
�NA CAPITAL DO PARA, O P. S. D. OBTEVE ESMAGADORA VnÓRIA� ELEGENDO SETE VEREADORES. os EST�DANTES
(MOVIMENTO ESTUDANTIL INDEPENDENTE), ELEGERAM UM. E A UDN TAMBÉM ELEG�U, UM ..
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Regressou o pre '-Outra
S2í..O LUIZ 8 A. N.) - Regressou ao Rio, o Presidente da Repúhli

ca Eur-ico Gaspar Dutra. O Presidente e a comitiva toram alvo de
grandes manifestações no aeroporto, ao qual oomparecerarn o gover
nador vice-governador, secretários al1.as autoridades í'ederaís, ('si a
duais: municipais civis. militares e eclesiasticas alem de represenLu·
tes de todas as classes sociais.
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apreendido um plano· de sabo'lagem
dos diversos pontos de reunião co-I veio comprovar a suspeita das au

munístas, entre os quais o escrító- toridades sobre ser aquele escritó
rio central dos vereadores verme- rio a célula central do movimento

lhos, á rua Senhor dos Passos, 64, subterraneo comunista. A caravana

2° andar, na sala 20, onde foi en- policial também esteve na Travessa
contrada farta documentação, que Simão Kapel, 64, onde está Iocalí

zado o centro eleitoral dos verea-

Porto Alegre, 8 (A. N.) - Conti
nuaram durante o dia de ôntem as

diligências da policia, tornando por
base os elementos encontrados na

valise do médico vereador comu

nista Marino Santos. Foram vareja-

dores de Prestes, apreendendo ma-

varios mUniCIOIIS t�1;i�:1: P�o�l::�n�ae ep���c�:ma��le,I .

til I entre os documentos descobertos
TEREZI:\'FlA, 8 SA. K) - O PSD continua v<:n<;endo em vários

em oder do vereador Marina San-muníctptos, do inter-ior do Estado, sendo opirnao geral quo os P,
represen tantcs dos partidos políticos di' situação na fui uro, dependem = f.IgulI'am elementos que provam
dos resultados municipais de Paraíba, Picos e .Oeiras. existir um plano de sabotagem

preestabelecido em todo o Es
tado. Caso falhassem as greves, se

riam realizadas essas sabotagens
nos serviços publicas básicos, co

mo os transportes, a água e a ele

tricidade, atingindo a companhia
de carris, a usina hidraulíca muni

cipal, o porto, a Viação Ferrea, a

Companhia Fiação e Tecelâgem, a

Industria Renner, a Arrozeira Bra-

em

HEGIFE, 8 (A. N.) Em sua passagem par. esta capital o de�u-
tado .Arnaud, do PSD do Rio Grande do Norte, disse que seu pal'�l(jo
vencerá nas próximas eleições naquele Estado, pelo menos em tr-ínta
e seis municípios. O Rio Grande do Norte conta com quarente e um

munícüpos.

sileira, etc.
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em verdudeíra crÍse iH}" tíl!i.mos 'dia�, iaiando-'::>e insistentemente 11t6 l10 COlllUl1lsta 'tcheco-eSlOvaco de
. núm pl'OCe8S0 de ;"impeaclteimt" contra v goverdador Ademar. Na mes- tenI'.inou a depuração total entre a

ma ocasião serão estuclados os oU,tros aspectos da política nacional. oficialidade do exército nacional.

candidatoNão
ii'

sera Problemas �Iemães
Londres, 8 (U. P.) - Os Estados

Unidos, França e Jnglaterra encer

raram a conferência sôhre os pro
blemas alemães, chegando a um

acôrdo total a respeito dos mesmos.

Entre as decisões mais importantes
do conclave destacam-se a seguin
tes: 1 - recomendou-se que as zo

nas de ocupação dos tres paises to

mem parte no plano Marshall de
ajuda econômica á Europa; 2
fusão das 3 zónas de ocupação sob
um regime federativo, sendo este o

melhor meio para o eventual resta
belecimnto da união almã; 3 - re

comendou-se estabelecer o controle
internaci'Onal da zona do Ruhr, com
a participação da Alemanha.

lHO, 8 (A. N.) � O senado!' Jo"é Amér�co, é esperado nes�a capital,
até o fim cla semana. O parlamentar paraIbano em' declaraçoes' �� nIl'
prensa daquele Estado, d!ss� que. nã� será ca�didaLo á vlCc-presldell
-cia sendo que esta .questao Já terJa SIdo exam1I1ada anLes ?e sua par
tid� a.o norte, quando s,e ayistara com o sr. Nerêu Ramos, fICando acer

iado quC' não haveria nenhuma modificação a nã.o seI' na mesa da
.câmara com a saida do sr. Requião e Pedro Pomar.

Unem-se os judeus da falestina
JERUSALEM, 8 (GP.). - Um alto membr9 da agenci� judaica dis:

se que a comissão executIva de�s,a OJ::.galllzaç,a? vaI reUnIr-se ama11ha
em rrelaviv, para estudar a ratIflCaça,o· do acordo a que chegaram a

Hagana - exército defensivo judaico-;- e Irgun Leumi -:-- grupo .íudeu
fiubtcrrâneo. "Si esse acórc!o for raú[lCado - dlss-e o mformante, se
rá ess,e um importante passo para a cstabilisação da siluação polilic;�
judaica 11a Palestina e para a consolidação de nossa capacidade dr.
'Combater.

Provas de sabó�agem a bordo
RIO 8 (A. N.) - A Delegacia de Segurança Pessoal, em vieln

de da soli�itae,ão do diretor do Lioclp l}l'asileieo, está proc:dendo 31 in
qlH'riLo, a fim de apurar as causas () os autores do mcêndlO ocorrido ü

bordo do ...Haul Soares".
Entrando em invps[igações, a Dolícia apurou qlle os dois sini�ITos

f'o!''lm criminosos e produzidos por uma snbstância alLamenLp C01'1'0-
.si"a que, atirada pelo sistema dr ventilaç�o nos camaroLes, espal'gia- ca e que se dirige a Washington
"e :oôhl'e os bpliche�, inflamando-se. O naVIO teve. porem. de zarpa1: e afim de comunicar-se cOm o secretá-
e�l)('eam as all[,oridades pelo seu regresso, a fl.m de OUVIl' seus U'lD'I- .

d t lo 1u[\'rsl alI
.
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f I 11'10
,e es ae ,lnc 1 •lan((l: quP amcla nuo oram acarearos.
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�abe a polícia, pntl'elanl u. que doze tl'lpulantes ?O n:wlO sao ('on:�l-
"

..

lliRla� ,militante_s e dos é"th'arlO1'ps que trabalhavam, a bordo, na OC:i.SlilO r�r:�11.1;�ei\e��lado SlllIstro, 5 sao pertencentes ao PCR -- .... " .IUlli - tu;;. iJ

reg&>les�s�'1
Nova York, 8 (U. P.) - Proce

dente de Londres chegou aqui o sr.

Lewis W. Douglas, embaixador dos
Estados Unidos na capital britanÍ-
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�"'I � ..I� I lltiç' r�io�tevideo: 8. (U. N.). =- Ini�ia-�·i';:'\Pi�r�p I� ��,,·n�$, r�� U� J u�,a�, a I'S?
hOJe a p�lmeIra ,reumaü S�l:Ita-�. ;tt<b ,,�" ,li ,"'" 011

'. • rIO panamencana C")!11 a partIcIpa-
R,lO, I;rIZ, 8 (r. p.) - O Ministro da JushCa, agradecendo em norn�

I cão do Uruo'uai Aruentina Brasildo 'Jl'!';<. :i )lltra o Í)anqude oferecido pelas cla;,;·ses conseryaíloras, aür- ,e
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• J , " ParagUaI, e BollvIa, alem de reore-mau que o governo fedc"ul rstu em;Jenha('o num mOVllTIfmlo de selVIço
,', . :, .. -

d t b 11' í'"' �
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d sentantes da Um,1O Panamencana.de educa<'iío rural, que �el'::l a raclOllalJzaç'lo o Ta a, ,o e lxuçao a
O Cl 1 ... .

1 C t 11 i' '

lance er VanIe as e anos il}ojJn!:1çiío nas zonaS I'urab.

Fez a{l\'erlencia contra os novos processos dos comunistas, dizen

(lo que () r0'111.1ni8mO não mede esforços para solapar as�ontes vitais da
,nossa rxistencia. como paiz livre e sO'Jerano. Afirniou que são os comu

nistas que ::lcenam ias trabalhado"", dos rampas para a virl:1 da nwtr,l;
'pole cl..m o l1n.ico l1rOpo,..;j[o d," crc,;;püvoarem as terras fortels do BraSIl. realizou-se a sessã'O inaugural.

Um

recebeu ás nove e trinta h0ras, os

delegados, e às dez horas realisou
se a sessão preparatória no salão
de Saude Publica. Ás onze horas

em

MACEIó, 8 (A. N.) - Elementos do extinto parti ri.o comunista,
aproveitando a escuridão da noite, agravada com desarranjos nrovo
cados nas instalações da usina pelo temporal que desabou "ÔL'1'[' fi
cidade. dístríbuírarn grande quantidaoe de boletins dr, propagnudu
subvsrsíva concitando os tr-abalhadores á greve geral r pedindo ;) li
herdade do ex-deputado comunista José Marra Cavalcante, ureso sólno
acusação ele ter assaltado a cadeia de 8ão Luiz ele Quilanríe. O secr+
tárío do Interior dr.terminou à prisão de vários elementos, Ü� quais se
encontram na penitenciária do Estado.

Os

t:�
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. R. PAULO, 9 (A. N.) - O sr. Adernar ele BarNJ" concedeu ontemnE AB,nUnA !'t�OS
uma longa entrevista á imprensa, declal'and?, relativamente ao Con
tantes municínaís, em número de 5, entre lavradores, colonos, mi

neiros, etc, será realizada no Pacaembú, em 'cinto fechado, a grande
lizado. Iniciar-58-a no dia 10 de março, em' L<A�O o ,estado, Ill'01008'an
do-se até o dia 25. Haverá convenções nos 305 municípios, presidi ..
dos neles agrónomos regtonais. Feito isso to escolhidos 'os l'epr�s('n-----

I
tantes municipais, em número de 5, entre lavradores, colonos. me

eiif<os, (�I c., realizada no Pacaembu, em recinto fechado, a gruurle

I concentração
de encerramento.

__

Bolellos subversivos

��11�r�il�.,v:"d� iB t;M· �w�
BUENOS AIRES, 8 (A. N.) - Preferindo-se ás eleições de ont em

os socialistas dizem confiar em que Lenham conseguido hoa colocacão,acrescentando que "de modo geral as eleições foram corretas", A lJOlícía ínformou que a maior parte dos eleitores desta capital rOmpal'f'
ceram ás urnas. A votação foi Iirnitada aos homens- de mais d,r 18 anos
o compulsór-ia, exoepbo para casos de doenças 011 auscncía da regiãoeleitoral.

peronisn10 83 IrgeitUlia'
BUENOS AIRES, 8 (A, N.) - Ref'et-indo-ss ás eleições dr. ontem

apenas as mercadorias naturaes COlHO também e tnfortunarnento, o
neamenLe com a eleição dos deputados nacionais, as eleicões munící.,
pais, cujos resultados são já considerados pois ii apuração comecouidediatamcnte após, o fechamento das mesas. Os resultados obtidos 1)0.dern dar ideia da inclinação dos votantes e assim que nas provlnctns.Santa Fé, Entre Rios A Jujuy antecipa-se o triunfo do partido OtWUnista. Efetivamente, as eleições municipais dos diversos departarnentos dessas provlllCÍas foram amplamente Iavoraveis aos pcronístas.Doutro ,lado!, as 1ecl�rações dos candidatos e dirigentes pcronístasforNulam ü))lJlI011S aateclpandn que o Lriullfo do ueronismn será 11111-plo•

o pl�obJe. a do petroleoRlO, (A. C.) - Faltam poucos quase todo pelo debate de assuntos
dias para a reabertura do Congres-! estritamente politico-partidários.
so Nacional, qu.e terá lugar, de I Duas importantes leis que dizem
acôrdo com a Constituição, a 15 de I

de perto com a prática do regime
1l1l1rç'O de cada ano. jn se acham quase prontas: a re-
Eleitas a mesa' e as comissões forma da lei eleÍtoral e a lei organi

permanentes, com o que se gasta- ca dos partidos. Há ainda um pro
rá mais ou mfnos uma semana, es-' jeto do sr. João Mangabeira sôbre
tará o Legislativo em condições de a organização sindical e outro do
dar inicio aos seus trâbalhos. To- sr. Plínio Barreto a respeito da
dos esperam que o Congresso recu- liberdade de imprensa.
perará em 48 o ano perdidD de 47, Nos últimos dias da prorrogação
o qual, como se viu, foi tomado legislativa, o Pre.5idente da Repú

bHca encaminhou á Camara um

projeto a respeito da organização
das companhias brasileiras para a

exploração d'o pet-t:.óleo. Anunciou,
ao mesmo tempo, que um ontro, de
caráter mais amplo, abrangen.do o

problema do petro1eo brasileiro em

todos os seus aspectos, já se acha
em estudos pelos orgãos técnicos
especializados da administração na

cional.
O problema do petroleo é vereIa··

deiramente um dos mais importan
tes do Brasil, numa época que o pe
tróleo se considera uma das maio
res forças e uma das maiores rique.
zas do mundo. Espera-se ({ne a lei
de petroleo seja uma das primeiras
::;. sair de parlalJlento no correr ,ja
nova sessão legislativa.

Vence

o perigo se

ftproxima
Beauvis, França, 8 (U. P.�

- O general Charles De Gaul
le pronnciou um discurso nes
ta cidade dizendo que "um
grave perigo ameaça. a Fran
t;:a e quo está disposto a servir
-ü pátria da mesma forma co

mo o fêz durante a guerra".
Neste discurso, que se con

sidera o prolog'o de um dos
mais imporla11tes de sua car
l'eint qL!(') pronunc,iará amanhã
em ComlJic·gne, De Caule qLla
li'ficou a França como o cen-
1.1'0 r;;;tratógico da baLalha da
Elll'opa contra a propaganda
comunista no ocidente.
De Gaulle disse. que "o pe

rigo se a])roxima. Não há ne

nllCilD indiciO de que Lenda a
a minorar, porém .tLldo de
monstl'a que tudo depende do
que a Franca pos,a fazer. Se li

ameara encontrar a França
forte: é possi vel que .se retire
ou Lermine. Doutra forma, to
Iclos sabemos o, que nos eSl)m'a.
Ante t'sta ameaça, quem vos fa
la está disposto a �ervir á pá
tria da mesma forma como o

fêz ciurante a guerra".
Arredita-::;e qne no discurso

de amanhã De Gaulle 1)06S8.
lanear um apêlo ca.paz de fa
zer cair o "acilanle Gabinete
8c11111'lun e inicial' a lutD con

t i-I <)� rr�JTPJni,-·tas para rl )t'inil'
a hegeLlünip no gOVêl'r.L 1'1'(.111-
c'' ;:,.

9 principe ber������l,w
Pitsburg, 8 (U. P.) - O Princípe

Baudoin. herdeiro pl'esumptivo do
trono da Belgica, chegou ontem

[) esta cidade para ver as minas a

carvão dos Estados Unidos.
Explicou ele ter grande interes-

SE; pelos estudos de assuntos cco-

I
nO:\licos. O princiPe" que cm,lia 16
raios de idade, depois drsta CXCUl'"

1 550, d�verá reunir-se a seu pae, o

I rei Leopoldo que se encontra em

, Culn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Borarlo das empre
sas rodovlarlas

MEGUND.A-FEm.A
� São C4atóvGo - L&g1mll

7 boMs. o

16 horas.
Auzo-vtacão lIGja! - lllaJat - lG AI.o
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- .......
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o
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o
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Aato-T� I�" - na,. - 15 l'JD..

raso

Rápido Sul BrlliO!i}ellro - Jafilr'rDe - às
ii e 14 bocas,

QUAM'�
Atito-� ClJIIia

t

- 5 boraiI.
Auro-� C�

- 6 honJlt!!.

Auto-V1!lcéo C8t4IriDoeJtse � O
- 6,30 horas.

I Rã'Pi<Io Sul� - Jotnv6e - �I
1 IS e 14 horas.

.

! Expret!elO Mo Cri!Itoyh - IA«wla -
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7 ��� Drusque_ _ Bn:Isque ,_

p�lkad06, W\ê Iiólrb 16 bOCas.
dfJvelvWoc..
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, - l�oor�.
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" Rodoriáriot SUl Bnàl - pôrto A1egt'e
.

lillliUwul..' - 3 Ilar'&s.
____.� , QUlNTA-iMIlRA

Auto-Vlaqão ca�
Alegre - � 00r-aB.

PANAI. DO ERAmI. SjA. Auto-Ylaçâo C&t&r�
-5boras.

-,t- Auto-Vlaçâo �1lIIiIe
Nove ••ri.rie - , Jao.nw;,

A PART,IR DE 1!31M3 Allto-� Clatlflr<neMe
- 6 boiIWs.
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'
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• 'I 11!l Iloorm.

_

NORTE Curit:ihe. -�:p� Rie 16� �� - � -
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f'88.
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ra, lanm mInO Norte, eorno rumo - • holWl,

Sul. não farão eltcalru em Curitiba.
AGEN'TES: S,.ri.oo T. AtherÍllO
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• ricos quereis ficar
De modo fcei! SI legal
FOliei hoje uma inaeriç«lo
N«I Credito Mutuo Predial
·
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Crime e civ"
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Realidades Calarinenses
CO'OPERATIVISMO, E ABASTECIMENTO

(DE A, ABREU, - DISTRIBUIDO PELA DIRETORIA DE ECO-
I

NOl\!JA E ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO).
"ernos frizado H OS que nos acompanharam nas nos sas crônicas

Isabe , que o cooperativismo é um regime extremamente dutíl 8.

rnale: vel, dobrando-se ás cjrcunstâncias. para servir 'e beneficar a.s
mass s. Nenhuma adulteração surge ao sistema com estes fenõmenos.
Pelo �ontrário, são vistos sempre 'como um índice de pujança e de
insteg ação, real nos meios; coletivos, a quem é mandado 'Pregar a co

labora ão, o trabalho, o assentimento e a produtividade,
'I'amhém, no problema agudo - hoje mais do que nunca do

abastecimento, na primeira linha, atrontando oe perigos e as arnea

ças, se sitúa o cooperativismo. Aí, ele se apresenta sólido, forte e

rijo, pronto a dar batalha à exploração, ao açambarcamento, à cri
se. Aproveitar dele, das forças que conjuga, dos elementos que trás.
significa perfilhar um caminho não arr-iscado nem violento, mas,
sobretudo seguro e eficiente,

O conhecimento" porem; da tese cooperativa ainda não atingiu as

populações, permanecendo a doutrina nas esféras intelectuais, que fi

dissecam como solução 'econômica ou resolução social, teoricamente,
sem apresentá-la ao grande público, A Falha, a razão rundamental
porque 00, cooperativismo brasileiro é incipiente, encontraremos aí.
na diminuta pregação e difusão dos ex-emplos frisantes e consagra-
dores, ,

L4.. nossa orientação, aquela que tomamos da nossa Secretaria da
Viação, tem sido o de propagar, difundir, esclarecer, perquerí r, in ..

terrogar, para d-epois e 'Só então, construir, planificar, movimentar a
rede de cooperativas catarinenses, Sem dúvida que andamos acertados.
O fundamento das coisas deve ser sólido para ser duradoura a obra,
A base do cooperativismo é a compreensão que dele íeern as grnt (\.'3.
Um conhecimento maior equivale a um sucesso mais seguro; lima

noção mais rudimentar pode redundar em í'racasso, em desaprovação,
em descalabro. E, não é ma.is tC'11J:pO de tentativas temerárias, de
arrojos sem concatenação, de planos sem conriguracãn e sem mnla
fixa; Modernamente, ou se edifica com segurança, ou se

o

está courle
nado á ruína. Nada d-e experimentos', Realidades é que tem va lor.

Vejamos, em face do abastecimento, como se c-omporta o conpc-
raUvismo., .

Abastecer> é consequência de produzir. Maior a produção. muior
índice de riqueza e mais elevado O padrão de vida,

o'

O cooperativismo de produção - que JlO caso ríe ídcntírica com
o abastecimento - é uma das formas mais interessantes de associa
ção. Além ele agregar e reunir o homem d.o campo para realizacões
de caráter econômico que o libertam dos especuladores, condú .. lo o

t�mbém, 0; �ooperativismo, ao aperfeiçoamento dos métodos cle prod1.1-
çao, bene;fl.CIamento e tranSipor'te. Com este incentivo, cresce o entusi
asmo '8 o amor à terra se manifestará no aumenlo c.l'escente do v<)lu
me das oolheiLas,

Cada oooperativa de produção é um ocnLro educativo e de ani

mação profissional para a cla,ss.e agrÍüo],a que tudo d� e muito poucu,
muno pouco mesmo exige do poder públICO, O agrIcultor, um ser

que se basta a si mesmo, não é um egoista, Embora a terra lhe dê
tudo com abundânc.ia .e até com sup.er- abundância, sofre com os

(jutr�s os rigores da crise, sem um re-clamo, sem um protesto. É que n

espírito de solidariedade humana, que muitas vez-es falta nas elites

,s.ociais, constitui um
o

apanágio d.a alma. simpl.es, tão simples, e bo
nançosa como a água do lago crIstalino.

A obj·etivação de melhores dias, de mais ,educaçã.o, de �lai8 má

quinas para a grande massa prOdutora que viv,e nas ribancieras dos
grandes rios, ou nos' socavões das florestas ainda semi-virgens, im

põe-se como uma medida ·inadiavel, para qlle cr,esça a di ciência d03
meios de pl{odução .e .di,stribuição, As riquezas do solo {/evérão �eJ'

drenadas p1tra o scentros de oonsumo- e, para, isso, ,estJ'adaR deverão
rasgar <O v.enUTe da terra, eorr€ndo opor alí o sangue que maniem viva
a nação mantendo nutridos os filhos que lhe oonstrüem a prosperi
dade nas fábricas, nas usina.s, nos navios, no boJo dos aviões.

Tudo ,isLo se conseguirá c·om a prática do cooperativismo de
produção um dos solucionadol'es do problema cruciante do abasl{'ci
mento, grand!} entre as grandes questões da atualidade braosiloeira.

Se quizel'mos uma pátria f,orte e unida devemos no.s voltar à
prática de sistemas e regimes que s'e coadunem com a nossa ment,a
!idade naturalmente libertária, J.ivrando-se dos resquícios de luLas
sociai,s pelo cooperativiosmo, a alma ,sadia e gra,llde da gente brasilei
ra,

l!JEXTA�
Roóo'f1Aria. Sul Brlllál - � AleWe

- 3 hOl'S8.
Auto-V1ação Oatarinenl!le

- IS horas,
Auro..Vlaçêo Calarklen!le

- • hores,

Auto-�o C� - �
- 6,� borM.
Expre,!I9o 8êo CrietoY60 - � -

7 horas,
Auto-VlaçIio I<tajllf - Haja( - 115 l»

ras.

�Brut!Q� :an.q1lll
16�.
Ráp1tk> Sul BrIlll1leInl - Jotm1Iie -

àtI 15 e H hora""
SÃ.BADO
Ql.�_ - 0tIrittIIIIaAuto-VlaçAo

- 5 hO'!"II�,
Rápido Sul BrMllleiro

às fi e J9 h�.
- r; horu.

Demos ao mundo- o .exemplo da nossa energia; 'envi:ando aos po
vos famintos a mensag,em da nossa ,solidariedade, conquistada pelo
.esforço € mantida pela cooper:ação desinteressada de todos, governan-
tes 'e governados. ,

Tenhamos a conciêllc.i:a do nosso valor e do nosso podeI', inte
grando-nos com denodo na conquista de melhores dias para Lodos.

Façamos erguer associações de agricultores, no intuito de pro
tegeI' e benefici.ar a -classe agrícola, aquela que de sol a so'l, nos eam

pos virg.ens', lavra a terra benfaz,eja. Fujamos da modorra e do dfl
sânimo, praticando com energia ·e co'ragem os sagrados principias de
'Colaboração e assentimento.,

A rota para uma produção maior ·e melhor indica-a o coopera.
tivismo, Desdobradas estas atividad,es ao niv,el que nodem alcançar
com facilidade relativa, teremos conseguido, para as"nossd!; popula
ções .a minOração da cri,se ,e da falta de gêneros de primeira; necessi
dade, O abastecimento doEstadp decorrerá como cons'equência do
,afluxo e multiplicação das colheitas, num clima de alegl'ia e segu
rança.

É, isLo é quanto quer o Govêrno e o que deseja o povo, �4..mbo:;
terão na solução cooperativa e satisfação dos seus anseios mai,s justo·e das suas neoessidades �ais premenLes,

- 7 h01'llI!I.
Auto-Viação � - '!'ubM"lio

- 6 home.
ExpTe1!l!!O Slio� - x....c-

., horas.
Expr_' Bru!!QueD!Ie - �

H har-.
Auto-V� Majef - r..... - 18 I»

ra,i;.

� :BruIJqwe_ - � 'l'reoto
- 9,� Qo1'M.
l!apreeao Glória - � - 6 111

e o 7 1/2 bIrIa
o

991UlIDA-nIIOU.
Vf.l.ri« - lO,oW bc-.s - MI!fte.
Panai!' - 9,Ií() t*'M - N�t
Real g, Á. - âI!! H! l'!.oT'III!I - :litiarta..
Cruzeiro do Sul - Norte - lJ,M�
Real S. Â. - 11.30 � - 8IIl
Paruill' - 9,00 bcras - lfone.

TERÇA�
Varig _ 12,30 horas - Sul.
iPan.qir - 13,07 bor'ae - I!IIIL
Cruzeiro tio Sul �,OO �

Norte.
QUARTA-nDRA.

CrUZlli!-oo do Sul 11,08 "'M _

Norte.
Real S. A. - âI!! 1e boI'tUl - Nane.
Varig _ 12,ao horas - Sul.
ReIlJ S. A. - 11,30 hona� - 8If..

QUl'N'I'A·l".mRA.
P&!;!ai:' - 12,17 barae - SUL
Panair - 9,50 horas - Norte,
Varig - 11,40 horas - NortAII,
C:mzeiro do Sul - 1-5,30 horae - SuL
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte,
Real S. A, - ás 16 horas - Norte.
Rea'l S. A. - 7,30 horas - 8ul.
Cruzeioro do Sul -_ 7,20 hg, - Nor!le,
Pan.!Úl' - 18,07 horas - Sul '

SABADO
cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Varig - 12,30 horas - SuL
Panalr - 9,50 horas - Nane.

.

:l)QM(NOO
Pan_ - 13,07 horas - Sul.
Oru!r;t>lra do Sul - 11,00 hI. - ltIli.

têmDe pessoas usado

bom r.esuUado ocom

populer depuratiVO

i
i
!
!

A SIFILIS f-TACA TCil90 o ORCANISMO i
o figlld., o baço. o coração. o e.tomago, OIJ pulmõe�. a pele, jo

produz dare. de cabeça. dor911 Dali! OSIlOB. reumatIsm0i 1
ceg�eira. queda do cabelo anemia e aborto". '

Consulte o medico e tClma o popular depurativo EJi.IXIR 914. i
Aprovado pelo D, N. 5, p, como medicação auxiliar DO trota- I

menta dm Sífilis a Reumelti!lmo da mellma origem,

l\'l!nofen!li'io ao organismo. agradaval como licor

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

Dores
nas (osfas"
Nervosismo',
Ruumatis·mo "
A alimentação inconveniente, o eXOO8-

-

80 de bebidas, resfriados, etc. obrigam 'I

freqüentemente os rins a um tzabalho :

forçado. O. transtôrnos do. rins e da
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido úrico, freqüentes levan
tadas noturnas, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, tornoselos inchados,·
reumatismo, olhos empapucados, e, em :

geral, a impreseâo de velhice precoce.'
Ajude seus rins a purificar seu sangue'
por meio de Cystex . A primeira dose
comece a trabalhar, ajudando seus rins
:J. elilninnr o excesso de ácidos, Iazendo
assim coro que se sinta como novo. Soh
uoesa garantia Cysfex: deve ser intei-:
ramente satisfatório. PeçaCystex em

qualquer farmácia hoje mesmo. Noese
,!:tnmtl3. é sua maior proteção.

(;ystex • trUIIIItO de:'

.C.STITES, PlELITfS E URICEMIA

COMO EVITAR O CAN�·

SAÇO CEREBRAL E A
INSONIA

o sistema ner'VOBO e O cérebro
necessitam de seu alimento, que é
o fósforo. A� pessôas que se Irr-itara,
facilmente trabalham em excesse

enfraquecem seu sistema nervoso e

o. cérebro, aparecendo a perda, de
fosfato e perda de memória, podea
do ohegar ás neurastenias prõfun-
das, POR-T-FOSFATOS é o medi
camento receitado pelos melhores
médicos porque c.onMm fosJoroló\
natuI'ais e outros sais que f'azelIli'
parte dos nervos. F'OR-T..,FOSFA-·
'TIOS, além de fósforos c.ontém cál
cio ·e magnésio que fortalec-e to-
do nosso organismo, evitando o:

esgotamento nervoso,

FÜiR-l'-FiOSFA'POS
P,ara maiol'-es esc.!arecimentofi:-

escrevam para a caixa postal, 3.061,
- Rio,

•••
'

••••• " .. " •••• J ••••••••• " .... ''I:;

�I

Os Rins que � e1iminac i
todos os traf;o!I de Imbstancias ,f
roxicas ou ímpure�ae do orgams- 'i
mo, estão pennitindo que um

!'excesso de acido wioo se acu-
o

mule e penoetl'e em todo 0-',

ocg�mo, I

A falta de cumprimeGto de sua: I,
tarefa por perte doe rins ê a I
causa fundamental das dêres--fFeumaticas. lumbago e irregula.
ridades urinarias. I
Este acido mico rapidamente fór· I
ma cristais agudos, que se aio-

"jam nas articulações. causando',
ii sua inflamação e rigidez, as J
auciantes dôres do reumatismo" j
e outros males do sistema urina- r
rio, o tratamento apropriado de· l
ve fazer voltar os rins ao seU:';
estado normal, afim de poder'l
ser filtrado o acido urico, li: por ;
isw que as Pilulas De Wítt can· i

seguem dar afrvio permanente' i
nos mais rebeldes caIIQ.S.

As Pilulas De Witt atÓBm rIi- i
I'etamente sotte os rins, IiIc-;
v�s a sua aÇio lUlturál I

de filtros das impurezae do> i

!
!
i
;

!
!
,

i
i
i
!

I .

VENDE-SE·
Uma otim8 pr.priedafie,..

contendo 2 casas, ;-arage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na Parmaeia Pilar ",u em

Cambirela COM 1f.a til Se lI.
. . . . .. . . .......

Queremos qu.e todos fa.ça.m
part.e do qoo.dr� social dos
componentes do "Colégio Bar
ga-Verde". Por isso, o paga..
mento da ação é feito em �,
prestações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Programa:
1) - O Esporte em Marcha

Nac, .Imp. Filmes.
-

�o���!�-'�! na ���runa'io�,�I!�, PoI��' nãO�h!�!! do ,��wn.!� que

lestina, l;!, (U. P.) _ O comandante I' abandona,r
a T.erra �anta ate que já cruzou a f.ront�ira. Esse grupo

li'
h d derrotados traz grande quantidade de peças

el,n
chefe do exército á,rabe, ,Fawa-

os sionistas ajam SI o
.s ele artilharia moderna, automóveis

ki, .prometeu aos ln,ulhares de sol- Kawaki chegou por uma. estrada

dados congregados n� eolínas GP secreta, ontem, com o mal?r e me- blindados, metralhadoras e apare-
� lhos de rádio.

.

Kawakí" dísse aos soldados ara

bes reunidos : "Voltamcs á Pàlesti
na depois de 12 anos de aus�nc�a
para salvá-Ia 'da praga do s�?ms·
mo. Prometo não abandonar a I'er
r-a Santa até que seja libertada dos
sionistas ou que morramos ,e seja
mos €ntel'rados aqui, nesta terra

que amamos".
.

de -Depois disso, Kawaki conf'eren-
ciou com outros dirigentes milita
res áreíbes, estudando os planos pa
ra a projetada ofensiva.

. ARLUÊNtCIA DE SOIlDIDO:S
AMiBES

Jerusa].em, 8 (U. P.) - Anun�i'l
se que enorme quantidade de ror

cas árabes foram avistadas, na

quarba-feira, quando tran�ihLV�m
pelas montanhas, durante � norte

lendo at1'avessado�.a. fronfe ira da-
MAS 'rUDO TEM SOLUÇÃO Pale,stina com a ::sma.

E acabaram vendo que se muitas pessoas fizessem o seguro
. �m ,Fo,ntes hr itãnicas calculam que

conjunto, a despesa de cada um ficaria bem pequena. e O·S aUXJllOS l' montante dessas fôrças é de

poderiam ser mais ou menos satísratórtos, porque aSSIm uns ajudam 6.600 homens, mas os árabes dizem
osoutros..

. 'que são perto de 5.QOO, sab o 00-

Foi então que apareceu a previdência. social, ou seguro SOCIal, mando de EI Kawaloi.
cornér- isto é, seguro de grandes grupos de pe-ssoas.

. . OON'l\R.A:B.A"NDO PE A,>RiMAiS PARA
Para diminuir mais a despesa de cada um, o governo 1'e301':81.1 O-S J1:JDEUSceio;-

que a contribuição para o seguro devia SN dividida em três par�es. Par is, 8 (O. P.) - A policia pa-
- o sr. Antônio Zanini, guarda Dessas três partes, o trabalhador só tinha de pagar uma; ?utra tíca- r isiense ocupou uma garage nesta

va por contra do patrão e o govêrno mesmo pagava a terceira. capital, por ter eneoI'Jtrado au Preços:
Essa solução 'era, de favo', muito boa. mais de 5 toneladas de armas. ( Cr$ !I,oo (único).
Para organizar os grandes grupos de segurados, o melhor era munições desí inadas aos judeus na "Imp. até 18 anos".Jcionário federal; reunir todos os trabalhadores do mesmo ramo. E o seguro tinha de ser Palestina. Foram delddas 7 pessoas . _

......, a sra. Santina Romano, pro-] obr ígató rio, por�e senão po.der ia aconte�er que I�uitos .deixassem :úAINÇAiDA UMA BOMBA ,NA RESl-

prietária da Casa Romanos; de entrar, prejudicando <os outros; ,e ass�m nao serra possível. D�NorA DO MUF'l'I
t:

_ a sríta. Odair Gouvea, filha do Começaram, e�tão, a aparecer as Caixas ,e os Institutos de Apo- Cairo, 8 (D. P.) - p�a ,bomba!
, d C sentadorias €i Pensoes., €XJplodiu, hoje, na r·esldJenCJ.� �c,"' .... Jose V. Gouvea e aluma o 0-

As Caixas e os Institutos reeeheram êsse nome porque 0<8 princi- MUifli de Jel'llsaLém, Haj Amín el
.lé.gio Coração de Jesus; pais auxílios que concedem se' chamam aposentadorias e pensões. A Hussein. t policia mantemi com-,
_ a srita. Luiza Doin Vieira, fi- "aposentadoria" é paga ao segurado que fica. sem poder' Lrabalhar; e a pIeto si@iho em torno do atentado.

,.1ha do Sr. Bento ,vieira e aluna do "p-ensão" é paga à família do segurado que morre.

T b fb RITZ - Hoje Iii i e 7,30 h'Oras
,Colégio Coração de Jesus.

E assim foi Cr'iad�Pte����v�rn��SJ'II;�tTg_to d� AposentadorHl. e JUlti,. do ri a� D, Sessões das Moças
� Pensões dos Industriários, mais conhecido c�)lno Instituto dos Ind_us- PROCESSOS EM PAUT� PARA, Wally Brown - Alan Carney e

NOIVADO:
.

triários, e?m� I. A. P. 1., ou então como Instituto só, que é maIs mIl-
JULGAMENTO _ lM1lS DE M,ARÇO Aliln Jeffreys _ em:

Com a Srita. Blandina Mafalda pIes e mars facIl.
,

. . . ..
. . " : H h S' GENrOS FRACASSADOS

.�.
. Ele. faz o segnro dos t.ra<halhadores da lIl1dustna, ISto e, l;'c-ce.ee

I
Dia 9, as ora . .

,'�chloegl, fl�o. orna�ento da soc!c-
dêle<.; uma pequena eontribuição mensal e �m tr'{)ca d!�so.yaga um PROCESSO N. JCJ-2:8/48. "

Censura LIVRE.
4lade de Indaml e fllha da Exml!., auxílio qua.ndo êles não pooem trabalhar e aJuda a famlha deles quan- RECLAMANTE: J@ã(j! :Bowfll.clO Ne programa:

. Sra. Viuva, Emerência S-chloegl,l do m�H-r�D2' O. patrão e o govêrno, c@mIQ, já Vlmo�, também pagam uma
Sena. Brasil em Fóco naci()nal.

·contratou casamento o sr. !bá Goi- contl'lbtllçao 19uaJ à do trabalhador.'
. RECLA1I.C:I.DO' TufÍi Ami.lil .t 11'- Cairo _ cidade de contrastes

.

't d d Todo op-erárw pode ser e- deve ser, de acôrdü com a leI, seguea- "'-0/'-"
:iacazes dos Re�s, provec o a :voga o

do ou associado. do InsUtuto do>s Industriári,os. "Segurado" e "as,so- mão _ (Agência Ford). 501101'f.
,(' pr:s.ti�ioso.po!ítico _pe�sedista no C��flO" sã..o a mesma coisa; tanto faz fiizel" .s€gura-do ramo diz.er !tSSll-

.

OBJETO: Indenização, aviso.-pr�- Preços: - 1,20 - 2,00 e 3,qo.
�:�m�_mclplO de ,Jbl_ra)l'l.a�. .í' mado. '. vi0 férias salários, folgas'seman:o.s .......•.. . ....•. " -

E tmtão já sabemos que o nosso InstItuto presta um serviço mUI- , .' ,

V-I1 TANTES'O- tó útil: em troca de uma p·equena contribuição mensal, êle nos gal'au· e horas extras. ROXY - Hoje ás 7,30 horas
.8.J. te um auxílio, quando nãJÜ< podemos trabalhar; ajuda nossa família, Dia 9, ás 14 h()ras: Frank Sinatra - Gene Kelly

Está em Florianópolis o sr. Fe- quando morr,emos'; e ainda presta outros auxílios. E também sabemos PROCESSO N. JCJ-29/48 KatrlTy.n Grayson e José Iturbi
'lipe Napoli, membro do Diretório que o auxílio do Instituto não é um favor� porque. o associado p.aga RECLAMANTE: Érico Paulin-o de em:
',do P. S. D. de Araranguá e comer- um pouco todo mês para poder receher esse aUXIlIO quando prei�l"ar

dêle. Souza.
,eiante em Tumbé. Mas nós ainda vamos ver isso mais de pertü. RECLAMADO: The,odoro Ferra-

.. "S. s. que veiu avistar-se com o UM PONTO IMPORTANTE ri & Cia. Ltda.
sr. Governad'Or do Estado, dew-nos O Instituto. uma espécie de companhia d€ seguros. OBJETO: Suspensão.
"ontem o prazer de sua visita. :i!;le faz o nosso s,eguro, como acabamos de V€l'; recebe um pouco, , 14 htodo mês, e nos pUlga um auxílio quandO' não podemos trabalhar e Dia 10, as oras:

fica ajudando a il'O'ssa família quando morr€mos, PROCESSO N. JCJ-30/48
A oO'nLribuição que o Instituto recebe não dá para mais do que RECLAMANTE: Margarida Cha-

isso; e o s,eguro do Instituto ainda 6,ai muito barato, como já vimos.
Há quem pense que o Instituto tem de pagar benefícios iguais gas.

aos ordenados dos assoc.iados, tem de arranjar casas para êles e e5CO- RECLAMADO: Hótel MetropoI. Renunciarálas para os filhos Lem de melhorar os meios de' transporte, tem de OBJETO: Suspensão.
construir colôni.as de férias. tem de fazer com que haja fartura de Dia 11, ás 14 horas:
tudo, etc.

. .

PROCESSO N. JCJ-31/48
Há quem ache, afinal de conLas, que o Institutó tem obrigação RECLAMANTE: Jayme Quint. Londr:es" 8 (U. F:) _- Constaqae

de atender a tôdas as necessidades dos seus associados, tem abriga- A t nes "l'enUl1Cl.a,ra a COm1SSil!0 d:il!S n!t-
ç]}o de fazer tudo para êles. RECLAMADO: Jayme nu

I ções unidas para a Palestina, em
Mas quem pensa assim está enganado; iss,o seria muito bom, mas Maciel. f,aee das di,fi,culdades semip're cres-

infelizmente não é possível, pelo, menos por enquanLo. OBJETO: Salários. centes >que vem ,encontrando para
A obrigação do Instituto é fazer o seguro, é pagar os auxílios que Dia 12, ás 14 horas: o cumprimento de sua missão. \'\0

o associado tem dir,eito de receber: e o Instituto nunca deixou ele .

J "2/48 menos é o ,que anuncia hq)�, (�e-cumprir essa obrigacão.· PROCESSO N. JC -i)
ma-u'bã O' correspondente do Dally

Está claro que cada um de nós ·tem certos problemas, certas di- RECLAMANTE: Martinho dOI T,e].egraph", em Leck-Succes.
ficuldades; mas támbém está clarO' qu.e o Instituto não pode resolver -

tudo. Santos.
fi) Cr6Ililtlo 'J!;,b.w4l PNdiol, oE.me-

� ••- ••..• , ••.•..•....••.. , •• , •• ,

RECLAMADO: Colégio Coração de
ce a� 1re't18 _NcHtd1)t!I o ll!ie1ho!'

POLYP�UOL R' '." d D" 1 Jesus. plano, 2.., melaor .ort�io. por Cr$DIJ" . eglS.m.lOS e
.

Ip Olnas OBJETO: Aviso-prévio e salá- 5.00 mSnlJai!r.

-.'0 �es�ieta.te ii ttl�1jWlde A V I SOS
.

. -

d I � d � �i,IfiI itUU<tiIJ
... : 1.1_" ..cbe-ee DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nüs têrmos IntJilrn�411t��!Jn ;m Ba Ue ·ser.:t u .tiioUn'Terror Ill(l-!l mlortlU'KT.. , '" .

do Projeto 521.B/47, deverão requerer a validaçã'o dos seus diplomas . U � pa 'V U�mHtJI mo· . . .

ii vends n�h prr.ç41 no praw de 90 dias.
.

O Quartel General do corr;anrlo --: Isent� do serv'lço mllrtar -

')l'>�1''''"" .. J. UAR.TIl1.S. & DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (C.omércio) _ Noo te\r- da 3a Região Militar distribUlu 3 Ill:d�Vlduo Isent.o de s�us deveres
.\írlj>\..l Uv.. ., o

.

te nota' mIlItares, por lllcapacldad,e fisica
SILV li. Rao looo Piet>rl. l.6 mos do Pr-oj:eto 520/47, puderão registrar os ,seus diplomas. se��I� Tendo' surgido dúv�das ptlI ou 'moral.Ca�a Po'stal 1'1'. 832

dos ��:�Sei�����r:v��:;��S���E��fi�;t����� reqner'er a substiutição
parte de Repartições Pú:hhc-as, en-

_ Em dia com o serviço mili:tal
PHOFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecel' 221 tidades autárquicas e flrmas

.

co·
- Individuo que ao atingir a id:i-

do Cõnsultor Jurídico, podem registrar os seus diploma,s. merciais, com relação á interpr8<�a- de para o serviço' militar, isto é
DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas. I ção e execução da �ei do Servu)o aos 17 anos, começa a cumprir crO-

TRA1AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO Militar, (Decreto-l,m r:. 9.500, �e nologicamente, o que determina. a
BUREAU UNIVERSITÁRiO I 23-VlJiU-1946) , os quaIs negam-�e lei. aLé- a 'sua quitação, if:Lo é, alIs-

Av. Ane. Barroso, 11, 1° andar - CaJiXa Postal 3.932 _ Rio ta admitir em seus quadros de �un- ,ta�-se dentro dos prime,iros 6 me-

.-Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES i cioná'rios, cidadãos não poss-:lldo- ses do ano civil em que completar
4' • < •••••••••••••••• ETióos

. . ..

res de certi.fimlldos de Ees,erv�s�as' '17 anos, comparecer antes da c011-TELEGRAMAS R
_

1-"'-
=--

I
declara-se que a si.tuaçao mIlItar vocação de sua classe, para prestl.l.l'

11�p::�?,O r:�::�:l;::�:",r::::. Vuloanizadora Leonelli . ��"���E�:rn������io�:�?'�!r o :;"i'�t;n�:::: _ Podeoi '" :l
_ É todo o 0idadão que pOSSUl c miüdo corr;.o fu:ncionário ou

. e�n-Natalina, Manoel �liII_l�io Ramo�, �
-

ATELIER MOJ!)El,Q DE VULCANIZAÇÃO certMica-do de 1a a 3a categoria e pr�dgaddo dO In1{]71V�dUOpqloJ..e. aOqa:tem'!5��lYo Napoleão, DlOmslO Maestrr, f
que ,esteja com seus devere�, .

em a I a e '

� anos � :vaI' �1. o'

:Wanda Elpo Anjos, Va.len.tim con-I
MAQijINARIO MIlDERN8 � d' conforme estabelece os artlgosacba em dHl, co� o SCIVICO mI..It_ar

R 1111ao' e 111 da L': '8. M., de0reto-le. II :\leste cas.o, fara prov.a,. o Certlf1c�-ceição Leão, Terez.a Silveira., osa, Perfeição e gsr$ititia em: Pneus, C"mar.·�s. Sapatos, d t d d AI t t �·r I L parl1r.. '" - .

a cHado (Comparecer no 13
.

o e lS amen·o !Y I I ar, a, .:...'
Fermanis, Mariqmnha Mana sano! Galochas, Ci:ritas de Se1\hocas etc. . . ��I�,eservista', comunicar á üir- dos. 17 anos, �té .compLetar .;20 a���ta Richter, Anda Corfis,. R�rondin� f

I nscrição de Recrutamento á sua de Idade, sal.Bfeltas as eXJgênc!:.",;
Silva, Nelson Lu.iz, AnstIdes N.;

I
M�nt6.g9ftS de P�iEUS em 5 mhiutos ��l1danca de residênci.a e a�resen- de ,adiamento de lI:cOl'P?raç::�

Vieira,. Dr. Avelino Ribeiro, Ll1iía, Rua Francisco Tolentioo 12 - B FLORIANOPOLIS : I,ar-se em caso de coovocaçao dE COll1ormr psclarecE' o a, L. 1 Ql, 'l<�

R
. ..l <

,
3ua classe. lr"i mencion�cia " .

• de Carvalho e Consuclo :umun.·",o.
,_, ... or _ =

_ .._

xxx

ANIVERSÁRIOS:

,,�, Continua O ESTADO fazen�
do dietxib uiçõee de velioeoe li
vros, inclusive romances mo

dernos, entre as pessoas que
,-,;;onstam de seu cadastro BO

«eiel,
As peSSOBa que ainda não

haiem preenchido o coupon
,,_que diariamente pubJicamos
,pod,rão iaee-Io, agora, habi
,litando-iie; aseim, a concorre-

, .:�am a tão intereeseru« inicia
tiva realizada sob, o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

o B C do

•

ODEON - Hoje ás 7,30 horas
MONSIEUR BEAUCAIRE

A ssocicrdo
com:

Bob HOPE e

Joan CAUFIELD

Fazem anos, hoje:
- 'O sr. Siriaco Aterino, do alto

.comércío local e pessôa grandemen
'te relacionada entre nós;
_. o sr. Oscar Bayer, negociante

I CAPíTULO
O SEGURO MORREU DE VELHO

Todos nós sabemos que "o seguro morreu de velho".
.

E é exatamente por isso que a gente tem de cui_dar do, dia de

amanhã, para não passar muita dificuldade quando nao puder traba-
lhar e para não deixar a família na miséria qu-ando m�)1"rer. .

. Para quem ganha pouco, o único modo de cuidar do dia
amanhã é fazer seguro.

Fazer seguro é uma coisa. mais ou menos assim: a gente paga ur!}
pouco todo mês € recebe um auxilio quando não pode trabalhar e dei-
xa alquma coisa para a familia quando morre.

"

Mas mesmo isso fica muito caro, e se cada um de nos quisesse
fazer o seguro por sua conta, a gente acabaria não agüentando a des-

p,esa. . ., •

Em todo caso, era preciso dar um jeito. Ninguém "em S03Sl'gO
nem consegue trabalhar direito quando sabe. que pode �doecer, o�
morrer, de uma hora para outra, € ficar na rmseria ou deixar a ramí-

lia na miséria.
.

No Programa:
1) - Educando para a Vida

Nac. Irnp, Fllmes.

2) - A / Homem Submarino
Desenho Popeye ..

3) - Fax Airplan News 30 x 14
- Atualidades.

Preços:
Cr$ 6,00 - .4,00 e 3,00.
"Irnp. 14 anos".

lMPERIAL _ Hoje ás 7,30 horas
-'-1-

.EXTASE
;__II-

O úLTIMO DOS MOHICANOS

,. -em Ti]ucas ;
- o dr. Nilson Vieira Borges, do

I. A. P. I.;
- o sr. Otávio Labes, do

com:
.

Harry CAREY
Edwina Booth e

Walter Miller.

.. livros;
- o sr. João Soares Macuco, fun-

-0-

FALECIMENTO:
ALFREDO GOMES

No programa:
Noticias da semana - nacional.
Atuali,dades Warner· Pathé - na-

MARUJOS DO AMOR

Censura: Proibid'O até J4 anos .

cionaI.
Preços: _:_ Cr$ 4,80 e 3,00.

Repercutiu profundamente o re

'pentino falecimento, ôntem do sr.

Alfredo Gomes, residente nos Co

'.-queiros. O extinto era irmão do sr.

Carlos Gomes ele Oliveira, e psssoa
:;muit'O estimada entre nós.

x x x

ATANAGILDO NEVES

Em sua residência, faleceu ôntem,
<o sr. Atanagildo Neves.

ÁS famílias enlutadas, enviamos

1,)ezames.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mo·rle instantânea ••• prote·ção dura�douJ'a

FLIT
COM o MORTlfEHO

PIREiRO
Ouando usá-lo

Quando as môscas, mosquitos e

outros insetos o incomodam.
Como uiá-Io

Pulverizando-o no ar, com as por
tas e janelas fechadas,
rápido efeito.

Resultar;io
A pulverização de J:<LIT' mata os

insetos instantaneamente.

Peç«, hoje, êsses produ/os FLIT!
Recuse imitações.

,

.FLIT PAliA Sfl1'EMICIES

.
com D D T

Ouando usã-Jo

Para evitar doenças transmitidas
.pelos insetos.

Como usá-lo
. Pulverizando-o no teto e paredes.

as su perfícies tornam-se
mortais aos insetos, por semanas.

Resultado

4-0. tocarem nessas superfícies, os

insetos morrem imediatamente.

I LENH'}\
Peça pele teleione 719

Pronta entrega

Qualiciade superior

SERRARIA VNIÃO.

I
__""_,,,D_,_�.�_��''''.'''___'__--:

PASTA DENTAL
ROBINSON

Movida, a eletricidade

...................... '. .. . .. . . .,

TERRENO
V de tamanho
eOU' -se- 10x38 si-

tuado à rua Irmão Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

R/ONI, rua Saldanha Mari

nho, 1.

Ii �� ���--�����------

Relojoaria Proqresec
d-e J1.JGEND & FlLHO

COMPRE S<� RBL.OGID PELO SERVIÇO DE
!eB8MBOI_SO POS'TAL

Fac? seu pedrdo por carta ou telegra-ma e "�gue
sôménte quando receber.

FltT - O, �'HSETI(IDA QUE MAIS SE VENDE EM TODO O MUNDO

�
,

,

. l8IffiMIfA CIO� DA IR'·
.,,�., ,� a:a 1171 - .: I A I_I.
t m�IO�

.

� DJUJiPO:BDt
CifraI) do BIJlanço de 1944,

CAPITAL E RESERVAS Cf; 80.900.606.30 �RefJPOD88bi!id�fi<e" c-s 5.978;401 ;755.91
Ri�cetlf " 67.05'3:345.30 i� A-tivo " t42.176.603.80

.. t
Siniltrol

,

psg1) i! nos (iH:iroo� l\) SlOo� 98 ..687.316,30 Í
Relpoo1!9'!:.;lidBd�

, .

15.736,401.3 }(j.20
!

" f'

, DiN:tOíl!jl
Dr� ,PamphUo .d't1tra P,reir�
""_ .0Jt�]",.:...::. ''!I..c.'" ".. ,

� "'""" .r-:!<uuçtl .• _OlJlIorra". �.JI.
e J(l(b�' Abl'�ll;h

de Carv�lht). Dr: FranCIsco
Jo�quim Barreto de Araujo

SEGURANca DO llR LIDI.
Rua do Rosario, 104 - 30 andar - Tel. 23883.
Endereço Teiegrafico: I tSEGULAR" - RIO

Resultado do Sorteio realizado pela E:nrü(!âo da Loteria
Federal d� 23 de Fevereiro de 194B. de atõrdo com o

, D�H:retfJ-Lei H.O �.930, de 3-9-1945
LOTERIA FEDERAL

l.e Premio 19.817 a- Pvemio lI.80i 3.° Premio 15.687
4.0 Premio 22.855
Plano Mercant.t

Primeira prêmio
Segundo prêmio
Terceire prêmio
Milhar do lo, prêmio
Milhar do ,20 prêmio
Milhar de 30 prêmio
'Centena do 10 prêmio
Dezena do 19 prêmio

Direta
Inversa

I
89.817
71.808
S5687
9.817
1.808
5.687
817

17
71

Cem um pequeno dispendto de 10 cruzeiros por mês o

PQ8suidor de um titulo do PLANO MERCANTIL está habilitado:
SI) -. participar de 3 sorteios realiaados pelas últimas

extrações da Lcteria Federal.
b) - entrar imediatamente na posse do Prêmio, cons

tituído per móveis, mercedcrias e utilidades a sua eseolha:
c) - ter garantido o reembalso final das mensalidades

pages, acrescidas de 20%,
d) - no easo de falecimente ocorrido depois do lo ano

de inscrição, estando o. titulo em dia, as mensalidades serão
res�aida8 eu herdeiros.
Inspetoria Geral: A\7. João Pessoa _ 103 - 8.0 ando salas 8.7/819

Curitiba, E.tado do Paraná
Visto: Inspetor Geral -]. Paven - Díretor Gerente -

Dr, Lucidio L. Filh. - Fiscal S6 Govêrno - Armenio Cruz
Diretor Tesoureiro. - Al'ltonio O. Negro

O PROXIMO SalTEIO REAlIZAR-SE·A em 31 de Março de 1948

Temos o prazer de comunicar aos nossas clientes e amigos!l PASTA DENTAL
insLalacão do Departamento de Máquinas e Eqsiipomentos de Escrt-

J
ROBINSON

tório de nossa Casa, que funcionará em loja própria, á rua Felipe •••••.••....................... .",
Schrnidt, n.•2 (Edifício Tamôio), .nesta capital. .' Funcionários Públic(Js Est&-

Nela acham-se exposto os mais recentes' .e modernos tIpOS de
d' -u- i" i

.

d _II ,

máquinas de escrever, de somar e de calcular, (ias mundialmente ara- U8lS e .mnn nc pais, o milUs

madas fábricas ROYAL, BURROUGHS e FRIEDEN, alem de var-iado graduado ao mais modesto ser

estoque de equipamentos e acessórios, para escrítorios c�cj.ais c vidor público; inscrevei-vos rui
técnicos. As;sociação Beneficente e ,est.a.-

. _Instalámos, ainda, no mesmo local, mod�rna e bem aparelha�a. 'd li 'Ela-
orícína,: destínada a consertos e reparos gerais em qualquer especte reis preparan ? um peeu o p

de máquina (de escr,ev,er, de contabilidade, de calcular, registrado- ra vossa famfila.
ras, etc.) ao cargo de técnico habil, de conceito firmado.

• . • . . . .. . .•.••••••• "

.A.s máquinas adquiridas em nossa Casa levam a garantia da::; fá.. LEMBRA TE Ibricas e de assistência gratuita do nosso Departamento, agora 3,ob a
'-

competente direção do sr". Hélio Luís d'Alberto. Inúmeros Iferes hwmu8l,
Asseguramos, a.ssim, aos nos'sos prezados clientes e amigo:: a que;ã foram' felUea coms

a execução de bons servicos, que estes têm sido e continuarão a ser I

o princip.al �scôpo das' nossas atividades. ta, aguardam teu: l\1fDÚG pa..
Florianópo,lis, 5 de março de 1948.

... que poaam voltar á ...
MACHADO & CIA. - Comércio e l\gênoias, ESCRITORIO CEN-

TRAL: Rua Conselheiro Mafra, n. 54. LOJA: Rua Felipe Schmidt, ciedade. Colabora u eu..
n.42. DEPóSITO: Rua João Pinto, n. 13. uh P' R tabel� :

, SUB- AGENTES NOS PRINCIPAIS MUNICIPIOS CATARI- pa a dfOd eLa, 'm
'

NENSES. dI. Sa. e o 011'0.." d' "J

NeCJocio de ocasião
elevador WAYNE para ElU tomoveis

2 tslhas para 3 toneladas
1 maquina de lava.r
Pra te16iros, balcões etc ...
Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

_._-----�---

DENTIS1'A
Dr. l.faria Da Ciull,ora

Cirurgião dentista
.

Atende exclusixan1.ente c�
horc mercado

Rua Trajano nO 25 .- SQ'b.
Florianópolis

Dia.ricmente das 9 às 12 8:

das 14 às 17 haros
.

Vende-se
Um barca. Ver e tratar mi

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

Farmacias de pla'etilo
DURANTE o MES DE MARço ES

TARÃO DE PLANTÃO AS SBGUlN...

I'I'; FARMACIAS:
,

6 Sábado - Fármaoia RllUliv8Wa.
- Rua Trajano.

'7 Domingo - Farmácia RauJiveira.
- Rua Trajano.
13 Sábado - Farrnáeia Sanw

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 da. .

Fé - Rua Felipe Schrnidt.
27 - Sábado - Farmácia - Mo

derna - Rua João Pinto.

28 Domingo _ Farmácia ,- M<F

derna - Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita.
á Rua João Pinto.
<T.,. Qo � ••••••••••

, BOM EMPREGO

Empreza de Transporte 'em orga
nização, porém em franca atividade,
necessita expandir suas atividades
rodoviárias em Laguna, Tubarão,
Cresciuma, Oraranguá, Urussanga, :

Itajai, Brusque Bluumenau, Java

guá, Joinvile, Serra Alta, Mafn4:
Caçador, Joaçaba, Pôrto União, ad
mite pessoas ativas e idoneas para,

assumir a gerência da Empre�a.
nessas cidades.
Procurar pelo sr. Munick, á l'tla

Padre Roma, 123 - Florianôpoãs;
ou por carta. ,

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

.:
e,

N, 16 c-s 250,00
Suiasa m'llrca Mila. montado
em 6 rubi.. Molltl'adore. em

diversa" corea, Caixa de niquoI
N. 16.A Cr$ 250 • .00

O mosmo com vidro gros.o.-"
Marca Wellgo

Nonos relógiollJ são acompanhados dOI! reapeotivolII certificado.
"

de g.Ql'(mtia.
PEÇAM-NOS OATAW

..
�',OS - ENVIAMOS GRATIS

, JU�'® & I:11iLHO •
Curitiha-- Preço Tirudentell. 26C.. Paraná

N. 14 o-s 200.00
Suiuo corn pulReira de

material plostico
Montado) em 4 rubil'l

Marca Valvy e Fcoaroe k
Caixa de niquei

elambert
Já execu ta serviço de LAVAÇÃO. e Polimento

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

QUfR VESTIa-SE COM, (ONfiRTe E ELEGANCIA 7
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rue Felippe Scbmidt 48

A'
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.A beleza é
'·obi'"igação

A mulher tem obrigação de ser

'h?nita. Hoje em dia só é feio quem,

.,quer. Essa é a verdade, Os cremes

vrotetores para a pele se aperfei
,çoam dia II dia.

Agora já temos o creme o. llUa

-ee "Brilhante" ultra-concentsado

.que se caracteriza por sua ação 1"1.

pida para embranquecer, afill'WJ" e

.refrescar a eutis.

Depois de aplicar este creme, oh

-serve eoD10 a sua eutís ganha um

. 'iIlr de naturalidade, O'uCtlut.fldor ii

,,-ista.
A pele que não respira, resseos

,� torna-se horrivelmente escura. O

Creme de Alf:tce "Brilhante"

per-1mite ii .pele respirar, ao mesmo

tempo que eviil\ os panos, as man

-ehas e asperezas e a tendência pa-

Ta pigmentação.
'

O viço, o brilho de uma pele vi

'l'a e sadia volta a imperar oom fi)

�usu do Creme de Alfa� "Brilhas- �
4e". Experimente-e.

.
\ De �m do &. Ditr� aa �áTila 4(!) E8ttIdG avi9& ao 00-

É. um pro�uto dos Lab�rll,tIÍI� méroio <6 produtores il'lteressad.oo €fIlftl ,�(le R.epom:tiçi0 Me#ia i!>�ta-g
.Alvírn & Frat.u. 5jÀ. I para femooimento de 86Ma.

• • • •• •••••••••••••• • ••• <
•

I FtOl"imlóp91s, 16 de D6z0emb� de f&4'7.

"Café Otto tr.aduz qut'llioad�!
P�çrl-O a,o seu fornerJedor.

��uria Metropolitana
,',{'j" CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na <tualÍTílade de Preliideute da

;,C�miSl!ão Arquidiocesana do 50
«Congresso Eucaristico Nacional a

todos os fieis e demais interessados'
, ..que o mesmo se realizará de � a

,"31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
-do Sul.

Outrossim, eomuníoo as fllcilida
,des de ",iagem, entre outras, ai for

. necidas pela Empresa 11uri&no,
'Pontual-Macha.dü-Bensttude S. A"
,com quatro tipo de perigrinaÇ'io:
,'111) uma Aérea, em aviões especiais,
",ta partir do ',ltlara-nhão, escalando em

"�odos os Estados: b) uma. em .a",io,
,especialmente fretado, e condusín

"do exclusivamente peregrinos ; c)
'.\I:lma terrestre, prosseguindo de

'::São Paulo em contortaveís "oni

i,bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, parfin
-do do Rio de Janeiro, pelo trem

'iíntemacional, diretamente a P'6rto

Alegre.
São e9!!9S ti viagens obedecendo

:ao tipo peregrinação.'
Evidente�te, poderãs I!J� fieis

:proferir outros meios 31i) �11 alcan

"ale, com viagem de auto, oníbus,
,Iliviação, etc., na eer,te�a de que o

nosso Estado, e em particular a

,.Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
dJe Fé e demonstração de amor a

::-Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolís, 1 de Março de 1948

-Conego Prederico Hobold - Presi

dente da C. A.

�Serã parauinfn
Rio, ô (A. N.) - O sr. Olávic

Mangabeira subirá hoje ,para Pe
trópolis, wfim de paraniníar o ca

.samento de uma filha do sr. Si,
mões Filho, diretor (;;e�:-\ Tarde"
de Salva,clo,l', que" se rea liza boje
naquela cidade.

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

Dt: ,fiJzcM{6 d.�&iIc;;_
ADVOGADO· OlI'tTABIUSTA

CI\lEL L COMERCIAL

CONSTlTurçÁo DE SOCU::DAOES
CONTABILIDADE GERAL

FLORIANÓP01.IS-S,e,

'�ConUDua IOr3uida
Rio, 6 (A, N.) - Continúa Io

ragida Aracy Abelha, a qua,l não
se apresentou ainda à justiça nu
minense, para 'cumprir o mandato
de prisão. preven tiva .

."
..

VOCl PRECISA OOLABIIAI
,na Campanha Pró Rata
belf.Odmento da Sa.de de
JLúaro.

/

", J.

AU FERINDO OS
QU E PO·DERÁ LHE

UMA

lUCR'OS'
PRO

DAS

•

ORGIONAR
MAIORES Ir�ICIATfVAS
C A T A R "I N E N'S E S.l."��

CA�J TAL CR $ tO.OOQOOO,O:O!
A,ÇOES DE CR s I.OO,(�OO
4.fa4:naahd l,y -40;: - 2 � 4�;: - 3'1"2�
/?ROCU,IfE !lOJE M(oMo. O AGENTE DA

frITAl. E/v! SUA CIDADE E ELE Lf/E DARA'
C, MELHORES ESCLj}PEC/MENT05
-.- ,���,-==-�'�:���:;

.��--.�.-

IEmpresa Sul o.este limitada
Linha de transporte coletivo entre

'

.

' FLORIANóPOLIS � Xapooó - Joaeaba - Lajes e Bom Retiro e
VIoe-Versa.

S�IDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. f(:>,iras às 6 heras da
manha.

SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manbã
INFORMAÇõES NA: AGtNCIA GLORIA. .

•

Praça 15 doe novembro. 24 - FlorianóI101ia - Fone 1 . .t3t.

ov

_Mb"TODO:
Mt'd!rno e Ef�citl!ntfl

(AEiH7 f<!,tMO. �)

I

Os Srs, E. ANDRIANI &: erA. LTDA., fabrioaetes 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- "queiIilação" - (maior e

melhor produção com redução de combustível) - acham-se ago

ra em condições de fornecer os sene produtos a partir de trezen

tos cruzeiros (Cr$ 3tO.oo) o milheiro.
TH(�fIRÀRIAt

Só a "CRUZEIRO"
41eates., t4

Empregue,bem o seu dinhel

Iro, eompranêo � 9.0 "c..lé
gio Barrlg'a-Vt'l'de".Esta.. 1II!iII

enltenclarl8

TIL G FI
rv()�

Slib-� md. Int,
Conesfjoodenda
Comerciai

(Wl.fere
�i�oma

---------------------------------------------.---------
Não reeeãe em comprar O VALE 00 X:f::Uü

�ões do "Colégio Baniga- Pr<}OOrem ns, �W'J&
Verde" Iml" qu ésta organiza- Progl1�,
� eM 84md.o zelftd,Q por ver- LIVll.AfUA 4�, r.r'lR.âR,IA

.
tW.deil'os idoolistaso ROSA
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Pela ebleaçãe . .de .íUulo .áximo de futebol .ba.ttigaaoverde, o «O Estado Espertive»
camprimeata elusivamente os bravos defensores do glorioso América Futebol Clube,
."*---==wmwe�:.:�.

� de Joinvne� almejando-lhes DSVOS triunfos. U2PUN""9WM...mm;;ap!�

·1
.

A. I.·. Barriga . Verde venceu a Competição Atlética feminina·
Teve lugar ante-ontem,

flllalmen-f
rense, agradando plenamente ao êxito da competição que reuniu aSlo seu! nome, e que a própria agre-] minelli (B. V.); 3° Arací Scheidt·

te, a Competição Atlética Feminina, imenso público presente. O magní- melhores atlétas da capital. I miação ofereceu para ser disputada.l (A.); 4° Luiza Harder (A.).

organ.izada pela Federação Atlética fico estádio "Tte.-Cel. Nilo Chaves", No computo de pontos venceu: a Damos a seguir os resultados das Revesamento 4 x 100 (moças):

Catàrl1�.cnse. i localizado no Estreito, mais uma equipe do Barriga Verde, com 43 prov.as: Venceu a equipe do Atlético, forma-
As diversas provas constantes do' vez serviu de palco para uma exce- pontos, vindo em segundo lugar o 200 metros (moças): 1° lugar - da por Rainildes Sandrini, Argen-

programa atingiram o maior suces- lente manhã esportiva. Figueirense, com 29 e o Atlético, Araci Skiha, do Fig., com o tempo tina Aguiar, M-aria Duarte e Zulade
so, disputadas com o maior entu- 001110 ornamento, a entidade fez com 27 pontos. Vencedor da compe- de 30"3/10; 2° lugar - Zulade Oli- Oliveira. Em segundo lugar elas

siasmo, pelas valorosas atlétas do realizar várias provas masculinas, tição, a Associação Atlética Barri- veira, do Atlético, com o tempo de síficou-se 'O Barriga Verde.

Barriga Verde, Atlético e Figuei- contribuindo assim para. o invulgar! ga Verde conquistou a taça que têm 30"4/10; 3° lugar - Leda Kobarg, Após a realização das provas, te-

do B. V.; 4° lugar - Walda Borges, ve lugar a entrega dos diplomas aos,

do B. V. alunos e alunas que concluiram es.

Salto em altura (moças): 1° Rei- te ano o curso de professores de

nalda Pizani, do Barriga Verde, com Educação Fisica, falando nessa-oca-

1,25; 2° Oly Gomes, do B. V., com sião os srs. dr. Osmar GUinha, pre-
1,20; Saura Lajus, do Fig.; 4° Silvia sidente da F. A. C., Tte. Aderbal Án,..
Sousa, do Figueir-ense. i cântara e professor Érico Straetz

100 metros (moças): 1° Heinalda Júnior.
-

Direção de PEHO PAUtO MAOL\OO Pizani, do 13. V., com o tempo de' A seguir a F. A. C. procedeu a.

,..,..._,.._, litEmm.......�"""".....--- ....... :::::=socs:z=- *"'"""'"= • _.____""", 14"2/10; 2° Oly Gomes (B. V.), 3°. entrega das medalhas aos prrmeíros,
Yolanda Bonnassis (B. V.), 4° Mar-. colocados nas provas da competi-

Facíl tri\!1imitl de Ft.HlJ):r�'I9'1l r;e nlflt eacentrn amistese got Marques (F.). I ção c dos diplomas aos campeõee
"

". � 'U 'fiU1i..Il ,�U� 'OU "..... UJJ;.l1� U uu..U_ lu � Arrernêsso do disco (moças): Ju- catarinenses de atletismo de 1947.

J. t t ! F C D vildes Cherubíni (F.), com 20,25;1 É a seguinte a-relação dos ven-

Ue an e-(fli e. Dt (l.pI {ia. '" iii !II 2° Maria Formena (F.).; 3° Nadi< cederes do certa�e atlético estllduaf

Daminelli (B. V.); 4" Moema Livra-. do ano passado:

fi .. B" I E mento (B. V.). I Silvio Costa. Silva -(Lira Tenís

úlal O. uOCa,IJa �I a
.

ellstica Ctlltaglm fifi 9 a O Salto em distancia (moças): 1°, Clube): 100 metros, Salto em dii-

Como estava anunciado, reahzou-. falta-lhe padrão de jogo. Notamos tentos, por intermédio de Lauro Reinalda Pizani. (B. V.), com .( me-' tancía e Salto triplo.
'--"'_ se ante-ôntem no estádio da F. C. � inúmeras falhas no ataque, onde' (2), Diamantino, Augusto e Ari. tros ; 2° OI,. GOl�es (B. V.); S· .1:"?-! Silvio Ney S�ncinj. (Lira T.e�

D., perante reduzida assistência, o' sómente apareceram com destaque No quadro vencedor jogaram sa- lauda Bonnassis (B. V.); 4.<> Raínil- Clube): 110 melros com barreiras;

prélio amistoso entre as equipes os meias Ibio e Nicolau. A defesa I
tisfatóriamente os "players" Dia- des Sandriui (A.). I salto em altura I') satto com vaia .

títulares do Figueirense c do Bo- conduziu-se mais 011 menos com
j
mantino, Marco" Isaías, Jair, Nico- Revesamento 4. x 100 e .( x 40(;1: Érico Straetz Júnior (Lira Tenís,

caíuva. acerto, o que não se pode fazei- um'lau e ·U)io. No "team" vencido' Jai- homens): Vencev G Atlético pOI' não
'

'Clube): Arremêsso QI) pese e d0-

O pré!io foi fr�nquissi�o. ASI
juizo certo sôbre a sua potência,! me, Luiz, Romeu e Ari jogaram hem. comparecerem OI> seus adversários. disco.

oduas. eqUIpes. degladiantes �Ilo. co.n- d�da a fraqueza do ataque <!ontrá-I Os, quadros estavam assim forma- 100 metros (homens) - Silvio' Paulo Otte Scheídemantel (Lira,

.seguiram convencer II. assistência, no. dos: Costa Silva, do Atlético sem compe-. Teuis Clube): Arremêsso do dard...

apresentando, principalmente o Bo- O jogo rniciou-so ás 1 -llioras, sob I'
Bocaiuva : _ Galo (Vilain), Luiz tidor percorreu os 10(j metros com e do martelo.

O tempo d� 11"8/1"".
. I Oswa,Ido Silva. Husadel (Atléti-caíuva um padrão de jogo medío- as ordens do juiz Hamilton Louren- e Dinarte ; Romeu, Trilha e Pires; k'V � "

ere, tais as falhas verificadas em ço, que se conduziu bem. A' fase Jaime, Perrone, Moacir, Ari e Care- 1.500 metros (homcns).: 16 !LIgar, co): 209 metros, .

todo o transcurso da peleja. inicial terminou com quatro tentos ca. Clodoaldo Amaral, do Atlético, com! Valmor Cardoso (Atlético�: �

° Figueirense, embora 'Vencendo no marcador, conquistados por Figueirense _ Isaías, Marco e o tempo de 4,43 S/lO; 2° lugar Amaro' metros.
pela arrazadora contagem de t x Augusto (2), Nicolau e Ibio. No Morací ; Monsuilhot, Jair e Diaman- Amorim, do Fig.; 3° Serro C�mJ)ruz-l" Aldo Galdiúo (Atlético): 866 me-

0, dei�ou n:uitQ a desejar: 0. conjun., per�,od.Q fi�::!, o �esquadrã.o .

de tinoo; Augusto (Ari), lbio, Leônidas, zi, do Atlético. I tros.

to está muito bem constituído, mas aço' cons um marcar mais ClllCO NIcolau e Lauro; 200 metros (homens): 1° lugar; Wilson Martíns Atlético): 1.áOtJ

Djalma Hipolito da Silva, 2° José' metros.

O fj. 'llMI>.e'r, iMlm ��Mr,.�A.�_t"� ,Jl 1..1 19' A7 Barão; 3° Nelson Jo�� Inácio, tOdOS', .Odnei Lima dos Santos Lira Te-

JilllM oIl�"li.i� iS �'Uq �� �allpeao e�-iald.tla.e � pertencentes ao Atlehc'O. \
ms Clube): 3.000 e 5.000 metros.

Em Blumenau, realizou-se, án- instituída pela Federação Catari-" te deremos maiores detalhes sôbre Salto em distancia (homens): 1°, Amaro Manoel de Amorim (Atlé....

t t d G•
.

E d D j'
,

.T,ose' Coelho', 2° T"·n·cI·edo .Tasca',I tI·CO)·. 10.000 metros.e-on em, no campo o remlO s- nense e esportos. Oportunamen- o sensacional embate. �

Iportivo Olimpico, p "match" deci- __�""..A.��__��'V'�� 3° Nilton Pereira; 4° Err:-i�io Coelho, _..�_"'''''.,..;_,_........,..
sivo do Campeonato Estadual de VITóRIA DO 60LARIA' El\II �DERROTADO O CAMPEÃO todos do Curso de E. FlSlca. ! VITORIOSO O ATLÉTICO
Futebol de 1947, o qual foi disputa- CURITIBA PARANAENSE Arremêsso de pêso (moças): 1°, MINEIRO
do pelos valorosos quadros do Amé- O Olaria, do Rio, que qUarta-fei-1 . . . _ ,

Araci Scheidt (A.); 2° Juvenildesl .
.

rica, de Joinvile e Palmeiras, daque ra ultima fôra derrotado pelo Co- O üorltIba, bI-campeao paranaen- Cherubini (F.); 3° Lu.iza Harderl Em Santos, o Atlético Mineira

la. cidade, vencendo o grêmio nor-j'ritiba, conseguiu ante-ontem ven_l se, foi ante-ontem derrotado em Jo- (A.), 40 Iluminata Valejan (F.). I:exibiu-se ant.e-ontem fI;ente ao San-

tista pela contagem de 4 x 3, fícan-! cer o Atlético Paranaense, por 3 x
invile, diante do Caxias, pelo csco- Arremêsso de dardo (moças): 1° {tos F. C., samdo vencedor pela ex-

do, destarte, d.e posse do titulo má-! 1, em seu jogo de despedida da ter-
re de 3 x. 2. Maria Formena (F.); 2° Nair Da- pressiva co�tage�:_�_1...__ ..

ximo e da taça "Raul Schmidlin", ra das araucarias. SATMA 9 X DELEFAZ 1

Na tarde de sábado último, no

campo da F. C. D., rogaram amisto

samente os quadros do Delefaz e do

Satma, saindo vitorioso este último

pela surpreendente contagem de 9
x 1.

Empataram Vasco
o Vasco da.. Gama, do Rio, que Colo-Colo, promotor do certame,

vem cumprindo ótipm desempenho' peto escore de 1 x 1. Assim, con,ti
no Torneio dos Campeões' que está nUla o Vasco com o titulo de lider
sendo disputado em Santiago do invicto da grande competição que
Chile, empatou ante-ontem com o reune os campeões sUilamericanos.

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 !Joras, as lJudig3e's da

----_._-_.__ .... _ .. -------- '970 kilocicJo8 onda. de 300 metros.

LIRA TENIS CLUBE
Lag�:Ra --- Santa Catarina - Brasil

Convocação
Pelo presente ficam convocados

9s tenistas abaixo para uma reunião

a realisar-se no dja 1 (} do corrente, O ii $ .. M�,. Iquarta-feira, às 19 horas, na séde . CISameB.'lU bO eX ....rel
.

igue
'

do clube, a-fim-de tratar-se �ôbre W'ashington, 8 (D. P.) _ O ser-, Miguel pé·tence á Ig_r.e.ia OrtodoxR
o iniCio da temporada de tems e viço noLic]O'so da Conferêl1!cia Na-, Grega, e A,na é Cató�l'?a Rom�na. ,

.

dos próxinl'Os encontros com equiÍ.-' cioiflul Católi�a de Bem�estar anun-I POl1tanto, as con�Içoes haibl{;un.IS·'

t oia que o Palpa recUSOU licença á' tem de ser cumpndas. Ana deve
pes e� ern�s. . ' rincesa Ana de Bourbon-Parma! poder praticar sua fé e todos as

El�Ira SIlva - DIva _FormI�a - Se 24 anos, católíca-Í'omana, para. f�lh.?s t�m,,�e ser educ,ados na TP

Nt)reIda Cherem - Énca LeIsner casar-se com o ex-r.ei M·iguel, da hglao .caf,oHca. A I�.r.eJa Ortodox;&
_ Norma Scheidemantel e Moreno Rumania, de 2C anos, membro da: é conSiderada h_e,braICa, pelo Va�,-

, -'
, 'Q O � 'do'Xa I cano como o sao. as diversas relI.,.

Carvalho. Carmelo Pnsco, Hunert 19r eJCN �,o :.. in- giõe� protes1.,a:o,tes, em virtude, á-e
Beck, Gilberto Guerreiro, Arnaldo O ser:v'IÇO nOldICl{)dSOfdlztquf'�dad·g ! sua negativa a recoI1hecerem-ã-pri-

. ' . f.o�'macao proce e 'e on e . 1 'e 1 -

, . .. , P L'r"'MesqUIta, MarcIllO Mota. Walter, na de "Roma, -e -é órgão ofi�iar da mama ,e mfahblhdade ao -on 1 e.
1° páreo - out-riggers a 4 remos cip. - 1° gauchos, 2° capichabas, Wanderley, Wils'On Elias, Aldo Fér-' hierarquia Ida Lg.reja eatólica l1\IS; de Roma... ,.

SO cariocas. nandes, Antônio SantaeIla, Urbano E,stados Unidos.
. !,

As aUL?l'ldades !ndICam - ac('<;,;-
2° páreo - out-riggers a 2 s/p. - 1° gauchús, 2° cariocas, 3° paulis- Salles Filho Horst Beck Abelardo ",Anuncia-g·E) - prossegue a

. m- cen�a a I'l1!formaçao - que a dlS-
. , ,

formação - que a ,ex-min:ha Hc- pensa foi recusada pela faH� d,,�
tas, 4° baianos, 5° pernambucanos. Gomes, Walter Salum, Car�os Leyen- lena da ,Rumal1!ia. e a pri'rl1cesa Re-' oondiçõ.es ncoessárias. Isto nao �

3° páreo - single-Skiff - 1° paulistas, 2° gauchos, :lo caricoas, 4° derk,. Alvaro Gonçalves, MI�ton Fett, nata dê ��urbon-,Parma, mães dosj cons,�derado imp�ovável, pOI�. a:

baianos e 5° pernambucanos. Dommgos Navarro, FranCISCO SaI- noivos, visitaram pe�s?almente. (; IgreJa ür,todox.a Grega -. a nacIO-

40 páreo - out-riggers a 2 cip. - 1° gauchos, 2° cariocas, 30 baia- les .dos Reis Filho, Werner Schei- Papa afim de lhe sol1cltar a nece:>:-' nal da -Rumama, e. 0, �el, d�ye:n
, . sá'ria licença". ! querer manDer-·se fIé�s a� lllstI,m-

110S, 4° capixabas, 5° paulistas e 6° pernambucanos. demantel, Tuho Gondm, Dalson
Depo,is Ida .a.udiência, as senhora�: <:ões .e tradições naCIOnaIS..

.

5° páreo - out-ríggers a 4 s/p. - 1° cariocas, 2° baianos, �o pau- Ferraz, Sidney Nocetti, Valéri'O· tel'iam manifestado seu desaponta, í O ex-rei Migue.l, que se ,el1CO�Lt'a.
listas, 4° gauchos e 5° capichabas. Gomes Filho c bem assim todos os mento ,pela negativa de·Sua Sanli-)a caminho dos Esta.dos Ullldos, Dn-

6° páreo - double-skiff - 1° paUilistas, 2° gauchos, 3° baianos, 4° demais sócios que praticam o te- dade. i de passa.rá algumas s,emanas, drcI,a.-
.

NhO ,P-ODE DISPENSAR � TOU ont.em na I-nglaLerra, antes .:te
c�riocas e 5° capixabas. nis..

I
Os obs·ervador.es frisam a exis- par.tir que espera cas�r .. se com-

7° páreo - Gut-riggers a 8 - 1° paulistas, 2° cariocas, 3°, gauchos, Alvaro Acioli Vasconcelos, Dll-e- Mncia da Lei Divin,a, da qual mem. Ana na primaVN"a prÓXima na Di-

tIO baianos, 5° capixabas e 6° pernambucanos. tor de Tenis, o próprio Pa.pa po.de dispensar, namarca. t.

Ccm OS gau�kf)s O cetro máximo
d® re·m® 'naCi�)líal

Na lagoa Hodl'ígo de Freitas, no Rio de Janeiro, efetuou-se ante
ontem o Campeonato Brasileiro de Remo, promovido pela Confederaçã-o
Brasileira de Desportos.

Participaram dessa competição as Fed,erações cari'Oca, gaucha, ca

pixaba. pernambucana, baiana e paulista, Classificaram-se campeões os

gaUlChüs e vice'-campeões os paulistas, colocando-se em 3° lugar os

cariocas. '

Os resultados foram êstes:

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A tradição de seriedç:tde em Clube de Sorhios, de m&rca<:1orias ogo·ra com.
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,
novos planos adaptados ú 'legislog,éio em vig01'
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• •
\I o valor dos or emios aumenta de acordo com •
• o crescrrnento da arrecadação !
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Curso de Guarda-Livros em sua casa

.,Feito em 12 mezes. Escreva a C. Pos.tal 3717 -. S. Paulo,
..

pedindo informações
a,eia tambem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

Dr. Polydoro S. Thiago

p-

Médico de Hospital de Caridaée de
Florianópolis

Assistente da· Materaidade
CLINlCA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO � Do

PARTO
.Doenças dos orgãos internos, espe�

cialmente do coraçâe
Doenças da tiroide e demais gli."!i.nas

internas
NEUROTERAPIA - ELltqRo..
CARMOGRAFIA - :MJ!;TABOLIS·

MO BASAL
Copsllltas diáriamente elas 15 i.

18 horas
Atende chamados a qual"""T DOJa,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 118.

Fone. 702
Re8idência: Avenida Trp_"wm, 82.

Fone.700
--- ----..-

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúTg-;ca de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescriçâc de' lentes de �.

Reiniciou sna clíniea
Con:rultório: Felipe SchuMt, 8

Das 10 á. 12 horas. e das 14 ás M
hora. - Telef. 1418

Dr. Pa-'o Fodes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor M� :ti.
Telefone: 1.-4{)5

COIlSlIltà. das 10 ás 12 e das 14 ás

15 hTS. Residência: Rua BltlIiJeII_
22. - Telefone: 1.6lO

Dr. ·lIário Weiulhauen
Cll.nica medica de adulto. e criança<!

Consultório - Trajano, 29
Telei. M. 7(,9

Consulta da. 4 "ii 6 -..e
Residênciá: Felipe Schmidt n, 311.

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Molésti.... Oe senIaor'â

Qsnsnltér;o _. R"" Joã. PiAIo ... 7
- Sobrade - Telefone a .�6I.

Re&dência - RUllI Sete de 6ete�.
- Edifício I. A. P. da 1hIM}

-Telefone M. aJo!

- I Dr. Roldão Coasem I·
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOLÉSTIAS DI;; SJiI·

NHOR,AS - PARTOS
.

Formado pela Faculdade de WeoiI·
ema da UniTersidad!! àe Mo Pa.oo,
onde foi assistente por "f'ii.rÍCfl .- de
Serviço Cinírgico do PIUf. ÀRpOe

Corrêiá Netlt ,

Cirurgia do ""tõno"l':tl e ""'" ·eUeoàa·
res, intestinos delgado e goros.oo, Wci·
de, rins, próstata, bexiga, 1Her'4,

evários e trompas. Varicoeeloe, Iriobo
eese, ...arizes e ErDaii.

C"""nltag: Das 3 áB 5 beras, à ,,_; <'
:Felipe S�hmidt, 21 (altas da Ceosa

1Paraíso). Tele1. 1.5'8
Resiôência : Rua Esteves J"""", m·

Telef. M. 7'4
----

. DR. A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

.

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno do Hospital Psiquiá

" trico e Manicômio Judiciário
da Capital Federal

Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA lLÉDLCA � DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultõrto : Edificio Amélia

Neto - Sala 3.
Residência': Rua Abaro de Caro

",alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

.,

i

Dr. M. S. CavalcaBti
Clinica b:dusi"amenk de .,...,_",

�ua Sai4aAb.a Marinh., MI
Telef.".., :V. 732

Dr. Newton D'AriJa
Operações - Tia.! Urinári.aol -

Doença. dos intestinos, riCo, _ e

Hesnorroidas, Trata,._.. da talí.W
amebiaoa,

Fi.ioterap>a - Infra V .

Consulta: Vitor Meirdes, ss tes<k
diàriamente às 11,30 hrs. e á .

das 16 hrs. em diante �:'
Vidal Ramo., n.·" - Foa a••'I

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAl/A e TINGE ROt:1PAS
Reforma càapeo�

Profissional competeate - Semcm Nf)ido e garantido.

BOM NEGOCIO
.JHlra qtMm1 po8SUt8 de CIIiI to_.{)8I[f.oo aéé c..-$ Jl)().OOOlXJ renda
""rIa de 1St/.. ao a.ap � re-ehit.-réo de i·u,.�os mensais.

InSol'maç&w! nee. �.

FARMACIA ESPERANÇA
do ParmMI ar..� 1A.'@8
Beleo ••m - .....

nr.p. nelitilIIIB '

• - "1_" - PedIJ·
....... - -�

........., á __ •••• • 1 .... ..h ..ta..

I

A 1l0SiSa Capital vai ser dota
da de mais llm esta.belecim�nt,(
de ensmo e este será o "Colé
gio Barriga-Verde".

Camical, Grwnatali Pttameti.
Meia. dai.melhora;' pelo8 . ,me

corea preço. t6�DChCASA·r'MI8
CELANEA - RUGO. :Mafr...

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 388,08 a CR$

metro quatlrado
500,00· o

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch· S/A - Rua João Pinto, 44
'rel�grama REINI5Gti PJorlanõpolis

A RIais moderna creação em
refrigerante é· o

,

TKN

Em garrafas grandes
(xperillente-o. r oelicioso

Se ricos quereis ficar
De modo fadl e legal
Fazei hoje uma inscnçao
Na Credito Mutuo Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EMPENHADO NA REDUÇÃO DO "CUSTO DE VIDA", O GOVÊRNO NÃO COGIT AlU DE AUMENTO PARA OS MILITARE�'
E CIVIS, ANTES DE CONSEGUIR APRECIÁVEL ,DIMINUIÇÃO NOS PREÇOS DOS GÊNEROS ESSENCIAIS.

No artigo "Jerusalém"; que pu-
blicamos domingo, assinado pelo
nosso confrade Osvaldo Melo, onde sídente.

se lê: hajam cidades - leia-s�: haja Como candidato, o atual chefe da

cidades _ Apressamo-nos a corri-I nação teve a ocasião de assinalar

gir esse lapso, a pedido do autor do várias vezes, no decurso da memo

referido artigo, rável campanha que o levou 'ao

poder, o .seu empenho em melho
.

I rar as condicões de vida do povo.

Pr��f!dfr��I� �!!Ci�' 1 Dentro das, �iTcunsta�cias dÚicili-
, ,li "

I mas em que o general Dutra encon-
O INSTITUTO

R

DOS INDUSTnIÁ-1 trou o país o govêrno tem feito o
RIOS ESCLAR.0CE OS SEUS AS-

que é possivel. Apenas é precisoSOCIADOS
considerar que as crises obedecemPor gentileza do Dr. Ricardo
a uma circulo e que as soluções di-

Mayer D, D. Delegado do I. A. P. I. Iiceis não se resolvem com rapidez.
nesta capital, publicaremos, a par- A

.

'I m aisgora mesmo o prunerro agis-

I
til' de hoje, uma resenha do livreto

t d d ,Re ública no seu interês-
• " "ABC" dA' d" d't d I

ra o a p '.� � U

O�,'\e t
- ,o SSOCIa o , e ! a o pe o

se para COm os pobres e os humil-

�Ulitlem_�riltnlp � '!"PfAf ap�n ,InEStlttlto dos Ind�lstriáriós.' 'I des, acaba de consignar uma co-
d � U'! """ �Hg U 1,111U li (iiA. ,-U ste folheto VIsa esclarecer aos ,- ,

I t..1 P e" TICA O ( P \ D'
, ,

d d I dI" . , mlssao espeCla compos a "_'o r-
CIDADE ,�A N, 8 U, .)

- lrIgm o-se aos e ega 0S (a operarIOS em hngu�ge� sImples e feito do Distrito Federal e dos mi-Confcl'éncia Nacional de Comércio d,e Exterior, disse ontem o Papa, clara, sem termos teCI1lCOS e sem 't d F d Ed �-o eque as mercadol'ias "tornaram-se objeto de especulação politica-e niiu
d d " "

r.IS ros a azen a, ' uea-,.a
apena� as mercadorias natllraes como também o inforLLlDamenLe, ()

a os, c�m_phcados, o fIm das suas Agricultura para estudar 'O proble-
pl'oJ)l'io homem foi 'em tantos casos rebaixado a c'ondições de expoda- contnbmçoes para oLA. P. I.

ma das favelas sob todos os aspec-'(;fío," Continuando disse "Obsorvamos com tristeza a ação desta politi- Em outro local encontarão os t' t d b 'd d(la que constitue apenas uma corri\la para o poder e contra a harmonia, leitores o 10 dos 10 ca itlllos em
os, .apresen an o. �om a, revI a e

-

d' 'd'
,

d Pf l' passIveI um relatorlo SUCll1to e con-

r
d

f'
.. que lV1 Imos o cüa o o heto.

I' h d d
'

t'ira SIVledz;r IS crianças Para 03 peaSOQ� da fino �u�SI���s���:���el� �s n�:'di�:�J���
BUCARESTE, 8 (U. P,) - O Comité Nacional Rumeno de Auxílio palad<n' Qof€ Otto é gadas necessárias.

Espera-se que a comissão, cujos
trabalhos serão presididos pelo ti

tular ,da Edúcação, não demorará
no desempenho de sua tarefa, che

gando a resultados positivos que

possibilitem ao governo a solução
de um problema que se aeha es

treitamente ligado á vida e ao bem
estar de milhares de familias per
tencentes á camada mais pobre e

menos favorecidas do I;OVO cario-

Novo cemanéante e p.emeçêes
na Policia NJilitar

Com a passagem para a reserva, requerida pelo ccí. Canttdio Hé

gis, comandante da Policia ,Militar do Estado, foi promoví.do ao posto
de coronel o sr, tenente-coronel João Alves Martmho.

Por ato ainda do mesmo dia, foi ésse dístínto oficial nomeado co

mandante da Fôrça. Militar de br-ilhante Ié-de-of'ício, o novo coman

dante teve a sua nemeação acolhida com a melhor simpatí a da- orícíaií-
dade e da tropa.

lPara a vaga aberta com a sua promoção, foi nomeado o sr, major
Lara Ribas, jn-omovido n I onente-corcner.

• 'I'ambém esse ato foi ! ocebído com gerais aplausos e vivo conten

tamento da discip línada unidade catarínense e do largo círculo de ami

gos do distinto oficial.
Ao novo comandante (, ao sr, tta-cet. Lara Hihas os nossos

primenlos.

Não qu.erem ficar nox campos
,S_ PAULO, 8 A. ,'i,) -- .\ Dclegcía de Estrangeiros tomou medi

das no sentido de fiscaliza!' os m .vímentos dos imigrantes, que vieram

113!'a trabalhar na lavoura, ma", ',ue agora estão abandonando os cam

pos e procurando as cidades.
Trata-se, principalmente, dos chamados "deslocados de guerra"

dos .quaL' cêrca de metade estão fugindo ao trabalho agrícola. Além de

reoarnbiar psses elementos pura a,; fazendas a policia está advertindo

25 firmas das cidade-s de que ficarão sujeitas 'a processo, se admit lrem

tais elementos como empregados.
.------��------------�--------��------------------�----

á Gréoia rresolveu trazer 300 crianças grega& pa·ra a Humania, a;fim de
.educá-las. O ,s.ecretário geral da Frente Nacional Gres'a de Libertação
(EE.AM), estev,e pre.sente ,í mesma reunião.

I,nIormou-s,e, esla srmana, que o govêrno grego havia feito uma

l'epr,esenLação ao .comité dos Ba'lcans na ONU eontra o rapto de crian
�as gregas pela,s fôrças corrmnisía;s. Antes disso, a ráldio da "Gréc;ia LI

vre, havia iIlif,ormado que em cons,equência do acôr-do com os govêJ'nos
que a,poiam os guerrilheiros, as erianças grega,s de 3 á 14 anos seriam
en\:,ia'da,s aos Estados satéli tes da União Soviética, afim de serem edu
cadas cleIl!t:ro dos princípios ,comllnistas.

o R. I. do Sol li cmmiabo do acor�1
,P. Alegre, 8 (A. N.) - O gen,

F,lo,res da 'CLmha deverá se avistar
,amal1lhã com o governador Valler
Jobim.

Sábado, o choef,e udenisLa viaja
rá, via aérea, ás cidades de Aleg,"J
te e Urugllaiana, dev,endo ,regrcs
sar Ihoj.e.

O lideI' da bancada udeni3ta na
Câmara Federal deputado Prade
Eelli, telegrafou ao s'en. F'lores (iê)
Cunha convidando-o a participar
de reunião de tÔ!da á bancada da
UDN, no próximo dia 12 do CO'rl'CD
;(;e.
FlNCON11RO PAOHECO PRATES

-WTOR GRkEF,F
'Súhado, á ta,rde, o deputada \Ti_

t.or Oraeff, vice-pl'esidente do Di-

r,eL6l'io Estadual da UDN conferen
ciou, longamente, com o sr, Pache
co Prates, vice-president� da Exe
cULÍva Esta,dual do P,SD.
Essa cOl1!ferência, que foi long'[\

versou sl'tlbr,e a possibilidade .

d�
acôrdo en Lre as duas correntes DO,
HLicas, não transpirando, por�m
porm e11or'es.
É de se ressaHar que o sr. Luiz

Pacheco Pratcs, além de já Se ha
ver manifes[aelo em entrevista ac
"Diário de �'Jlicia�", fa\'orável ao
acôl''Clo entre pessedistas e uelenis
tas, é um dos membros da dil'prãr
eib�PoD que mais Sfl bal,p pela ('on,
m'eUlação (lo apl'lo lançarlo em
Hin Grando ]Jelo govel'nador Valtel
Jobim.

'V. S. dMeja oooper�r RR grande obra sOllial de ú'cupernçãiJ
dos mendigos '! Apresente sua idéia ou oí'ereça seus serviços, dei
xando seu nome na liSL:1 ele Volunt:'\rios da Aç.ão Soeial Catal'i
nenso, em pOder clest.a r6\daçfio,

GeL VinUl1il Reais fio houve niAeto m,ilila#rConforme requereu, foi II'
tran&ierido �ara a reserva re- BRUXillLAJS, 8 (U. P,) - D embaixador britânico Render anunciou

m unereda da. Policia Militar Que a Grã-Bretanha, França, Bélgica, Hol;nda e Luxemburgo, chega-,
do Estado, o sr, CeI. Can ti- r 11m a "um acôrdo sóbre. Lodos ·os principiais íundamentaís para o trata

dia Quintino Regis, que des- do da Europa Ocídental".

de 1945 vinha exercendo o
Disse que êsse tratado não contém clausulas militares, prevenda.

comando deq uele discinlinn- apenas a colaboração econômica o poütíca, deixando a porta aberta pa�

da corporação. f'Ll qualquer nação que elesGje participar do mesmo,

Por mais de trinta anos 1>

%�i::�v��l:t�:� ��::���h�e� Protestaln o:� l'uelfO!i' O�
dicado de seu trabalho e de A propósito de um recente e;t�1) Brasil, à seguinte telegrama :

sua inteligencie, A sua pas- de condenação de, negros nos Esta- "Excelência:
S86em para a reserva é pois, dos Unidos, "�.i endereçu?o ao pre- 013 negros brasileiros e suas as-

.

'"
.

' sídeute 'I'ruman, pelos lideres dUE sociações culturais e êlirLÍstic,t:',
tu« to premio de descanso a f as'ooiações culturais negras 11f: vêm significar perante o mais altc
que o sr, CeI, Cantidio Regie, iII\i! 'magiSL1'ado cio povo norte-amertca-
fez jus, em sua brilhante li S f' çJ""\f, v�,Ic "':b

no o seu veemente protesto contra
carreira militar, toda ela vo- • Ji,. '\.Ji,,� '!-�,",4!'j a espécie Ôl' "linchamento legal'

de que estão ameaçados a viuva
:

tada ao bom nome e ao pro- Rio, (A, C.) - Os assuntos re- sra. Ingran e seus dois filhos me-
grssso da Policia barriga-ver- latívos aos interesses do povo cons- nores Sami e, de 13 anos, e 'Nana
de. títuern uma permanente preocupa- ce, ele 15, condena.los á morte na,

cão do chefevdo govêrno. Assim tem
cadeira elétr-ica, 110 dia 22 de ja-,

. neiro último, pelo Grande Jur-i de
sido desde os primeiros dias de ad- Municipio de :'\clllpy, Estado da
ministração do general Dutra e se Geórgia.
mais não se sabe, isso é devido ao Vossa excelência naturalmente

Ieitio de natural reserva do Pre- há de intervir junto ao govôrnador
da Georgtu afim L1!? que não seja;
consumado êsse crímo contra três
inocentes que agiram em Iegttírna
defesa contra a agressão do fazen
deiro, E StraLt'ord, crime sobretu
do contra a democracia que garan
te o respeito á vida e á liberdade
d.e todos os homens, sem dístínçã«
de cór ou origem racial.
A consciência democrática do

negro brasileiro faz um apelo ac

gnvérno dos Estados Unidos nc
sentido de lutar contra as Injustí
ças que se praticam Irequenternen- 'i
te contra seus irmãos negros da
grande República, A discrimina
ção é uma aberração no 'mundo de,
após guer ra e uma mancha TI r.

prestígio in ternací onal da Casa,
Branca tão bem dignificada por
\Vashington, Li lleoln, .Te.fferson, .

Roosey,elL e \'os�a excelência.
Saudações ,demo.crática�, (Ass.)

ALdias do NasC'imento, diretor do
Teatl'ü Experimental do Negro -

Abigail lI-foura, rC'gente da Orques
tra AJro-Brasifeira - Solano Trill,
dade; presidente do' Cen.j)-o d!'} er'f(.
tura Afro-Brasileiro - Agui,naldo
Camargo, ,presidente da Conven0ÊÍ,c,
Nacional do Negro Brasilei,ro,
SeibasLião Rodri,glles Alve::, pl'esi
deli te da UI'uz.ada Afi'G-BJ'asileil'(l.
dI}- Alfabetização - Ruth de SOUS:'l..
atriz - Raimundo Sousa Danta:;,
romancista - Tsaltino Veiga dos
Santos, egc'1'i,tor - .José Pompilho
da Hora, adyogado e, professor. Se
guem-se centenas de assinaturas ..

Errata
curn-

sem pa!.".
�

4vião dtn�a_are�ido"
Belo Horizonte, 8 (A. N.) _ Des-

de o primeiro deste mês, se encon

tra desaparecido o avião do 'rouring
Clube local, sendo o mesmo pilota
do pelo senhor AUlgusto Backer.
As autoridades mineiras, desde as

primeiras horas daquele dia, estão
empenhadas no sentido de desco
brir o paradeiro do' referido apa
relho, sendo as pe�quizas até ago
ra innteis.

ilagem dt eIcursão
Nova York, (8 U. P.) - Ewadon

de Valera, ex-primeiro ministro do
Chile, chegou a esta cida.de, por via
aérea, para uma excursão pelos Es
tados Unidos.

F�le(!imenSo§
Rio, 8 (A. N.) - Faleceu hoje,

pela manhã, o sr, Rodolfo M:ota Li
ma, irmão dü conhecido jornalista
Pedro Mota Lima, O extintb conta
va cinquenta e oito anos de idade
e deixou &eis filhos, todos maiores.
CLiritiba, 8 (A. l"'.) - Falec"m

nesta capÜal em avançaria idafle
a senhora Guilhermina Cunha Lo
pes, figura reslleil ável na socied8-
de paranaense r genitora elo depu,
lado Ceeleral Lauro L011es.· I

ca,

Indulgencia
plenari,a
Vatican.o, 8 (U, P,) -- A, indul

gência plena aplic�,Yel aos mortos
da última guerra fol concedida pe
lo papa, A decisão qlle foi objeto'
de decreto ria ,penitenciária P(J3t
politica, foi tomada em consequr\n
eia de pedidos formulados por nu
merosos bispos, O papa, .em a�l

di.ência do cardeal CaraH "grande'
peniLente", ,estrubeleccu qlle os tJ
lhos poderão ser incl'uiJdos nessa

indulgência, comungando 'I' orando
em intenção dos mortos da gue,r
ra no periodo compreendido entro
a data rie amanhiã e a data de qua
-.j n10,[o, qllÍnta feira santa.

Cesta da Pascoa
Na vitrine da Livraria Central,

será hoje exposta uma artistica ces

ta com presentes para o dia da

Pascoa, a qpal será sorteada em be
lleficio do Clube de Regatas "Aldo
Luz" no dia 21 do corrente, quan
do será realizada uma regata inter
na naquele Clube, como parte d'Os

festejos do batismo de um nOYOlli�m� inE�tr�€1}1�barco. u.�* r.E!.U� U�Ii... l!r

o"�����b"��:���'-���OO'" �10Y86s Li!pion
Clinica Odontolol!ia Clll'itiba, 8 (A, N.) _. No próxi-

NOTURNA mo dia doze pa��ará ü primeit'():
Das 18 ás 22 horas, com bOI"E 811ivt'1'SaI'lO da �\'dmilli"Lração do

marcada, a cargo de abalizado �- ::;(J\'l'l'110 Moisps Lupion. Para iS30
fissional 'c;::j fio seneio org'anizadas várias f,;s

Rua Arcip:r:este Paiva 17 ,. tidclndes.'

Enquanto o prnfeiLo de Joillville deu nara "�('falo as lriq
que a Câmara allroya, com, a maioria dos ...'prradol'es llílenis
tas, o de Caçador vem manter apreciável palestra (;om o,; jor
nalistas do folhetim oposiciünista.

Joinville, pelo veto do prefeito, à lei que deff'ude a püpu
alção elos cães raivosos e vadios, foi declarada .cidade aberla
à cachorrada, O inteligente edil alegou úilta de vrba -- cJes
culpa com que vcm encnnbrindo a sua inércia () a sua inca
pacidade. Na própria lei, enLreLanto, estava indicada lima
fonie de renda que fOl'neceria o metal para as pequenas des
pesas previstas,

Não resta dúvida que o sr, Hans, pprseguinrlo "elhas srJ'
"idores do município e humildes operários e defendendo a
nobre elasoe cachorfétÍca, vai bemL

Dizem, por aí, que êle "etou a lei porql1P, certa vez,
mordeu-.o um cão hidrófobo e morreu, (O cão, natl1i:almcn-
te). .

Gllilhel'me Tã{:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


