
A GARR4� COMUNISTA
TCHECOSLOVAQUIA

NA

do Distrito federal

Pf'aga 26 (U. P.) - o p1'imeú'0 rninist1'O comunista K'iement Got
twald passou a exercer o cont1'ole da Tchecoesl,O'vaquia, na chefia de
'Um gabillete integ1'ado quase todo de comunistas e de elementos ele
()'lJ,tl'OS pa1'tidos que- o apoiam. O p1'esidente Benes, qtte durante Ginco
dias conseguiu 1'epelir as exigencias dos cormmistas, cedeu finalmente
lwje ás demandas de GoUwald. Este, falando ao povo, disse que "11

Teação foi de1'1'otada". Num discurso pronunciado perante g1'Unrie
massa popular, no cent1'0 comerc'ial da cidade. Gott'wald afirmou que
�'Benes capitulO1t em mu:itas cousas qtte não estão em completa con

c01'dancia, com os seus desejos". O pT'esidente aceitou a demissão de
-quatorze minist1'os da a:ntiga coalizão. Doze deles haviam solicitado
-demissão sexta-fei'ra passada, quando estourou a crise, enquanto que
(JS outros dois, pertencentes ao Partido. Social Democ1'ata, o fizel'an�
hOje.
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Estrada de ferro São Paulo
das reiviDdica�ões.· - O movhnento

.

tem o.rloem comunista
Campína, 26 (,A. N.) :- Urgente ativi-dade, tendo entrado em �n-, querem 500 cruzeiros de aumento

- Segundo rumor que gira aqui, os tacto com os lideres trabalhistae1reg-isLro imediato de iodos os em-

.empregados d.a estrada de ferro afim de evitar a greve. pregados no Ministério da Viação
paulIsta estar:w.m hoje ou amanhã São Paulo, 26 (A. N.) Está e Trabalho, quatro 'passes 'por ano

.em greve, exigindo também o au- :;e'ndo esperado,- procedente de para viajar a qualquer hora, e que
mento de salinos. Essa. estrada Campos de Jordão, o governador os ambulatórios e restaurantes
conta com cerca de 17 mil traba- Adernar. de Barros. que estão sendo construídos em

l�a�Ol'es e uma gre_ve tra:ia gra- São Paulo, '2G (A. N.) - Foram I Campinas sejam em idênticas con
vrssimas consequências, pois a es- pres-os em Campinas, acusados de clições das-demais en Lidades ele to

ira�a serve de tr�)llco a outras fer- fomentarem a greve, cerca de 16 das as cidades proletárias da Mo

rov�a,s. As all�ol'Idad_:s da ordem pessoas, lodos ferroviários da Mo- goiana, e pagamento nos dias santos O Spoltíica e SOCIal estao em - grande glana. Sabe-se que os grevistas e feriados á Lodos os empregados.
. r.

Conll·nuam.. as, perseg-u,·ço-,e-s
gT�;�npJ�a;;'e�fst��'d:'kogia'na ��
licitou ao delegado Lousado Rocha,
da ordem social para soltar os no

ve companheiros detidos, preme
Ri�, 26, (A. N.) - Os pesscdistas goianos, inclusive figuras das tend oem troca voltarem ao traha

mais representativas, insistem em declarar que a situação é insus- lho. Os nove detidos foram Iíhor-
tentavel dadas as perseguições movidas pelo governador Oo imnra (os, mas os grevistas realizaram A críseBueno.

.

novas- reuniões -na séde do sirid i- lI;::;J
Rio, 2G (A. N.) - O sr. Domingos Velesco, do PRD, ouvido .pela cato, resolvendo continuar W1J

reportagem sobre os fatos que se estariam ver if'icando em Goiaz, ele. greve.
Rio, 26 (A. N,) Anuncia-se que foi superada inteirameule a

elarou que sabia dos mesmos pelos jornais, não tendo recehírlo nenhu- .
•

crise que ameaçava a administração do Distrito F-ederal. Tudo eslá

ma nota a r-e-speito pelo seu partido.
.

I
S5G Paulo, 2ô ("\-. N,) - Cerca 'le em paz. O �SD �o lado do pre!eito, o qual se dedica ao estudo das ma-

1.700 empregados da estrada .te terias sugeitas as su.a resolução.
. ,I.

E dOI d" d t I
[pr!"!) da :Vlo�df\r,a que comparece- Doutro Jado, adianta-se que nada al_nda esta resolvido quanto-

,CUS O· IR".", '111 O nU!!f e, gaRI Iram ontem a03 trubaluos, uein-, fi. C;?HSLl__tuição da .rnesa da caJ?ar.:,a municipal. O .PSD, UDN, e PTH

,

b5 ii IU li U UUl,ram o serviço. Diz-se aqui que O
amua nao entraram em negociaçoes a 'esse respeito.

J
-

r
movimento grevista teria sido íní- Rl'o, 2" (·A. N.) - Perdurum os

.
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.

l-

O
.

I
v geiro, ;,manto, cer os meros po 1-

@aO_'ess ii �
ciado pe os comunistas. Os grevis- rumores de que ° general Mendes tícos afirmam que o sr. Mendes

ij Vu tas recíamam aumento de salário:". Morais e-sá por poucos dias á Hente MOl'al{permaneeer á testa da pre-

Rio, 26 (A. N.) _ Cheg'ou a esta capital, pl'00edente do nOJ'dest(�, São Paulo, 26 (A. N.) _ Deixa- da pl'efeitura desta capital. O Ge- feiLll):'a, já tendo sido sanada a cri-

o gal. ,8a,lrlanha M:lzza, comalJ[bmte do dostacamonto misto de Natal. ram de circular os trens de CampI- ljel'al teria como compensação uma se que ameaçava a administração

Vei-o o gal. Mazza ao Rio na qualidade de enviado do com_3ndant� d.1 nas para Ribeirão Preto e para importante comissão no extran- municipal carioca.

Setima Região Militar, para dar ci-encia ao ministro da Guel'l'a rIos Pinhal. Apesar da policia garantE
acontecimonlo,s ultimamentr ocorri,dos em territorio nordeslino. On- aos maquinislas, estes em sinal de

tem á tarde, esteve ele no Palacio na Gllerra, devendo -ali voltar hoje, solidariedade aos grevistas, mi.o

a-fi�l-de conferenciar 00m o gal. Canrobert PereIra ria Costa, e apl'c- seguiram com os trens.

:sentar-lhe nesLe ensejo circunstanciado relatório sobro o rumol'USO I -

incencli-o no Quartel do Decimo Quinto RegImento de InfanLaria, sr'- Sao Paulo. i'G. (A. N.) - Logo
.diado em João Pessoa. I

que teve cOnheC1l11cnto da gr�ve c

. ._ _

- sr. Adolfo Normanho, Delegado Re-
.

I'E E-I C ITUL U r��g�a!n�eel;f��CJf���toCsa�t�n��,gl���
.

. . I grevistas ni'to sendo pasSiveI p0rém
a volta dos mesmos ao. trabalho .. ()
delegado entrou então em eontaeto
com a ordem politica e social do
EsLado, a qual determinou a inLer
venção policial. O palio da l\o[og'b
na está senelo guardado pôr um

descatamento da policia.

OE .-lRRUDA R..u!OS

. Paris, 26 (U, P.),:-- O ministro das R,elaçõe� Exter iores francés,
sr. Georges Bidault, disse que o governo "acompanhava seriamente"
° desenvolvimento da crise na 'I'chscoeslovaquia. Falando no .jantar
da Associação dos co

___rrespondentes anglo-americanos, disse Bidault,
que a crise politica tcheca poderia tornar-se "perigosa para a Europa",
por estar situada a Tchecoeslovaquia num ponto chave do continente.
Relembrou ele o Pacto de Munich, para acrescentar: "Passa-dos apenas
nove anos, Praga volta li), ser 10 centro da tensão européia Adverttu
que "nós desejamos a paz, mas não uma paz sem liberdade".

Praga, 2,6 (U. P.) - Esta capital quia, informou que o comité na

teve [un mdícío, ontem, cio que po- cional municipal ou conselho mu

deria: Ler sucedido ,se houvesse nícípal de . Bratislava f'ôra dissol
qualquer oposição ao 'Plano dos co- vida pelo comité de ação nova, que
munístas para solução 'da crise go- passou a assumir suas funções. Ao
vernamental. Milhares de milicía- mesmo tempo, um pedido para.
nos de fáhricas á paisana, mas f,'O- suspensão das imunidades politicas:
dos armados de .í'uzís, desfilaram suspensão das imundades politicas,
pela cidade encaminhando-se á ve- de Jan , Ursiny, ex-vice primeiro
lha pra-ça municipal, onde em 1620 mímstro democratíco, acusado de
os aristocratas Iéheques foram de- traição de segredos dé' Estado foi
capitados após a 'famosa guerra de feito pelo procurador g-eral em
30 anos. Bratislava - ao qüe ínrormou
Praga, 26' (U. P.) - Uma noticia "Ceteka', agência de noticias da

de Bratislava, capital da Eslova- Tchecoslovaquía.

Greve na
SUBIula

,_,.' Os salarios dos comerciarios
Rio, 26 (A. N.) - Realizou-se a grande assembléia do sindicnto

dos Comerciários, tendo sido aprovada a tabela 'Para o aumento d03
salários que o sindícato vai pleitear. Deliberou a assernbléía que o au

mento deve ser cons-eguido sem recurso á greve ou dessidio coletivo,
por meio de conversações diretas com os empregadores.

Otavio Mangabéira
.

_' «conege hsnerls causa})
Salvador, 26 (A. N.) - O Cabido Metropolitano entregou, em

presença do 'arcebispo e· autoridades, em sessão- solene no Arcebispado
o titulo de cônego "honoris-causa" a-o governador.

. r

um mar de rosas
Rio, 26 (A. N.) - O sr. Soares Filho, falando á reportagem di5Sf>

que nada ha de novo quanto ao Piaui, marchando tudo ag·ora um m3.l"

ele rosas, trabalhando á comissão elo acordo. Serão retirados o impea
chment e o' mandato de segurança interposto pelo gov,ernador .

Rio, 26 (A. N.) - -o ministro Trihunal Federal contra a Assem
Barros Barreto relator do -pedido bMia Estadual oficiou á autorida
ele habeas corpus requerido -pelo de coatora solieHando info'rmações
governador do Piauí ao Sup.remo afim de insLruir '0 processo.

Inc"rsão dos índios (lo'iguares
Recife, 26 (A. N.) - Informações procedentes da localidade de

Mamanguape, no interior deste Estado, dizem que os indiiÜ's noti

guares desf.echaram forte ataque a flechadas contra o posLo indigena
que o governo mantem na dita povoaçã,o. Os Funcionários de servico
de proteção. aos índios resi'stir.am. Porem, assim mesmo ficaram fe
ridos o inspeto,r chefe, Leonel Moraes, 'e varias subordinados cujo
numero não foi revelado.

americana�
II

.

I I t
· Santiago, (Ohile) 26 (U. P.) bárLico, declarou, ontem, o -Seguin':.

arm�n es e ame. !avels O comandante da esquadrilha na- Le: "Visto como o govêrno argen-

II
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.
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Londres, 26 (U. P.) - O chancele,r Bevin declarou na Camara dos equererá «h�be!ls tl'ipula\:ões navais, sob seu coman- treito "iDrake" entre ·extremo sul

Comuns que a Grã Bretanha insistirá 'em suas reivindicações nas

- U H
-

do, sugestão ele que o nome da ilha da América ,Meridional e o co-nti-

ilhas disputadas do Anta-rtico, ao sul do cabo de Horn, apesar das ex- -'oraIs
de Greenwich fôsse mudado para nente antártiCO são americanas;

pedições navais aIí enviadas pelos argentinos e· chilenos. Disse Bevin lU p» ilha ""Gollzalez Videla. não há motivos para se não concor':

-que a renovação das exigencias da Argentina e do Chile -e as manobras Rio, 26 (A. N.) _ Anuncia-se Santiago, 26 (U. P.) - O sr. Ma- dar que o Ohile deva extender sua

rl.e suas respectivas fl'.otas constituem acontecimentos "altamentt} la- que os advogados dos emvregados noel Barra, embaixador da l<olôm- sobera.llia territorial a tal ,parte do

mentaveis". Acrescentou que na opinião do governo britanico, est.as da "Tribuna Popular", cujo sumá- bia nesta capital, informou -onrem cOllLlllente antártico, que lhe per

expedições e decliwações de ameaças não terão ,o efeito, de modificar rio foi ad-iado para a próxima t-er- ao ministro do Exterior do -uhile, tence por razões geográficas -e his

-vs titulos e a soberania britanica nessa are-a. Di,ss·e Bevin que a Ing!a- oa-feira, impetraram um habeas que o seu país, esta,va de pieno lóricas". Larosa reanrmou outros

terra não pretendia levar a controversia ao' seio das Nações Unidas, corpus a favor dos acusados, ale- acôrdo com o govêrno de Santiago sim os direitos argentinos some

voltando a insi-stir em que a mesma fosse solucionada pela Corle 1n- gando a nulidade do processo. quanto ás reinvidicações desle 1'e- certos pontos de bases antárticas

ternacional de Just,iça. i ferenies á soberania terrilorial na ocupadas sem 1l1Lerrupção por qua-
-

E .. � Anlartica. se meio século". Acrescentou que

F 1 ""f'"
.

1.,"
- n�lno §t1perJ.n1'!" Buenos Aires, 26 (U. P.) - O suas 'Visitas á yárias capitais sul

a SI lCOU aUiOflZOIf"llOeS .

� .. "
.

- '" V_I sr. Pascoal Lurosa, chefe da secção _americanas se refacionam á próxi-

,. ..'

V
, .RIO, 26 (A. N.) - Este ano rea- do Antártico do minii3tério do

ex-,
ma conferência pallamerica de Bo-

. R,�o,. 26 (A. "N.) - A sra. Antolll� Mu.n:z Bastos, dIretora da ril-llizar-se-á aqui a segunda conferên- lerior argentino e que se encontra gotá. tendo como objeti\'o a apre

Vl�t� Dlversoes apresentou queIXa a polICia oontra ü. chef� da pl.l- cia de ensino superior de econo- atualmente no Chile em mi�são es- sentação do que constituiria "a aLi

bllcldade ela mesma, Evaldo Alvarez por ter recebldo mdevldamenLe I mia conlabilidade e atuaria' sob pecial afim de discütir sôbr8 as Luele argentina" durante os 11'aba.-

;LG_OO cruzeiros por meio ele falsas autorizações. I ó p�trocínio elo SE�AC.
'

c1i�cI'ipant('s reinvidicações no .Hl- �llos.

Intartica é terra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tAS ,I'M;PÜRTÉ'\YÕfg�7 NAGI�NATS, I Fabrica d'e Tecidos Carlos RenDuI 8.161'11,' � i_�,· Sensioei o a-umenta ocorrido na. - - - BRUSQUE _ BTA CATARINA'UI:.
,

. c�asse da.s
. rnanuf�t���s nas Pelo presente ficam' convidad'os �s senhores Acionistas d:oota se

, Sensível aume_nto, oc r
" d eiedade, para a assembléia geral ordinária, a realizar-se 1)0 dia 28 de'

importações nacionais, no perto o
Abril de 1948 ás 10 horas em sua séde social á rua 10 de Maio nO.

d,e janeiro a outunro _do ano r�é�i '1283, nesta c�dade, par'a de'libera�eIl) sobre o �guinte: ,
.

Ih
-

d Iindo, em oornparaçao 5lom ,gu 1) Apresentação e aprovação do Balanço e Contas relativas ao

"farlO as empre- pe�lo.do .de 19.46, determmandol u:;:a 'a11O social de 1947, relatório da Diretór ia e Parecer do Conselho Fiscal.,
dif'erença pala mais ,em vo u e, 2) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1948 e seus-

S2S f!ndOViarias de 2.207:387, to_nela� e, cZmeI:I>OvsaIOI', respectivos suplentes;.... • 0IiclaM I rua 1* ti li ! I de 8.834,3 milhões oe cru,' 3) Outro" assuntos de Interesse socialPÜIIIIt .. 5 SEGUNDAF",..-nA E'''''' e outros dados ha "JOUCO "i:i " •
.

- =.n..a �:-;�� .

,L .'

" 1 Brusque 19 de Fevereiro de 194.8.
� RUB&NS A. RAMGS

7 �!� Sá-o Oistóv1io-..;;.. L&gtma e�1Lr.egues a pu:bhcIelad� pelo Se�· eass.) Olto Renaue _ Dir-etor Presidente
,,� • DiJl...Ger..te 16 horas. ViÇO �e EslaLls�lc.a E-c!:molIlIs,a e FI-

Guiitierme Renaux _ Diretor Comercial.SRI__8'l'I 'Auto-Víação It<iljal _ Itajaí � )5 bo- nanceira, do MIlllsDérlO da _ii azencla
llIMer tI.�.: ExpresSG Brusquense - Brusque - órgão integrante do sistema do L

__"�""i_""�..",__,_"__�...""�",,,)I;'_,<,,,_l!W'

a. D'AiMASCEN. DA. SlLY,j ra.sÊ-xpresso Brusouense _ Nova 'PJoen� B. ·G. E., permitem verificar quais l B
.

•��(/=� _��V1eq� Catarlnense - JOOwll� �!q��?��ut�:Sl�t�ed;�ai.�SSi�,fl��l���: 1 OOMPl\NIDA $\iJJANt�l� Ui� �'.4l�>IF �cw. IM I:m.p?eai.: - 8 001'&5.
va-se que coube à classe das manu- i

H;t,QrJM CABRAl D4 SIL1I'I _A5u,toh'o�� Catastnense - Cur!ttba faturas o pr-incipal ónus no saldo ��,ja�ft � tiH� -'- ·tt.;..�y � Â. � $; �.

R�esen� Rodaviárla S,,*Brastl - PÔ!'to A�e negativo l'�isLJ'ado até outubro, 'mf;jj1f!H(�iiIP � !f]$$,l;'h�?��'t?'�� I;,'A S LARA 3 IlO!'a8, No'" conjunto dos produtos relacio-
�_ leaad.o.- Dantas, 4' _ to Rapído Sul-Bresríeíro - Joinviie -

nados nessa rúbrica, despendemos, CífriJiIfi da Bel;;m:() da 194,t i
. .Bd",

âs

A�:�:�Y����:� Pôrto Ale- ��te�e� ::fSesdieq��4��'5j'��:i�0mi� l!N·�GAs..��t�,JRD..r. gre - 6 noras, , oulubro de 1916, devendo advertir. CA,PITAL E f<�ESH,l&?V,l\,,? Oro 80,90o.6oõ.30

I,:&laareHpe à� OUveira. 211 _ _�ut���� Catarmense - Cur1tiba
se oue sóruente êste excesso ultra- R�!lpOM6bmrl«f'iN c-s 5.978:401.755'197

.,

8- and1lr 'Auto-�!-a,Ao Catarlnense - Joinvlle passa o valor global das importa- R('ct!t� • 6i .053.245i30

I
� 1-..873 - Sio Pnlo ,- 6 horas. ções de artigos manufaturados nes- Ative " 142.,176;603,80'

""SIN'_.S
! _A�t'h��fãO catartnenss - Tuba'l'â'o

i
se úll.imô70 1PeJ:íolhd�e's o{le�ural:']Zp�;�O�n- !

',.i".:.,:.,'.AO' 4MV.an.
.

Expresso São Cristóvão _ Laguna - cara él.), -,]. o '
' L '", u.,- I 7 eH'" 3 'Na Capital '( horas. I Enl re as vár-ias dezenas de pro-: \

S!�'?l",rro� f_.'8\I,'" r .. .>' �linmv� lu !H'Ü� 93.68 ."�I:I. O
"

A:II<IiIt •.••••_..... (h·� SI._ �rêsa Glória - Laguria - 7''12: dutos ria ref"rida classe, rarOs. 1'0-1 i R�'I!;"",�""�,,, ';":'-�-;":>� .. 76 136.401.3 ,().20
i.t1U':\ilstll'� <Cr{i 41M e �:pr=i!!'Brusquense _ Brusque _! ram os (jl1C aellsaram c1ecré,�Cln](? 1
i'd.lII_r-a •. , ... Cr$ 1i,>tI l6hores.

'

inas jm]_)()rla\'ves de '1947. Conin-lI ,l),'
t\!r", .•.... ,..... era '.e� j' Auto--Viação Itajal - ltaja,' - 15 bo·: buiram com as maiores parcélas, ; (} p·t( :'I""; , 1\

I,�
�.r. aVlllso.. Cl"3 9.lI� /aiiãPido Sul BrasilelPo _ JoinvUe _ u

I nos aumcll Lo,', os :1parelhos. (�e rã· I 1 D,!. Pampt;Jl� a'U'Ir-< f!'h�l�'e de Ci'iIH'",il:',._;., Dr. B'rallCISCO

,;No btf)!1ot .5 e 14 ho-ms, I dio para uso domcstlco, radIO-VI' ; de Sá, Ania:o h!Q'I�ai'n!. Dr. Jc�qt;iro 8i;netc de Araujo :'

�19' •• , _. "" . ' C� lM."
.

" ,QUA.RTA.FERA Curltiba' trola3 e fWPSEôrios (12:1,9 m�.ihô�s ;. to jY(J�é Ap.r.. eti!-
lO. Auto,VlBçll:o Cata.rinense I de C"TPj"O< e'n 1 Ç)!.6 e 373 o ml- � �

I
h�re .,'" " Cr$, -... - 5 horBlS. I

",-,

'!)',-\
' "

"

(',y
,

_.'��--.--� m ••

�;.;,,�e8tre .. H •• Cri l.!t(il4'; 1 !_A����:�ãe Catarmense Joinv� I !��� I cl�r;�I�1'e�1;ta�S ��lr.tq�l���íli-�'S
<-,> - C" -'" ''_ "r"if.�"·' """,••��"".!,.>",.,-"_,;:;_.-<,,��,--='''' ...

1IINi_ I ce ".,'
C'_ L ,0 d'

l
·

d
1II......·r. aV'IlI'lS .. Ir" ,",W. r A-utoN-la�o ata.rmense _ aguna i (1.014,3 miJobi'ies e crUZeIros, eml Iii"" r.·.·� �'

..
q O I

·

t) .' ! - �����'tBrasileiro - JolnV'ile - às I 194G, c 2.,12t�,7 �ljl}�ôe;:;, :111, n! g!m ;
I t�1'n IfIlr:! f!� � Ü�.:· U'l.j� ��., 'e'.s e' II,''. I I . a��:".f hheÍ98 liJ$'diSDl<t ;o;�.lttI'1l1-�� I 5 e 14 OOroo. los autolllovClS Oe Luda e�peule ... Iii '�p"

� if:: ��lí ''>':i "

, ..

� i
•

Expres-so São Cristovão - La�una -I (5595 milhões ele cruzeiros, em � iIJ ri UVil
� ....." -'- i IJ d, I 7 horas. 19"6' e 17858 milhõeq em 1947' .

I'
..... .......:ns S, IIIU'IlBi 11

'Expre.sso BTusquense - Brusque ,f,,';, "',,' , Linha de tran!!.porte �o:lebvtJ entre
,fttfhUeados. não I!"n'�" I 16 heras... OS acesso.f'lo� 'para aut0J!l0velS FLORIAJrMPOLIS _ Xa(lecó _ Joacaba _ LaJes e Bmn Rebil'O &

devol"ldO«.

I'
Amo-Vlaqlm .lllaJal - Itaja! - 15. ho- (194,6 mIlhoes de cruzell'OS, ,em n.:,_n V '

'" �...... - ra.. 3 'Ih-' 1947) v_"- elsa.
.

"" ..ulJe.._ nao se irMijl.1Il; 'ÉxpJ'esso Bru.squ€nse _ Nova Trento 1946, e d47'5t, mf:, oes, .emalm nte SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feip.as às 6 horas ds-,
.ubmllll peloo coneeitN

_>_ l6;. heras. Além es es �guram LgU .e
c manhã.f �Jn:ltfdc.@. nos artiro" I' ( �rlll Sul Brasil - PÔl'{'o Alegre I com fort8� acrescIIDos os obJetoc SArDAS DE XAPElCó: Todas às 28. ['{liras às 6 hOI'aS da manhã.

, aerdnd.. _ 3 horas.
QUINTA.FEIRA de �utelarIa e .ferramentas, as ge· INFORlfAÇõES NA: AGJ!:NCIA GLORIA.--�- -----,_

Auto--Viação CataTinense P&rt1ól ladeiras e refrlger�el�res, os ger�- Praca 15 de nGvembl'o, 24 _ Florjanóp-olis - Fone f.43f.
Áleg're _ 6 horas. dores e motores eletrrcos, e as ma-

de A::,tO.Vi>ação Cata'Pinense euTibl'ba quinas motrizes a gás e ouLras mis-
-;) ho-rlll!l.
Aut-o·Vle!:âo Cat&rln.ense Joll!:vYe Luras.

. ,

- 6 ho1'li'!. ,A cl:::sse dos gêneros alImentl-
f Auto-V'iaçâo Catal'inense - 'llu:barlro cios aparece com aumentos maio·
,_ 6 horas. res do que os refer,entés a() con.jun-

Pessôas OOpalte!l �m � oe- '_A�raV�=. C&taFlnense _ h-aguna
to das matéria� primas. !'- farmha Troca-fia ou vendo'se bem ótima coleção da moeda. de prata,

�
locação pera trabalhaI' �a� ExpNSOO São Cl'i9tovão - Lawma - de trigo e ,ao tngo em grao corres.- niqueI, bl'OIlZe e cobra. do Imp6rio e República. Cartal p;r obséquio-

•• ." hONls,
. pondem 1.475,5 milhôes de cruzel- poro Geta jornal, paro Numi�mátioo.

-

::�::ª;�z: :��-::��: � I �f�?{:.Z::;�:"!�hl:��:;���g�, --l;i�t�r-ln --d�.--- -ri;r"-"ft'II·�"I��"t""i"C··-;em torno ria; ei� ettadae. Râ'pido SUl Bllasileoo - JQln� _ às (compTCcnçlIdo sempi'e o pCPIodo rtJ�!� IÚ; í\!U UU �� U!' li U I K
-r., .

� e 1«1 bmss. de janClro a ouLubro). "Carias de pTÓfN'1ie :pnnht:>, IA JlO8- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapeoó - ás
Quanto às .mat.érias primas, são

lIivel aecm.panoondB fo� para ,- 6 OOl'aB.
os combuMívels que mais pesam

ex. PMta-1 :a�. 5 - i!r� ,

Rodovmrla ��f�� Pôrt.o Aie!fre figurand? a '. g-a.sol�lla em pr�m.eülQ-
. _ 3 'Ilooas. lugar (2n5,G' mllhocs de cruzelTOS,
�;";,;"".,:,:,;,,,,;,�, AU'iJo..Yta<:ão �tnen.se 0urflIitlIa em 19!LU, e' 535,8 milhô.es, em ...

� ,

_ ��'oo Ca1lal>h:l<Elnse J� '19/17) seguida de perto pelo, carvão
I "'À� '_ 6 roras. de 'pedra (281,1 milhões de cruzei-

�f'\lt\�. AU'to-'naçOO �nse _ r- 1'08, em '19!f6, e 539,1 milbôes em

A C'C'""t .II. "'",r'(:> - 6,36 bonfs.. • 1IH7). Os óleos combustíveis
1""\J..;;uI"'f� � � ExIJT'l*lSO SM Cr1st<.Jov{\o - L&g:tma _ fuel" e "diesel" - e os lubrifican-
RedJ.a.rn.em. imediata-

S men"e q .......",,,,,.........9 :r'''''''-
ras. elas sensivelmente acrescidas ,em

I
.. �...�.....,... .. .., � B!'mqUen� �-.e 1947.

�ularidade pa entre.ga 16� &J1 Bl>asllai1'O _ JatnWle _

••••••••••••••••••••

de �eus ;:or<na�. t' às 5 e 14 hoTa-s. I.. I
..

rI i I A�Vtaç!\D ��ense - Oulldru A liNe eza e
'�'���,:���-� ....��- - 5 � .....

Aviso aos Is dantes à€��d�,��r�leIiro - JomW� 8brigação.

- 6 horas.

o ESTADO

Ordenado
(R$ 2.500,000 mensaes Moedas do· Brasil

----

Brevemente iniciará serviço especiclisado com

moderno maq.uinario
Rua FeHpe Schmidt 60. - Tele'O:le 1577

,

li ,,]' , [iUnnli �m.JA AÉREA
\.,. .I)�sta(amento de Base Aérea de Florianópolis

Em �O de Fevereiro de 1948

Faço publico·a todos os Cadetes da Escola de Aero-'
náutica, em férias nSl>te Estado qf:1e o ano letivo daquela'
Escola terá inicio a 5 d� Abril, devendo os mesmos se apre
sentarem naQuele Estabelecimento de Ei1sino até o dia 20
de Março, cc;[orme comunicação feita pelo Comando da
dita Escola de Aeronáutica.

SEBASTIÃO BARROS
Asp. Av. Res, Conv. Aiudante

.......................................................... ,..

. .. .. .. .

ME'l'ODO:
Mad9fiH.i e Efh:;icnt�

A mulher tem oJ;lrigação de ser

,bonita. Hoje em dia' só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfeI
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme d.e alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se

caracteriz.a po,
r sua ação

ra-, i
pida para embranquecer, afinar e !

, Irefrescar a cutis. ,l
Depois de aplicar este creme, ob-

_ , , _ , _ _,

_�
.. _,. _-_.__ -_ _, .. _ _ _ _ _ -

serve como a sua cutis ganha uml' _
- _

ar de naturalidade, encantador á 'lUER VESnR·SE COM COtUORTI E ELE(j,ANCIA 7
vista.

r
f.
;

f,

[
1

elambert
Atende dia: e noite

Se rico. q_l'G!'is ficar
De mod6 heil e legal
Fazei hoje Uiffiltl inecriça-o
No CJ'&dito Mutuo PsedkJl

Viacii'o aéreà�ra
• f tO
S�NDA·J"EUt.A

VfMig _ 16,>ro !'Iol'Q(; _ Niort.e.
Pa1-.air - 9,50 horQll - Norte.
Real S. À. - ás 16 bom;; - Nane.
Cruzeiro do Sul _ Norte - 13,55 hor&B.
Real S. A. - l'1,3() OOl'af; _ SUl.
Panai? _ 9,00 bow!6 _ Norte.

TlOOÇA-FELRA
�ig - 12,00 horas - &ul.
,Pa,nai-r - 13,07 horns _ Sul.
Cru:reiro do Sul 12.00 hOllail

Nort-e.
QUkR'1!A·FE]RA

Cnvzei'!'O do Sul 11,00 hOllas _

NoP!;e .• '

,

Reeíl g, A. - ás 16 horas - �l'te.'
Varig - l2,(tO horas - Sul.
Real S. À. _ 11.30 horas _ Sul.

QUl'N'JIA-l"':ElRA
Pana.�r _ 12,17 horas _ SuJ..
Panalr - 9,50 Jlro!oas -. Norte.
Varig - h,40 ooras - Norte.
Cru3e'i;ro do Sal - J:5,ao hf:lms _ SD1.
Cru�eiro do Sul _ Norte - 13,55 horas.

SRX�
�I!rlg - ll,-W OOros _ MoiI1IQ.
Ri!6l S. A. - áe � 00!lai! - Norte.
�s.a.-��-SItl.
pr�, 6:l � - � lIt& - lIbne.
ParnitP - ��_.. ,

CnrllBiro do Sul _ Nor1lil - 1;l.,55 hortm.

=.--:.:Jiiw�
P:imJa1io - m,01 troI;l'S _ !M,
OruzeIrQ (fu Sul - I1.00 hs. - BW.

ello
PROCURE A

alfaiataria
A pele que não respir-á, resseca

e torna-se l�orrivel1Uente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per·
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos,· as man

chas e asperezas e a tendência pa-
'ra: pigmentação. .

O viço; o brilho d,e uina, péle vi
va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
É um produto dos Laboratórios

"�lvim & Freitas, S.)A.

Rus Felippe S::hmidt 48

COM'iF,RCIANrE: DIl tml U.
Tro à .B'llil�:a 60 Ctmtro lte&
dénrloo Xl .Eftl 'FG� �
trlbumts,�� ,. Sltt..mta.
ção 'C"�1 (r� �"l!\'lll
de tilFIl:;]h?, ,1

.

L· .("Cll'l;t)� 'Pl'ó"UV!'Q'" 4$(-
C, :A. XI do F'0v*�iro). ; J

....�.�..:- .

Correspon.dencia
Comercial

.confere
í)iplcm�

t ••••••••••••••••••••••• <I •• �

•. ••..•• •.•. ••..

!":"

O VALE 00 ITAj"Al··
Proourem 'lUa ,A.g$�efu·

, Progr{J6fJ�,· •

LI\TRARIA 43, LIVRARU
ROSA

.

DIREÇl.l{O:
.

�mélia M Piuozzi

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�, J-

'180 vidros de Caixa de Esmolas aos Indígeates
-miiH
Pôrto Alegre, 26-"(A. N.) _ A

de Florianópolis
"'--t' o

«Ó Delegacia Especial de 'Cost�, .Realizou-.... no dia 2'3 do corrente, na. séde de Assistência, Secção de

\AHI zn ua ESTADO fa """�_ EN'LAlGE SLL-rr,v.T'R A DE SOUS
-� • C

.

I '" I I d' FI Santa Catarina Cr$ 18.006.cc

"""...
"

".J2JlJ :l. 'A efetu t
.

'd d'r
na aixa e n.srno as aos n rgentea de o-

!Clo dis�ições de' valiosos li,- QUINT.!\!NA BRITl'O _ .ou, on. em, apos rapi a ,111- rianópolis ", á Avenida Hercílio Luz n. 20. da subvenção estadual Cr$ 30.000,01>

'�1lO5, ineJU6ive romances mo-
Realizar-se-á sábado, dia 28 do �encla a ap�esençã'O de grande qu/m I Edifício do Albergue Noturno Santa Catan:

�i entre as pessoas que
corrente, o enlace matrimonial da r tidade de VIdros com o rotulo de na - a sessão de Assembléia Ceral, prévia

� de seu cadastro·.....,.- Senhor-ita Mar-ília S. de Sousa, filha "Cocaiana Merck", que se encon-
mente convocada para leitura e aprovação de

�._1
....... ddo �r. ?esembar,gaTcl?r Alcibiades S. trava escondida numa casa de Ave-

Relatório-prestação de contas do exercício de DESPESA:

�. ,e Sou"a {� Dona Nair S. de Sousa, . ..,

1947 e eleição da Diretor.ia e do Conselho De- distribuição de 2.757 esmolas . Cr$ 141.340,00

As �as que ainda nilo com o 81'. Anlônio Carlos Quintaria
nida Cascata, no bairro da Glória. liberativo para o biênio 1948-1950.

comissão de cobrança das

ihJaiam ,pree.ntliilido O oaupori
Britto, fi1ho da e_xma. viúva Alice Revelou o delegado Ivens Pacheco Aberta a sessão ás 15 horas, em 3" convo-

mensalidades Cr$ 7.994,&c

,€IIIUI, dMuiamenie pub.Jioa-�s
Quintana Britto. titular daquele orgão especializado cação, foi lida e aprovada a ata da sessão despesas com o expediente da

,�""",:;r� 4_� lo, a ,("'''a, ,_::.�_ O a,t�J civil terá lugar- ás 9 horas que se trata de cocaina verdadeira' mensal realizada no dia 16 do corrente, " em
Caixa Cr$

� _"'''' 8..... LIGoI.U na resi dêrrc!a dos paIs da noiva á .,' seguida .o sr. Charles Edgard Moritz, vice- despesa com a manutenção do

,�.dO-ge, 'a84lim. a concocre- TLI� Almirante Alvim 16, sendo pa- sendo apreendidos �80 vidros - de president.. nato, por ser o atual presidente da Alberg�le Noturno c-s

� a tão interessante inici _

drinhos por parte da noiva o dr. urna gra�a .cada unidade. ,A_ssociaçao Comercial, no exercício da presí-

tJIIv.a rea.Ju.ada b fl. Fernando EmIlIO Wendhausen e Se- Os prrmeiros vidros do terrivel dência da Caixa, apresentou, o 'Relatório- Total ',' Cr$ 156.993,00

'. da UVIlA
SO O patrocl-\ �hora, e o sr, Professor Lourival tóxioo forrou encontrados 1

prestação de contas do exercício de 1947, que, verificando-se, portanto, ° superavit de ....

�;n:._..L.. __
RIA ROSA, à, Câmara e Senhora, estes represen- guarda civil n 662 1

. P: o lido pelo l° Secretário, foi submetido á dís- Cr; 9.277,50.

�[,#u.rv n. 33, nesta Capital. tados pelo sr._Roberto Mundell La-
,-

.

. ,
. o�o .apos er cussão, inclusive o respectivo balanço, tende Contém o referido documento, também as

X X X cerda e Senhoeita Zilá Nícoüch da este transferido residência para a sido aprovado unanimirnente. seguintes informações, que transcrevemos por

MENINA ALMIRA Sü,:a, e por parte do noivo o sr. Ro- referida casa da Avenida Cascata, No interessante Relatório aborda o seu sig- nos parecer interessante trazê-Ias ao conheci-

Festeja mais uma primavera ho-
gério G. da Costa Pereira e Senhora, que se acha situada nos fundos d

natário oportunas considerações em tôrno de mento dos srs. contribuintes da Caixa de Es-

e sr. Ne!30n Nunes ,e Senhorita AD' I
_

o
problema da mendicância na nossa capital e moias.

,)e, Il graciosa menina Almira, dile- lolanda Quintana Britto. I

rmazem .OIS rrnaos,
..

termina êsse tópico com as seguintes pala- "Em 1944 socorriamos 61 indigentes resi-

.ta filha do sr. dr. A. 'Damasceno da A cerimônia religiosa terá lugar "E� seguida, a�uele policial deu vras : "Como já disse antes, a nossa Sociedade dentes fóra do perímetro urbano, cujo número,

,;,Silva, consultor [uridico da Secre- na Catedral Metropolitana, ás 9,30 ciencia do ocorrido, ao delegado jamais se propôs a extinguir a mendicância atualmente, está reduzido a 40. sendo que as

G1aria da Viação e Diretor de Reda- horas� sendo padrinhos, por parte Ivens Pacheco, que esteve no local nas "ias públicas da nossa capital, nem pode- vagas têm sido preenchidas por indigentes re-

.ção de "O Estado". �a noi va� o 81'. des. Alci:l�.iades S. de em companhia de vários inspetores
ria a tanto se atrojar. pois é essa uma das sidentes na cidade.

::sousa e SeIllho'ra, e sr. Joao PedroS.'
modalidades da assistência social cuja solu- No mesmo ano, no qual se processou a mo-

A inteligente aniversariante será de Sousa e Senhora, e, por parte
e da nOlirSa reportagem. ção incumbe aos Poderes Públicos. O que a dificaçáo do sistema de distribuição das esmo-

smuito abraçada pelas suas numero- elo noivo, o sr. Armando S. de Sousa Nas buscas ali procedidas, foram nossa tem sido e quer continuar a ser, é uma Ias, que era feito de dez em dez dias, passan

-sas amiguinhas. � exma. viúva Alice Quint�na Britto, localizados mais de cem vidros, I
auxiliar voluntária na 'Solução desse .magno do-se a fazê la mensalmente e aumentou-se pa

MILTON DOS SANTOS GARCIA [ep.resenta,da pela Senhorita lolau?a num total ele 180 que estavam de- probl�ma. para o. q:le, entretanto, lhe e Im- ra Cr$ 20,00 as esmolas aos indigentes de fo·

Quultana Britto, B sr. Lauro BattIs- _

' prescl11d,vel o maxlmo �e ef,caz amparo dos ra do perímetro urbano, para Cr$ 50,00 aos

Na data de hoje comemora seu totli e SeIllhorita Carolina S. de VIdame.nte ocultos. aludidos Poderes, das Indústrias, do Comércio, residentes na cidade, sem dependentes e par..

.�aniversário natalicio, O sr. Milton Sousa. Em torno do caso, as autoridades dos Estahelecimentos Bancários e dos parti, Cr$ 60,00 a Cr$ 129.00, conforme o número

.,dos Santos Garcia, ativo gerente do "�I?ós � cer,imOnia o.s nubentes se- policiais estão realizando investiga- culare., nã'o só materialmente, proporcionan' de dependentes, de um a mais de seis, o total

><Crediário Rnot, nesta capital.
gLllrao .vla _aerea para .pôrLo Alegre, ções para apurar a identidade da

do-nos maiores recursos financeiros, como tam- dos nossos socorridos era de 118, em média

onde fIxarao reSIdênCIa. r
.. .

bém. colaborando conosco nas medidas que mensal e no exercício ora relatado foi de 229.

Ass'Ociando-nos ás' muitas mani-�""...............�� pess'Oa que a I res1dIa antenor:n;ren- t.emos solicitado, no sentido da repre.são da Deduzido o número ae indigentes de fóra

:festações de apreço que lhe s'erão te e verificar a possibilidade de ter mendicância exercida por moradores de Muni- do ,perímetro urbano. que é de ,.40 e só rece-

-tributadas pelos seus amigos, en- .Eduardo Luz o mesmo qualquer conhecimento cípios vizinhós, da falsa mendicânCia e do bem Cr$ 20,00 mensais, por não-se levar em

viamos-lhe sinceros v'Otos de muitas e sobre a presença da cocaina encon-
afastamento dos mendigos do centro da cidade, conta o 'número de seus dependentes, e isto

Hilda Goubfct Luze trada.
. o que constituirá ótimo auxílio moral". porque, em tese, não deviam ser socorridos

.\felicidades. • k Encóntram-se alinhados no aludido Relatório pela Caixa de Esmolas, verifica·se que são

STA. DALVA MACHADO partíaipam oo� pountN e Outras diligências já foram ,d'e- os seguintes dados referentes ao exercício de 189 os indigentes residentes no perímetro Itr-

pouoa. de Iluas rQ1Cl�õ" o . 7

I
termmadas pelo Delegado de Cos- 194, não só quanto á Caixa, como também bano, por nós beneficiados, sendo que 129 não

nascimer.t.. de IIU':'

f�i_;n,�Q._MARIA HELi:IfA tumes em torno do caso, inclusive
ao "Albergue Noturno Santa Catarina" por têm dependentes e 60 têm 169 dependentes.

24.2-48 a d.etenção .de dois individuas que
ela mantido; Quer isto dizer que a nossa Sociedade, na

RECEITA: realidade, e.tá socorrendo a 358 pessoas resi-

f'Oram apontados como negociantes de mensalidades Cr$ 85.974,oc dentes na .cidade e mais a 40 morando fóra,

de tóxicos, naS zonas do meretricio. de contribuições diversas Cr$ 21.438.00 no total geral de 398 pessoa....

de juros bancários Cr$ L258,5, Esclarece ainija o Relatório que, entre os

• ••• _. • •• •••••••••• •••••••• da subvenção municipal .. o. Cr$ 9.600,oc 60 socorridos, -que têm 169 dependentes e que

Ca.fé Ot t;:, uaduz qualida.d�! do auxiliá da Legião Brasilei- residem no perímetro urbano, alguns deles,

P:aç'Cj-o ao "seu- fornecedoi!'. ra de Assistência, Secção em regra, não deyiam ser amparadolÍ peJa

Caixa porque são pessoa.s válidàs e que tr<t·

bal!lam, mas é tão pouco o que ganham e tã()

numerosas as. suas farnifias, que passiveI não

era ficar-se indiferente aOs seus reclulnos de

assistêl)cia. Quanto á estes, .a Diretoria e5�

em erltendimento ,com a novel "Açãll" Sod,al

Catarinense" no sentidó de serem por ela aro·

parados, visto como não são própriamente

indigentes, única -modiilidade r,j� n�ce�sít,\dos !lo

que a. Caixa se prOPÔ$ oe ãnÚlaraÍ'. ' .. �iii;\
Qup.nto ao "Albergue Noturno Sal1\à Ca

tarina ", dependência da mesma Caixa, assim

se manifesta o citado Relató�io:
"Durante o exercício de 1947 O .A:l'bergue

Notnrllo funcionou regularmente, tendo sido o

o � ft�astecj.eDtl
do leite
.Rio, 26 (A. N.) - O wbasteci

menlo do leite desta capital nada
sofreu com a greve da Leopoldina
devido a terem sido organizados
comboios especiais na .central do AMBROSINA VIEIRA

-

Bp:�Stil NiJ.)ara daPcanhla rOEleitl� e_!ll Ocor":,eirdo no dia 28 do corrente o sexLo���sO!Sfalecimento de
OI o ovo a .UH l,a.. �m I-?,açao sua _querlela t; inesquesiv,el Mãe, sógra e avó AMBROSINA VIEIRA

com ess�s ,comboIOs ,fo� orgamzado
I SIMoES, convIdamos aos parentes e amiO'os para assÍstirem á MfSS '\

um serVll�? det �apm!nthOeSNque tra-

\
que será ceJ.ehrada nêsse dia, ás SETE "'toras Tla Catedral l\�elrop' t')"

zem o elLe a e OI' o ovo da l't
.

t
- ,

., - ,'1". -

C h I 'lh dIana, em, In "InçaQ a sua alma, a,gradeuendo antecipadamente
, un a, e evam o :,asl' ame �re- _ '_, "

Severo Simões e Família.
"

.

torno para os proautores •
: ., I ,: ,�, I, '."". João V S:m -e F 'l- ","

-".,.1.. �'- ,-,'
, ' - � .�3,�,jU,�h.:":bt.Ri� _�. ,t:. O! �. __(J,m.tt_çt..l Ji{��,áLJ_iiÜJ;<;l1�L.

Vida Q -alcOOI,

Deflui, hoje, o aniversário nata·

,Jicio da gentil sta. Dalva Machado,
,filha do sr. Astrogild:o Machado co

::merciante' nesta praça, e aplicada
.aluna do I:p.stituto Coração de Je-

;:;sus.

A ,distinta aniversariante será

muita homenageadll. pelas suas nu·

,merosas amigas.
SIA. JULIO N. HERREAA

Decorre nesta data o aniversário

'natalício da exma. sra. d. Aurora

_Mmeida Oerrera, esposa d.o sr.

.Julio N. Herrera, d.istinto consul do

Uruguai em nossa oapital.
Juntamos as nossas ás muitas

:'homenage.ns que hoje serão presta
..;das á ilustre aniversariante.

FAZEM ANOS HOJE: POLYPHENOL
- a sra. Zenita Campelo Coelh'O,

,esposa do dr. Luiz Coelho de Sou- O da atualidadeDesinfetante
::za. Tel'l'or dos mie'ooios, ache-se

à venda n��t P:"I;ÇJ
Pedi:ks a j. MARTINS &
SILVA. R1ll8 JGãJ Pinto, t6

Caixa' P01ltal n'. 332

o menino Gilberto de Oliveira

a sta. Silvia Gouvea, filha do

. :'81'. José Valeria Gouvea e inteligen
te aluna do Colégio Coraç.ão de
.Jesus.

- a sta. Ione da Costa � Melin,
funcionária do. 1\1inistério da Fa

:'zenda
- a sra. Maria Benoni Lenzi, resi

"dente em Itajai.
i, - 'O menino Antônio Carlos Es-

',:pin.dola de Oliveira
- a sra. Algelina F. Pizani, es

'posa do sr. Clodomiro Pizani, fun

.,;eionário federal
- a professora Nilce Lopes

..
.Almeida

Farmaeiag de p'antão
DURANTE O MES DE MARÇO ES
TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN
TE FARMACIAS:

·6 Sábado - Fármacia Ranliveira
- Rua TraJano.

7 Donlingo - Farmácia Rauliveira
- Rua Trajano.
13 Sábado - ,Farmácia Sant'O

de' Agostinho - R. Conselheiro Mafra.
14 Domingo _ Farmácia Santo

Agostinho - R. Conselheiro Mafra.
20 Sábado - Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.
21 Domingo - Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.
26 (Sexta-feira) - Farmácia
Fé - Rua Felipe Schmielt.
27 - Sáhado - Farmácia -'Mo
derna - Rua João Pinto.

28 Domingo _ Farmácia - Mo
derna - Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita
á Rua João Pinto.

- a sra. Maria de Lounies Meira,
.,esposa d'O sr. José Meira, gerente
dos Mohinl�os Rio Grándellse, em

::Florianópolis
'- o sr. João Vieira Sobrinho, de,

�'Lajes.
NASCIMENTO

,

Jaime é o robusto garoto que ôn

c.lem na Maternida,de� veiu enrique
."cer o lar venturoso .do n'Osso co

:t�rraIleo Sr. José Baião, Carto�'a
,fo do Departamento qe Geográfia"

. ·Geologia, e de sua Exma. esposa d.
-Norma Brasil Baião.

Ao galante Jaime os noss'Os votos
. ,.de felicidades, extensivos aos' pro

_!SenHores.

JOÃO V. SIMõES
E.ncontra-se em Florianópolis, o

sr. João V. Simões, do alto comér

Jeio de Vitoria, capital de Espirito
.Santo.

S. S., que vem em visita a seu

irmão Severo Simões, tem sido
.muit9 cumprimentado entre nós.

"O Estado" deseja-lhe feliz per-
"-manência em nossa,cllpital. .'

Total Cr' 166..270,50

78+,8c

6.873,40

seu movi·

-:. t'1i {\ 'ti;

Os S1's. E. ANDRIANI &: ClA. LTDA., fabricante.s das afama
das telhas francesas marca ARANHA, têm o prazer de comunicar
aos seus amigos � fregueses, que, dad.o os ótimos resúltados al

cançados com o seu novo sistema de "queimação'" - (maior e

melhor produção com redução de combustivel) _: acham-se ago
ra em condições de fornecer os seu� produtos a partir de tre?:en
tos cruzeiros (Cr$ 300,00) o milheiro. seguinte o fseu movimento:

ALBERGADOS:
Do sexo masculino� aduitos
Do sexo feminino, adultos

21li

179

130Caixa Beneficente
."

dos FII8�lolarl'8
Pnblicos de Santa Catarinl

ASSEMBLÉIA GERAL
De ,ordem do senhor Presidente ,são conv.ocados os associados

desta Caixa, para compar,ecerem á Sessão de Assembléia Geral 3, se

realizar no dia 28 do cprrente m�s" ás 15 hora's, na sédB do Clube dos
Funcionários Públicos deste Estado.

.

ORDEM DO DIA
Leitura, discussão e aprovação dos Estatutos.

Ildefonso Linhares, Secrelári'o)

De ambos os sexos, menores .••...••

525'lota! .

PERNOITES:
Do sexo masculino, adultos . 2.121

407

315
Do sexo feminino, adultos ..•.....•

De ambos os sexos, menores •...••,.

. Total
\

. .
2.843

Comparado êste movimento com o de 1946,

verifica-se ter havido mais 132 albergamen·

tos e mais 363 pernoites em 1947.

A despesa com o Albergue superou a

1946 em Cr$ 977,10.
De 1941 quando o Albergue começou

de

deMissa dia a

funcionar, até 1947 inclusive, o

Gilberto Guerreiro da Fonseca, JamUe I
mento foi o seguinte:

�oabaid Guerreiro da Fons.eca, Flávio ALBERGADO�.
T d C h M

". Do sexo masculIno, adultos 1.590

avares a un a elo e I�aura Tavares, Do sexo feminino, adt1ltos 589

da CunAta Melo, ,convidam às pessoas ami- De ambos os sexos, menores .

EJuerida e saudosa mãe e sogra
Guerreiro da Fonseca PERNO���S:

; 2.581

Do sexo masculino, adultos 15.496

402

�as da

Noemia
para assistirem a missa de 3o_0 dia que em intenção de

da sua alma manda.m rezar amanhã às 7 horas na IlireTa de
Santo Antonio. Antecipadamente agradecem a todos que
comptirecereTn .!l este ato de fé cristã.

Do sexo feminino, agultos 1.841

De; ambo SOS sexos, menores 1.127,

Total .......... , ...•
' 18.464

A despesa com a manutenção do Albergue,

nesse período de sete (7) anos, foi de , ....

Cr$ 44.240,20 ".
Concluindo a sua exposição o sr. Charl..

F;dgard Moritz informa que (l'5.·r1inte o exer

cício relatado foram realizadas 14 sessões,

sendo 12 ordinárias e 2 de Assembléia Ge·

ral, e agradece aos seus companheiros de Di ..

retoria e ao Conselho Deliberativo, bem como

ao Comissário de Polícia sr. Fúlvio Paulo da

Silva, Encarregado das sindicâncias e da diB

tribuição de esmolas, a preciosa colaboração

que lhe foi prestada.
Em seguida, de acôrdo com a ordem do

dia ,foi procedida a eleição da Diretoria e do

Conselho Deliberativo para o biênio de ... -

1948-1950, sendo reeleítos l° e 2° Secretários

e 10 Tesoureiro, respectivamente, os srs. dr.

lIeitor Blum, Tie. Alfeu Linhares e ,vlahoel

Galdino Vieira, e eleito 2° Tesoureiro o ·sr.

Alvaro Soares de Oli.eira. O Conselho Deli

berativo ficou assim constituido: Sr5. Sidneâ.

Nccetti, ]\tranoeI Viei'ra de trela, Firr!líno·
Vieira e Alhano Leal rceldtos, e Bento Ag-ui ..

do Vieira, Rogé:-io da Costá Péreira, E5peri ..

d'ião Amim e Migue! Datlx.

IssoclOGã.8 ISDtrila «Dlreo de JIIDI»
o
Na confo'rmldade do que dispõem os nossos Estatutos (arts. 6° e

1 � e seus parágrafos), convoc,o, pel.o presente, a todos os ,sócios efe.
tzvos para. a Ass,em�lél'a Geral a realizar-se no dia 29 do corrente mês

de_. [i'eyerel1'o (Dommgo),. ds 10 horas da manhã, na séde desta Associa
çao, a 1'u� Marechal G1!tlherme (C..E. Amor e Humanidade do Após
t?:_lo), a f�m. de ser ,eleIta a nova D�r-eto,ria que dirigirá esta Assarh •

çao no blêlllO de 1948/1950.
- ,

Florianópolis, 25 de Fevereiro de 1948.
(a) Ida Moura Coelho, Presidente.

t d,eis S il
A

IS
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Curso de Guarda-LIvros em sua casa

Feito em 12 raezes, Escreva a C. Pcatal 3717 -� S. Paulo,
pedindo informações.

Seja t.arnbem nosso agente. Estude nas horas vegs s

e ganhe dinheiro.

Dr. Pelydoro S. Thiago
l\{édiw cio Hospital de Caridade de

Florianópolis
.

A.esl_te da Mareno.ida4e
CUNICA lU:DICA - DISTUR·
BIOS DA G�STAÇÃO E DO

PARTO
Doeaças das orgãos inteenos, espe-

cialmente do coraçâo
Doenças da tiroide e demais glâadulas

internas
NEUROnRAPI:A - ELBCTRO.
CARMOGRAFIA - METABOLiS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
At...nde oMmados a qualquer hora,

inchrsive durante a BOi�.
Gonscleórto : Rua Vitor l.ieirel6i, 18.

FOGe. 70J
R-e;;idênGi>a: A"enida 'I'rompowski, 62.

_
Fone 760

Dr. M. S. Cavalcalf!i
GMniCt1.- exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Paulo .fon1e5
Clínico e operador

Coo&UJotóri<l: Rua Vitor Meirelss, 26.
Telefone: 1.405

Consulta� das 10 ás 12 e das 14 ás
1,5 MS. Residência: Rua Blurnenaa,

22. - Telefone: 1.62ú
- ---_._----_._. .,.'

Dr. Mário Wendhal$S�nI
Cl1nica médica de adultos e criançae

Consultórto - T'rajano, 39
Telef. M. 769

Consulta das· 4 ás 6 .boras
Residência: Felipe SchmiM n. 38.

Telef. 812

Dr. Savas Lacerda
}.fédico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

, Reiniciou sua clínica
Consultório: Felipe Schm'idt, 8

Das 10 ás 12 hocas, e � 14 ás 1.&
·horas - Telef, 1418

Dr. Um Neves

Diplomado pela Faculdad€ �acio-
. nal de Medicina da Univevsidadc de
Brasil). Médico por concurso do Ser-

• viço Nacional de Doenças Mellt�is
Ex-interno da Santa Casa de Misevi
oórdia e Hospital Psiquiátrico do

. Rio na Capital Federal
CLINICA MÉDICA - DOEN("AS

NERVOSAS
Consultór ío : Edifício Amélia Neto.
RNa Felipe So,l'!l1,idt. Consultas

das 13 ás 18 horas
Residência: Largo BetÍ;j(l.min:

Constant n. 6.I .:;::o;;o..�. .. _ ...._

Dr. Newton D'AV11a
." Operações - Vias Ur inár ias -

�

"Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
antebiana,

Fisioterapia - Infra Verme1bo.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diariamente às 11,30 hrs. e á tarde.
das 16 hrs. em' diante Residência:
Vida] Ramos, n. 66 - Fone 1.667

TINTURARIA CRUZEIRO
1f!nH:l{>otes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Refornl0 chopeoi"

Profisston�i (!()mpetente ... SMvi� i"apkio e gafimtwo.

ais moderna creaçãl e_m
refrigerante é o

arral r •

------ --------�_._�-,----

ESOOLA DE APíRENDIZEB DE
MARJNH.B:IH.úS

LE.

:.BO

Dr. Roldão Coosoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários aaos do ,
Serviço Cirt'êt�êi.adoN!"of. AHpio

Acham-se abertas na Escola de
Ciruril>a do estômago e viM circ.. la- Aprendizes Marinheiros dêste Es
res, intesêinos delgado e grosso, timi· tado, a partir de 9 de fevereirodede, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, Iii<!ro· i 94.S á 23 ele março ele 1948, as ins-

cele, varizes e hernas. crições de civis candidatos á ma-
Consultas: Das 3 á. 5 horas, à rua trícula nas Escolas de AprendizesFelipe Schmidt, 21 (altos ,la Casa

Pnraiso), Telef. 1.598 Marinheiros.
Residência: Rua Esteves JUnIDf, 170; O exame para 0·8 candidatos ins-
___ _2'.=leL_:r.r.: _7_64____ crítos será no dia 24 de março do

.

corrente ano, ás oito horas da ma-

nhã, na Escola de AA. MM. em Bar
Molé&tias de senhora

Consulcó rio - Rua João Pinto n. ;, reir?s. . _ ...
-- Sobrado - -Telefone 1.461 .t# TODaS as informações que se Ii-

R",<idência. -:- Rua Sete de Setembro serem necessárias podem ser oh-
- Edifício I. Á. P. da Eetiva) ,. •

I d'd -t" I 50 D'oiTelefone M. 834 LIGaS na a U 1 a yjS()o a, no 1..-

trilo Naval, na Capitania dos Pôr
tos, nas suas Delegacias e Agências
c nas Prefeituras Municipais de to
do o Estado.

f\1 GOelO
para quem possue de Cr$
certa de 10'/. ao' Bnó com

. Informações nesta

10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
tecehimenw de ;U1<OS mensais.
redação.

F'ARMACIA ESPERANÇA
� Fal"'m.�atioo NII..{) LAU8
Hu� oi! ft�ilií S!eN .. [!'l<� jf;l"'eferii..

;I}....<;iM ,;kt-d'1'«1l1j1 III oaIt�ru - HomeepátiH ,_ ��$ri�.
lI!!llldu .- M�81 gC lI�n�ilL

���lll<'.!1l� fi, OD� ._rd� � :ff,)\1!�é:t'i@ lWA�®I�,

. ........•...

LEMBRA-TE'!
hUJwero:; Ber.es haml!l�ü'�

q� já fGram felite\s C9m<il

tu, aguardam teu auflio ,ii�
ta que pO�illlD volw' •
declade. Colabora D{t Cam�
vanha Pr6 Re$talH�!t(;im�t�
d� SaEltle do Lmza.ro.

r
•

IcrN·1ft6S·, L'�� mtu
o Bro!lH para. seu

desenvolvimento

necessita de técnioo.

todasem 0111

profisaões

Estado
Ih

•
� riII

.i&n', � ..��� � !'!H�� ��
� J���i�.mH\tg�r.1@

AVIOO

De oroem da Sr. Di�g.r da P>e.n.iten{\.k'tl'ia & Est&dD av,jso a.o OI}

méi'c4o e p·rodutare·s intet'esoodos que esta Reparti{"M aceita propostas
p.at'a fornecimento de SORGO.

FIo-rian&p()1!S, 18 de Dooemb:ro de 194-7.
IVO O'ÓRT'E

Sub-Diretor Ind. Int.
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Sociedade Brasilsira
de Geografia
Petropolis, 25 (A. N.) - o dia>

de hoje, assinala á passagem do 66

"
aniversário da fundação da Socieda

i de Brasileira de geográfia, realí

� zando-se uma sessão magna, na.

�
qual falará o sr. Pires Bra�dão.

I Stlli�Hon deDllssão
.

Petropolis, .25 (A. N.) - Infor

ma-se que o coronel Pedro Pires

I solicitou demissão do cargo que

I desempenhava
na secção de pes

quisas econômicas da cepo devendo

ser designado o substituto, dentro

I em breve, pelo vice-presidente da

J���'
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O ....trc GOldelino

..L r.'I2:.1 i i é a I,;'imi�a. tt» 1 do homern-mata
mi'io( r?tl1n r,:J c�e pl2'5S0US que qualquer
outra e?�1·eTr:1icJ.c..à:··.

houver M.::dório
-use mosquiteiros

em volte dos como";':"

Recolha-se, ãerois do escurecer e co!oque telas

nas janelas. Se precisar sair, proteja a pele ou

use 14rn. repelente contra os rnosquttos.

Não So? arrisq1te a coni'i'c:ir 1\laldJia .. _ lance
miio dos novos cor..heci7ne ntos de seu

médico pam evitá-La!

Os 3 grandes no Combate à Mokí
ria. Onde quer que se tornem estas 3

providências se evitará a' malária:

1. Coloque telas nas janelas, de manei
ra a não permitir fàcilmente a entrada
dos mosquitos,
'l. Mate as larvas dos mosquitos onde
elas se desenvolvem, ou faça escoar as

ágra s c stagnadas.
3. Chime L)g\J o médico, em qualquer
caso de malária; coloque cortinas à vol
ta do leito do enfermo de modo que
nenhum mosquito o possa picar para
transmitir a doença a outras pessoas.

Qua:qLler pessoa com um ataque benig
no pode infectar o, mosquitos que po
dem transmitlr a enfermidade a você!
Assim, para o bem de todos, bem como

do paciente, chame logo o médico em

qualquer caso -suspeito de malária. SeL\
médico pode diagnosticar e tratar a

malária com sucesso - se você o cha
mar em tempo!

Corno oge a matedora ..A malária é

causada por pequeninos parasitas que

penetram na corrente -sanguínea .. Só
uma qualidade de mosquito, C) Anóf'eles,
transmite esse parasita, Ele suga o

sangue d i pessoa atacada de malária e

ao p�C.H· outra pessoa, realiza a trans

mís-ão.

Ei s CC'!'n,) reconhecer o Anóf'eles : os

rnosquito s comuns tomam uma posi
ção paralela à superfície que picam,
ao passo que o Anófeles toma uma

posição vertical.

0.5 principais sintomas de malária são:

calafrios, febre e suor - nessa ordem.,

Dores pelo corpo, também, e dores de

cabeça. Mas não se deixe assustar pela
malária. Ela cede de maneira impres
sionante aos novos medícamerítos.

A Ciência. Realizou Grandes Con

quistas. Novas drogas foram desco

bertas para o tratamento dos casos

agudos e para o tratamento preventivo.
Para combater o mosquito adulto há

um novo Insecticida notável -- o DDT.

Pulverizado por meio de aviões, ele
tem libertado vastas área, do perigo
so mosquito transmissor- Novos e po
derosos repelentes de insectos têm

sido criados também. Aplicados sobre

a pele, mantêm o Anófeles a respeito
sa distância. Descobertas mais recen

tes enfrentam as causas da recaída da

malária,
-

que' tem sido o mais grave
de todos os problemas. Colaborando
com o seu médico, trabalham alguns
dos maiores cíentístasdo mundo, dedi
cados à luta contra este mal implacável.

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um dos
maiores fabricantes do mundo de penicilina, estreptomicina, vita

minas, anestésicos, hormónios e outros medicamentos receitado?
pelo seu médico, para restabelecer ou assegurar sua saúde. Desde
·1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squibb têm descoberto,
aperfeiçoado e produzido medicamentos para melhorar o padrão
de saúde e aliviar o sofrimento humano em todo o mundo.

•••••••••••••••••

i •••••••••••••••••••••••••••• ti

I BOM EMPRI!XiO

I. Empreza de Transporte em orga

nização, porém em franca atividade,
necessita expandir suas atividades
rodoviárias em Laguna, Tubarão,
Cresciuma, Oraranguá, Urussanga,

I Itajai, Brusque Bluumenau, Jara

i guá, Joinvile, Serra Alta, Mafra,
: Caçador, Joaçaba, Pôrto União, ad

: mite pessoas ativas e idoneas para

I assumir a gerência da Empresa

F=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;.;:;;;;;;;:;:;;;;;;:;;:;;:;;;;;;;�. nessas cidades .

...._-'""'"--.,'".,...�. .

Procurar pelo sr. Mtinick, á rua
"'-

ocy.t�la" Padre. Roma, 123 - Florianópolis,
�r;;Ji V ou por carta.

I' so��crrONE
í A EM'PREZA CONSTRUTORA 'UNIVERSAL

. Ap cuelhes para S�Yti�I
! Avisa aos seus �rtadores de títulos já íntegralisados ou so-rteados TESTE AUnr01-{IE'rR�CO e DE-

Ii.!e acôrdo C'ÜIll o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos.mesmos ] N.lQNSr,l.'RAÇÕES dou Aparelhos fei

,CASAS, para pronta entrega. _ Para maiores esclareeimentos diricir-&e
.

tOli! Q dcrnicHio ou à rua General

! 30 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt (Edifício 13ite�(!oü�t. 67 Pet�ê:.� í.j:� _il:'lt",,,,,,.
1 �� 'l' N )

, . do r�lIt,,(,O qtlCl n"'" \?><cr,_',,>:!. PQ·ra:
;-u.uf:.tW eto.

_ o Gndeieç� cd:. ti

,SQUI�B
PRODUTOS FARMACWTICOS

/

Uma vida por outra
O jovem médico cria que doen
tes incuráveis deviam morrer .

Seleções de Fevereiro revela
como um instinto mais forte
do que êle fê-lo salvar a vida
de um garoto inválido, que, anos
depois, levou-o a reconhecer
que era melhor "ser inválido do

que cego". Compre Seleções
hoje mesmo.

•

RelQjoaria Progresso ,.. ... -.,;t0iiiiõ6 ... ......
-

... __ .... _

SELECÕES
,

de fEVEREtRO

•
23 artigos I

da maior t
ctuaCiclads r

COMPRE SEU EX�MPLAR f
I
•
I

HOJE MESMO!

Custo só c-s 3.00

de
•

egoclo
VENDE-sE

1 Elevador Wayne para .3.500 K.
2 Talhas Patentes para 3000 K.

1 Aparelho «CHAMPION» para limpar velas.
1 lvlaquina de lavar automoveis. Varias prateleiras
e outros imoveis. Tratar na cGarage Delarnbes t"

Seu Terno tem manchai '1
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Prefíssíonal C'..o.:mpeteRte

Se ricos quereis ficar
: De modo fscil e legal
\ Fazei hoje uma inscrição
i No Credito Mutuo Predial

Também neste novo número:

tOMO SE GlJA'RlJOU O SEGR�OO
nA BOMBA ATÔMICA. Durante

as experiências, os EE. UU. re
ceíavam mais o pessoal que tra
balhava com essa terrível arma
do que os próprios espiões ini
migos. Leia o relato de uma das
maiores campanhas secretas da
história e seus resultados.

"
� •••• + ••••••••••••••

SEM A MENOR rÚVIDII. As pro-
vas Indicavam que o reu havia
matado 12mulheres. No entanto,
um hábil advogado foi gradual
mente convencendo o juri da
sua inocência. Leia o surpreen
dente destêcho desta história.

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

A LADRA DO DORMITÓRIO.
Dinheiro, [oías e outros objetos
desapareciam do dormitório do
colégio de moças. Como um

jovem poltcial usou o detetor
de mentiras, para apanhar o

ladrão e alguém mais que êle
não poderia esperar.

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

COMPRE

SIELEÇ
IV

ES
_OE FEVER.EIRO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL

• PUIILICAOA EM 13 IDIOMAS

...... �.........•

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

I!3I!EliRi1D'II__AII1iIl""""'i!!>llI�fl'ii&WN4&JW; �

ALVARO MILLEl'v DA

ISILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CL.lMAOO DA

CoU9a� ;��;��i'. '1ContrataR. D!strot.08, etc.

S<;mçoil da ContobHidode
em {l'Bl'oL

II
Ca-iXC1 Poa tc.I, lOS

Flcrionópolili -- S. Cotc.rina

de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO -SERVIÇO DE

FEEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "''lgue
sórnente quando receber.

.

'�.

•• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • .. • c •••••••

N. 12 o-s 180.00

I·'Marco. novoi"Ís com 4 r-u bjs ,

Malltroclor cor de rOllCl,

Caixa de ni.quel IN. 12.10 o-s 200,00
O mesmo com o m�8hodor I
branco o um ponteira central Co.ixa de niquet
NOIil�08 relÓí:ktl &ao acompanhados dOI rtíápeotivo!l c<i<rtiiioado.

de gOll'ontin.
PEÇf.\M-i,\IQS OA'1'ALOGOS - ENVIAMOS GRA'l'IS

JfJCEND & FILHO

CUl'itiba.·- Praça Tiradent99. 266 •• POl'anI'Í

N, 13 Cr$ 180;00
SUISSO

Mcmtado com 4 rUbi••
mQ,.tt(1dOTe� de diversas
cores. MCUC:l liiila

Ouçam, diêrisaxien te, das 10 às 14 hotas, as audições da

ZIa - 6 Radio. Difusora de L�guoaf
'iii'

970 k llociclos onda de 300 metros.

Lege n :
- Santa. Ce terine _.- Brasil

,�---------
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



otafo o x Barriga V rde
Hoje, a seguida exi�ição dls super-campeões cáriocas
o Boiafogo de Futebol e Regatas, mundo esportivo da capital, conside- riocas talvez nunca mais teremos o sileiro de Basquetebol, tendo sido

.que ante-ontem fez a sua extréia rando-se o grande sucesso alcança- grato ensejo de presenciá-las. -' I requisitados maior numero de joga-
.nesta capital, conseguindo derrotar 60 em sua extréia. Agora, mais adaptado no ambien-. do�es pertencentes ao Botafogo.
'o for te quint�to �o l!bir�tan,. por Quem ai�da não teve ocasião de te, cert, é que o Botafogo me.Jhor) O Barriga Verde será o antago-
29 x 17, reah�a�a_ hoje a noite a conhecer figuras de comprovado se apresentará. Cada um dos seus nist�l do super-campeão carioca na

sua segunda exibição, enfrentando o renome no Brasil e na América do magnificos "cestinhas" possue' cTe-l' luta que se realizará hoje. O valoro

v�l�roso "fi:ve." da Asso�iaçã? A.tlé. Sul como os categorizados craques}! denciais para figurar com desta-: so quadro de Chocolate possue bons
tlética B�rnga ��rde, hder l�ncte Mick�y, Guilherme, Heitor, E�orll, que em pugnas importantissimasl craques, aptos a.

fazer boa figura .

.do Torneio Municipal de Voleibol e Arclehn, Caco, Thomaz, Maunlo e contra qualquer conjunto do mün- Como juizes servirão os srs. Na

,Basque�ebol, juntamente com' o Li o�tros, �ão deve J>er�er. a

e.XPle�j d�. Ainda re.centemente a Federa- zareno Simas e Hélio Sarmento Sal
:ra TOlllIS Clube. dida noitada cestobolistíca de hoje çao Metropolitana de Basquetebol Ies ; como delegado ° sr. José Gus-
A nova apresentação do categori na quadra do Lira Tenis Clube, convocou 22 "cestinhas" para a mão- de Andrade; apontador _ sr.

.sado conjunto da "Cidade Maravi- porque peleja" gigantescas como as formação do selecionado <carioca Dr. Paulo Otto Seheidemantel e

lhosa" está sendo aguardada pel s que apresentam os alvi-negros ca qUE> disputará o .Campeonato Bra- cronometristas os srs, Érico' Straetz

Junior e Edgar Arruda, Salomé.
A partida preliminar será dispu

tada pelas equipes femininas de

voleibol do "Barriga Verde e do

Clube Doze, a segunda da série de

Horários: Preliminar

horas; Jogo ás 20 horas

Preços: Cadeiras Cr$ 20,00
quibancada Cr$ 10,00.

tres,

Direção' de PEDRO PAULO MACHADO

�

O! n���a iII i
O super-campeão, carioca de basquetesel se impôs ao Ubiratan,
veaceade-e psr 29 x 17. -- A equipe feminina de Barriga Verde

levou a melher sêbre o - Clube Doze na peleja de voleibol
Constituiu acontecimento mar

cante na vida desportiva de Santa

Catarina, a apresentação, ante-ôn
tem, na quadra do Lira Tenis Clu

be, nesta Capital, do famoso "fi

ve
" do Botafogo de Futebol e Re

Ratas, super-campeão carioca de

basquetebol.
Após varias dias de grande an

siedade, o público esportivo teve

ensejo de conhecer o potentissimo
conjunto da "estrela solitária", pe
la critica considerado como o me

lhor da América do Sul.
O Botafogo de Futebol e Regatas

veio a esta Capital especialmente
para contemplar o nosso público
com espetáculos cem-par-cento
.sensacionais, aptos a convencer aos

mais exigentes expectadores. A Fe

deração Atlética Calarinense, como

promotora da temporada do clufie
carioca, realizou os maiores esfor

ços no sentid.o de coroar de êxito

a visita dos metropolitanos. O go

vêrno do Estado, solicitado pela tocou o Hino' Nacional Brasileiro. kápidos, aportunistas, resistentes c (13), Guilherme (2) e, Heitor (2).
entidade, contribuiu para o suces- Depois o sr. Rubens Lange, esfor- eximias encestadores, Os botafo- Os pontos elo Ubiratan foram feitos

so da extreia do alvi-negro, man- gado presidente do Ubiratan, pre- guenses brindaram-nos com uma por Pueschel (5), Vadico (4), Naza
dado fossem construiidas as arqui- senteou o dr. Paula Ramos, chefe "performance" notavel. rena (2), Harnack (2), Kielwagen
bancadas, afim de dar acesso a da embaixada visitante, com uma No "f'ive" do Ubiratan, Pueschel (2), Helio f! Aldo.

.maior número de assistentes, A linda flâmula 'com as cores do Uhi- foi a figura mais impressionante. Os quadros jogaram assim cons-

F. A. C. necessitava de todo auxilio ratan, tendo o esportista carioca Quem o viu jogar diria tratar-se de tituidos:

1Jara concretização da sua inicia- agradecido em rápido improviso. um jogador vindo dos centros mais Botaf'ogo - Guilherme, Evõra,
-tiva número um. Todos pronta- Com os srs. Ponciano Martins e adiantados do país. Realmente o Ardelin, Mickey, Caco, Heitor, To

mente se dlspuzeram a dar a sua Ubirajara Barbosa cama juizes, te- garoto que veio de Joinvile convi- maz e Murilo.

.cooperação, inclusive a imprensa ve inicio o jogo. O 1° período ter- dado para reforçar a equipe do Ubiratan - Vadico, Helio, Aldo,

.escrita e falada que durante sema- minou favoravel aos cariocas, por Ubiratan juntamente com Kielwa- Fonseca, Straetz,· Puesehel, Naza

.nas espalhou aos quatro cantos do 13 x 5, pontos feitos por Mickey gen e Harnack, tem capacidade para rena, Harnack e Kielwagen,
Estado a vinda os guanabarínos. (9), Evora (4), Vadico (3), Hélio brilhar em partidas de grandes Prelinarmente jogaram os qua-

Ante-ontem foi um grande dia e Aldo. No período final o Ubiratan proporções, como o demonstrou an- dros de voleibol feminino do Bar

::para II metrópole catarinense, O lutou quasi tão bem -quanto o seu te-ôntem. Seus dois companheiros riga-Verde e do Clube Doze a pri-\ilotafogo fez sua extréía, agradan- adversário, apagando, assim, a pés- também convenceram, Lembramos meira partida da série de três.

.do á quantos se dirigiram á qua- síma impressão deixada no primei- aos leitores que Pueschel, Harnack Venceram as garotas do Barriga
dra do clube da colina. ro periodo. A contagem verificada e Kielwagen tiveram destacada atua Verde por 2x O (15 x 1 e 15 x 13).

Forte chuva desabou entre 19 e no periodo final foi de 16 x 12 a ção em Belo Horizonte quando di As duas equipes degladiantes es-

20 horas, ameaçando o brilho da -favor ainda do Botafogo, o que I putararn o Campeonato Brasileiro tavam assim formadas:

noitada cestobolistica. dá uma ideia da resistência do de Basquetebol; em Belo Horizonte Barriga, Verde - Moema Livra-

Precisamente- ás 21 horas, com quadro local. Assim, por '29 x 17, o integrando a Seleção Catarinense. menta, Ivete Gevaerd, Urânia Livra

-a pequena praça completamente Botafogo extreou vitorioso em nos- Lalllentamos apenas tivessem 'OS <!i- menta, Dirce Sousa, Nair Daminelli

cheia de afeiçoados do esporte de sa capital, impondo a sua classe retores do Ubiratan lançado os três e Sulamita Bonnassis.

Naysmith, a equipe botafoguense aos seus leais alversários. ótimos "cestinhas" no final do jo- Clube Doze - Leda Silveira, Sil

,entrou na liça, conduzindo a ban- Todos do bando visitante joga- go, quando deviam ter atuado des- via Sousa, Araei Skiba, Margot Pe

de!ra do Ubiratan, debaixo de pro· ram bem, cada um demonstrando de o inicio, o que daria maior reira, Maria Krauss e Atila Lauth.

100gada salva de palmas. A seguir as suas extraordinárias qualidádes potenciali,dade ao quinteto. AI- Serviu como juiz o sr. Edward

elll'í;rou a equipe do Ubiratan, que na pratica do esporte da cest"', mui do Nunes, Fonseca e Vadico joga- Born da Silva e c(jmo fiscal o sr.

foi recebida igualmeiIte com aplau- especialmente Mickey, RVI11'ct e Gui- ram satisfatóriamente, aparecendo Edgar Arruda Salomé.

,sos. Com todos os jogadores perfi- lherme que Cf),!Mtil'Wi:�hm verdadei- regulares os restantes. A renda apurada foi de Cr$ ....

lados no centro da cancha, a ban- ros "mestres", conhecedores de I
Os pontos do Botafogo foram de 4.400,00, considerada ótima.

orla de musica da Polícia Militar todos os segredos do basquetebol. autoria de Evora (12), Mickey 1 Terminando a noitada esportiva
. -,.

.Ó»

I

RITZ hoje ás 7,30 horas

Zachary Scoot - Janis Paige
Dane Clarke

UM HOMEM IRRESISTIVEL
No programa: Brasil em Fóco

Nacional - Noticiário Universal
- Jornal
Preços: Cr$ 4,40 3,00
Censura até 14 anos.

HOXY hoje ás 7,30 horas

Paul Henreid - Maureen 0'

Hara '

- Walter Slezak
O PIRATA DOS SETE MARES

No programa: Noticias da serna-:

na - Nacional - Metro Jornal -

Atualidades

Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura até H anos.

ás 17,30

e ar-

•

TEÁTHO ÁLVARO DE CARVALHO-

Hoje ás 8,30 horas

Mais' um grandioso espetáculo de

IRACEM� DE ALENCAH e sua

grande Compandia de Comédias

com a peça em 3 átos:

LINGUA DE TRAPO

Original de Irmãos Quinteiros
Preços:
Cadeiras numeradas ..

Balcões , •.......

<:anlarotes .

Geral , , ,

Censura até 14 anos.

Cr$ 15,00>
Cr$ 10,0&
Cr$ 75,00
Cr$ 5;00

Aguardem
A FELICIDADE NÃO ESPERA

IMPEIUAL hoje ás 7,30 hoas

DOCE IMPOSTORA
COM: Mabel' Payge
No programa: O Esporte em Mar

cha n. 117 _ Nacional Imperial
Filmes - Pobre Cordeíriuha - De··

senha Colorido - A Voz ,:1'0 Mundo.
- Atualidades

Preços: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos,

Serão d�D1iUd08
Rio Grande, 26 (A. N. - Continua

sem solução a, greve dos motoristas

municipais, O tráfego de br.n.dcs

está sendo feito, como informamos

por praças do Exército, Brigada.
Militar e bombeiros,
Muitos grevistas, entretanto, jii

voltaram ao trabalho, annnciando-
se que 40 deles serão demitidos.

QUANDO TEUS FILHO!
te perguntarem o q1'i!� i

em 1Wro, dize_JIln qae ,
.m enfêrmo que poderá r...

cçerar a snde com ,. ln
amáio.

de onte-ôntem, que sem contesta-e

ção foi mais agradável de quantas
já presenciamos, na séde do Lira:

Tenis Clube a diretoria do Ubira
tan ofereceu uma lauta mesa de:

final> bebidas á embaixada botafo

guense, sendo nessa ocasião entre

gue ao clube carioca, na pessôa de»

chefe da delegação, dr. Manoel Ma
ria de Paula Ramos, um rico, bron

ze, oferta do Govêrno de Estado ao

vencedor da peleja.
Assim, num ambiente da mais.

sadia esportividade, o prestigiosa.
grêmio .da Guanabara com estraor

dinário sucesso fez sua extreia .eIll:.

nossa capital verante a maior as

sistência já vista em embates de.

basquetebol.
Hoje o Botafogo fará sua segun

da exibição, enfrentando o forte:

quinteto do Barriga-Vllrde e ama

nhã se despedirá da nossa .capital
[h"J.inoQ forças com o quadro d<l
Lira Tem" Clube. �t;i .�c. ..
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TERRENOE'
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11Vende ...se_tamanh?· Inpregue bem .�.eu' ca..pjt.I!··.··tUl,:t::�: I�,;;::.í.:;�8uE . .'
.

�
.

.

R/ONI, rua Saldanha ---Mari- Auferindo os lucros que poderá lhe. proporcionar uma das maiores lntctatívae Catarrnenses

?��,._I:... Adqui f'21 ações da «C I TA'L)
Costureira Transportes Aéreos S. A'

Moça sabendo cortarofere
ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

Cartas parâ Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Os

.

mar Meira, Rua Le ies
-

, � . " ,

Prédio para comercio
Vendo um na Rua Conselhei-I

ro Msfr a.
Escritório lmobiliario A. L

Alves- Rua Deodoro, 35 .

• • • • .. • .. .. • • • • • • OI .. " " " .

'Vende-se
Um barco. v« e tratar na I

_firma Reinisch S/A. I. Rua João Pinto, 44
.... " ......... " o." "" "" • " • "" " .. " " ... " • " "" "

Vende-se
Uma cas'à a Rua Crispiln

Mira,' .31.
Tratra 11a mesma.

Maquina de escl'ever
Compra-se uma portati l.
Tratar nesta redação,

Representantes Exclusivos
J. MARTlWS & SILVA
Rua João Pinto. 16

Ftotianôoolis - Sta. Catarina
•• " ••••••••••••••••••••••• (lO •••••

'RACOS G

ANÊMICOS
TOMEM

er�Dsntl�1
.

"SILVEUl.A"
-

GtaM. Tanl�,

Ca-pitÇ1\ CR$ lO,QOO,úOO,OO, Ações de CR$ 1.000.00. Chamadas: la 40% - 2a 40% � 3s 20%
Prooure hoje mumo o Agente da "CITAL" em suo cidade e ele lhe dará mathores e!fot�recime1l:ltas.

\.

"

fiCa

"RnTie ao sea amigo fll.mtt
11m número da rerlsta O VA
LE DO I'l'ÂJA1� edição àe�
ada a Flonru.tópo1!B, ii �8llibài

�tmrá contrUndnda :pa.iSl
m.�,for difu�,ã6 t�'ig1e,l·l'i\�

.' ,. .

�� :nossa teRa
.r

Desde CR$ , 300,00· a CR$
.rI �

.

- metro quadrado
500,00 o

I
I

Vende-se
Uma. casa a rua Conselheira
Mafra 148. A tratar _..na rua

Tiradentes n. 3,

Não receie em comprar
ações do "CO'lég'jQ Barriga
Verde" por que és ta organísa
�:ão está sendo zelada por ver-
dadeiros idealistas.

• I,
Carga lenta para fBahrh

iGarage Detarnb srt
I

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
...........•.............................•.•.....•....••.•.••.•••••••_ •••..••••••.•••_ .......---4

Consulte-aos .aern compromisso

r=�---=-='I' ÃR�i�Yi�Eo;%�1!l��NEO
� ii 105 T lU .4\,\ I Das 18 ás 22 horas, com hora
iii ��"

� mal'Cada, a cargo de abalizado pro-

� fi fissional

I
A firma j. Martins {!}' Silva, à rua João Pinto, 16 -; Rua Arcipreste Paiva 17

�'.'
- 1.° And., recebeu os afamados Radios TO-DAY, de �,
fama mundial, que se acham eepoetos à venda sob � :

, Empreg'!?e bem o s-eu Mn.hei
!i,' modicas condições: à vista e a longo preso, r.. · A -

rl �/' .(

�1 , :; 1'0, cornpranno açoes u« ·''l.Iol�
õ.J!!'!!!!iDfi"����'lm� 117mZ:fD!l� gIo Bal'l'iga·Verde�'.

c �. ��,

Disponho para alugar à Rua
Germano Wendhausen n. 79
Informações só pessosdrnen te
com o proorietario á rua

Silva Jardim n, 169 - fundos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Chile e Irlentina' persiste. em. .sa8S reivindicações territoriais:
,.TEA.TRO lM�"'i(AContinuam muito frequentados e 11 ih i)
aplaudidos os espetáculos da Cia. I

.

Iracema de Alencar., I
Embora em algumas . peças se I A J.8 I

·

f' dnoite menos f'irmesa por parte dos I
d'l ���E H��fI a

artist as, em co-n,i;m Lo vem atuando
" U U.b "" � .. ." '!;ii �

d,e maneira a merecer as simpatias
da culta pla téa.
Sem falar de Iracema de Alencar,

'1
continuam a impressionar o magni
fico trabalho de Durval, senhor
absoluto do palco, e de Geni Fran
ça, cujo talento artistico se vem

firmando cada vez mais.
JOÃO FRAINE'R Para hoje - ·Lingua de Tl'::l;po

A teimosia dos comunistas 'em prosseguir na execução de seu
_ em 3 atos - de grande efeitos

programa de desorganização so-ci-al torna 'urgente e imperioso o CU!!:' comicos,
prímento da segunda parte da cruzada de combate a esse ousado nu-

migop�gcR�,�o�s mais do que nunca ir ás massas com sinceridade de Dr .. FrancIsco' Carlos.
Intenções, esclarece-las sobre a diferença essencial. que existe entre
as suas aspirações oe os objetivos comunistas. ", .. Re "iSEnquanto aquelas são justas e, dignas de amparo ,efiCIente e con- !J I.

tinuado 'estes' visam 'unicamente explcrar as necessidades dos pro- Procedente de Tubarão, chegou
letarios: envenenar-lhes P.s, an�eio� de cün�'OFto, rev'c;stir-Ihes de odio ontem, a .esta Capital, o dr. Fran

e ínsacíedade as suas reivindicações, desvia-los, enfim, - da harmonia cisco Carlos Bégís, dinâmico pre-
social Indispensável á boa marcha da vida' 'do país. feito daquela prósper-a comuna,

Nas aparencias, os .agentes assalariados de Moscou pensam e agem S, s., 'que tem sido muito cumpri-
como os trabalhadores cuja defesa advogam com calor e pertina- montado por seus inúmeros amí-
cia. gos, veio á esta Capital afim de

'I'orna-se-Ihes facilimo, assim, cat.ívac simpatias, visto que os

I
soluciona'!" magnos problemas de

nossos operarios menos a[itos a se precaverem em virtude de sua li- seu município.
mil.ada instrução, são géralmentade índole espansíva e de alma sem- --------------

pre aberta a quantos se lhes aproximam. Desta forma e insensivel"I ºe»- R O 8! IHH�mente, vão sendo arrastados ao campo da rebeldia contra 10> poder pu- \) � tl i.UI" U
)Jlico, contra a autor-idade, contra a propr ia lei.

't
e

A pretexto de reclamar direitos ás vezes ínconí.estaveís, esquecem-I secre arlo
se de que 'o mal causad,o 'á ordem e ã tranquil idade publica redunda :' n.

em prejuizo da coletividade, deles proprros portando. 1,10, ze (A. :'1,) - ,G_irculam 1'';1-
domo ainda ha dias sentenciou Iapidarmente o ministro da ,Tus-I mores nos meros polf ticos locais

tiça, "sempreJia lugar para entendimento entre homens .de boa von- de q!:;e o deputado Jose

�omeroj
luçaa: nos

tade".
.

elo, P,::;D, que lamb,é:n é méd�co, se- Música,
t d de e Parabéns, Velma, Continua a brilliar, Para a frente, sempreDentro .desse espír-ito, o 110520 operário encontrará sempre solu- ra ,o !1.O'.'0 secre) oal'l� a sau ,

II d t lemes

ç�p�Ma �raMmprohlemns sem q�l�& rewrso a m�iel� e� :a:ss�l:s:Le:q�lc:I:a�d:a�l�r�e:I:e:lt:u:r:a:. �P:Q:r��:,�a�,�h���n�t�e:,�p�a:r:a_a:l:e�g_r_fu_'_d_e_U_l_"�p_a_u_e_o_��u__to__o_s_M_a_r_n__
,

__._
tremas, tão-do gosto e da tática comunista, '. - liSirvavde exemplo a resolução adotada pelo Síndicato dos Comer- Beuo'l""g,-se' �'.' fP(J í,-,s�.�n agora com os
eiarios no Rio, que aprovando em assembléia geral, a tabela dto, au- U '" � �UU

.

'

mento de' salários a ser pleiteado, firmou expontaneamente o compro- btt rb�,,",riU!missa de não recorrer a greve nem a di:ssidio coletivo, porque nos -

I t$d
". lU U � lil1

meios normais Sübra marg'em para uma conciliação de interesse,s en- 10 e.rp·�r I . ·�ri.3 Rio, 26 (A. N,) - A Prefeiturtt.
tr.e empregados e empregadores. li U_ lU desta capital vai iniciar a camp�--

Eis o 'exemplo que deve ser imitado pior' todas as classes opera- Rio, 26 (A. N.) _ Voltou a se tação. Nesse setor, um dos mais nha pela hi'gienização dos bar,bel-
rias, numa eloquente demonstração de seu amor ao Brasil e de repu- reunir hOJ'e no edifio do Ministériü interessantes do Plano, está com- ros e cabeleiros, já tendo sido dis-
dio formal' á ideologia vermelha, . tribuidas eirculares com instruções-'

Faz'er com que os nosSlQ,S trabalhadores assim procedam-eis o tiro da Fazenda a Comissão ode Plane preendiodo, entte
_

outras coisas, O
quanto á exterilização dos instru-

{}fl morte no comunismo ,em nossa Patria. jamento Interpartidária. Seu traba aumento de instalação de açougues mentos e aparelhos usados nes,se °

lho consistiu no exame do plano, de diferentes especies, construção ramo de atividade.

d.enominado "Salte". 'ele matadouros e a instalação de
fl

A proposito o sr. o.dilon Braga, uma rede de armazens, de trans- ulutra OS
.lllmbro daquela Comissão, disse o portes frigoríficos, bem como um

fi idi tseguinte: s1stema de transporte de animais «�escu, 8 -as»'
- "Por enquanto não tiremos vivos e abati.dos, etc, Inumeros Calcut.á, 26 (U. 'P,) - Três pes-"

cOl1cl�sões, Trata-se de um traba- são os problemas a serem debati- soas morreram num· hos'pital on-

Ího muito extenso em vários volu- 'dos nesse importante setor, que é lem e dez outras foram feridas. em ,"

.

d '1' t
-

I consequência duma lula co,ntra os
mes, do qual precisaremos ter pri- o e ..,. llllen açaü. "deBc�lidistas" batedores de cariei-

I d..· P d I meiro uma visão de conjunto. I' de ras na zona orientál da cidade� ..

ncen 10 no e lO Nas reuniões que seguirem exa- ri 11m grau I
Essa área eS,tá sob rigoroso con-,

Rio, 26 (A, N.) - O Vapor "P'edl'o Primeiro" chegou a esta ca- minaremos os d.emais volumes, até

astm��"tl!i l_r_o_le_d_o_g_o_v_e_r_n_o_. _

:pital, ,dia 24. As tr,ei:s horas da madrugadá irnompeu fogo num porão, termos uma i,deia concreta e obje- U IIfIlhl ai1l
llllVadll1do' a fumaça .o convez, causando panico, Afa'stados os pa,:;sa- tiva do plano "Salte", que só pode- Montevidéu, 26 (A. N.) - Fale-:geiro.s ,e cargas das' proximidades do local do fogo, toda a tripu- rá ser executado eRglobadamente. ceu aos 63 anos de idade o ex-pre-jla.ção auxiliada pot' alguns passag.eiros, conseguiu abafar RS chamas '

sendo, os prejuizos avult:tdos. Após terminar esse primeiro estu- sidente Baldomir, do Uruguai. Comó,
,

"Pedro Primeiro" trouxe' 355 'passageiros, do voltaremos a examinar volume presidelnte" durante a segunda guer-'
II D filo II _ II por volume - porém com mais de- ra mundial, orientou. sua politica'

_

VitOria da oplnl�O pgbl1cg toadl�I.I:o�nt:Bn�rla:g:a'�,,�ia� adiantou o sr, ::te::aUI��:::v::es�:s e:��::s�r�::: g 1°f·
• h,II II U & II I m€ollte enfermo.�Baldomir sucedeu, ['O hlCa �mIB�fil a

manifestaram contrarios á inieia- - "Amanhã haverá outra reunião na presidência ao seu cunhado, Ga-I' Rio, 26 (A, N,) - Ohegou a esta
tiva do seu colega de Agricultura. ás 14 horas, Vamos examinar o se- briel Terra. Durante o gover,no capital, 'procedente de Helo Ho,ri-

Logo çlepois da sua chegada o gundo volume que trata da alimen- de T e r r a foi ministro da zonLe, o sr, Benedito Val,ad,ar�s,
" . o qual declarou que a presld,enClaembaixador José Carlos Macedo Defesa. O lluustre extmto nasceu da mesa da assembJ,éiá mineira fi-,

Soares teve uma longa conferência ,!te n�,!lS 1·�_�t�H:mpi�ft em MOInt6vidéu e entrou para o cará com o PSD, Quanto á el,eição'
com o ministro Adroa1rlo Mesquista �it UU II �hl ,d�"U�it Exercito em 1900, como cadete da do sr, Melo Viana para a vice pre-

sembarcrue foi muito concorrido

d f" J 'dê
'

d' S ad d'soe na"o l'nda Costa. ii l,rll8 '. I',.artl"IS Academia Militar Nacional, comba- SI nCIa O en o, 1 � <
-

tendo comparecido o representante trometer-se no assunto, pois não",
O assunto versou natu,rallmente tendo na campanha revoluucioná- perte,nce ao Senado.do ministro ,da Justiça e elementos

S'"sobre a situação politica de São e I ia ria de 1934. Era membro do partidopoliticos. o p .1_ �.
Paulo. CQ locado. Foi Baldomir quem em a'lrü os pe-66C0'9 UóI:I uno

Falandü aos J'ornalistas .o ex-in- F' 't I
-

h-' 1 .&L O
,.

ara sua lllS a açao a111an a, a 1939 de-spresou as ameaças da Ale- pa a-dor CQ.� tto e
terventor paulista assim se referiu

Ar1'es 6 f· R J
-

P' t 1° d
'

r� I'cas
' ua. Dao ln o, an,. ar, a concel- manha nazista, dando ordens ter- sam p::u.

ao projetado Congresso Rural de U t d f' d t 't I b dua a Irma es a capl a so a ,e- minantes para que o cruzador de
São Paulo: Recebemos o primeiro numero

'-

d J M t' & C'nomlllaçao e , ar lllS la" que batalha "Graf Spee" se retirasse do
"A transferência sine die daquele de "Artes Gráficas" mensário P1l- -e dedl'cara' ao "_'

" ' comercIO "-le repre· porto de Montevid�u, refugio neutro
congresso, não há duvida foi uma blicado em Belo Horizonte sob a t-sen açoes. obrigand'o-o a entrar em combate
�xtraordinária vitória -da opinião ,dire·ção de Hélio Queiróz e Diluas D' d dI' 'd _, d. lspon o a exc USIVI a,'.J.e e com a frota _inglesa, numa luta
publica. Das associações rurais par- Perrin,

, produtos de várias e impor.tantes perdida. pa�:��:1�1l�ton'd�6 �'�'ar�) anu�cPo�tiu o brabo de protesto contra aque- Em suas 9 páginas traz l'lnpor- f br' d S- P I f' Ja lcas e ao au o, a Irma . O ex-presidente Baldomir alem que o ex-rei Miguel àa Rumânia e'
]e conclave, e a sua repercussãü tante e interessante materl'a sO'bre M t' SOl 'f

-

"t
-

b' Ear lllS a ,I va, a cUJa rente se disto S€,mpl"e ntanteve o Uruguai sua mae ,VISI ara0 em reve os s-,
além das fronteiras provocou a artes gráficas como escolhido noti- acha o sr. João Martins, está a .' .'

d
tados Umdos, acrescentando que a

.manifestação de todos os parti,dos I ciário a re$peito de fatos e pessoas �ohdament,e dentro da comumda. e,. visit� não tená de maneira alguma�.

I
em condições de amp1iar grande- mter-amerIcana. car,áLer oficial.'Os quais de _publico testemunharam ligadas ao assqnto em suas varia- mente seus negocioso

a. sua r�pulsa. Tamb�� se fez

sen-l,das
aplicações e utilidad,es" além Agradecemos o gentil convite com

FRECHAND·.0tIl' a açao d.os secretarIOS da Fazen- de preciosas calaborações.
.

,que fomos distinguidos para assis-
da, Segurança e Viação que se Agradecemos a visita.

.

tirmos á inauguração.

deo m o r t e

Pela. B8cioRaHzação �as. iaduslrias
Nova york, 26 (U, P,) - O senadür Taylor, candidato á vice-pro

sidencia dos Etados Unidos na Chapa de Wallaoe, declarou ontem ser
favoravel á nacionalisação da industria siderurgica americana, se O
governo não{} tivesse e:;üo na politica de controlar os preç9S, Taylor
declarou-se lambem inclinado, a apoiar fi nacionalisação de estradas
de fer,ro e mirias de carvão, mas explicou que a na,cionalisação somen
te deveria afetar {)S monopolios,

Rio, 26 (A, N.) - Pelo "Cruzei-
. ro ,do Sul" chegou hoje a esta ca

pital o embaixador José Carlos
.Macedo Soares, presidente da seção
do P. S. D, d.e São Paulo, Seu de-

1

\'

8ttUS oE 'DEMAIS .)

nf{C(�1S DO '

J

lima. catarinel1se que brilha

Sempre que chega ao nosso conhecimento que um dos filhos
dês te rinção se projetou no cenário nacional, qualquer que seja o 8,�

tor : cientifico, artístico, político, orqulhosos tradusimos aos nos

sos conte1'1'âneos, artaoés das colunas dêste diário, nossa saiisfaç/io,
Ago'/'a tivemos a alegria de

. saber que mais uma jovem cata
rinetise conquistou os louros da
vitória. ;,

Em dezembro do ano llrórC'Í-'
mo findo, afim de cursar o Ins-.
tituio Nacional. de Música, se

guia para a Capüal Federal a

graciosa senhorimlia Velma Ri-·
eh.ter, (ilha dõ sr, Rodolfo Ri-:
clit er, Chefe da Contadoria Sec
ciotuü junto à D, B. dos Correios
e Telégrafos ele Santa Catarina, e

ela exma. sra. d. Olga Bicliier.:
uiriuose do piano,

Velrna com aquela meiguice'
({ue bem 'a.'caracteriza e que: a to

ilos encanta, ao nos deixar, não

escondia saber que muito a que-
riam seus conterrâneos-e que, por"
isso ?rI,esmo, tornava-se mister'

r.ompensar sua ausência com algo'
que muito os alegrasse

E a comipensaçiio não tar

dou. Eis que 'acobumos de sabe!'
ter sido Velma, entre 264 camdi-:
datas ele todos os recantos do

Brasil cTàssificada em primeiro>
exames a que se subm"eteu .do Instituto Nacional de

Visitará 08 IH.
UnidGs

O "D'iário", ante-üntem, quís deitar sabença sóbre o que
'seja a ve1'dade, Inimigos pessoais dessa augusta sra" os eMre

vistas ,do órgão construtivo, 'entenderam de agredi-la ainda uma

v,ez, C;O,IlJ o lançamento de uma inLriguinha tão mal urdida que
nem merece preço, A verdade, para os fras'eádores do Diário.
é tema proibido, Dai o desviarem o assunto com uma fantasia
estúlta a l"espeito de prestigio,

.

E sobre prestigio a ve1'dacle é a que os udenistas viram
em tres pleitos. Neris de pitibiribas, .

Prestigio, int.ra muros, entre. os pessedistas, a nenhum
.interessa demonstrar, ter ou não ter.

O partido tem, de sobra, E não o exibe, em treinos, mas

em rnatchs, contra outr-os partidos. Os scores, tipo lavagem,
estão aí.

Essa é a verdade,
Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


