,-
.

ravel a II1lClatIva. FESTA DE ANIVERSARIO

M· b'
A 28 do corrente a União Espiri-

erOS 4) a 1.'S 'ta Discipulos de Jesus comemora'�

seu 3° aniversário, devenclo a sole-
nidade realizar-se á Rua MarechaI.1
Guilherme 29.

Rio, 25 (A. N,) - Sete mil titulas el'eitorais ,estão á espem de
seus donos no TRE carioca. Esses titulas foram relidos pelas mesas
receptoras na eleições de dois de dezembro e 19 d,e janeiro, Cerca de
14 'mil titulas retidos nas mesas eleitorais _já foram devolvidos' a
seus donos. Não escolheu

o candid��oViolento temporal no Rio
Rio 25 (A. N.) - Ontem cairam] horas, o Lrá,fego foi restabelecido.

na cidade �o�tes chuvas, que pro- Também ficou' inlerrompido o
vocaram vanos desu,bamentos á Lráfego da linha auxiliar ,da Cen
rua An lônio Sá, com três feridos, traI do Brasil.
,e nas ruas VHéla Tavares, Mossoró Rio, 25 (A. N.) - Em virtude do
e GAoiaz. ,

, f;' d d f"
I grande temporal desabado sobre a

zona noroe OI mun a a, 1- . . ..

cando o tráfego de bondes inlêr-' CIdade, ocorreram pnnClplOS de

rompido.·
-

I incendio na fábrica de tecidos Nova
Rio, �5 (A. N.) - Em consequõn-l! América e na rua Severo Machado.

.cia das fortes ch':l,vas ruiu um mu- Felizmente em ambos os casos os
1'0 que separa a lmha da central da, ..

via pÚob)ica no subúrbio da Pieda-' pre]lllZOS foram pequenos.

de, tendo a água ,subido a mais de! ..

'
.

UH_] !'letra., O muro l:uiclo imp,ediu !7Xl'lmlmd�� d�
o [Ntfego ce quatro lInhas da cen- li li lUUU� Ih�
traI, durante cerca de quatro 110-Pt· 101':18, de m�neira que grande massa

I
Or a rUJ 110

populal' fICOU em Pe�ro �eguDdo PORTARIA N 17
sem transportes. A sItuaçao fOi .

,

,agravada com a interrupção do O Inspetor Geral de VeICulas e

tl'áfego de bondes, em cons,equên- Trânsito Público, no uso das suas
cia elas inundações de vários bair- atribuições.
ros na zona norte. Caminhões e

automóveis da polícia civil, espe-
cial, mUitar, da prefeitura e do Excluir da portaria n. 10, de 17
,exércií_o foram mobilis-ados para o. do corrente, até segunda ordem, as

tl'anspol'te ela massa. Cerca das 22 � linhas números 5 - 11 - 12 - 13
- 14 - 15 - 20 e .21.

Rio, 25 (A. N.) - Um dOR diri
gentes da DDN do Distrito Federal
falando á reportagem, declarou que
a UDN ainda não tem candidato à
presidênCia da Câmara Municipal
Carioca e que ne'nhum vereador es

tá autorizado a falar em nome do
partido.Dispensado

das (un,ções
Rio, 25 (A. N.) - O Capitão ,de

fragata José Machado Pavão foi

dispensado de funções de diretor do

departamento d.os esportes da ma

rinha, obtendo tres meses de licen

ça para tratamento de pessoa de
sua família.

Rio, 25 (A. N.) - Um engenhei
ro elo gabinete do diretor da Cen
tral do Brasil des_mentiu os boatos

RESOLVE:

Gnasl 18sislinen
ii oliva

da p'Ossibilidades de greve nessa es

trada. Disse que tudo não passavam
de boatos tendenciosos, espalhados
por elementos subversivos.

Se ri cos quereis ficar
De medo faeil e lega I
Fazei hoje uma inscr,jção
No Credito Mutuo Predial

As linhas acima devem obedecer
rigorosamente o horário aprovado Ri'O, 25 (A. N.) - José Alves Ri
par esh L V. T. P., aplicando-se- beiro, comerciário de 29 anos, sol
lhes a determinação da portaria teiro desesperado por ter sua noiva
número 10, nas viagens extraordi- Marina Heloisa Pericles de 20 anos,
nárias. solteira, comerciária, rompido o

Inspetoria à,e Veículos e Trân-I compromisso, tentou mata-la á na

sito Público, em Florianópolis, 24 valha na rua Haddock Lobo, sendo
de fevereiro de 1948. preso, ficando a moça ferida com

Nuno da Gama Lobo d'E,ça

-I
dois golpes, felizmente sem gravi-

Inspetor Geral. dade. O criminoso na delegacia cho-
Cumpra-se. rou arrependido.

F ECH N
Ocorrênciu,s policiais, em Salvador, revelaram-nos a exis

tência de uma policia de choque, naquela capiLaI.
Posto o glorioso Estado da Bahia haja tido, em seu go

vêrno, um democrata made in eternal vigilance, como 'o sr_
Juraci Magalhães oe, atualmenle, seja dirig'ido por um arqui
democrata, como sr. Otávio Mangabeira, - não nos surpreen
de a existência da de choque! Evidentemente, lá na Bôa terra
quando chamam a policia não na chamam para que ela apa
nhe, como provam os fatos. Evidentemente, lá, Ias udeni,stas
não dizem que policia de choque é filial de gestapo nazista.

_ Qual a opinião do Diário sôbre a policia baiana?
Sabemos que aquel'e jornal a priori é lifebuoynarnente

contra ,a organização caLarinense, por fascista, nazista e nipo
nica,

Ora, á nossa ainda não exi,ste e já é! Será que a da
Bahia, que já existe, não é?

Se fiz'ermos a nossa nos moldes ela baiana, por certo não
teremos nada de nipo-nazi-fascimo. Ou, então isso de duas
quantidades sã,o iguais a uma terceira, são iguais entre si ...
etc" etc. é asneira solta, a emburricar a. humanielade.

,

Gtdlhe1'rne Tal.

PA R Á'" f E R 10 A S,
Fi<:ZEMAS,
INflAMA<;ÓES,
COCi(�AS,
f Jt IE'RAS,
E 5 P 1 N HA S, E TC,

-_...,....::,.---- ".... ......�«
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