
lo Paraná o· PSD recebeu a àdesao de cinto deputados estaduais e de
cinco prefeitos, que se desligaram do PTI. Dia a dia a situação pesse

dista mais e melhor se afirma no Estado vizinho. ��

BTIlLLIZE, 28 (U. P.) - o Cruzador inglês ".sheffield" chegou a

éste pórto e o almirante sir William Tenant, comandante em chafe das

I Indias Ocidentais conJ'erencloú imediatamente com o governador Haw
keswor lh. Após a' COllf,erôncin foi divulgada. a seguinL.e declaração : O
"Sheffi.e!d" chegou a Bellize e permanecerá aqui como medida de pre-

1 caução contrn qualquer inciden te na fronteira." Dizia ainda que 6 cru-
I zador Devonshir e partiria ontem á noite de Kinghston para Bellize,

I tran,s,portan,do tropas que assegurariam a proteção da vida e propríe-
I
dades inglesas. .

n E ARrU:.rD A �k.iH.H' I
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I
PORTIO ALEGRE, 28 (A. N.) - Dos 13 grevistas presos, responsâ-,

Florianópolis Domingo, 29 da fevereiro d! i948 M. Hi.199 veis pelo movimento deflagrado, domingo último, na cidade do Rie
Grande, o qual tinha por tinalidade paralisar o movimento de bondes

----------- ----.--------.--- , �-"'- e ônibus dali, 10 foram postos em liberdade, sendo, que os restantes
serão punidos. _

.

O vereador petebista local, sr. Napoleão Carlos Azevedo, comen

tando o gesto antipático dos grevistas, disse o seguinte:
"Os cabeças deste movimento tão injusto devem sofrer as penalí

dades que sua atitude merece".
tSegundo se propala, os lideres dessa greve são os vereadores co

munítas eleitos sob a legenda elo P,SP conforme elementos de que. dís
Rio, 28 (A. N.) - Deverá' ser põe a policia sÔibre o. assunto.

publicada hoje no Diário Oficial, .-------------------

:o:es:�:Ç�l�e::al�::!:�a:d�a!:: p::� Espancado per quafro mulberes
colégios particulares. Rio, 28 (A. N.) - O "Doutor Jacarandá", popular tipo no f'nro

desta capital, muito oonhecido 'em- virtude de suas atitudes, foi barba
ramente €Jspancad'a por quatro mulheres que invadiram sua residencia
á Rua do Lavradio.

"Jacaoadá" queixou-se á policia e foi socorrído pela assisíeneia,

Tua ft8JilCiill
.

Reco endou a pacificaçãoSODNj bebilas I Rio, 28 (A. N.) - Ao que s'e noticia o Pr.esidenLe Dutra teria, reco-
Rio, 28 (A. N.) - O SAPS

en-I
mendado .ao sr. Nov'eli Junior a pacific·açãü do PSD de Sãü Paulo. O

caminhon ao Ministério do Traba- ProesidenLe ·estaria m:.:tito inter,es.�ado n�,ssa pÇlcifi,�a9ãQ.e aG?mpunha
lho uma proposta no sentido de ser a ma,rcha .dos 'e!:tendlmenLos. D�l os Clrculo� p-OlltIC.OiS consId,erarem

::�i�:,�::j:a;;�::i:':::i:·::p,;�1
quo

R;i�'çie; PS: ;I;�ti;ó'"i ;;u�;i ."'gado em benefICIO da ahmentaçao ii .

. 11
'. l!!I .

.

.

I ;;,
dos trabalhadores. .' 111

.

BUENOS AIIRE.S, 28 (U. P.) - Peron ,e Berres revelaram que seU3

países alcançaram acôrdo sôbre as relações comerciais e outr·Dos aSS1.m

tos. Os dois lideres c'O>nferenciaram pm cinco horas, ontem; ã'Dordêr de
duas embarcaçõ,es, no rio Uruguay, l)erto de Carmelo, no Uruguay. O
comunicado conjunto divulgado ontem, á no>ite diz que o,s assuntos dis

volta dos ferroviario·s dü Alto da cutidos incluem acordo comercial, tratado de navegação a>érea, fac.ili
Serra e Petropolis, está sendo es- dades recípl�ocas de viag·em ,entre os dois p.aís.es e facililades p·ara trans�

p,erada para hoje a normalização to portes no no Urug'u.ay. :...
lal do trafego da Leopoldina. l ir t

" ..

t PÔ' tRio, 28 (A. N.) - A Diretoria dai, I IfIR· eDII.IIS a ara v 9S 08 IrlOS
Leopoldina e o Ministro do .Traba-! Peiping, 28 (U: P.) .- Noticias Rio,28 (A. N.) - A Diretoria de'

lho consid.eraIll praticamente encer-I pu�blicada,s p.�la imprensa dizem Rotas Aéreas estabeleceu instru�

!'ada a greve. Hoje ,deverá ser nor-, que os comul1lstas capturaram o ções determinando mlllInO 'de

inalisado cem por cento o trafego ol1uria. 'Com esta perda destrui- teto e de ",isibilidade para as ope

com os suburbios e com o interior. f porto Yenpgkow, ao sul do Mand- raçõe� de vôos noturnos no Aero

ram-se as esperanças do governo' porto e Congonhas e São Paulo.
de usar este porto como base pa.- Congonhas estará livre. até o te

ra sua contra ofensiva de prima- to de 200 metros e visibilidade de

vera: .

.
50 quilômetros. Se as êDndições
atmosféricas anularem esse minimolS
o aereopórto será interditado, pro
curando então as aeronaves aero

po,r1'08 alternativos.

Rio, 28 (A. N.) _ Noticia-se a

conclusã'O das d.emarches entre os

ministros Correia Castro e Daniel -. tluraHin de � !lI! ...Carvalho, tendo sido concedidos Ru flUOU � sl�

qu�renta mill:ões para o combate à 'IAlrft�broca do cafe. U �,Ii)
Rio, 28 (A. N.) - O� �alineirost lr�ndQ 61,� f'�lJ��li��n .. i -

d'O Rio Grande do Norte.reuniram-j ��1la!�f§. U�.,J-i.\I,l}�HUfj��t\�iP.fO r:rogOU fi lei·. s.e· no gapinete do senarIor Georgi- ; .MontevIdeu, 28 (U. P.) - O jor-

K,ey West, Florida 28 (U. P.) - O no Avelino para tratar de assuntos nal "EI paiz" anuncia sem qual
Preso Truman assinou a,qui a lei de interesse da classe. Os m@smos' quer 'confirmação ofi.cial que foi

que prorroga até o dia 1° de a;bril de vão dirigir' em memorial ao

presi-l
ultimado o "3i00rdo para venda ao",

quarenta e .nove, a comissão da dente' da Republica e avistar-se com Uruguay de todas as ·estra<:tas dê

marinha mercante para vender, o ministro· da AgI;icultura, afim ,de ferro brHanicas do país, por pre-

e operar com 0.8 navios ni,ercantes pleitear as antiga� cotas da produ-l ço de cerca de 7 milhões de esterli-
.

Idos Estados Unidos. I ção. nos.. .. '

\{} iU.� Àti'rH�O D:u.am fJ:a SANTA CATARINA

���rl� iS .De Gel'�Jlte: SlJl1N'E! NOUETI �- D�to!' D.r. J:HJHRf'fS
Dh>.tG1' eie !ti\da�h Ao DMU.SCDO "f)l', sn,v1.

alto XXXIV

Cobiça.di OS Dardanelos CongeI1·�dos
os· preç08

iRI0, (A. C.) - Por mais de uma vez a Russia tem procurado pro
vocar a Turquia. O govôrno turco responde com firmeza e determina
oão, disposto a não consentir. que os bolchevistas façam em seu pais o
que esLão fazendo nos halcãns. .

A invasão da Turquia já esteve várías vezes na vontade dos díri
.gentes soviéticos. Só faltou até agora a coragem de se àar �se-passo
que seria ,fóra de dúvidas a guerra na. Europa.

. ,

Os russos não tiram os olhos cuhiçosos de cima dos Dardanelos
. e d� posição estratégica da Turquia. Os turcos sabem clisso e opõem a

�tahn aquela mesm� rrqueza com' que enfrentaram Hitler no per-íodo
áureo em que o nazismo I111pa'\'a no continente e parecia a todos uma
fôrça indomável.

. Chegando agora aos Estados Unidos, o general Me Bride chefe da
missão militar norte-americana em Ankara, fez á jmpr�nsa declara
ções decisivas. "A Turquia, disse ele, está disposta a enfrentar qual
quer um, a. qualquer momento, uma vez que esteja em jôgo a sua li-
berdade."

.
.

A posição turca é muito clara.' A Turquia não deseja nada de nin
guem. Está satisfeita com as' suas fronteiras 'e preocupada unicamente
com os seus negócios Internos. Não aceita entretanto'. nenhuma transa
"ão com os ruSiS,OS. Não quer' saber de comunismo e não vê por que' mo
Uvos há cle Jazer concessões a Moscou, 'Cujos propósitos. de expansão
'Colocam em perigo a paz universal.

Se todos os países fizessem como a Turquia, não haveria no mun
do tanta ansíedade 'e. tanta inquietude.

Buoarest, 28 (U .J:>.) - Faleceu

ontem á noite o patriarca Nicoclem,
chefe da igreja grega ortodoxa da

Rumania.

Divergencias
Niterói, 28 (A. N.) - Reina fran

ca luta entre os amara listas e ma

cedistas no seio do PSD fluminen

se, em virtude da próxima consti

tuição da mesa na Assembléia.
Os amaralistas apoiam 'o sr. Lo

bo Júnior para o cargo e os mace

distas tem como candidato o sr.

Arino Matos, ambos do P. S. D.
O líder Macedo Soares já conse

guiu elementos para tornao víto
rioso o seu candidato sendo possi
vel então que o presidente ,da mesa

seja o sr. Leal Júnior, ora à frenta
da secretaria do interior, pois o/sr.

Arino Matos não goza de simpa
tias na bancada da UDN e do PR.

ois proble es di$iintos
LARiI� SUIOJ:J::':S, 28 (U. P.) - Far is El' Khoury, da Síria, e único

membro árabe do Conselho de Segurança, eiisse perante êsse organismo
da U:\f, que o mesmo só tem que se interessar pela paz internacional e

. não pode agir no sentido da restauração da ordem na. Palestina. Faris
acrescentou que o plano de partilha e o da paz na Palestina são ques
.tões diferentes que não podem ser ligadas entre si.

o ODOPllio no idro
!RI0, 28 (A. N.) - O l\iinistro Raul Fernandes, em ofício comuni

cou ao governador do E,sta.do do Rio ter sido aceita a sug'estão relati
vamente á denúncia do tratado comercia·l de vidro plano, entre o Brasil
e o grupo Bel'g'::l-Luxem:burgucs. O Rcôrdo imposLo por êsse gruj)o mo

nopolisl.a europeu estabelecia a imp:o,rülção de doze mil toneladas.
quantidade muito superior as necessida,des do mercado bra:sileiro.

,Com a r·esolução do c'bafic·elel', fica quebrado êsse trust no Bra
tlil, medida que vem abrir novas perspectivas para a produção nacio-
mal do vidro plano.

- .

Só com apoio ao governe
RIO, 28 (A. N.) - Ao que se noticia o sr. Noveli Júnior condicio

nou s'eu consentimenlo á paci,ficação do. PSD, em São Paulo, á manuten
ção do seu apôio ao governador Ad,emar de Ba·rr·os. Diz-se também
que há um e:str.emecimento entre o governador e, 'o vioe-güvernador, mo
tivado por de,sinteli.gências quanto a uma nomeação entr·e o s.r. No-·
veli e o secretário de Educação, afirma.ndo. que êsse será demitido do
cargo.

RecemeVl1 trllea.
Rio, 28 (A. N.) - Em virtude da

;' . Desco��rta a urilem dI catlter 1
PAJR1S, 28 (U. P.) - A cõmissão de contrôle e defesa das pesqui

sas biológicas reuniu-se na Casa da Quimic.a para examinar o caso do
doutor Lorenz. .

..

·Como, se sabe, pretende o doutor Lorenz que a '�sephonospora poly
mOl'phia", ·parasiia do porco, j·á OIbservada e descrita por reduzido nu

mero de salbio.s, 'seria, conforme a alc.alinidade do sangue, Ü' agente pa-
.

:tqgênico do câncer, de -cedas enfermidades da medula espinhal, da piO
liomielite e de v.ários distúrbios dos centros nervosos. Pl\etende êle
2inda que seus traballhos sôhre' a cultura desse micróbio �he teriam
permitido descobrir a anatoxina an ti-canc,erõgena.

Log'o ao começo da reuniã-o, declarou o secretário que a "desco
berta" do eloutor Lorenz fôra ·recentemente objeto de estudos de um

especial e reduzido comité, cujas oonclusões serão breve publicadas no

boletim "Science et biologie".

a situação da Leopoldina
LONiDR\ms, 28 (U. P.) - Os representantes da. Leopoldina Raiwley

do Brasil partirão da Inglaterra. via aérea para o Rio de Janeiro, pos
sivelmente segunda feira para disclltir com o g,o,vêl'llo brasileiro a si

t,uação desta ferrovia com o govêrno brasileiro. Altos fUl1cion;ários da

4 companhia disseram que os dois dlrelor,es lord Hawke � ma.Jor 1'. H.
Baüing farão a viagem "de acõrdo com indiüações recebIdas do gover
no brasileiro". Uma atividade especuhlLiva notoü:;e ontem na. bolsa de
Lo,ndres com os titulos da,s ferrovias inglesa.s no Brasil e :rio Uruguay.
N.os círculos fina.nceiros informa-se que foram feitos sensiv'eis progres
Ms nas negociações em MonLevidéu para a venda da ferrovia b:'i�ânica
naquele país ao govêrno uruguaio mas as noticias d�. Mon.ÍJCvldeu de

que já llQyiam r,hegado a uma dcisf!o, nã-o foram conflrmarJu.s aqui .

•

I Para defender ·1· fronteira

Rio, 28 (A. N.) - Cinco mil colonos dos núcleos de São Bento,
Santa Cruz e Pir-anema, dirigiram um rnemoTial aJO Presidente da He
publica para a abertura de verba especial de vinte milhõ-es. paca pa
gamento da compra de duzentos arados e sessenta caminhões, alem de
outras despezes necessarías aos mesmos nucleos.
-------------------------------------------------------------

OVO gililete bolivia I)
Lapaz, 28 (U. P.) - O sr. Adolf-o, Oosta Dureis, antigo. delegado da.

Bolívia perante a UN, aceitou a pasta das relações exteriores no. novo

gabinete que deverá tornar posse segunda feira,
O 'novo governo acha-se formado por sete membros do partido

governista (união sociaãista-repuhlícana) 'Co tres independentes não e

tendo assim caracter "'de "gabinete puramente adIl!jllistra-tivo."

Forínho
Rio, 28 (A. N.) - Chegou a esta capital, pelo vapor "Araxa" um

ca,rregamento de noV'e mil ,sacos de farinha de mand,ioc:a, prOC8clente
de Santa Catarina.

A carga e,stá armaz,enad·a no armaz,em quaborze do caes elo porLn,
e a·s autoridades vãü tom,ar medidas par.a evitar \Sua saida do Rio de
Janeiro, CJue atualmente luta com grande ·escassês d>es,se produto.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No conjunto das obras comple->
tas do mestre Rui, a parte de seus.

trabalhos para jornal toma dilata-·
do espaço, Só os artigos e tópicos.
de "A Imprensa" redigidos pelo ge

nio baiano, dão para encher dezoi-·

to tomos, dos quais tres aparece-
ram agora, com um' estudo intro-

dutório de Américo Jacobina La

comhe, a quem se deve o memora-v

vel empreendimento, Rui escreveu.,

entre 5 de outubro de 1898 e 10 de"

março de 1901, cerca de 600 edi->

torais, realizando então o melhor'

'I (te sua 'produção como jornalista..
. Muita matéria perdeu hoje todo 0"

interesse, sob certo ponto de vista,

1I11'\s quem quer aprecia"; -a person.a�·

Mi�or·ICOrd;� lidad.e de Rui, as suas idéias, o seu:'

� � 19 U UIU estilo, a sua grandeza, tem de 1'e--

corr-er a esses documentos de meio,

LAÉRCIO CA.LDEIRA DE ANDRADA ! século porque, além do mais, eles.

Bemavenlurados os miser icórdiosos, porque eles alcançarão mi.! apresentam o escritor nos seus mo->

sericórd ia. <MaL 5 :7). E' a Bemaventurança elo perdão, também da I mentos de impulso nas suas' pai-
compaixão, ela simpatia pela dôr alheia, DóI'! Si a dúr d.esprendesse I xões como que ainda em borrão,.
névoas o mundo vrverra as escuras, é o verso de um poeta on,�!ll.:\l.

.. ,

. .'

Porque não há coração que não pode pene, não há alma qu e não so f ]':1'1 s�m qualquer. I etoque. �U�I as �a-
..

A vicia é, às mais das vezes, uma grande dór, em que se ínterc.unm. gmas se revestem de particular SIg--'
de quando em quando, pedaços de prazer, retalhos de alegria, J;;, nificado histórico porque apresen-«
quanto mais se sofre mais se vive, Quem muito sofre, muito sabe. tam um comentário vivo e veemen

porque é obrigado a muito pensar, A alma se apeiIeiçõa na dó,', l' A '
•

homem se conhece melhor no sofrimento, Daí a Bemaventuranca da te sempre sobre fatos e ocorrencla�..

Misericórdia, Misericórdia! Esta Palavra, no passo do Evangelho; tem da vida nacional. Pena é que, de

(Dislrj.bni">!o cio Departamento de Publicidade um sentido amplo: é a compaixão pelos que sofrem, o chora!' tom tantas obras antológicas, não se'

da .\":'\0 Social Catar ínense). 0'S que choram, E' mais: é o bem amplo, sem distíução de .raçns 11,,111 possa fazer distribuição farta en--
de crenças;

é

.a prática da justiça sem sornbras. da mansidão F,jm,' •
_

fronteiras, do arnôr sem constrangimento, da "solicitude para com
Ire as novas geraçoes para que elas'

Deus", de que nos fala o profeta Miquéas (6 :6-8); é a equidade 1I0S tomassem contacto com uma pode
julgamentos da vida; é andar nos caminhos do Senhor, prutícando a rosa expressão ela inteligência bra
"ciencia de Deus"., de que nos fala o profeta Oséas, (6 :6), Jesus sileira e aproveitassem quanto pos-v»
Cristo na suá proclamação: Bemaventurados os misericordiosos, p01'- ,

1 d id
"

.

que eles alcançarão miser-icórdia, fez o elog-io da piedacle, indicou a
srve e suas 1 elas.

estrada da compaixão, traçou ao homens o caminho do perdão, E Te7.
I
mais: deixou a brilhar uma magnifica promessa: alcancarão mise-
ricórdia. De quem? De Deus. E' a pena de talião da ·gl'aca '0 do

C
.."

famôr .. , Sêde misericórdiosos, ensinava Ele, como vosso Pae é mise- Oi1CUffn 0r· Igsn!&
.

ricordioso (��lc',6:30) - Praticae c perdão n�s vossa,s vidas, perduae ] ] UU.U @U Ui' li:
aos vossos immigos, vós, réos deante da Justiça Divina: atendei ao�'

.

�

que yos pedem, vós, mendigos deante de Deus; não julgueis ao vosso

I . . ..

próximo, vos, grandes culpados deante de meu pae, Fazei o bem, Por intermédio da sua Biblioteca:
amae ,aos que vos pers-eguem e orae pelos que vos calumiam: sêde ] Infanfik o Departamento Munici-e

mlsel'lc9rdiosos para que Deus vos dispense misericórdia, E' essa ;1 I pal de Cultura de São Paulo insti
concl';lsao da hemaventurança da misericórdia que envolve, assim, o I tt

'

. 'd 1" ' tu '_.
ex;erClClO santo do pietlsmo, da bondade consoladora, do balsamo I um, um COl1Cr:_I s� e lLe,J aura, ln
sua do coração, O nosso roteiro para alca'nçar a mi.sericórclia, de Deus. fanhl, com premIaS de ,unte lmI Cf'

está, pois, traçado:, - a ,estrada da Piedade, o caminho ,do Perdão,! cinco mil cruzeiros para ·a juven
q mundo a� está, nos nossos dias, a desafiar os cristãos para a j)['Ú- i tucle Bases estahelecidas: plena lí-
tIca maravlJhosa dessa Bemav,enturnça. "b d d d t

.
, ,

er a e e emas e .generos, ongI--

I nais totalmente inéditos apresenta-

I dos em 3 vias datilografadas a cs
Em caráter informativo, que a Federação s'e dirigiu aos antigos

alunos brasileiros 'Ou extl'ángeiros residentes no País, na certeza de ,... I�·1�'W·.'iil U �� tEmu,- ftii i paço
2 e abrangendo no mlmmO'

�
. � .

�. 1100 páginas tamanho oficio, inscri-
Eeu apoio decidido 'e entusiástico e da satisfação que lhes proporciona, � II!!

� .. "

.

�

I ção até 'O dia 1° de Março próximo.
'

convocando-os a cooperar para maior êxito de uma grande tarefa de Areao JUnIor b t I U fI tI enco er o pe as aguas. ma' ores a' A Comissão Julo'adora será com--
interesse comum. 'I ."

°
" , Quem ouve falar na Ilha do Ma-' bastante densa cobre a parte da

I posta de um escritor, uma educado-
O 1 Congress'O Interamencano de Anhgos Alunos da CompanhIa , ; , ilha porem o terreno é pantanoso '

;
f t d d B' ..

lo I' 3
A

5 S b
' raJa, com suas lendas e suas nque-, " , , ,_ i ra c um Jovem requen a 01' a 1-.'

(c Jesus, a rea IZar-se de 1 de Agosto a de etem 1'0 de 1948, seral ' , , "I e 1111propno para a habltaçao do I I' t II 'd 1 .'
. , ,- , . zas fIca pensando que aqUIlo la e. ) 10 eca, a ser esco lL.o pe os PIO-

,em ordem cronologlca, a quarta reUlllao desse genero na Amenca do'
.

,., 1 homem, O principal meio de lono-' ; f t d E t
'

A • A" " um verdadeIro paralso onde o ho-
v ,pr.os renquen a ores. s a a 01'1-

Sul. Os tres Congress'Os ante1'1ores, embora de ambIto maIS lllllltado, I mo'ção é o boi que usado como' ,

l'd d d cr'
-

d
, "

.

, 111em encontra a natureza acolhedo- '
I gma. ae e a or"anlzaçao esse

revestrram-s·e de grande bnlho e assll1alaram aconteCImentos memo-
d

' , montaria satisfaz plenamente uma '

q1 P peI'nlI'te desse nlodo.
" .' , . " ra, protegen o-o e benefIclando-o" '

.
concurso L. •

ravels, na vId.a dos antrgos alunos Iatlllo-amencanos. A pnmaSla dessas
P f'

- '- ,vez que o cavalo não encontra na: I b �acão le 11m elemento que
r ", .

• �' ura Icçao, pOIS a nao ser a rlque- , , .
. : � co a 01. Q

.tssemblelas coube aos antIgos aluno� da Argentllla, congregados em
't I d 'Ih .'

. Ilha maraJoara um habItat favora- (epresenta a classe dos leitores a

grande ,numero, em Santa-Fé, no ano de 1936. A s'eguir, efetuou-se em tzadna urla ad
1

ba. ,que e represlen- vel e está suieito a praga denomi-i ;'�e se destindarr� as obras a serem
,

'

S nb 1938 d C
. a a pe o ga o OVIno, em gera, o ' , ,.

, , .

R,lenos AIres, em etel 1'0 de , o segun o ongresso com a par-
. t' T d d' 'f _I nada "doença das cadeiras" que o selccionadas e premiadas.

," -

d U 'V' d' I d 10 C L t'
1 es o e um ,er ,a elro ln erno on ILlCIpaçao o rugual. em, epms, o c lama o ongl'esso a 1ll0- torna imprestavel para qualquerde o homem precisa empregar to-

Americano de Antigos Alunos da Companhia de Jesus, levado a efeito serviço, 3'ua criação esUt quasi crue'�_I!!!!!ilAWl'S"�""_

dos 'os esforços para levar de ven- I
em Montevideu, em Janeiro de 1941, presentes oito paises: Argentina, 'd

'
• abandonada pela maioria dos fazen-' das na ilha Marajó e são elas:

-, 'CI 'I C I b' C b N' P' B 'I F'
Cl a os seus Intentos. ,

uruguar, 11 e, o om la, u a, Icaragua, eru e ' raSl. < OI um
M" G' t d

deiros. i Chaves Breves e Soure sendo que
,

.

.' ,

di'
OIses Icova e, escreven o a : I .

' ,

memoravel certame em que s·e traçaram Importantes retnzes comuns
"t dI' I Quando os campos alagam e nao esta última é a que se acha melhor

_ , ., respel o arrue as paragens, aSSIm
, . I

•

de açao, n'O campo esplntual e no SOCIal.
"E t

ha tempo para retrrar o gado para s'tuada e apresenta melhor aspéctose expressou: ssas erras, e111er- ,
• •

, .?eliberou-s�, então, atribuir-se á Federação Brasileira das Asso- sas em épocas geológicas recen-
os :'t�sos" _(tablados susp�nsos), �s; não estando sujeita á inundações •.

Claçoes dos �ntrgos Alunos dos Jesuitas, o honroso encargo de promo- teso dão a impressão de terras ina pre,JUlzos sao enorme�, pOIS os am-, Sua iluminação elétrica é tão fraca
w'r no BraSIl, o futuro C'Ongresso. A ultima guerra e as dificuldades cabadas. Trata-se de um pedaço de �1lals morrem aos mrll:ares, afoga-: que se não existisse seria a mesma

dela. decorrentes im�ediram que se cumprisse a dignificante incum- mundo desordenado que não pare-,
âos ou de f'Ome. e depo��, c�m o es-I coisa, pois nãü irradia a menor

hênCla �o �razo prevlsto .. Cessados tais obstáculos. iniciaram-se as consul- ce pl"ontopara a habitação do ho-
coamento das aguas, lllfahveIm�n-1 claridade e. mal chega a encandeceI.'

t�s prelmunares ás entidades co-irmãs do Brasil e do exterior, no sen-I mem, As terras estão se enxugando te,.vem a peste e arrasta conSl�� i o filamento das lampadas, Possue
hdo d.e se ampliar ainda mais o Congresso, com 'O comparecimento de ainda das ultimas transgressões. A Il�aIs uma, parte dos rebanhos Ja; a cidade illUmêras. ruas e avenidas,
representa�tes não só da América Latina, mas também dos Estados derradeira página do Genesis como

tao redUZIdos. f porem com poucas construções e

Unidos e do Canadá. A idéia, homologada pela "Junta Directiva" de que ali está sendo escrita". O "búfalo dágua", ou boi selva-: são designadas por numeras, PaI."

Montevideu, mereo'eu inteiro aplauso das Associações brasileiras. Eis ai, em poucas palavras, a gem, juntamente t.'Oiii O .fâcaré,1 exemplo: Primeira Rua, Segunda
Assim, o próximo Congresso levará a São Paulo, antigos alunos das! v.erdade sobre a ilha Marajá. Para constituem as principais fontes de' Rua, Primeira Avenida e assim por

dilas Américas. que se tenha uma idéia do seu ta- riqueza da lha, pois o primeiro, ex-' diante.
,

Grande, sem duvida, a responsabilidade dos antigos alunos brasi- manha, basta dizer que ela é maior celente para o corte devido ao seul Antigamente a ilha de Marajó era

Ieiros, 'em face dt alto compromisso assumido em Motevidéu. do que a Suiça, a Noruega e o Es- enorme peso, é encontrado abun-I conhecida tambem pelo nome de

Quem' se negará a contribuir para que 'esse Congresso seja, como tad.o de Alagôas, São aproximada- dantemente nas zonas mais humi- J I�ha _de ,Jüanes, D�vido á sua lo�a
DoS anteriores. uma afirmação. do valor e da capacidade realizadora dos mente quarenta. mil quilômetros das, porem se não h'Ouver um con-! hzaçao Junto ao CIrculo equatonal,
antigos alunos? quadrados. babitados apenas por trole na' matança ele poderá desa-I a temperatura não serve para dife

T •

Não se�á, p�r certo, o pre,zado C'On�ócio que lê estas linhas. Brasi- umas poucas mil pessoas. \ parecer por �ompleto e o se,gUlid�, I renciar as diferentes :sta�õ�s, dO'

!'tllrO e antigo alUno dos Jesmtas ou, SImplesmente, antigo aluno resi_{ Cortada em sua parte extrema uma verdadeIra praga, deVIdo a' ano, sendo que estas sao ,dIVIdIdas
d.el!te no. Brasil, eis ai, titulas que tambem importam, em obrigações j Norte pelo circulo equatorial, o enorme quantidade existente, for- em estação da chuvas e estarã'O da \

indeclinaveis relativamente ao Congresso.. I clima da reglaO é extremamente nece um couro apreciadissimo para sêcas.

A Federação c'Onta com o valioso. auxilio. pr�zado consócio. Lem- quente e sua temperatura média é o fabrico de sapatos, bolsas, cint'Os, Dificilmente poderá s.er feito o le-

bre-se de que o seu nome está inscrito entre os dos homens capazes de- calculada em 30 gráos á sombra. pastas, etc. e de grande procurai vantamento \top'Ográfico da ilha

honrar a sua crença e djgnificar a sua terra. De toda a sua extensã'O, apenas nos mercados mundiais. São enor-I com perfeição, pois os seus cont?r
.

Aqui o aguardamos C0111 a sua adesão e o seu auxilio moral e ma- a parte Leste apresenta um terreno mes 05 ?reju,izo� que, os mesmos

,. �os I?udam �e ano para an� deVIdo

ferraI. mais ou menos sólido, aproveitado causam as cnaçoes, pOIS atacam o.S a açao das aguas do Amazonas e a;

Pela Federação Brasileira dos 'Antigos Alunos dos Jesuitas, para pastagens e alguma cultura. bezerros, matando-os. I mudança dos cursos dos ri'Os, sen-

J. A. CESAR SALGADO, Presidente O restante, mesmo a parte mais Das pouca� cidades que 'O Estador do· que enquanto alguns desapare�
CO'LEGIO SÃO LUIS - Avenida Paulista, 2.324 - SÃO PAULO sêca, na época das chnvas. fica; do Pará possue, três estão localiza-I 'cem por completo outro· nascem.

COIIr" Ia com II tijolo
JOÃO FRAINER

Rui Jernalista
Se para erguer um grande monumento de significação histórica,

capaz de glorificar um grande acontecimento, fósse pedido a cada um

de nós o auxílio mínimo de um Ujolo, nínguem por certo recusaria tão
insilg'nifi,cante contribuíção.

_
Pois êsse monumento está sendo construido, Essa contribuição es-

tá sendo solicitada.
.

O monumento representar-á um alto serviço prestado à sociedade
e traduzirá a nobresa de sentimentos da nossa gente e a sua colabora
Cão pronla e eficiente à todas as iniciativas destinadas a engrandecer
<a pátria,

E o monumento ela recuperação. económica do pobre, do necessi
tado, do enfermo e do transviado.

O Brasil só será um país forte e próspero, quando a maioria de
seus filhos forem cidadãos física e economicamente capazes de pres
tar seu concurso ao progresso da Nação.

Inf'elizmenl.e, há um número grande, impressionante, de hrasíleí-
1'08 inúteis. Inúteis em virtude de doenças, inúteis em virtude de sua

miséria. Inúteis em virtude de se haverem desviado da estrada do tra
halho e do dever, deixando-se dominar pelo, vício .da embr'iaguês ou
outr-os, E todos êles constituem um peso morto, um entrave à marcha
normal da sociedade.

. Entretanto, muitos deles ainda -podiam prestar serviços, Muitos
lJ)odetn ser reconquistados para o trabalho.

Para isso basta que nos unamos, que esqueçamos por um momen
to o nosso próprio conrórto, que encontremos no meio, das nossas preo
cupações, "um tijolo" par» erguer o edíf'ícío da verdadeira solldarie
dade humana, da verda dcva assistêncía. Basta que saibamos estender
lhes a nossa mão, nã o para uma esmola ocasional e insuficiente, mas

para assegurar-jhcs uma \'j(la melhor, mais digna, mais agradável, en

fim para lhes dar uma oportunírtade de S,B tornarem úteis a si mesmos
'e à solidariedade,

'Pará executar êsl e programa foi fundada em Flor-ianópolis, A
AÇAoO RoOCTAíL CA1'A']U�EiNRR E a Ação Social Catarinense está pe
dindo o nosso tijolo para le. ar a bom têrmo a obra que se propõe
eonstmir.

Quem terá coragem ele nr'f.\,ar êsse "tijolo"?

r Conoresso
Aluoos da

Interuaeiollal de AnUgos
Comp�i1bia de JS5US

c o'o LE

DE 31 DE AGO§TO A 5 DE SETEMBRO DE 1948, EM SÃO PAULO

í São Paulo, 25 ele Dezembro de 1947

Prezado Antigo Aluno:
A Federação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos

Jesuítas, vae realizar em São Paulo, o 1° Congresso Interamericano de

Antigos Alunos da Compahia de Jesus.
1\. ,extraordinária importancia desse magno certame que vai reu

nír, no Brasil,' antigos alunos dos J'esuitas, da América Latina, e.os Es
tudos Unidos e do Canadá, evidencia-se desde logo. Desnec'essário,
mesmo, seria encarecê-la a quem, por mercê de Deus, coube a ventura

de formar o seu espirito ·e aprimorar a' sua inteligência em Colégio da

Companhia.

t
/If

•

Alceu Wamostl
t·:t..

Branco e pequeno lenço umedecído
pela orvalha morna do seu pranto,
eis-me inda insone, triste, dolorido.
depois de olhar-te e de beijar-te tanto.

Foste dela; dormiste mo seu seio.
ouvindo-lhe o bater do coração,
algo do seu amor contigo veio,
para encantar a minha solidão.

E, por isso talvez, neste momento
em que me punge o grande sofrimento
de tê-la longe elos meus olhos, quando

te beijo> as dobras, trêmulas, de bruços
escuto o soluçar dos seus soluços
e ouço um rumor de lágr-imas chorando.

a Bemaventurança da

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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À SOCIEDADE DE CULTURA MUSICAL, PATROCINADORA 00 RÉCITAI! DO TENOH LIRICO ADELERMO MATTOS, DE",

:DlCADO� AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, QUE TERÁ LUGAR 3a• FEIRA, ÀS 20 HORAS, NO CLUBE 12
_DE AGOSTO? CONVIDA PARA O REFERIDO RECITAL, OS SEUS ASSOCIADOS BEM COMO OS Sóaos DO DOZE E

DO URA TENIS CLUBE.

de «O Estado»
--_ .. _ .. _ .. __._-_.__ .__ -.--

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

ePif Paf
cíam da Bahia que os cornunístas continuam a agir e do Rio, Acredi
bem, informam que estão sendo vendidas casas completmente mobi-
lad'a� il com completo equipamento de utensílíos domestícos (facas. !
garfos, colheres, etc), por apenas' trinta e cinco mil cruzeiros, enquan- i
to, aqui em Florianópol.is, devido ao mau tempo reinante, não termi- !
nou o jogo Botarogn versus Barr-iga Verde, tudo isso sem impedir I
que fosse prêso lO. advogado dos grevistas da Leopoldina Raílway, ano- .isar do Presidente Dutra Ler assinado um Decreto autorizando. o Na
tional City Bank I()i[ New York a abrir uma agência em PorLo Alegr-e .,1,!q ela Inspetoria de 'I'rânsito, haver sustado, pelo prazo- de trinta dias,
o aumento das passagens nos ônibus. .

I
.------------------------------------------

Continua O Es.rADO tesen
-âo dilltrtbviçÕ6s de valiosos li
"Ii'.F,Od, inoJU6ive romances mo

<€ier:nos, e.ntrs as p.asoas que
,iIJ061filtam de ·S8U cadactro .tO
lI'tial,

•
.As peB-Has que ainda não

:ha.illm preepol!ido o coupon
.tiva diariamente publroamos
3'ocreroo faze-lo. sAfora, bebi-
,ilitando-se, assim, a concorrs
rzam ii tão in�(�sltnte inicia
aiv« t.eaniUlda .sob o pe.troci
eiio da LIVRARIA ROSA, à
.lOeodoro R. 33. n84ilta Cap;.tal

.x .J( .'){

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- a sra. Ena: Pereira Thierne
- o menino Gilberto, filho do

:':>1'. Oscar Pereira, comissário de
'Policia

COIR F I T E
COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇ.�O E TECELAGEM

Avenida Capanema, na. 38 - Caixa Postal, 224
'CURITIBA - PA.RANA ..

12
Da planta do LINHO, com já dissemos, Ludo é aproveitado e in

dustr ializúvel, desde as fibras da raiz, até as .sementes.
Atacando a exploração industrial desse produto, alem dos fi.os e

tecidos a OOMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
industrializarão, também as sementes do linho fabricando o conheci
do produto - OLEO DE LINHAÇA - de gra�de consumo nacional
tanto que se importa francamente da Argentina um volume. espantos;
de sementes de linho para a produção do óleo que consumimos.

- a sra. Ceci Campos de Farias, No Brasil há varias empresas que exploram esse ramo. d·e ativ ida-
�sposa do sr. José Augusto do Fa- des, e todas elas não dão vasão aos pedidos. Como COBRAFITE terá
A'ias n_o seu sector de atividades o ramo do LINHb, seria de extranhar que,

C li L t d S· tão aparelhada como eslá, não examinasse ,e incluísse nessa atividade- sra. .e Ia eu z e ouza, eS-1 a exploração do OLEO DE LINHACA. Da industrialização da semente
posa do sr. João 'Olegário de Sou- a COMPANHIA terá corno SUB-PRODUTO a TORTA DE LINHAÇA
: za, de São José

'

! de grande. consumo _na alimentação de animais e outros destinos como
- o sr. Oscar Schrnidt a propr ia exporf.ação : Antes da guerr-a recentemente terminada, a

o d J . Ed R'
Alemanha adquir-ia de nosso pais toda a produção desse artigo,- r. o�ge gar itzman Finalmente no sector de LINHO, deveremos estacar como um dos,,;promotor publico em Brusque gr-andes recursos dessa industi-ía, as ESTOPAS DE LJNHO.

- o sr. Raul Espindola, de Itajai. É sabido que,. dos tranalhos de ceração, beneficiamento e fta(:.ão
____--L ._______ da? FIBRAS DE LINHO. ESDc artigo, é selecionado em maquinas pró-

POL"piJENO.L p,rlas, !'esult�ndo uma sub-di,:isã�o de 3 a 4 tipos de estopa. As melho-
. I Jl:s. .11

es sao ut.ilízadas nas. �las f}açao. ?ardadas para tecidos mais gTüSS03atoalhados, etc. As medias sao utílízadas para as cordoarias. As infe-
� Deslnfetalite da atlalfdade

I
riores para a rabrícacão da CELULOSE DE LINHO.

.' Nesto sector a COBRAFITE está aparelhadissima. Tem seu hene-"Ter ror dos mierobíos , achii-t$e f'iciarnente próprio, fazendo um 40 tipo d€ estopa que usa na fabrica ..

à vcnda nest , pr!lçw ção de sua CELULOSE.
�e.di :lo. a J. MARTINS & v.<eJa-.se a imp<�,rtâllci� desse ,secto.r de aLÍ\.rklades., onde ludo. se ISILVA. R�a J lião Pinto, �6 apr,ov.elta" �.ud:o �.e llldus�l'lahza, e onde se obtem de um CUSTO ZERO,

C· PI'
uma matencl puma pata um PRODUTO REPUTADO como seja êl I

!l1Xa osta n. 332 CELULOSE DE LINHQ. .

..;J � •• •• o... Quâ1qu.e.r poe,g.süa ell1 face dessa den10nstração de atividade n le-
vada a meditar, para concluir sofismando: "'[I COnnAlnTE reahhcnte
tem UM GRANDE PROGRAMÁ - DENTF.O DE UM GRANDE PLANO.)
____________.-,-V-E-L-O-X__P_R_O_PAGAMORA }) I

f���A;�7'::t�:=, ._�. G.
Pe1'riut

�oe��m
·k�� do ItOO�

p�� "ofl1rabais .-�
Ç,15e" ..... ��_ II _'17�

_HJb.oo;;.
p.u.411 Gat. BituWAlzot nO, !.ai

t"'1o� i'!'Ói)o! i::;
D1M !7 noMl>tl lHn dkmt._

As trogildo Machado

Senhora

Luiz Osvaldo F. de Melo

I'e Senhora

participtlm . eos parental e

p.brJoa. de lIuall relaçõell, o

contrato· de cal1arn<;nto d.

Ileu filho AR! CARDEC com a

srita. Dc lvo Machado.

IARI e DALVA

nairos

Convocação extra
ordiearia
Rio, 28 (A. N.) Tem-se como

certa a convocação extraordinária
da Câmara Municipal para o próxi
mo dia quinze de março, pois a

maioria d.os vereadores está de

acôrdo com essa convocação.

•

TEATRO ALVARO DE CARV.t\.LHO
Hoje ás 3 hoças

Vesperal
'

Elestnte
.

Iracema de Alenoor't sua gran
de Companhia de Comédias apre
sentando a ínteressantissíma peça

''''''''''''''''''

4
'

ROXY hoje ás 2 noras. I em atos :VENHA A NóS
Reportagens de Folha Carioca ·1O MISTÉRIO DA CIDADE Original de yiriato .Corrêa

.

FANTASMA Uma verdadeira fabrica de gosto-

O PIRATA DOS SETE MARES I sas gargalhadas
,.

Continuação do seriado
.

Preços: Cr$ 6,00 UlllCO - Geral

O SEGREDO DA ILHA DO Cr$ 3,00

TESOURO (Localidade avulsas)
Censura livre Creanças maiores

fiA CAl'A"'''I!
eE --S_Tt:5 �iOS Ingrid Bergman - Warner Bax-

"''''' " l��A" 1, PROCE�SUOLSGAMEMEPNATUOTA PARA

s'Oi\IO' 'rON· F... ter - Sllzan Hayward - Fay WrayI
...,. l\.Ii __ os QUATRO FILHOS DE ADÃO

EC·r\n.L A DE APRH:�rDIZ1?'" DE I I < II.�_ No programa: Brasil, em Fóco -l..)V\J,"'1.. ' • .Dl', .EA2) •

" li P. iifeinw I'l-ôra $urd....zMARINHEIROS .. MÉS DE MARÇO Ir'''' Nacional - Atualidades Warner
. Aoham-se abertas na �ola d� I

I TES'§E ODH1t4lE1'R.tCO e DE- PI' J IAprendizes Marinheiros dê.ste

E,s-j
Dia l° ás 14 horas: Mtl1'MmAQÕE8 SO;;J ]\PQlIGllu.l1I feá· atlc - orna

1 t· d 9 d f
.

d toa a dcnaiGlUo OQ à rUQ< G&nera11 Preços: RITZ Cr$ 6,00 3,00 ás:�aao, II '])"ar Ir e e everelro. e Processo n. JCJ-23/,18 Bite:!l!oout1:, 67 PO!II&8<1ilS do mteriOl' 6,30 horas Cr$ 6,00 único19.H�. a 2" de.Il!'aryo d�. 1948, M IllS- Reclamante: João Ernesto B·t d Es dCrIçJJes . de CIVIS candIdatos li mu-' 1 - o t" o c:p;;eiram eSCõ'GVl!ll' paro ROXY Cr$ 4 80
trícula nas Esoolll'l d.e AprendiEee tencourt ��"'_VfY"""T?' Censura até '18 anos._Marinheiros. I Reclamado: Restaurante (Clube I ". -

O exame p�ra 08 eandidatos ins-, 12" liDtierVençaocritos lIerQ no dia.24 de marco do vio e salários.','Borrente ano, ás oIto horal da ma-: . , M\fi �.íh�-a\d;Hf4��O:U/hã, na &cola de A."". MM. em Bar-: DIa 2, as i14 horas: líú!l'U' JIu\Jl\f4�\hl'il\JUgj
reiros.

. _ .! Processo n. JC.T-24/48 Rio, 28 (A. N.. ) - O Ministro do Dr. Mario Da Campara
TÔ'das a� lllforma.ço� que se fl- Reclamán1e:, Lallreano Miguel Trabalho' assinou uma portaria Cirtugião dentista

._JJerem necesslÍri9.ll podem ser ob- Alves
. intervindo no sindicato dxJs

empre-I'
Atende excluaixornE'r,te comtidu3 na aludida Escola, no 1)0 DiIJ!. I

-iriw Naval na Capitania doe Pôr-I Reclamado: Bar e Restaurante gados nas ferrovi3s da zona Mo- hOr"Q , mOl'cadu
too, nas su�s Delegaciu e Agêllci2.i Miramar ! gíana, cediado em Campinas, Esta- Rua Tl'oj ano ne 25 ,- Sob.
.Ie n&ll l'r�[eitur� Municipais de to-! Objeto: Aviso prévio e horas ex-, do de São Paulo. .

F'lorian.ópolisdo ° �Ul.do. I, traordinárias. I ., , , , D" t j 9' 12_........ IGl'loroen a GOIll
.

as e

I
Dia 3, ás H horas:

.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO ' dos 14 às 17 horas

II
Processo n. JCJ-25/48 I Clinici Oàon�tol!Ía . . . . . . . . .. . ..........•.•...

9 Reclamante: Osmar João Caetano I NOTURNA·

f
..

t f IIdReclamado: Cia. Florestal dei Das H! ás 22 horas, oom hol"a nl. r�n.� .. 8fi '��
! Santa Catarina, Industria e Comér-' maroarla, a oargo de abalizado pro-. UI U 'i ti ii sUl
I fies ionaJ,cio de Madeiras. Roo ArcipresÍle Patva 17

I. Objeto: -Reintegração.
. •............••••....•••.••

Dia 3, ás 15 horas: Em1U� bem O 00'a (1.hhêl
Processo n. JC,J-12j48 ro, eompl'3udO� do "Ool�
Reclamante: Hamilton José Ge- gola Bwn"'T�.

i orge Sigwalt ,. . .• • ................••• .'••••••••

� Reclamad: Sociedade

Exporta-I _• dora d.e Madeiras Ltda. ii

II
-�-�-..,."" "� Objeto: Indenização, aviso pré- Z ALVARO M.ll.LD ..A

!.0011 EMPRIDQ vio, férias c salários. SILVEfRA
!lrnpreHl de Transporte em orga- Dia 4, ás 14 horas: Amroo�DO

m.ização, porém em franCQ atividade, I Processo n. jCJ-26j48 MÁRIO �!:-:co IM

I P�a. peJe te-/e/one '119
·:necessita expandir SUM athidadesi Reclamante: Walter Ruediger �.AÓ9R I<rodoviárias em Laguna, TUbarão,'1 Reclamado: Domingos Reit

! ! Pr(.Dta entngaCresciuma, Oraranguá, Ucussanga, Objeto: 'Indenização, aviso pré- .,.._ � fi)� 1Corn�. Dirltr...l"" Me. � 1 no. I·... ... •-Hajai, Brusque Bluumenau, Jara-I yio e férias. � .a.e Cm.,�àe �

I
'€Wa 1aaue ltupel'lor

.guÍl, loinvile, Serra Alta, Mafra, x x x - PP.J.\. � SERRARIA UNIÃO:Caçador, Joaçaba, pôrto União, ad-I Dia 5, ás 14 horas: r � p-� M I Imite pessoa:o; ativas 8 idoneal para Processo n. JCJ-27j48 I �� - S.�"'1,Q
ii' J.:::��:irci�a:::.ência da Empre� daR;�I��:lante: Alberto FranciSco1=::==...�: .... II �:_a����:�

Pri).':uror pelo H. 1Iíunick, á nUI Reclamado: Rodolfo Rhein ! P.aí';::_ 09 pfr.lõSC'UB de fino ..•• - , ..•.•• " .•••••••••••

:.
'.Parlrn Roma 123 Florianópolis, OhJ'eto:. Alteração ,do contra.to de 1

� _) '" ��.!K... 0. "
' O �elhGr prll:!!l!n\e �ra !i!8U fl-

-. -, .-
" -

,
pOHlu_r - 00= v o e Ilho, e uma. t'lodeJ'n�t� ao CRE'Dl-,',)lI por carta. � trahalho. l'em par.

!
TO MUTUO PREDIAú.

participam a09 porcntu e

p61S0011 de [,Ua8 le!cçõ611. o

contrato de cosomerrto de lI\1a

filha DALVA. ccrn o Dr. Ari
Kardec de Melo.

RITZ hoje ás 10 horas amanhã
Matinée da petizada

Jornaes - Shorts
-

Comédias
Preços: Cr$ 2,00 1,00
Censura. livre.

RITZ á 1#5 horas
Matinée Chic

Brasil em Fóco - Nacional
Paul Henreíd - Maureen O'Hara

O PIRATA DOS SETE MARES
Buck Jones 'Ü intrepido cow-boy
O MISTÉRIO DA CIDADE

FANTASMA
Preços: Cr$ 4,00' 3,00
Censura até 10 anos.

de 5 anos poderão entrar.

IMPERIAL h'Oje ás 2 horas

Vesperal do Bál'ulho
o. Esporte em Marcha n. 97 -

Nacional Imperial Filmes - Pobre

Cordeirinno Desenho Colorido -

A Voz do Mundo - Atualidades
90 minutos de gargalhadas e boas

musicas
DOCE IMPOSTORA

COM: Mabel Payge
Um sensacional e emocionante

Censura até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,00 3,00

"western" chei'O de lutas e torcidas
MISSÃO PERIGOSA

COM: Roy Rogers - O mais
vem e destemido "cow-hoy".
Final do espetacular seriado
SERTÃO DESAPARECIDO.·

\ .

(Naufragado na Ilha de Noé)
COM: tlyde Beatty
Preço:

.

Cr$ 3,00 l}.nico
Censura até 10 anos.

jo-

RlTZ hoje ás 4,30 6,30 e 8,30 hs.
ROXY hoje ás 7,30 horas

Sessões Elegàntes

DENTIS1fA

TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO
Hoje ás 8,30 horas

,Mais uma atraehte apresentação de
Iracema de Alencar e sua grande
Companhia de Comédias com a hi
lariante peça em 3 átos:

ACONTECE QUE SOU BAIANO.
o.riginal de J. Ruy e Eurico Silva
Uma tempestade _de riso

Preços:
Cadeiras numeradas .,

BalcÇíes , .

Camarotes .

Gerais .

Censura até 14 anos.

Cl'$ 15,00
Cr$ 10,00
Cr$ 75,OB
Cr$ 5,0&

••••••• l ••••• 0.0 ..

Amanhã - em homenagem ao

Dr. Adalberto 'I'olentino de Carva

lho, D. D. Prefeito Municipal
A INIMIGA

o.riginal de Dário Nicodemi
.................................

IMPERIAL hoje' ás 5,30 7 e g hs.

EXTASE
No programa: Visões do Brasil

n. 37 - N�cional Imperial Filmelió
- Fax Airplan News 30 x 12 -

Atuali.rlades
todasPreço: Cr$ i,O{) único em

as sessões.

Censura até 10 anos.
.,

Hio, 28 (A. N.) - A Universida
de Rural" está praticamente trans
ferida para a instalação no quilô
metro 47 da' estrada Rio-Sãü Paulo,
tendo sido gastos com a mudança
dezoito mil e quinhentos cruzeiros.

LENHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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os
Rio, 27 (A. N.) - No. próximo dia doze. de março realisar-se-a <1

primeira sessão preparatória da Camat-a,
A abertura será no dia quinze em sessão conjunta com o senado,

quando será lida a mensagem do Presidente da Repuhlica.

- 7WTP7T "DIiI1?'roIuw =

'Negocio
.

VENDE-SE
de

''UI;''i:l&!!l.>!
.. "..

OCaSlQO
1 Elevador Wayne pata 3.500 K.

2 Talhas Patentes para 3000 K.
1 Aparelho 1/1.CI-IAMP IONb para limpar velas.

1 Maquinã de lavar automoveis. Varias prateleiras
e outros imeveis. Tratar na ·Garage Delambert"

Cerla a pacificação
Rio, 27 (A. N.) - Falando, á repoctagem o sr, J. C. de Macedo. soa

,res, presidente 40 PSD de São Paulo, declarou que não ha mais duvi
da quanto ávpacíf'ioação do PSD Paulista. O sr. Noveli Junior voltará
ao seio do partido. o que já é coisa assentada. Ha muitos nomes em
vista para peesidente do PSD de São Paulo, correndo, com ínsístencía
aqui que. O· novo presidente" será o sr, Benedito Costa Neto.
�:4�i'i-f :r-t!4!;;':i""";";,�<�$â��:!l.W:1Je�_�';>1_"f'��

t�ervos'- D.eblTr. 'A b�elez_? é

t��dftl'
!I:)

CrI\UOR!UM Itbrlgaçao
ft.\Q \fi;) i"' ..V 'ii �UUU A mulher tem obrigação de ser

'.:� �.:�,��.� �.�.,.:tr�..�. �. ít1lDa
bonita. Hoje em dia só ti feio quem

'W n t:� iil!ii.liJtU� �U quer. Essa é 8. verdade. O� cremes
I' protetores para a pele !IR aperf'ei

çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriea por sua lição ra

pida para embranquecer, afinar �

refrescar tt cutis,

Depois de aplicar este creme, ob
serve corno iii. sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respire, resseca

e torna-se horr-ivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilbaate" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os �n08, as man-I Representantes exclusivos no Brasil: M. AGOSTlNI & elA. LTDA.
I chas e aspeTe� c a t�ndência

.

pa- J Fillal de Porto Alegre e Posto de Consertes: Eua cos Andradcs, 894 - Porto Aleire

::O:i��:���'"._�m;:::r"�m·�I--.... -.. ··-.. ·-.... -....-.. ·-.. -.. - .. -.. ·-.. -.�-..
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....=... =....=...=.. =... =.. =... =... =....=.. =.. ·=.. ·=.. ·=....=.._:·-�I�;;;:;:;;;;;;;;;;�;;;;;;;:
tMI'O do Cre.me de Alface "Brilhan-I O" G'il n.O€f!1 ,RI e� u� ano

I te". Experimente-o. � I �... W1 aV &Ji..& i.�Jl. d>

11 U.l11 produto dos Lahoratóríos Para maturas de 16 i.U!OS

I Alvim & Freita-s, S./A. (Art. 91 - Decreto-Lei . nO 4,244 de 1942)
I CURSO DE MADUREZA «pA 'r R I A R C A»

.�_... .....__..--
..

..,._._�

Secção especial izad a po r CORRESPONDE�ICIA
LEMBRA-TE I Pontos estritamente de acorda com o programa ofieial

Mensal idade Cr$ 60,00 .- Peça programa g-at is
Exames em 'Outubro e Jane:ro

Rua São Bento ,,0 201 - T'el. 3-5539 - São P au lo

ttÃo Oli;(i! QUE O fX ..

. trsso DE TRABALHO
DEBll.m: O SEU Oll
GlHHSMO. PORUIJE·O
ti'tNSAGC PíHS!CO
E UHHlECTU'U O
LEVARA', fAlALMEN.
TE, A"i NEURASTHENiA

\ Os primeircs symptomas da
: neurasthenia são geralmente a

: insomnia, pesadelos, irritabili-
dade, dôres de cabeça e ner

vosísmo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
das. Trate-se irnmediatamen
te, com um remédio de' effeito

. positivo e' immedíato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remédio indicado para
.qualquer caso de neurasthenia.
'Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
(perdidas e a energia da juven
tude ás ,peCSÔ8s exhauridas.

,�
f

-;f

lFCRra.fICA ! DÁ SA Ú De
("�I!�J!l�,kla A_j,VIM �·rl!�TA$ • S. Paulo
- -'.;':':���ol.�!õ2�l��_ ...';...�:""� . "II�.

�����_J:!Sil�:SH=EAFFER'S "TRIUMPH"

SENTINEL� DELUXE:

Caneta: ... " Cr$ 450,0/)
Lapiseirc"." c-s 150,00

Jogo: ..... '" Çr$ 600.•00

�" ''''_

?n i:tá'll:ç,�Zff/2/ ,oCll;:ItãO'17 I-

-ttd,e=r-: Ui'1i',zw S !"i.tA f F E R

porque She4.'jJtte;- escreve malho\"'!

Examine detidamente uma caneta ou Ia p i s e ir a "Triumph"

SENTINEL DELUXE da SHSAFFE.R, VCj3 a sua perfeição;
a beleza de jóia finamente trabalhada; o seu equilíbrio perfeito.

Faça comparações. Escreva também com outras canetas e fatal

mente comprará um" SHEAFF'ER,,, sentindo ss t.stacão, em

todas as ocasiões, pelo trabalho que ela realize.

SHEAFFEH. escreve rápida, suave e sile:lciOS3m�nte. A lapi

seira "Fincline", de ponta de manga que reduz as quebras das

grafites, é vendida também isoladamente.

.' _ _ _ _ _ _ _
�

inâmeros S4!re. ·h�f
qM

.

já foram fe!ü� COf.M

t� ag:!ardam t8!Jl .� l�·
ra que p3zsam v� Ó Ma

�e. CoJaLen lU Cot�
�nha Pró Remw�e
ch�de�.

Valortse o ooil dinh-eiro, Ins o Crédito Mutue Predial. ofereee
• etleYOO(!o-se II.6 quadro soda. ao-s seus associados o melhor pIa·

I doo oompo:ne:ntetJ do �légk. no, DO. melhor sorteie, por Cr$ S,oo

BlM'rlga-V&:rde. I meThS&!S.

jEmpregue bem seu capital
Auferindo os IUCíOS que pojará lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Gatarinenses

AdqLll r-é] ações da« I L-;t)
,TrarMportes Aéreos S. Ai<,'

I Capital CR$ 10.QOO.00o,00, J\çf:k):J de CR$ l.OOO,O(). ChamádoE: l' 40% ._ 2a 4(1% -- 3s 20%
Procure hoje m'Ssmo o Agente da "CITAL" em suo. cidade e ele lhe çlará ln,dho,;;os 6f>ciEU'9cim.:;ntos.

A perla SHEAFFER
Cilínd:ica, com ponta
de irídio e p'fl.ti"1íf1. na
7"anhw1 a. Tem '111aior

qua idade de ouro de

1·1 J..:. q!..:e qu.:!!cjuer OU

tT(I pera �Ii'EAFFER
é a me:h.o" caneta que
n seu. dinheiro 'poc!v
ac;quidr.

..

•

In'onquite e os resfria
dos. João O Xaropo S.

éefi.cc.z no tratramento

dos arecções gripais e

daI} viaa respira tÓl'ics. _

�:,:.-e.awe São J�o
solta o ç.atal'ro e faz

eltpectO!'or fàcilmante.

JOÃO!
Combate a tosse.

C A S
Disponho para alugar à Rua:
Germano TrVe'ndhausen n. 7�
Informações só pessoalmente
com o proprietari9 á rua

Silva Jardim n. 169 - fundos .

.

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

Carvft hnlta para I.Batlri'l

Garage Delambert
._._.. _-_... _ ......._ .. _-_.__ ...__ .._------

E� E
Uma otima propriedade,

contendo 2 casas, gacagQ', per
mar e pasto.

I
Tratar em Rancho Queima

do na Parmacia l"ilar ou em

Cu:n.bÍl'ela com RslUl Sl;)l1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TERREN'Q

Costureira

Prosseguem os
81tendill6nlos

I
I
I

Rio, 27 (A. N.) - Prosseguirão.
hoje os entendimentos com a mís-]
são comercial britânica. Informa-se i

'Vau .�.Q q;:;e temenho
'--'Ali' t\jv'"� /:II

10x38 si-
tuado à rua Irmão Joaquim.

Tratar na Alfaiataria CA
. R/ONI, rua Saldanha Mari-

.. .nho, 1. que a Inglaterra propõe-se a ven- i
• • • • • • • • •• •••••••• • ••••• o, der ao Brasil máquinas, locomoti- I

vas, caldeiras, carnimhões, ônibus i
I

autornoveís tratore� enxadas e fer-!
lv.t'oça sebend o cor tarofere- ramentas, diversos màteriais ele-

i
··oe seus serviçoe para costu- tricos e outros artigos de pronta,
.rer nas reeidencies, entrega -e aceita encomendas de i

Cartas parti Irene Maria 'construção de navios. Deseja rece- í
"Ferreira aos cuideâoe de Os- bel' elo Brasil carne arroz, óleos ve-j
,m.ar Meira, Rua Le ies getais, madeiras, algodão, tecidos I
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. couros batata mate, cera carnauba, I
fl�J;wH... '.'t,. _", minérios, ferro e outros produtos!
(' g ti�UO par� COHUH'CUl Os delegados britânicos em princí- i
Vendo um na Rt:l0 Conselhel- pio aceitaram a inclusão na lista

'tEú Ms f a. bl'aSile�ra. de laranjas, mate e café. i
Escritório ImobiHario lI-,. L O comercio �om os dOE patses po-,'M\. lves - Rua Deodoro, 35'. deria ser desenvolvido na base de

-� •••..........•.•..........•.•• , �ica =.�:::?!ns!:;o. , ..........
I

Ven,deese Cabeios Brancos 1 11,Ul'Q barco. Vér e tntar ns

'firma Reinisch S/A. I
- ..�.��. !.���. �j.r:��: ::.......... I
uY:::?R�.=!i:im IMira, 31. .

li!! T': t�� ..�� �':��.�......
Si•• 1 de velbi,e ,IifidlqUUlU oe escrever A L.-x:êío B"ilhcmttl hz vol-

Cornpr-a-ae urna portati l.
la'!' a ci;l," natut-cll ppimitiva
(ceste.nhe , lOUl'il\ <loil'ada ou i

'I'ratar nesta sedação. 116\;lI'O) em pou,'JO tempo Não !• , . . . . . . . . .. . . .. r. tintura. Nat. mancha Il não

(';ODCUrSO de f:�' e �g:dá�óll:o G limpo,
I

A Loção Brilhants GlttintJU0 !11'11 � � iHlon·�!:a.�6" Q.II CO!JplJ.il. o pr·lU·ido. a lIa'bor-
Qu1!illil' � ':;!PJ ul.'\, rhéa e t�dcg Cli a.fecÇÕ8l1 'pa-

,','Acham'se abertas as inscriçõea raeitdrãoll d� oobele, o�illm

-para o concurso de datilografo como cornberte 'o coJvieie. re-

vitálÍ3:cmdo 08 roiaelli oo,i)�:-ca-
no C il:Ídit.;'1 Mutue Predial que res, Foi. op�Yada pelo Uapulr- !
.ser

á
reafizado ,dia 25 do cor- t01Tumto Nacionol de Saúda

púhlico.

1.. •••••

Tente.
Os interessados poderão to

"mar informaçõe s das 8 às U
·oe das 14' às 17 horas na Rua
-Visconde de Ouro Preto n, 13,
-diaríamar.f e.

··
..1 Carage Delambert
: .� ····Atende d.i3. e noite I
r�!2!JI ,'''1''

-

.. �

I

t� �i��mt�� G ��-e é
i!ãill �..aro. d�� ..nl(i;a j� i

,_'.1"- � ,

WJID '-;wt'M� q� ��lra pg;.

CDt:""l�' a l>iAtld§'! ,e@Y'fi ') ��

'"

É outra coisa cozinhar
eem o novo óleo

-

'1 orgulha'. do Brasl se
" SWlft � ste noVO e

em opresentor e
_ digno

.' produtofinlsslmo. d seu famoSO
nhelfo e

compa � II' portanto,
óleo liA Patroa e' mais com

não se pre��u: I
a falta de o e .

. leves e del.).cio-
para fnturas

d tentadoras ...
ara sala as

sas ... p 'one<es-use
�stosas mal

-

para go
.. das donas de

novo favonto 61 "Ao .

S' eo
e cozinheira .

casa
" saudável, su

D na". punsSimo, . " 'leoo
. êste ÍlmsSlmo

o

Per_reflnado, . econômi-
doí é maiS

de amen Oi� so fumega,
� queima, nco, nao rmentos. E

harca os a 1

não enc
swift_ garantia

é um produto .
.

. alta qualldade.
da m._a._l_S_--------__-;

Agentes
"""

IRMAOS GlAVAM

•

Rua João Pinto, 6 - Florianópolis

íAngariando
lassinaturas
J

Rio, 27 (A. N.) - Vários verea

dores ele diversos partidos estão
.angar iando assinaturas para que
a, Câmara MUnicipal seja convoca
da a dez de março próximo, arím
de s-e estudar os ultimos atos do
prefeito relacionados aos atos
aprovados pela Câmara.

CERcas "PIGE"

. Coodjda tora
Osvaldo !lra�ba
Rio, 27 (A. N.) - A Sociedade de

I Estudos Panamoricanos dirigiu um

ofício ao ministro do Ext�rior do
Brasil, hipotecando solidariedade a

candidatura Oswaldo Aranha p-ara
o prêmio Nobel da paz, em 1948. O
A:éroclube Brasileiro taJnbém ma

nifeslou sua sulltlal'icdadc ao S1" •

O�\valdo Aranha.

I
I

•.zeIílI!W"'_""_"""'...._1B............._"""'''''..... ..__ ! _

&Iu�rra Ui�ologtca. I
Nova York, 27 (U P.) - A onda

de otimismo que dominava quase

todas as camaras populares norte

americanas, cedeu lugar a temores

de uma nova guerra mundial ou de

uma grande depressão econômica
- declara o antigo vicechefe do

Serviço de Inteligencia Naval, al

mirante Ellis M. Zacarias. O al-

mirante, que se acha agora refor

mado, escrevendo na revista "Mun

I do Internacional" publicada pelas

I Nações Unidas, resume num artigo,
as impressões que colheram em con

versações mantidas com 100.000 ci-'
daüâos norte-americanos em todos

os Estados Unidos. Bevela ele que

os americanos querem saber o que

será feito a respeito da 'cooperação
com a Russia, se o plano Marshall

dará resultado .e se as democracias
. ocidentais estão fadadas ao fracas

so. "Nã'O é ameaça de uma guerra

de tiros, mas a campanha ideológi-:
ca que a Russia está desencadean

do em todo o mundo, o que pertur
ba os americanos", acrescentou o

almirante. í
--;..._------- I

clJRSü DE ESPECIALIZA(,a-o!
OOS CONTADORES 00 SERVIÇO

:Repre�en�te!i ExclmiIJ08 I NACIONAL DE APRENDIZAGEM
J. MARTiMS & SILVA

\
COMERCIAL \Rua João Pinro 16 A DelegaciR do SENAC em S�mta

:Floria1'lópoli� ._. St9 C"tsrin,
I Catarina,

eomuni� liOS senhores l

• • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . contadores e gu�rda-liv!'06 que W:l \

Envi�
,

�Q §Sfl i!:mj�l �$t.litrJt;. I, àikl primeiro de WQr\X) �erão ini-J
�m n:nri!ll<ro da l'evis'ill () Vj cindas ag àulas para o CURSO DE I

LE DO ITA.:B'.À�, t8d�i,-a .;.l�� .ESPECI�LIZAÇÃO: !lO �cri�6rie' li
�-da ii6 _n.��Orl/!i.'fH}.I}-®Ufj� fi Rfi��� mo&lo li1stalado II. ru.a 1'Oao Plllto,l &&

�g:t�..rá go��trl�1!i8'idO ,:!lie.r� 132.
.

. I Acabam de lançar novas colecçõ!'Js, de suas formosas
mnioJ:' M:WJH:f...'J rmU..(ri.'i'4� As Illatnculas ootólriO abertas w-:·�dições. �emof1strações sem compromisso, terá prazer em

;ij(i 5.0§ilia � ...:':;, I dos:)8 diRs utcis, (lil� 9 ás 12 e � i fazer o viaiJl.f1 te •

J O S E' VA RELA.
• � •••••••••••••••••••••••••

! 14 as Hl hora.'!, !la ",j,g da Delega-! La Porta Hote! Fones 1320 e 1331.
QUAND'Ü l'EflS FU.!'tl!Oi? !da.. I! A tOGm; os que conseguirem apro- 1 -

._'

I vação nOS<!le cur�, o Serviço �Q-! Voç� PRF.oSA Cm.ABO�
clonaI de Aprt"Bdin.gem Comerdilll na Cam"-aa Pró R�

I do ruo d,e Jant'iro, proporcionará 1 IF " :\n

'I) re'>'Dcctivo diplomil de esyedaU"1 beicr.�ootG d1& &�de do
fiaçã'O. I MZru'O.

--

7Swift

R.elojoaria Progresso

Resietência - Economia
Durabilidade

TECIDO DI! A!\:R.Ml'Z �E
AÇO ilIUPEIi1 GALVI'\;?tIZÁDO

A.viários - Porcos - Pomares, ete.

Preço desde Cr$ 10,90 o metro linear.

·'PAGE" LTDA..
PRAÇA DA SÉ, 371 • 2.' • SI 203

FONE 2.;)O&-3 • END. nL. "CERCAPAGE"
CAIXA POSTAL, 241 - SÃO PAULO

COMPRE
de JUGEND & FILHO

SI!."'1J RELOGIO PELO SERVIÇO DE
RE,8MBOLSO POSTAL

pedido por carta ou telegrama e "'«gue
aórnente quando receber.

Faça seu

, N. 12 Cr$ 180.00
Marca no"oril!l com 4 t:ubiil.

MOi;t%'adof cor de rO'iCl.

Caixa da n;,qwi!l
N. 12-A Cr$ 200,00

O mesmo co!tI o m';;5trodo�
branco e utp. pontsi:-e central Co.i:c!1 de n:tqU91
NOIISoe !!'Glóq�oll 1llêí,Q acompanhadas dOi r!>spect!lYo\!l ci3.rtifia,:!.d.olJ

de garantia,
PEÇAM-NOS GATALOGOS - ENVIAMOS GRA'l'IS

J� & FILHO

N. 13 o-s 180,00
sursso

M>:I�"ltQd:) com 4 rubill.
mOEtra.dorcu de di'l18l'8QS
-core'L Metro:! (nii1Q

Curitiba-· Praça Tiradom:ell. 26C •• Paraná

W. M. JACKSON INC.

DI�fOI{ES

�._-------.�

c

I
Conseguir alfabetizar um patri�

cio, c(mve.ncendo� a ü'equentaI
um ourso noturno, 'em breve Sil

f'emos um dos povos mailO adüm
sados do mundo: Grupo Escolar 8.
JOSB ou Escola Industrial.

Al
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InlDa
Verde,

.

a partida de- basquetehe I
espertíva de hejs eo estádio fio

Promovida pela vitoriosa e hen- decisão da entidade, uma manhã es- Tratando-se de um conjunto re- ·7,50 horas _ Hasteamento da em distancia (moças), Arremesso

quista Federação Atlética Catarí- portiva extraordináriamente seu- nomado em toda América do Sul é Bandeira Nacional. I de disco (moças).
nense, será realizada hoje, com saciorial, pois o valente quadro do natural que a totalidade dos espor- S·OO h I

-,

d 4) 200 metros (homens), Arre-
, oras _. mclO as provas

inicio às 8 horas, a grandiosa Com- Botaíoao de Futebol e Regatas te , ' , , , messo de dardo (moças).b ,
-.

listas locais não se privará da gra- atléticas, subordinadas ao segumte
r-) 200 t ( )petição Atlética, Femi�ina, co� o

i
tra campeão c�rioca de basque�ebol, ta ocasião que se apresenta para programa: �) Rev:::���tom40ç:s ioo metrosconcurso d� mais de cinquenta e�-I apresentar-se-a .

na quadra. eXlsten-, apreciar uma partida cheia de
tacadas atletas pertencentes ao FI- te ao lado da pista de atletismo pa-· -t ti

1 100 metros rasos (moças), Ar- (homens).
,

. í a ra IVOS.
t 4 '00 tguerrense, Barriga Verde e Lira ra disputar com o Barriga Verde o remesso de peso (moças, salto em 7) Revesamen o X":t me roa

Tenis Clube. segundo tempo da luta cestebolístí- É o seguinte o programa para a altura (moças). ! (homens).
ca ante-ôntem interrompida pelas manhã de hoje: 2) 100 metros rasos (homens. I 8) Revesamento 4 x 100 metros

chuvas. 7,45 horas - Formatura. 3) 1.500 metros (homens), Salto i (moças).
Conforme vemos, constam da

programa várias provas masculinas

com o fim de dar maior brilho à

-------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------------__-----------------------

Interrompida pelo mau· tempo a ·2a. peleja· �o· 80t8fogo
Deixou de dis'putado segando tempe, quando o clube

II

vencia Barrigaser o caneca o

Ver�e por 26 x 16, iicanào o pericdn Iinal transferido para hoje. -- O Barriga,��, '

-

Verde derreteu nsvameste t) Clube. Doze de ,Agosto ..

A principio era pensamento da A 6'1.uip3 de basquetebol do Botafogo IFederação Atlética 'Catarlnense
. O FIGUEIRENSE E O PRóXIMG

transportar os [ogadores e o públi- de atrazo, sendo realizada uma melhor articulado, o quadro do quadro local conseguiu transformar .

co para a cancha coberta da Base demonstração de esgrima que não capitão· Spalding levou de vencida! aquela contagem em 6 x 6. Foi ail·
CA,MPEONATO DA CIDADE

Aérea de Florianópolis,' afim de constava do programa. (\ 2° e o 3° "set", por 15 x 3 e 15 x então que os alvi-negros guanaha- C ti os diretores do Fb-
ser disputado o segundo tempo, Inicialmente foi disputada a . se- 5, respectivamente, vencendo dee- finos atacaram tenazmente sem I gú

?n muam

trabalhar incessante-
mas, devido à falta de meios de 10- d tíd d "d

' ,

'11
..

d d
"

I I errense a
gun a par I a a s�rI,e e tres, e�- tarte a serre me 10r d.e tres. ar treguas ao a versario, e evan-! mente para conseguir novos vala-

comoção, a entidade acima enten- tre os quadros femininos de vaICI- A seguir os alunos e alunas da, do o escore para 18 x 6. A contagem onjunto titular dó vaI(.\-deu-se com a deelgação do clube boI ela A. A. Barriga Verde e Clubel Escola de Educação Fisica fizeram final do 1° tempo foi de 26 x 12, ���:a:raê�i� alvi-negro. Vários jo!guanabarino, ficando decidido rea- Doze, sob as ordens dos srs Érico1 uma demonstração de esgrima es- Como acima narramos, foi SUS-, d que o defenderam a última
I' gu d t d d S J"

..

Ed A dSR'
" , d ·d· ga ores . ""

Izar o se n 'O em na qua ra o traetz. umor e gar rru a a- porte esse que tem no tte. Ul penso o per-iodo final- eVI o ao
t da 'á firmaram contrata14° Batalhão de Caçadores, no Es- l?mé, est�n�� as duas equ�pes aS-li Stoc�der. de Sousa o seu maior in' aguaceiro que caiu quando era da- e:�::o:�es, iair, Diamantino Nica:

treito, ás 9 hs. da amanhã, o que da- SIm constituídas: A. A, Barr-iga Ver- centivador em nosso Estado. do termino a la fase. I I' Augustoá
'

b 'Ih
.

C ti
-

A " , , au, salas e .

r maior ri o a ompe içao . de - Drama Livramento, Oly Go- Após as vitoriosas voleíbolístas Os pontos do Botafogo foram de
Feminina marcada para aquele mes, Mocma Livramento, Nair Da-; do Barriga Verde fizeram entrega autoria de Mickey �10), Ar�elinll Ao que apuramos a nossa repor�dia, com inicio às 8 horas, com o minelli, Sulamita Bonnassis � Ivete' de uma linda "corbeile" de flores (81, Evora (6) e Gmlherme (2), e tagem, o clube de Thomaz Cabral"
concurso de mais de cinquenta va- Gevaerd. Clube Doze _. Maria

i
naturais à espôsa do chefe da em- os do Barriga Verde consigna- acaba de contratar novos elementos.

lo rosas atletas. Krauss, Maria Henriqueta D'Avila;' baíxada botafoguense, tendo esta dos por Serafim (7), Foriseca (2), como Moraci, Leónidas, Ibio e Lau-
Assim, prejudicado pelo péssimo Atila Lauth, Maria Formena, 'Silvia . agradecido, Falou nessa ocasião o Chocolate (2) e Meira (1). ro, os quais muito reforçarão OI

tempo, ° jogo interestadual cestebo Sousa e Leda Silveira. ! sr. major Lara Ribas em nome do Os super-campeões do Rio de Ja- conjunto, tendo o clube em vista.
listico de ante-ôntem não teve o O Doze iniciou muito bem a luta, Barriga Verde, tendo o Dr. Manuel neiro exibiram-se a contento, sen-: ainda três grandes figuras do nos
seu desfecho final, privando a conseguindo vencer o 1° "sei" por Maria de Paula Ramos agradecido do as suas melhores figuras: so "soccer": Brálio, Jalmo e Ha
grande assistência de apreciar um 12 x 10, As garotas do Barriga Ver-. em rápido improviso. Mickey, que apresentou uma per- roIdo, ex-integrantes do Avai, Olím«
jogo completo, os bravos da HCi_ de falharam- constantemente, dando Em seguida foi iniciado o con- fomance admirável, não ficando pico de (Blurnenau) e Caravana do
dade Maravilhosa" pudessem de- a todos a impressão de que seriam fronto cestebolistico entre Botafo- atraz os restantes. No conjuni'o 10- Ar, respectivamel1te.
monstrar tod"as as suas admiráveis inevitavelmente derrotadas, mas go e Barriga Verde, tendo corno cal Serafim apareceu destacada- O dianteiro Augusto, embora tí
qualidades na dificil arte de jogar tal não sucedeu, em vista da subs- juizes os srs. Osvaldo Silveira (Va- mente, seguido por Fonseca e Cho- vesse recebido ótima proposta da
bas(fuetebol.

'

tituição de Oly Gomes por Dirce; dica) .e Hélio Sarmento Salles. colate, que atuaram bem. Meira te-j Grêmi'O, de Pôrto Alegre, preferiu.
A noitada cesto-voleibolistica de Sousa, dando assim maior potência! Logo de inici� o quadro carioca ve atuação .regular. Bitinho não conti:...uar defr:ndtmlo o pavi!lü'íOo

.ante-ôntem foi iniciada com gran- ao sexteto. Apresentando-se assim) conquistou 4 pontos. Reagindo o convenceu, sendo substituido por (-alvi�ncgro.

As provas diversas que compõe
o programa atlético serão efetua
das no magnifico estádio "Tte.-cel.
Nilo Chaves", pertencente ao 140
B. C., aquartelado no Estreito.
Dado ao enorme interesse que o

certame vem despertando, é natu

ral que será grande a afluência de

afeiçoados. do esporte base àquela
praça de desportos.

Como se todo esse entusiasmo
não baste, teremos, por louvável

Na excelente quadra do Lira Te

nis Clube, o Botafogo de Futebol

e Regatas, super-campeão carioca

de basquetebol, fez ante-ôntem, a

sua segunda exibição nesta capi
tal.

A elegante noitada esportiva de

ôntem, no clube da colina, infeliz
mente foi interrompida em virtude
das fortes chuvas que desabaram

pr-ecisamente quando terminava o

1 ° tempo e o Botafogo vencia o

quinteto da Associação Atlética Bar

riga Verde por 26 x 12.
Na esperança de que o tempo me

lhorasse, os inÓmeros expectado
res abrigaram-se da chuva na sé

de do Lira, ficando completamente
deserto o local do embate. Persís
tindo o máu tempo, a frequentadis
sima quadra de basquetebol ficou
em estado deplorável, completamen
te encharcada e portanto imprati
cável.

a atracão da
,

manhã

o

competição.
-o--

Terminada a competição, na qua
dra de bas-quetebol do estádio, se

rão disputado o segundo periodo
do jogo Botafogo "versus" Barriga:
Verde, o qual proporcionará mo

mentos de inesquecivel entusiasmo,

,

que sera

14· B_ C ..

Ondinaldo que igualmente
fez.
As duas equipes confrontantes

estavam assim formadas: Botafogo
Guilherme, Évora, Ardelin..

Mickey e Zelaia. Barriga Vente -

Chocolate,' Meira, Bitinho (Ondi
naldo) , Fonseca e Serafim,
A arbitragem foi fraca. Vimos

com frequência serem apitadas fal
tas inexistentes

..
contra os caríocas

com grande prejuizo para a equipe,

nada

CONCENTRAÇÃO DE JOGADO

RES

Rio, 28 (A. N.) - A CBD recu

sou licença para os jogadores coa

vocados para a seleção 'nacional pa.'
la disputa "das copas.

'

Todos terão da. apresentar-se nO'

dia dois, no S. Januário, para a;

concentração.

' ..

..

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
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bl o FSTADO-- Domingo 29 de Feveel� d. t94:8 7

ISJlrUiJ «'Blreo de J�IDI» -I-:--.-
..
----.

Na conformidade do que dispõem os nossos Estatutos (arts. 6° e
100 e seus parágrafos), convoco pelo presente, a todos os sócio:s ere
Uvas para a Assembléia Geral a realizar-se no dia 2N do corrente mês
de Fevereiro (Domingo), ás /0 horas da manhã. na séde desta �$socia
ção, á 1'ua Marechal Guilherme (C. E. Amor e Humanidade do Após
tolo), a fim de ser eleita a nova Diretoria que dirigirá esta Associa
ção no biênio de 1948/1950.

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

.

'armaGias de plantão
,

DURANTE o MES DE MARÇO ES
".AlUO DE PLANTÃO AS SEGUIN
TE FARMACIAS:

6 Sábado _ Fármacia Rauliveira
- Rua Trajano.

7 Domingo _ Farmácia Rauliveira
- Rua Trajano.
13 Sábado _ Farmácia Santo
Agostinho _ R. Conselheiro Mafra.
14 Domingo _: Farmácia Santo
Agostinho _ R. Conselheiro Mafra.
20 Sábado _ Farmácia Esperança
� Rua Censelheíro Mafra.
, 21 Domingo _ Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.
26 (Sexta-feira) _ Farmá.cia da
Fé _ Rua Felipe Schmidt.
27 _ Sábado _ Farmácia _ Mo

.«lerna _ 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.
.,. .

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

Tiradentes n. 3.
. . . . . . . . . . . . .. . .....

João Rodrigues de
Araujo e Senhora

participlô>tn às; penoa. de
luas relc§õe.. o naecimento

de eeu filho

,hserê�
ocorrido dia 13 ela corrente

Fp�lil.. 17·2-48

PASTA DENTAL
ROBINSON

5e •••••••••••••••••••••••••• ii!:

';

I

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audif"5es da

ZYI ,. 6 ladlo Bilusora de Lagual.
970 k ilociclos onda de 3M metros

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Os Srs. E. ANDRIANI & ClA. 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
cançados 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.

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

I Se ricos quer.eis ficar
De modo facil e legal

i Fezei hoje uma inscriçã»
! No Credito Mutuo PredialProfissional Competente

\
>

Troca t2 discos de de.
polegadas, ou tO discOl
de doze polegadas em

3U segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

-�-----------------------_.

Distribuidor Fxclusivo Z. S. BATrISTOTTI
Ruo Felipe Schmiclt, 34. _- Caixa Posta! 173.

FloX'inr.opólia. - Santa Catarina

ATENDE DIA E NOITE
Rua Felipe Sehmidt 60

Enhada Ruo Tenente Silveira - T..,lefone 15'77

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

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

Re�pon�sbmd�,�e�
Ret:ete.
Atí\'o

Sala DO ceatre r
Tratar à���Clii;���te3 LO s!l:ripu, ro.,m;� �·sl.,1 np�t··� 'ILi'Ielefo�e 1393 L�u!5 6�tJ1 ul�� Ü�� � .�
.... " ...... � •• lO ,".. • 4 .... ., ••• to • •• .... • if"

SE.1f�THOR�iTA � Linha de t.rantlpoI'Le ecletíve
'

entre
.

li.'ll ;.. �.. FLORIA)lópOLIS - XtlPeOO - Joaçasc - LaJe.<l e Bosa R.6-Uro e l
.

_

.

A ultima creação em reiri- V'm-Versa.· I

O
- � dgerante é o Guaraná KNOT ��f.IDAS DE FLOJU.ANóPOLIS: 'I'odas. às 5&. � às 6 hOffiS_ dai' poríUDluâ, eEM GáRRAFAS

.

GRANDES SAIDAS DE, KAP.ECó: Tode.s às .2&. f-e.lrQS às fi hOFSS da manha. i
G d pe t..i� c�.�ri-Preterindo-o está INFORltA.Qõ� NA: A.G�)lI(l1A GLOIUA. ! ·l."on e com n ... � �w

eeomoanhanâo a moda. Praça 15 de novembco 24 - F"lor�ltÓpOli8 - Foaa 1.434.. r I n�Wt,sl!. CJdtle Gidtá {Qum_a,ntc.1'_Ido,

_ I!' ;eu quo ro e un(aO�arlo;;.

II
prGc'iza Hi'll ,dU1l1! (2)' pes/loall

ZENI"írtLI t'l1",1._41",."""IJ.!!_.__ 1J
,

tia arnbee os sexos.
'. In J%�,",�

I lnforma!iÕEl!.l à Rua Vi�Qonde

O N O V O R Á D I O • f O N Ó G ·H A F O ���7da:!��Oà�3i7d::r:�.à�

o Novo Método ZENI1H de Tocar Discos'
A

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONiCO e

Trocador" de Discos RÁPIDO'.SILENCIOSO

Um belo cOlÚunto, à prova de temperatura
e umidade. ProporcIOna excelente recep
çlo de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

B So "Cob"
.

O Novo raço noro ra supn�e o

ruid0desagradavel de raspadura ou chlada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

I Iif< E,'i lill

'I' Peflltenclaria• II •

I
A�

De &mem do 8f. mrstor da Pwê�i6 00 lWndo 3� ae 00-

méreiú e �:r&kt�l''8S mt�f)S lifue esta �a� aceK-a FlI'�as
para 1ornecUn6nti> de SO�.

li'to.rmoo.J}O'ts., 18 de �mbr� de t�'7.

"">'::._";��'I..'A'fI<.,�Ó��(�.r.����

I ",

roMP.A�m� iltAtlAf'i(;A DA IAt4� f
j ��e � �$'1� �-- i��% � lt � & I5 tlfC�NJjfi&1 � �D.h\}[8:f·�·r!�1f�i!

t Cifr!il& do BalQnco de 1944: �

I
I

i SinietrO{l (lagos .noa ÚH.í,m08 10 '$Mi> 95.687.816.30 I
I a.,,,,,•••

t';;d.d:ir.,o,es , _. 76.�'Ô.4�.3
.�.20

I'I Df,' Pamphilo d'Utra FreiTe de 'l.,:3f'i?I'lB:�(!. r», "ra:W::IGCO

il�d!.a � de Sá, Aa-ism..,?"slaorrfi,'; Dr. J(l�q\)jm Barr eto d� Araujo �I glu ·1 .�=,.!::�<?��:��N_<_'"Dh����_�W"__.�JC���E���'��.

j:CREfV'�

'ifli!, � 'Ioro! i;l{ õf
ffB'I'.nro'.PO T:I C Jf I C o DE·

2[\ ti... U 'U"� 'lWJCIAÇAo P,ROnSSIOMAL,

I
,-�- \ C:� POSTAi. '" - I.APA

AI,'i.." 8. �t..l-lM, L)!k5.·C.P.l:?J79·S.·Paltto IIUO OE JANEiro
"

fli',,,i),,,li
PASTA DENTAL

j.....................
ROBINSON

O Crédito MutilO Predial, oferece
'

.

aos se�ls aasociados o melhor pIa
I
..

FRÀÔUÉZÀS'
.

'iM'
.

G'ERÃi"
•

no, no melhor :sorteio, P'JIl' Cr$ 5,00 I VI N H O C R E O S O T A D O
I mensais. I �SILVEIR�.»

I
I

C,Al\jSAD.A
e sem v�ço
As pér fidas ru

ga� na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man-

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
bel eza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu·

vens sobre a sua felicidade, con
fi� nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente 2$ cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este: famoso creme em-

l belezador, usado to<"�s as noites

I
em tu.aVC3 ma3&llgens no rosto,
pescoço, e todoa 08 dias como

. base do "maquilla!l:e", remove as

impurezas quO'! se acumulam. noe
po'06, f�talecc O� tecidos, dá ".i·

gor e modd.?de à Pele. Com ape·
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a gua cuti:s poderá ficar ma-

. cia, limpa e aceti=da, aumentan
do OI; seus encant.os e protegendo
a 1l-U3 feliddade. A felicidade

'I

!

de amar ... e !ler amada.

Estado

IVO fPMiTE
8a&->llirew lmt. Int.

Or.
o-s

80.900.606,50
5.978�4(l1 .155.91

67.053.245,.30
i42.17tY.�o3.80

�-------------

Ali Btor.quitetl (Atilmaticall,
i Crcnicol;l ou �Agud(jfl, a o.

limas 'rt1Cmifelilta!i1ÕSII (Tesas ....
! Rouquidão, Catarros. etc•.•).
: a»sim como rua GRlfB3, lião
I moles tias que atacam o a.pa
: relho rElepiraWrio o devem
! !lor tratadas com um medi
I comento energico que com
i bata o mol , evitando com
i plioaçõee gravas. O s..A\TOSIN
I contendo elernerrtes antillGo

I tiCOll. peitorais, tonícoe, recal
í oificantee e modificadorem do

.

I <xgo.niemo é o remedio
i indicado.
I

II
I
I

Pi acure noje o seu Ividro de SATOSIN
nas bôas farrnacias Je drogarias.

Caté Otto traduz qUQ.lid,ad01!
Peça-o uo seu f?l'n6Ci3dor.
•••••••••••• 00 •••••••••••••••••• 0

PRÓTESE

....�mtDA Jll!n<A �iS-
1!AO .D:� re U\lPli:_
JlIDH>J;NTl!: E&l SUA C�SA
p.;m ç A liII IilJFC\ft.lllAÇOcllS
W.lIl �l3!!O M>
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"WASHINGTON, 28 (U. P.) DESPACHOS RECEBIDOS POR VIA DIPLOMÁTICA, DIZEM QUE VARIAS PERSONALIDADES:
DE PRAGA CONSIDERAM A ONDA DE TERROR QUE SE ERGUE EM TODA A rffiECOSLOVAQUIA É . IGUAL E EM
CERTOS CASOS AÍNDA PIOR DO QUE O REGIMEM 'DE OPRESSÃO QUE VIGOROU DURANTE A OCUPAÇ�O DO) �

PAíS fEtOS NAZISTAS.

'�-���-���'-Eu-ge-nj-o-Wa-�n-ner-·-p.dl,-f-p-RF�n'E «0-: E�TI:�Dn�)ProcedenLe de Cur-itiba, chegou II H li "U
Areão Júnior.

Wanner, Gerente da conceituada 22 - Dorningo : Enquanto anunciam de Bucarest que foi cassnda,

Cia, ele Seguro-s Protetora com sé- a cidadanía do ex-rei Carol e confiscados todos os seus bens, na Ale-
manha, soldados americanos roubavam as f'amosas joias da Condessa

de em Pôr lo Alegre Stauf,enberg ,e a Russia assinava um pacto de não agressão com a Cl1i--
S. s. que conta em Florianópolis na, sem levarem em conta que o Rio Grande do Sul está explorando pe-'

I com grande número de amigos, no tróleo desde 1940, apesar de terem sido desarmados na Capital da

hotel La Porta onde está hospedado quelo Estado, funcionários e redatores da "Tribuna, Gancha" c a E"eoi�
Nacional de Música, contrariando a legislalação em vigór, estava exi
gindo média sete, quando, por lei, a média deve SOl' quatro som sa
bcrem que um submarino da esquadra francês-a houvesse permanl'ci-·
do embaixo d'água durante dezesssete dias e que a situação de OofasCONCURSO NOS MINISTÉRIOS aprosentava sensiveis melhoras tudo isso sem impedir que o precn do'

MILITARES fósforo não [asse elevado para quarenta. centavos como éra desejo dl)s'
O Diretor elo Departamento Admi- comerciantes.

nistrativo do Serviço Publico, assi- 23 _:_ Segnnda Ieiru : Néris.
24 - Terça feira: O Vaticano informa que .dois Bispos catóticos

nau Portaria permitindo a inscrição teriam sido fuzilados na Albânia, mas, felizmente, o caso elo Piaui foíí
de candidatos do sexo feminino, no solucíonado apesar doe Ler sido preso em São Paulo, o ex-diplomata russo,
Concurso de "Escriturário de Mi- Sal-omão Síarr-etz- e· os vereadores da Câmara Municipal de Porto Ale

nistérios Militares", promovido por gre, por vingança, terem negado permissão para o Prefeito daquela
>

• •

._ cidade viajar até o Ri-o, como -era seu desejo. Devido a greve c1efhlgadu,
a�uele Departal_nento, cuja inseri

na Leopoldina Hailway, as fÔl'ç'as polícíais elo Dis I.ri Lo, Federal, Minas'
çao se encerrara a 15 ,de março de! e Espn-ito Sanlo, foram postas d-e prontidão; Mm' impedir, entretanto;
1948. .

I (lHe o Governador do CjanLa Catarina viajasse de Curitiba para FIl)t'ia�
2 - Na séde da Delegacia do In5- uópnlis, l'IHluar:to conlínuava E'J!volto .e.m' mistério o sensacional crime

tit t d A t dorí P'
-

I ocori-irln PTJl NIt'el'OI e os terroustas Judeus arneacavam massacrar os
nu o e �).o�en_a. erra e ens�es íngiéses, sem que tudo isso Impedisse um grave dessasue Ierrovlário-
dos Industriários, a Praça

'eressa-Í
cm :6Ul'Ícll, ]]0 qual perderam a vida vinte pessóas. .

e Oliveira. Edificio IPASE, 4° an- 25 -- Quarta f'e h-a : Apesar de Inglaterra tornar público' de oue

dar, em Florianópolis, os interessa- l�ão i'iel'ó expulsa ,ele nelll�um de seus t,er:ri LDrio�". Peron, falando ao povo
d - der

ã

bt 1 - ,,' . Ild} S;)LI PaIS, dcclarou : A Arg-'entma nao sacrtrícará jamais a sua 80-'
os ;)0 e� ao ,i) cr os escrar

evll1ICn-j beranía ainda mesmo que Lenha que sucumbir na empresa, sem que
tos que ncseJarem.. ambos levassem cm consídernção que talvez o Sr. João Alberto venha.

-- ---- a substi! uir o Prefeito Mendes de Morais e que os comunistas estavam
. praticando sérias desordens na Bahia. Três médicos norte-americanos

conseguiram salvar um jovem, depois de um operação que levou cinoo
h,0'1'a8 e darem aproximadamente 150 pontos, enquanto em Pcrnpéia,
Estad_? de Sã-o Paul.o,�o Pref.eito local, menos feliz, era assassinado P()I�
questões desconhe.�Idas e o gerente do restaurante "Galo", no Ri-o, er-a. -..J.
pr éso por terem SIdo ,encontrados "apenas" dois quilos de figad,o· ti um'
dIto de c'Ü'stela, deterrorados, na geladeira daquele estabel-ecimento.

26 _ Quinta-f,eira: Enquanto fracassa a greve da L'eop-Oldina a

situação política de Goiás continúa a�itada" rr:.esmo com a ?heg>arln. de
mais duas esquadrilhas de bombardeIOS. me�lOs para. fi Força Aét'üa
Brasileira B c-om -o' f,echamento de doz>e Jornfr1S comums,Las em Buenos
Aires. Apesar do grande temporal que des'abava sôbl"e. ° Rio, o eome!:'-·

ciári-o J-osé Ribeiro por se ver abandonado por sua no�va, tentou aiisai

sina-la a navalha ,enquanto ,em Flor.ümópo!is, a C. E. .P.) nwn gesto, qlle
muito a recomen'da fixav,a o' pre\,ol da fa,rinba de mandioca em seten-
ta e cinoo cruzeiro; 'o saco, posto abordo e em J'erusal'em os ter,rol'Ístaiô

judeus abriam fog.o c-ontra o quaTt,el da guarnição britânica. Mesmo'
sem saberem que funcionários americanos haviam abandonado uma

solenidade em que s,e comemorava {J trigéssimo aniversário ela criação·
do- exércilio, vermelho e que o Pr'esidente Truman viaJava, para a .Fló

rida; no iate presidencial, .os botafoguens-es aba�eram o Ubiratan pe!rJ
escore de 29x17, no 'jogo de >esLréia.

clarou ser da competêneia das 27 - Sexta-f,eira: Enquanto o sr. Evaldo Alval·ez, chefe de pu

juntas de conciliação e- juizes. de blicidad,e da r,evista "Diversões", falsificava aut'o,rizações para annll-

P .., ii
cio,s o Piauí era d'eclaTado como s,endo um v'erdadeiro mar de rosas, ..

I rnm'· n��e.J�. fia @ � ""
direito, apreciaram os processo.� sem' impedir tudo isso que {JS índios pot.iguares, no inLeri-or de Pel"

U UV6' aJ. �U v - para despedidas de emprega,dos nambuco, atacassem um pôsLo indigena mantido p,elo Govêrno (' quO'

lii�;t' Dt1� li Ullõt>!lil>l implicados em greve. as ter,ras frias da Antártica continuass·em esquentando. Segund,o se in-'
\HíYiHl �Ü t. lWli i "Ur forma do lho, os "c-omandos smútários" vão iniciar uma campanha de
Nos quadros da nossa briosa RefilAR ",�. higi,eniz-ação das barbearias, enquanto numa residência ela Avenida

Policia Militar acabam de' ser pro- ,\} 'Hi � e 8nI Cascata em Pôrtü Al'egI�e, um guarda civil encontrava 0en�01 oe oitet1ta.
gramas 'de cooaina e quarenba gTevistas', em Pelotas, eram ameaçados

movidos, por merecimento, os se- fáXI"1f8J�r. ;�.,' de demissão, ,sem, 'entnetanto, s,e,r l,evado 'em conta que :0 ex-rei, Cal'of
guintes oficiais: U y\JllHJ�� havia .anunciado que brevemente irá visitar os Estados Unidols. e que' ;,
A major o capitão João Eloi Niterói, 28 (A. N.) - Corre nos a srta. Velma Ri-chtel', d'e Florianópülis, cons'eguis,se 1evar a melhoi' "\

Mendes; a capitão, o 10 tonente Rui circulas politicos que o sr. Amaral num concurso -onde tomavam parte duz'entas e s'ess,enta e quaLro c.an-

S 10 .Peixoto res'Olvel' recuar na sua exi- didatos, para o ingres,s,ol no, Instituto Nacional de Música. Adiantam do
Stockler de ouza; a tenente, o , Rio que o Lráf'ego da Leopoldina' será normalizado dentro de poucaE#
segundo Aderbal Alcantara, e o se- gência para a nomeação ,do sr. AI- horas, não juslifi0ando iss'ol que o sr. Benes, Primeir-o Ministro da

gundo tenente almoxarife Gilberto vim Belis, para chefe do serviço de Tchecoeslováqui.a, houv,ess'e capitulado frente as exigênc-ais comnuis-

Silva. Por antigui,dade, a capitão, segurança da Assembléia. tas 'e que o sr. Otávi,o Manga,beira houYless,e recebido {) título de

S "Côneg.o. ho-ooris causla". '. .

o tenente Leôn.idas Cabral Herbster. abe-se que o lider da maioria
28 _ Sabado: Enquanto o Pr,esidente da Assembléia LegislatiV8

Tod'Os eles oficiais de destacadas na assembléia, deputado Hélio Ma- Goiana ,solicitava fôrças federais pam garantir a ordem no s'eu Estado,
virtudes civicas e sociais, vem sen- cedo Soares, ameaçou renunciar o O Sr. Mac-edo Soar,es Anunciava a. unificaçã,o do PSD paulista e um

do por isto llmito felicitados no di- mandato caso o sr. Alvim fosse nv- escândalo estoumva na Faculdade d'e Medicina do Rio' d'e JaneÍl'{), .�pe-
meado. sa,r dei ter o PI'ef'eito Mendes de Morais ,escrito uma longa carta ao-

latado circulo de suas relações. General Dutrla, pedindo sua demissão -em carater il'l'evog'avel. Anun-.
"O Estado" cumprimenta-os com

O __, (Conclure na 3 pág n I)
votos -de crescente felicidades em a V�ao c ii) IU

,sl:;:rj:.a ;:it:� Di",'s,GtA ay�ãoO :;��n;���O��!tr�u�:��agei�O� FRECHAN
a"o Q ml!) UU �,H vi U da Pan-American Arways, derra-j Rui, sempI'e oracular, certa vez preveniu a necessidade

pau caindo. Irromp,eu incendio I de, nas tr,ansíções de oposição para situaçã,o ser o poder.confia-

I do a homens d,e pró], jl;sse o meio de evitar os aovêrnos de
num dos motores, mas foi rapida- vingança.
menle extinto. A Companhia infor- A exigência -de1'inida pela maior c.ele'bração da ra,ça la tina,
mau que não houve í'eri.cfs. na Améri,ca, não mereceu da U. D. N., na redemocratização do

Brasil, as devidas atenções. Tirante o sr. Milton Campos, de
Minas-Gera-is, e oonsiderada aindà a circunstância de esLar
em minoria na Assembléia, os demais udenisas, à testa, de exe

cutivo,s estaduais, outra coisa n50 têm feito senão a vingança.
No Piauí, o sr. ROCiba Furlado, para diminuir despesa,s, exonera
sumàriamenl.e 4.00 funcionários. Por uma coincidência, dessas

que vêm do-além, os 4.00 demitidos pertenciam ao P. S. D.! Ne
Mum da U. D. N.! Na Pa.raiba, o sr. Trigueiro compromete a

democracia elo sr. José Américo, arrolhando a imprensa e tra

buqueando os adversários, aLé a terceira geraçãD.
N-o- Ceará o panorama só -é calma na praIa de Ira.cema. Os

prefeitos pessedis-las elei los, estão sendo estrangulfido-s um a

um.

Em <Goiaz a Assembléia e diversas câmaras municipais
agredidas e ameaçadas pelo bele'guins_ uderiistas do sr. Coim-·
bra clamam por providências que lhes acautelem a soberanIa.

'Como se vê a U. D. N. é um partido demo-crático às veras .

<Os fascista� são os governadores do P. S. D.l A tranquili
dade reinante nas pr-ovíncias que administram, é boato propa
lado p,elos dips oficiais e oficiosos. S8:nla Cata_rina, por e:x;em
pio, é uma terra conflagnada. A.opo?Içao �qt.u,. _pa�a 2.'esplrar,
vi \Te h6spitalizada, a balões de oXIgêmo. A SItuaçao e t�o gr�ve,
,que alé as chuvas vieram ajudar a oposição, a cavar trmchelra�
nas ruas e estradas.

O nosso pOvo, oprimido e surrado, clama. pela interv�nção
f,ederal! A polícia, nas praças, esb-ordôa graCIosas s?nt�ol'lnhas
-e com balas d'aço, alveja no coração iTlocentes craJncmhas oe

indefesas mulheres ...
"Senhor Deus dos desgraçados" ...

--

,. !.",·'a-�Õ��lllht 29 �e lF';;l�U;!f!idf'� t1� t,�jÍ4-B

Ação comul
lHO, (A. C.) - Na última Conferência de Ohanceleres americanos

realizada em Petrópolis foi apresentada a, tése da agressã-o ideológica,
primeiro p,aSSD para a adoção de uma política de repressão ao cornu
-nísmo a ser seguida por todos os países do hemisfério.

As conveniências de ocasíão aconselharam a que não se tocasse no

assunto, adiando-o nai-a .a reunião de Bogotá. Mas a idéia ficou e de
pois disso a situação piorou consideravelmente em Lô das as nações
americanas do ponto de vista das provocações comunistas e de sua pro
paganda subversiva cada vez mais intensa. Ainda depois da Conferên
cia de Petrópolis, o Brasi I 1 eve de romper as suas relações com a Rus
sia, por motivos de 'notm-Iedade geral.

Os recentes movimentos revolucionários de Costa Ríca ,e Venezue
la, as provocações vermelhas no Chile, a agitação que os agentes sovié
ticos fazem no Brasil e em »uíros países do hemisfér-io, focalizam de
110VO a questão da agressão ideológica no sentido do assunto ser levada
á próxima Conferência de' Bogotá.

Os comunistas não visam isoladamente essa ou aquela nação ame
ricana. O que a Russia pretende fi dividir e enfr-aquecer O continente,
acabar com .as Américas Uni das, anular política e militarmente êsse
poderoso bloco, cuja fôrça os russos puderam bem conhecer no correr

da última guerra. A repressão ao comunismo transcende assim ao as

pécto nacional para projetar-se ,;1) campo continental. O que deve ha
ver é uma política comum dos j',:í.�es americanos para preservar o nos

so estilo de vida, as nossas tradicõe peculiares e as liberdades do povo.
Será que na Oonferêucia de :Bo.gotá se chegará a uma definição?

contra

ontem á esta cidade o sr. Eugênio

aumento das passa
aens dos onibus
"'"

o Presidente da Comissão Es-Ladual de Preços, acaba de receber
da Comissão Central de Preços o seguinte O{ício:

Ministério do Tralbalho Indústria e Comérci{).
COP - 474. Em 20 de feveTe-l:ro de 1948.

Do Vice-presidente da Comissão Centra:I de Preços.
Ao Presidente da Comissão EsLadual de Preços de Santa Catarina.
Em resposta ao seu telegrama datadQ de 14 do corrente, tenho a

-

ínformar-lihe qt!.e essa Comissão pode tabelar as passagens de veículos C118.S greVI"sliSde transporte coleU \'0, de acôrdo, com o pará'gr,af-o, 10, arLig-o 40, do De-
creto-lei 11. 9.12·5, de 4 de abril de 1946, dêsde que julgue necessária
sua inLervenção para evitar a elevação injustI.ficada i dos preço-s. Rio, 28 (A. N.) __: Um julgado ,!lo

Aproveito o ensej:o, p:>.ra reiterar a V. S. os meus protestos de dis- Superior Tribunal do Trilbalho de
tinta consideraç5.0.

(Ass.) Majo1' hUno SardenbeJ'(/ - Vice-presidente da C. C. P.

o

Ressuscitado ,
..

tem sido muito cumprimentado.

.,

Gtlilherme Tal.

Cleveland, 28 (U. P.) - Um me

nino de quatorze anos de idade,
cujo coração parara de palpitar du
rante uma operação e que, aparen

temente, morrera; agora já está
andando desembaraçadamente pelas
ruas desta cidade, graças a um no

vo tratamento por choques elétri

cos, bastante eficiente para ressus

citá-lo.
A operação foi no tórax. Duran

te o fechamento do corte, o pulso
parara subitamente, não sendo. mais
auui'veis <JS sons provocados pela
pressão sanguinea. Tudo indicava

que o menino morrera. Reabrindo a

incisão operatória, os cirurglOes
fizeram massagem no coração e,
trinta e cinco minutos depois as

pulsações, ,debilmente, voltavam.
Mas os ventriculos tinham perdido
o. ritmo, condição que sempre con

duz a morte. Foi injetada hidroclo
reto de procaina no lado direito
do coração. Depois, dois eletrodos

possantes, com corrente alternada Perante o corpo docente e discen-
de 15 "al110eres" d,e 110 volts os te da nossa mais alta instituição de
foram aplicados diretamente no ensino superior, fará a dissertação

• paciente. Após duas séries de cho- inaugural o professor Othon d'Eça,
ques, o coração começou a funcio- Catedrático -de Direito Romano.
nar com regularidade, enquanto que Não houve convites especiais.
a injeção, reduzindo a irritabilida-'

Florianópolis, 28/2/1948.
de cardiaca após os choques, con-' __

correu para impedir a reincidência nutos as pulsações irregulares. Vin
da ação irregular. A massagem foi te minutos d.epois, incisão foi fe
feita dúrante mais de duas horas chada e tres horas me tarde o me

ti meia, durante uma hora e dez mi- nino já podia ronversar.

Amanhã, segunda-feira, ás 17 ho

ras, terão lugar as solenidades de
abertura dos cursos na Faculdade
de Direito de Santa Catarina.

,

caselna
Rio, 28 (A. N.) A carteira de

importação e exportação comuni
cou à Federação das Industrias de
São Paulo ter recebido as primeiras
instruções no sentid.o de lid-erar a

exportação de caseina.
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