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A pacificação politica dos quadros pessedístas
_......- en�rme poder ao partido majoritário e,
� � «!tá homem ao' leme», na

de São Paulo,

chefia

já últímads, veio dar
ainda' 'uma vez, demonstrar que YJO."'JYY'.....,.
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,.,...".._.._�_. .,._.. ..."J"wI'Y'J'

SEna' REELEITA A· ESI
RIO, 11 (A. N.) - .Devído às declarações do sr. Vitorino Freire,

de que o sr. Altamirando Bequião continuava a merecer toda confian

ça do PST, tem-se como certa a reeleição do mesmo para a segunda vi,

ce-presidência da mesa.
------

concordarem com o

Municipal
S. PAULO, 11 (A. N.) Informam da cidade de Vutoporanga que

a sessão da Câmara Municipal tornou-se agitada e tumultuosa em vir

tude de ter o vereador Mário Lago ido à tribuna para ler o último
l;l\fA GRf\JNDE SUBPRESA

manifesto do sr. Luis Carlos Prestes. O Vereador Alfredo Goryab, pro-Washington, 11 (U. I'.) -- Os ' .

funcionários do Denartamento de testando contra a decisão de seu colega, arremessou ao ar varia ca-

Estado receheram com reserva, �la deíras, o 'que aumentora o tumulto e levou o presidente a suspender a

I
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d PIB
'

PSD
����rr�n��'h�fxaá�f��\�Ç�a�er?�!= sessão.
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O�i ..� lI""t. « pao ln,IS O »I
I dia de :"fa�éiryk rol urna gro nUQ.

I, .;<;..1. t..,�, �IO
RIO,. 11 (A. N.) - Os meios politícos cariocas admitem como cer-, surpresa para o Departamento (}ro RIO, 11 (A. N.) _ Realisou-se uma mesa redonda para �ebater a

�a a aproximação do PTB COln'o PSD não só para composição da Iu- Estado,. que esperava ·quI' o mcsu;o questão do não mixto, sob a presidência do ministro da Agricultura e
'. �. ' , '. ,..., BJ.octanlt a tuga da Tche.coslova- .t'

1m a mesa d� Carnal a MUlllclpal como tambem para apOIar o prefeIto quia ou então .penmallecen3 no go- organizada pelo CAPS.
.Men,des MoraIS. vêrno tcheco. A mistura considerada de �uma importância para contornar a crt-

AJ.g·uns fLlncionários cheg'aram a
se foi aceita a de cum farinha de arroz. O Brasil conso,me de� mílh�esdiz.er que Mararyk era um "<prisio-
de eruzeiros diários' de trigo e um milhão e cento e trmta mil tonelU-

neiro" ,do gOiVêrno dominado pelos d f t
comunistas e manifesta.ram d(;.vi- das por ano estando nossos campos lem condições e 'Ornecer me a-

das de que êle tivesse fei·Lo espon- de dessa cot�. FaloUl-�e também na necessidade de regulamentação da

taneamente as. c1er1�H'ações pró-co- feitura pão.lrutmist.as que- .lhe foram atribuida�
há pouco.

Nlo PODIA SUPORTAR n
-

J�ondres, 11 (U, P.) - O primei, rOr nôo
1'0 ministro Attlee disse que Masa-

Oryk ta].vez se tenha sllicid�lIdo por-l novo governque nao .pode suport.ar \'lV'er ,na I '
..

1 (U P) _' Adelaide, 11 (U. P.) - O consul
alrrnoSlfera sufo,oolnte do toLalI-tal'ls- Clda�e do MJé!,wo, 1

P�a
'.

foi da Tc.hecoslov,áquia na Austrália
mo" O mInIstro .mexICano em ,I .ga

M 'd' n' I H H Cato renunciou.

, .

I t 1 mario Ihoje a esta call1tal para . eo 10 a, . . "

AtUee es.peclfJú�m c qramen e �' la ,.

.'

o- . ê' --;rrências hoje o seu cargo. Os recentes acon-
que a s·ua. dec].araç;ao era pessoal. relataI ao 00:"1 I?-0" as oco

.

n c tecimentos em PI'f3Jga segundo de-
Uma declaraçã� baixada n,o nú' n� Tc.becoSlo:.aqu�a M :;n_unclO, �Ia;ou, to�'nara:m inevitável ,sua re-

mero 10 de Downmg street ?IZ: mm. do ExLenor o eXlco.
,nuIlicia, A alitud" do cons'\fl Cato

., ° nome I(Je Masaryk sera ,sem- Estambul, 11 Cp. IP.) .- O ml- segue-se a renuIlicia, tamibém pelo
pre h0!1ra-do pelos homens [Jvres. nis-lro da 'Dcheeoslová:qUIa na Tur- mesmo motivo do consul g.eralConheCI Jan Mas�ryk., por mU�l�.?E ,quia, KoJ.sw-rat Krakow1sky renun'
anos e lembro hOJe a flrmli_posIçao ciou hoje a. seu cargo. Krakowsky,
q,lJ!e tomou contra a opr�ss�o r:a- que pal'Liu para Londres há al.gU'ns
zlsta. A sua mo['te consüt\llU um dias atraz, en'Viou hoje de Atenas o. _as!! do Seu '.Idogrande choque..Era essencIa-Imoo-te segui:nte Lelegrama para os jornais II (j II U

.

um armante da ,I ilierdwcle _e bem po\ tUi'iCos,: "Podeis anunciar' meu Rio, 11 (A. N.) _ Amanhã será:
de ter aco�l teCldo que nao pudes.se rompimento com o atua.1 govêrno reeleita a .mesa do senado, conser
suportar VIYel� na a.tmosfera suio- da 'l'checos·lováJquia..Minha rem.\n- vaDldo -sua at:ua<l composição: três
cante do totahtal'lsmo, quando tu- c,ia foi solicit.ada a quatro de. mar- pessed'i-s.ba.s: Melo, Viana, JOlrgjn,o
do alquilo PO'1: q'l1,e se esio.rçara es- ço". Avelino ,e' Dário Cardoso; e dois
Lava sendo ImpIedo.samente des- udenisias: João Vi'las Boas e PIT-,
tnüdo".,

.
nio P-om.peu,

AVISO Ao.S TCHECOS VI·SI-tara' O Irasl"l'Washington, 11 (U. :e.) - Juraj .

V
...

Sla,vik, que resignou adi cargo de .'
.

ai recorrerembaixador t.cJheco, na semana pas· Montevidéu 11 (U P) 1\e Iem"al·.xa·dor d'o Brasl'l' J 'R' -;;a.ce-de· Rio, 11 (A. N.,) - O 'Pro.curadoTsada, declarou a propósito do sui- IlJ lU

cidio de. Joan Masaryk: "Masaryk Soar�s, infoDmou a v'iu�a 'do eX-I
gerail da Re�Úlbllca vai roo,ÜI�rer ac

quiz com seu sacrifício lembrar á pres�dente Berre.ta qlle�partIl'a pa- SlllP�emo TrI[�mnal da dOOIS�O que

nação tcheca que devia rugi'r para 1'a o Rio em principios de a!bril a
I COnSI derou ll-egal o tl1J'belrum:ento

que Icolüinuasse mquele país a convite .do Presidente Dutr�, p�ra' pel�, GCP dos serviçaiS das tmtu

vida dH liiberda:de ,r que z�lasselffi uma Lemporada de repouso e cura ,rarIas.

para que êsse ohjlivo fosse al<3all- lluma· estação -de águas no. BrasH, _

cado".

10
convite .cto Pl·esident.e Dutra foi. I p'�41i. fl",,�,,�n. .OI

feito logo apó's o falecimento d0.8. InJl tll,m,U!iJU�iS Hm� !2In�"IO!;UU� P,residente Ber1'eLa, mas o embar-
filiJhn �WU �uf4 I!]SUJ�U que .da ilustre dama foi previste de uoiaz'Rio, 11 (A. ;\I.) Rea·lizou-se para o dia 21 de março, .serrdo adia-

mais' uma aooiêocía do sumarIO do a pedido da mesma, O embaixa
das empregados da "Tribuna Po- dor -confirmou que é e�'pe1'aúo nes

pular" presLando declara.ções o ta capital, um a"ião especial que
jornalisla Rafael Corrêa Oliveira. capital, um 3"ii3.o especial' que
No próximo dia 2? será encerrado franwortul·(t o sra. Rerreta para o

o processo. .I
Rio.

Os reflexos de paCificação
RIO, 11 (A. N.) - O grande fato politico do dia é a pacificação

do PSD paulista, selada ontem numa reunião no Palácio Tiradentes en
tre a bancada pessedista paulista com o sr. Noveli Junior, dissidentes
e ortodoxos. Os comentaristas especulam sôbre os reflexos dessa, :paci.
licação no jogo da ,politica estadual, considerando que o Governador
.Ademar de 'Barros voltou ao marco zero, pois estará a mercê da maioria
opcaícionísta da assembléia.

Decretou
.IERl.'SALEM, 11 (U. P.) _.- Fawxi bey Albauiki, comandante das

forças árabes, proclamou a lei marcial em todo o norte da Palestina, a·
DE ARRUll� _gA.J&'OS

parti!' da madrugada de hoje. Em seu quartel general, numa aldeia.
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FHW� & �us tr� Dlli�r� �xiliare� edão pNparando a ofun�ya g�

._�-�--'���_.��_-_�x_�_�_�/_12_�_M_.·_P_._W_���I_H_��1�� ����jS perigosos saneadores
Rep'ereute Internacionalmente a morte de Masaryk mo, 11 (A. N.) - A policia prendeu WaLdir Pereira e Hugo Silva.

os quais confessaram uma série de assaltos praticados contra casas na

Lt!re Sucess
r ! 1 ru P.) - Tryg- querido e um colega l�al e llrr:oja-I Wf�,SI1ington; j.� (y. �,) -� O ex-

Z:'ll1á. suburbana de Leopoldina. Waldü' foi reconhecido pelo motorista've. re., secrebaI'lO- geral das Nações do na abra das Nações Unidas embaIxad,or tchecooslovaco, "r. Ju-.
A. . P' to Li Jicou jrrave nt f -ld quando foi assaltadoUnidas, telegradou ao presidente Grande falta nos fará êle". rak Slavik, que. renunciou na, se- mazonas ll1 o .ama, que ICOU gravem.e e eri c:Berres da T0hecos·loMálqU'ia dizendo' ma passada, em sinal de protesto há pouco tempo, ao passear com sua noiva a estação Carlos Chagas. Sua

"lSoJi,cilQ-ovos compatr{o'tas dâ Woods Hole (Massachussetts) 11 contra o golpe de Estado em Praga noiva, além de violentada, foi também ferida por Waldir, Prossegue o
Tchecos Iovéquía aceitar minha (U, P.) -, A senhora Francas Ora- 'dec!arou que a. l�orte de �a.saryk inquérito para apurar os crimes dos dois assaltantes.·In·úfu-nda cóndo'lência por enseje ne, ex-esposa de .J an l'vrasaryk, elas- fa,ra com 'que os tchecos •

compre-da [perda de Jan Mãsarvk a quem síf'icou o suicídio do grande esta- endarn realmente o que se paS50U
tanto deve Lodo- o mundo democrá- dista tcheco como "situação muito em sua ,pátria".
fIe? por sua coragem e grande in- trágica" e um gesto "que comove- 1!.'1n s\lguida acrescentou:
íelig1ell'cIa, .que tanto <contribuíram ria o mundo inteir-o". A senhora - "Isto mostra que Masaryk era
�í, causa da democracia na guerra Crane divorciou-se de Massaryk em realmente um grande paL,iot.a, um
como na paz, Perdemos um arnigc 1931. dos mais amados, admirados 'e fes

tejados na '11ohecosloViwquia. lstc
mostra ainda que o esptrito' tcheco
não está morto. Esta morte estabe
lecerá o exemplo para. que outros
vivam, af'im ele resistir ao terror fi

á pressão. CCjl.ltú-do, será um terrt- Barf.1lLovel choque para a. nação, mas fará U n
mais do qúe qualquer outra coisa
no sentido de desper-tá-Ia para a

compreensão do que acórrtsceu".

lei morciol
a tim .&NnGO DLtJW) .DR üNT..l C&T.tdn..�A.

�. D.. 9ue1lHt Ydl'NEllfOOE-TI - DiI'�t.ol' Dro lUJ'BEN8
��� Ao D�O DA. mLVA.

, )

mo, 11 ,A. N.) - A reunião de hoje do TSE será uma das mais

ni.ovimentadas em virtude de ser entregue inquérito o parecer sôbre

o preenchimento das vagas comunistas do procurador geral da Repúbli
ca. A despeito de tudo quanto corre sôbre as conclusões, o dr. Luiz

GaJlotti mantem absoluta reserva quanto às mesmas.

Da Camata

A Igreja e
CIDADE DO VATICANO, 11 (U. P.)· - O Papa cul6cou seu pres

t.igio pessoal abertamente em apôío dos esforços do clero, para a mo

hilização dos eleitores catç,licos contra os esquerdistas, nas eleições
parlamentares de 18 do próximo mês.

O Pontifice, na mensagem anual de Quaresma, dirigida aos 0"1'

rliais, bispos e padres da Itália, diss'e-Ihes ser seu dever e seu direito
chamar a atenção dus católicos "para a extraordinária importancia,"
das próximas eleições".

Esta declaração é encarada com a resposta di> Papa' às criticas
:feitas pela Frente Popular, dominada pelos comunistas, a qual tem aCll

�;do a Igl'eja de imprópria e ilegalmente intervir na politica do pais.
Disse o Pontifice que a Igr,eja "permanece de fora e acima dos

partidos politicos", mas acrescentou:
- "Como poderá, entretanto, permanecer indiferente na organiza

fão do primeiro Parlamento da República italiana,-se êle legislará "em
.assuntos que, tão diretamente afetar" os mais altos interêsses Teligio
80S e as condições de vida da própria Igreja na Itália"?

Disse que 08 cató icos deverão votar nos candidatos que ofereçam
sarantias verdadeiraménte slllficientes para a salvaguar.da dos díreito� de

})ells e das familias e da sociedade, de acôrdo com a lei de Deus e' a

as eleicões na Italia

doutrina moral cristã".

o congelamento dos preços
RIO, 11 (A. N.) - Informa-se' que o major Idmo Sardemberg, VIce-

1>residente da cep, ainda esta semana apresentará ao presidente Dutra

o plano completo e definitivo para o cumprimento das instruções do

presid.ente a sentido de congelar o custo de vida.

Os falsificadores de rem·ed��s
RIO, 11 (A. N.) _ O juiz Emílio Pimentel, da 7a Vara Cntn�na!,

iniciou a sentença dos envenenad'Ores do povo, numerosos farmaceuh

cos acusados de haverem falsificado le vendido remédios de várias es

j)écies, principalmente injeções. Grande núme;'o .

dos acusados foram

beneficiados por "habeas-corpus" lem consequencIa do atraso na for

mação ,ria culPa. Também a prova colhida no processo está muito tu.

l11ultuada o que favorecerá a muitos réus,

Pos�i�clmeJ1te na próxima semana será conhecida a sentença.

RiO, 11 (A. N.) ,- Devorá regres
sar aLé ,fim da semana o sr.. Jun
queira Ai-res que foi a Goiaz cõmo
emi&sário do minisLro t1� ,iustira
para pacificar a poliLica claq11ele
Es[ado.

� .
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tio, há cerca de mês e meio uma ,

denuncia procedente de B. Horizon-Ite, segundo a qual certa firma des-
('M &-a. ]L IANDRI.à.JfI • CIA. LIDA..� ......_

ta capita� estaria oferec�ndo á

ven-I das telhu traac I mara ARAMHA, � o� de ee_uiCar
tia coleções de fotografias obcenas,

ao. seu. ...u.. e �-. '" _ ótíao4 nJIIIIIdia.. al-
e sr. Ari Leão, delegado de Costu-

OIlQ(:ad<. eom o MO lID'ro lÚIIIIIIImIa ....".. _ (..wr e
mes e Diversões, íncubíu o' detetive

me.llK>r "..odt!� 80m redIIoIo de cor.nItuati""l) _ Mlitam--se a8O-
Pêcego de realizar as investigações

ra em eondiQÔ6B di! t�r.rMCt.t' as ... 1Q'Od..... a yartir de�
neeessárías á apuração do caso.

_ "';'1"DI (Ct4J -,(0) •�Aquele policial, após longa sin- /,,�. ,

dicância a respeito, veio, afinal,
antem, a localizar a firma acusa

da, que é a Fot(') Primor, está I!itua
da na Av. Passos, n. 115, onde pren
deu em flagrante o empregado Hé
lio Feitosa, quando êste vendia a

um menor, pela importância de.
Cr$ 100,00, duas das referidas co- I'
leções. A Foto Priumr, segundo a

purou o detetive, é de propriedade
do tenente da reserva do Exérci-

to, Milton Silva, que adquiria as

fotos de Rui Albuquerque, dono de
um laboratório fotografico em Be-
lo HorizGllte e cuja prisão, em con

scqupncia do resultado das inves

tigações, acaba de ser solicitada

pela fJolicia carioca à sua congê
:nere mineira.

,

Cau_a.s Civeis e Celltlerciaitl.
Cont:ratOll. Distrcto., eto-.

Serviço_ 'de Contabilidade
S. Paulo, 10 (A. N.) '-- Notici'l- em geral.

se 'que os deputados Luiz 'Liarle e

I
Caixa Poetai, 105

Alvares Florence, ambos da dissi- Florian6,PoUs - S. Catarina
dência do PISD, foram convidados iii_I!IiBII-I:IÍi·_AlIlIIII!i!I!1IlI!i!!'lIlIi"""'!l'll:l......I!l1!lIIíIi...IB4AilliliSllllllllillllllllliBi....dalllillllR:&
para ocuparem as pastas do Traba
lho e Educação no govêrno do Es
tado, porém preferiram ouvir pri
meiro o sr. Noveli Junior. '

I I OporSaeidade
Grande' companhia IICfMft
netiSEo, que eatá ournontando
seu cuadlo de funeioa(a>_,
preci�u dI'/< duo_ (2) 'Pf;""�.

tle ornbos 011 GeJrotI.
•

lnfo1maçõelil à Rua Vaoonde Ide Ouro Preto 13 I da. 9 à.
12 e das 14 0.$ 17 horae •

/
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I
Reclernetn irnecua,

a-I'mente qualquer irre- I"

I gularidad_e na enteeAs ,',
,

de seus rotaeee.
\'
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(àDEUAS E l:n:SCt./.tu.i.A,�X'�
?lU:ZADO LEITO!!!.: Se o q..� liM:

:?ter� é, r�� Ull3til pwy.id!?J;�e.b.
��;"fI. :!ndircitAi' G Q,i,!..f et2th't!l' er�.Jtt'�'l ,m

f,�'" ,.ue ,"ll!;U"'" ,�lm 1Ii.l II" r�t1i,; II

,IA<O o eoeAnó..alo qo. s cu�$
"'" 1I,..,j- �á ?ir íl suar, �,
a:.•.-:; t. S1tCÇAO 1I.lil;C!.AKA.t;;O.St·,
,,� O ESTADO, qu� o �;u:o ""rá lt;�,
,,_ d�rn",.. '"0 "oohe-cim:>i>W oU. ��dII.

!ltI ttitetto• .Ii"'eC�e:n'iJt.):. t. � • .q� -i�'f'a�'

� do ,·'tlidtadc. e..,,,OO!.. dtl Õ>l...:"-"'" "-"'�

tal ......:," E"!'jliUtA pnbU� _ It �
---'!is: _ .� Jl"Q'l'id��

G ChAite Bútwt ...., eferece
ah se-.s 86se"� • � pla�'
.e, B. ..u.r S4tl!t�io, PIIl" Çr$ li,oC!"
lIleMaiis.
..........................................................

Prédio par:a comerc-iO?
Vendo um na Rue[Cooselhei�

ro M<;fra,
Escritório Imobillario A. L<.

Alves- Rua Deod-oro, 35.
........ �

-

Pa...lteM!
Hcãtas leliehlades pele Basclmen","

to de seu fillliDh·o I

Mas, nã� ee4t1Mfa, q.e o melhOl'

presente para o seu "PlMPOLHOw•
é v.a caderneta de CMDITQ
............

.. .... .. .... C"
.

\
'.

Ordenado de:
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas- capazes podem eater co�'

toéaçãe 'para trabalhar De8ta CaPltall;.
"11 nas seguintes cidades:

..

, Itaiaí - Joinville - Porto 'Uniã6'
- Lajes - Laguna e Blumenau,
O serviço inclue pequenas' -riagen�',

em torno das cidades eitad�lI.
Cartas. do próprio punho, si pos- .

sivel aoompanhando foto8Pafia, par-a.'
ex. Postal n", 5 - }i1ocianópolis.

ALVARO MILLEr.
SILVBIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�NTAOOR

. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. '. " .

.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. t1:>

FERIDAS. _
REUMATISMO .E

PLACAS SIFlLITICAS

. 'EUxir de j Ntg'�� Ira
Madioo.çQQ ll\lxililllr/ no trc;atQ meat@"

. 'da ili{llioll! �

o TESOURO
Da instrução está ao 1I.1eanoo·

de todos. Dá esse tesouro 60 teu
amigo analfabeto, levando-o a umt.'
eurso de alf3Jbetização no GrupG<
Escolar Sã:o José, na Escola Indus
trial de Flori,anópo!is ou na Cate..·
dral Metropolitana.
.............................................

Muitas felicidades peJo naseimem
tf) fl>(! ileU filhiAho !

M-dIS, ue �ueça. 'lU o melhOil'

presen� pa... e seu ''PiIIPOLlIOfll'"
é lImtl caderneta da CRlIIDI.TOi
MU'Jl!UO PMDW...
. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Valorize O sell d1n.h�n, m.s.
crevoo.do�sé:no qUaGlIO �
dos oom.ponenoo8 dO' CoIégi�'
Barriga-Verde.
/

Não aceitaram

Pe�,i. deMissão
S. Palllo, 10 (A. N.) - Donfir

mand<Ü' nossas noticias anteriores
o S'1'. Bra's'Ílense Fusco pedJu de
missão da secrétaria de eduóacã(
do Estado. Sua atiLúde, s,egunldo· se
informa deriva da campanha qUf
elementos de ooligação que vinham

. fazepdo contra su'a admi,ni'si,ração.
1 II •••••••••••••••• o ..

!
I' f) Créli� MuwEI Pl'edml, oi_

I oe 0011 ••118 CSlioeiadoll o _Üler
plano, 1\0 melhor sorteio, por Cr$
S,OO J'R8nliaH •

Ouçam, diàriamente, elas lO às U h«as, as au.ões da

ZYI- Oladlo liI,usera de LagoDa�
970 lcilocjclo6 onda de 300 metros.

Lagu.na - Santa Catarina - Brasil

.

, .._._P.� .._�
4
•••••••••••••••••••••••••••• 0 •••

QUER VESTlR·SE COM (ONFORII E ELECiAMClA?
PROCURE A

Alfaiataria , lo
,

. }

Rml Feli'O[JC' Schmidt 48

Para 1.lelmelto
Rio, 10 (A. N.)

-

- .o ministro da
Aviaçãó àpmYOU a parlaria e prc
.ie�o� de orçam�tos na importall
eia da um -milhão c 122 mil e 950
cl'uzeiros, para a execução do pia-

I no de obras de &aneámento na bai
xada fluminense.

.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,_élli_,' .. ..._ O_·_E_ST_'_A_r_o_-_s ta_..f_._Ir_._1_4_de__M_a_r....;c;_O_d_�_.__i8 = ._�_"""'...

Continua O ESTADO 1.'on- :::�l::��:.!�:::;�:;�:��!��::i::"':b:: tj ��;�����i�;�!�:�?n�����-âo distribuições de valiosos li- los órgãos do SESI e smsc em vá- rar as atividades desenvolvidas pe-
loroso transe por que passou € convida os parentes e amigos para assis

'�r08, inelueive romances mo- rios Estados .ahaixo damos na in- los órgãos 'socíaís das classes pro-
tirem á missa de 7° dia que fará celebrar sábado, dia 13, ás 7 horas, na

dernos, entre as pessoas que tegra as informações que nos fo- dutoras : SESC e SESI. Capela de Coqueiros.
.

.I�onstam de seu cadastro so-
ram prestadas por f'ontes f'idedig- Ainda a propósito do assunto Por mais este ato de :relig'ião e amizade, antecípadarnente agTa?�ce.

i 1 nas, afim de desfazer possíveis du- transcreveu-se a seguir, as decla-I'�� _..... �.. ,_ ...... - e.e a .

vidas sôhre essa benemérita. insti- rações do "r Morvan de F'izueir-e I �As pessoas que ainda não íuíção. _ do,'oMinistr�'C(o Tl'a<balho,;p�lblica=!' illl��ni�2�or,a LftftDft.IiiJtaiam preenchido o coupon A reportagem do "Diário de No- das no "Correio da Manha", do RIC ul"Yi.Ut�uU li �U viii�I!lue diariamente publicamos ticias" da cidade d-e Põrto Alegre de Janeiro, edição de 3 do corren

_'$1oderão faze-lo. agora, habi-
em 6 do corrente, rereríndo-se ao te:
assunto; diz, o seguin le : NÃ!O HA .INQUÉlRI'rO A P/ROCiE-

..Ditando-se, assim, a concorce- Em data de ontem o dr. Rubens DE,R NO SE,SI E NO SESC
�am. a tão jn-tore�sante inicia- Soares, presidente do Conselho Re- O Ministro do Tr-abalho fez-nos
êiv« realizada sob o patroci- gíonat do SESC, nesse E-stado, rece- ontem as seguintes declarações sô
Jm.io da LIVRARIA ROSA, à

heu do dr. Muriblo Braga, Diretor hre a noticia de um inquérito que
,:1'\ d Oerat do SESC Nacional, cornuní- Leria sido mandado realizar neliY(:;O oro n. 33, nesta Capital. cação de que o Presidente da Re- SESI e no SElSC ou sejam os Se1'-

x x x
-_._--..__ viços de Assistência Socral .da iffi-I'ANIVERSÁRjjOS dústr ía e do comércio. Rua Francisco Tulerrtino

Fazem anos, hoje: - "Procurado, ontem, pelo Irn- .......... ......_._......__.._w...... .. ....,.., -...."".
- o· sr. Antônio Solnn ; prensa, para que se pronunciasse
� a sra. Madalena Lacerda; sôbre noticias veiculadas a respeí-
� o sr. Osvaldo Meira; to de um ínquérito que havia sid"e
- o sr. cap, Oscar de Morais determinado pelo sr. Pcesidente

.Dosta; da República no SElSI e no< SESC
.

� o jovem Afonso Wanderley RITZ _ Hoje as 5 e 7,30 horas 'motivado 1])01' de�,�ncilas recebidas
.Juníor.;

Rob -t TI ... '. ponderei, na ocasiao que nada po-
- a sra. Antónia do Lago A'IY8S er ay �r - Vivien Leigh - deria informar a respeito, .porque

-espõsa do SI'. Campolino A<lves; C. Aubrey Snuth - Maria Cuns- conhecia, apenas, o despacho pro-
- o sr. João do 'SacrameMo AI- pen e Kaya - em: fer ido por S. excia. na exposição de

ves, Inegociante no Estrctio; A PONTE DE WATERLOO motivos - que fizera o DASP, ne
- a sta, Maria üarolina S. Koe-

Cen té 14
relatór-io da Presidência do Conse-

ri11g; sura a e anos. lho Nacional do SESI, expontanea-
- a stu. ,Maria de Lourdes Ma- No programa: mente apresentado ao chefe dr

.cnado: Brasil em Fóco - nacional. Nação,
- � sta, Terezinha de Jesus, fi-I' Metro Jornal _ atualidades. Esse relatório, cujas conclusões

�ha do sr, Décio Couto; o sr. Presidente da Repúhlica de-
- a sta, Rosa Marie, filha do sr. Preço único: Cr$ 4,80. -

terminou fossem apreciadas. pelo
>.,-Osvaldo Machado; , - Mindsbro do Tranalho, propunha. a
-- a viuva "Caeolina Oabra'l Fer- ROXY _ Hoje as 7,30 horas realização de estudos tendentes a

. rcíea Lima; Dennis Morgam _ Jack Carson pr01.l0rcionar o maior entrosamento
- a sra. Julieta N. Gonçalves, entre os serviços prestados pelos

espôsa do sr. Laura -Gouçalves:
.

- Joan Leslie e Janis Paige - em; órgãos assist.enci�üs da indÚstria e
- o estudante Carlos Alberto UM TRONO POR' UM AMOR do comércio e os de igual finali-

Cacdoso ; Censura: Proibido para menores dade subordinados ao Ministéríc
- Ü' menino Antônio Carlos, filho de 14 anos. 00 'I'rabaâho como Instidutos de

do sr. João Balista Espindola ; No programa:
Pi-evidêncta Social, SAPS. etc., tu-

- a vva. Maria Emília Freitas do, aliás, de aeórdo com 00 que c

Noronha; Tieté - nacional D. N. SESI e o SEBC têm reiteradamente
- a sra. Clotilde Moreira, espõ- Noticiár-io Univrsal - Jornal. manifestado.

sa elo sr. Eneas .M.oTeira; Preços: - Cr$ 4,00 e 3,00. Atendendo pOorém . á Í-nsi·stência
- o menino Limar, fiJIho do sr. Idos jOl'nalisLa-s, não posso furtar-

3argehto Othoniel .8. Diniz; m.E; aos esülarecimen.Los ;solicitados
- a sra Nat::\.Jlia Moreira Leite', Assim cumpre-me eclarecer que as

o<espÔsa do sr. Manfredo Leite; medidas determinadas pelo sr. Pre-
.

-- o 81'. Paulo Zimmer, pessoa sidetlte da RepúiJ:�lica quanto. ue ------------------------------------

mui/o eS,Limada. .SESI e ao SESC são apenas as aci
.iDã t-iJe.llci(m:l.da� carecendo de fun
damento. as notilÚias de um jp_qué-
rito naqueles óngãos ".

.

Fiçam, assim, desfo8itas as no ti-
Cartazes do dia cias :propaladas a respeito a ins-

ODEON � Hoje. as 5, 7 e 9 horas lamação de 1nquérito em torno das
l'e�lizações do SESC e do SESI.
Florianópoli·s 12 de março de

1948.
'

'CINBS. COROADOS

Sessõ.es-Giga ntE'S
ROMA, CIDADE ABERTA

c'om:

Anna MAGNANI - e _ Al,do FA
BRIZI.

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha 124

- Nac. Imp. Filmes.
2) - Fax Airplan News 30 x 16

- Atualidades.
- Apresentando entre outras no-

vidades, a sensacional MISS FRAN·

ÇA.
Preços: - Serão mantidos os

preços de costume, ou sejam: Çr$
6,00 - 4,0'0 e 3,00 - Ás 7 hora� -

Cr$ 6,00 (nnico).
"ILUp. até 14 anos".

ATENÇÃO

NÃO ESQ U E ç A!

A Tinturaria Cruzej!'o dispõe a�o

·.r3 do! JlI.elhores profi88ionais da

.'<Cida6.e p,lI.ra lava.r, pltS8ll.r e til!l.,ir
,.,pelo .

sisteJua suíço.
R. 'firadentee 44 - Jl'o:ae li!!.

POI..Y
'\() Peslf'dewt.e

NOL
atul.dade

'Terror dos miero:àics. a-c.lu..se
>

à ventÍ-a a&t;; {j)t'&Ç.l
.hdiWtrs a l. MA.lN'lNS &

Sn:.,VA. Rua leão PiAm, 1:h
Caixa Pontal n·. 3S2

Será vedada a entrada de quem
não apresentar a respectiva per

manente, hem como não sera con·

cedido abatimento aos estudantes,
cujas cadernetas não tenham ° vis·

to de 1948, da Empreza.'
'Im 1.- York o

I_ I
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

el-rei Igne última Exibição
Nova York, 11 (U. P.) - Acom- MONSIEUR BEAUCAIRE

-jpanhado de ,sua, mãe a Rainlha He
lena chegou a esta c.ídade D ex

.rei Miguel da .Rumania, eIffi sua

primeira visita aos Est�dos Un!
dos. "Nas CÍl�cunsLanlcllDs atuaIS

-di'8se o rei Miguel aos jornalistas_! 1) - Educando para a Vida -

só a guerra ·pode levar 'mo8U p�{.e Nac. Imp. Filmes.
ao comunismo". Z) - O Homem Submarino

Desenho Popeye.
3) - Fax Airplan News 30 x

- Atualidades.
Preço único: Cr$ 4,00.
"Imp. 14 anos".

C'Om:

Bob HOPE e

Joan Caufield.
No Programa:

'mensais.

o �it. h••�. ehrece

� &MS UIH�·. ilHA••
na, n6 !IolelllM:' .!l."teIio, per Or$ 5,60

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAOUINAlUO MODERNO

Perfeição e garantia em: Pneus, Camaras,
Galochas, Cintas de Senhoras

.
etc ...

Sapatos,

Montagens de PNEUS em 5 minutos
12 - B - FLORIANOPOLIS

OO/WIJ;/; TlJlXJ &iIA

1105 VAKJ(JS

Ne,g-ocio -de
lO _

ccesico
1 eleva&or WAYNE para automoveis

2 talhos pora 3 toneladas
1 mo.quina de la�ar
Pro.telsiras. balcões etc ...

Trata_r Z'La GARAGE D E L A M B ER T

. ,ft4CO!-ê.
ÂNfWiCOS

TOMEM

..
flSILV

Na llaião N�

I Rio, li (Ad�.) I�����!t�
evitar a intervenção na União Nlt
cional de Estudantes, a dir·etoria
da entidade entendeu-se com o
ministro da Justiça, combinando
várias medidas, as quais tornaram
desnecessária a' interv.enção poli
cial. A Diretoria da UNE passará
a ;r·eumr-se secr·eülmente e se,rá

, impedida a fOl'lillação de g.rupos
em salas e corredores dá -:sede da
UNE.16 executa serviço de-LAVAÇÃO e Polimento

'-_-------------,_._--

tcheco na, Awstnália, H. H. Tokoly,

de 70 dI"a :Rio, 11 (A. N.) .:__ Aos primeiros
minutos, correu o boato de que

. . Amcí AJbelha, envolvida, como se

"�rIRs dm ,ar� C.III! U?lf'UIO@I·sabe,nocrimedeqUefoivitima�� U
.

ilJ
..

' V U
.

f iii tllfà!ll ii lull ·seu marido Abel Abeliha, teria sidõ
BoemIa MarquesI e fIlhos, Coronel Boanerges Marquesi e familia, prê..sa. A propósito comuni.camo

(ausentes) João Marquesi e família; (aúsentes) Alvaro Mafra e senho'ra, nos com as autolridades da 'Secção
de Capturas da Delegacia de Vigi-convidam OS parentes e pessoas amigas d.e lâ:ncia e com a Policia Fluminense

CARLOS DA VERA CRUZ MARQUES!
_

recebendo a informação de que c

para assistirem à missa de 7° dia que por sua alma mandam celebrar, rumor não tinha' fundamenta,
segunda-feira, dia 15 do corrente, às 7 horas, no altar do S. Coração de acr,esoentándo que nem seque>r S<1-

Jesus, na Catedral Metropolitana. bem o paradeiro da mesma.

Antecipadamente, agradecem a todos que, comparecerem a êsse ato
de religião.'. -

___ Ainda I impos
to sindical
Rio, 11 (A. N.) - Em resposta

a U'illa> consulta do sr. Francisco
CastHho de Oliv,e1ra, pres�dente do
Sindi.cato dos Trll!balha;dor,e,s na.

Indústri,a da, 'Construção Civil deREAL S. A. DE TRANSPORTES AEREOS, comunicam quJe por motivos Fortaleza, a 'I])ropósito da consLitu-
dr. ordem superior, suspendleram seus vôos para Florianópolis. cicmalidade da arrecadação do im

Outrossim, aproVieitam a oportunidade para agradecerem a Firma pôs1.o sindical, o minis·Lro do Tra
OLIVEIRA & CIA., pelo esfôrço, dedicação e honestidade com que sou-, balho enviou-Lhe, ontem, o seguin
beram desempenhar as funções de AGENTES nesta Cidade e estendem

te telegrama: "Acusando :r·ecebi
menta telegrama essa Delegacia

seus ag·radecimentos aos clientes e amigos deste Estado q:u:e sempre comunica Im,prensa tem' noli'CiaGo
14. Gouberam distinguir com sua preferência. que imposto SiÍlctical fo·i julgado

,1 Florianópolis, 10 de marpo de 1948. inconstitucional, tenho eslOLal'ecer

REAL S. A. DE TRANSPORTES .AJ.;:REOS _ p/p Márcio Mendon.ça ,seguinte: decisão foi profe.rida em

primeira insta.ncia superip,r. Pro-
de Carvalh.o. curador ,Republica emitiu parecer

já .drvul'gado sustentando l,cgiLimi
dade impôsio sindi'cal, cabendO
Tlrilbunal ,deciodi-r defini tivament.e,
Por isso que decisã.o não é defini
tiva, entende êst.e .Mini::-Lério, con

tinuam vtgor di.sposições, perti
nentes, imposto sindical, que deve
continUfLl' sendo arrecadado.
(Ass.) Morvan Dias de Figueil't'rlo,
mjnis1.ro do Trabalho, In'lú<ll'l,: e

Onde luda
Missa

.>
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Registros d DE> 1
PIONEIROS HOLANDESES DO AR i'l1�mig RMo�Mnollt�n�

I APELO DOS CHINESES AO GO-.

e lp Onlas : S. H. L - Haia - Quem, na Ho- Uufi�lW
... IHulliup I auuAlvERNADOR Q.ERAL DAS INDIAS

A V I s O S llnnda, não
..

ficou i�npr�ssionado 5" COr..GRESSO BUCARISTICOI HOLANDESAS
DIPLOMADO� POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) _ Nos têrmos 1 com o espirito dos proneiros, ao NACIOANL I S. H. I. - Comunicam da Batá-

� Projeto 521.B/47, deverão requerer a validação dos seus díplcmas fazer o trajeto aereo, entre Ams- Na qualidade de Presidente dai via que as associações chinesas
iRO prazo de 90 dias. terdam e Batávia e não sentiu or- Comissão Arquidiocesana do 5° 1 unidas da costa oriental da Suma-

..DIPLO�ADOS POR ESCO�AS LIVRES: (Coméroio)' - Nos têr- zulho quando Ul� piloto da K. L. Congresso Eucaristico Nacional ai tra, apelaram para o Governadormos do Pr-OJeto 520/47, poderão registrar os seus díplomas. "'. .

IREGISTROS DE PROFESSORES: Deverão' requerer a substíuticão M., CIa. Real Holandesa de Avia- lodos os fieis e demais interessados Geral Interino das Indias Holanda-
doe seus registros provisórios por definitivos. ção, conseguia encurtar a viagem que o mesmo se realizará de 28 a I sas, Sr. Hubertus van Mook, paraPROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acõrdo com o Parecer 221 entre a, capital da Holanda e a da 3� de OutubAro do corrent� ano, nal' que "salve as vitim�s chinesas �os,dio Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas. Indonésia? Após vôos que se torna- cidade de Porto Alegre, Rio Grande; ultrages dos repubhcanos, no mr-DENTISTAS ESTADUAIS: Podem va'liar seus diplomas. \

!rrRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO E.!�SINO ram mundialmente famosos, como do Sul.. portante ponto petrolifero de Pang-
BUREAU UNIVERSITÁRIO o de Van der Hoop, no "Pelikan" e Outrossim, comunioo ali facilida-\ kalambrandan. O apelo telegráficaA..,. Alte. Barroso, 11, 10 andar - Caixa Postal 3.932 - Rio no "Uiver", é alentador observar des de viagem, entre outras, ai for-! dizia que os chineses, que tinhamDireção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZE!i; 1 Em "".'

Ique continua vivo nos pilotos e necídas pe a < preza nN'lSmO, sido recolhidos em massa a um

tripulações d.a K. L . .M. o espirito Pontual-Machado-Bensaude S. A.,. campo de concentração rustíco
empreendido evidenciado pelo pi- com quat�o tipo de .�eriBrina�ã?:1 após terem sido queimadas suas

loto van Ulsen. Ao saber que a ro- a) um.a Aérea, em �Vl-oes especIals'l casas pelos republicanos, estavam
ta via India estava fechada, ele a partir do Maranhao, esealaaêe �ntl' às portas da morte pela fome.
construiu à noite, nas horas de fol- t0408 06 Estados; b) uma em ..avio,

ga, um tanque sobresselente para especialmente fretado, e

�ondUZitl' Pa� as PEiliSO,o.S de fino
'O seu avião e empreendeu a viagem do exclusivamente peregnoos;) paladar Café O,tt-o (lo
de volta da Batávia à Europa, uma terrestre, prosseguinde , nem par.
voando via Colombo e Sjarja. A São Paulo em confortaveis "ení- .

.

viagem feita pelo Comandante Groe- bus", através do Paraná e Santa LIMITADO O USO DE FRUTAS E

nevelt, de Constellation "Nimegue", Catarina; d) outra terrestre, partin-] LEGUMES EM LATA NA HOLAN-
faz-nos lembrar os tempos dos pio- do ·do Rio de ·Janeiro, pelo tremi DA
neiros do ar - Partiu numa quin- internacional, diretamente a Pêrto] S. H. I. _ Informam de Haia que

�..-..-_-_•..-_.....-,p�"""�J"_",-_."""-_"_""""",,,,,�
ta-feira, da Batávia, às 23 horas, Alegre. . I a partir de 4 de setembro próximo,
(tempo local), atterrisou em Cei- Sã? essas as. via�ens obedecendoj será proibida na Holanda a fabrí
Ião, Sjarja e Cairo e chegou a Ams- ao tipo peregrmaçao.

_ ... cação de frutas em lata e a venda.
terdam no sábado, às 10,45 d.a ma- Evidentemente, r:tY'.&rao os fíeís

de legumes enlatados será limit_::tda.
nhã, após 34 horas de vôo. Havia prof-erir 'Outros meios ao seu a�can-l a espinafre, hervilhas, vagens, pol
a bordo 20 passageiros c 3 tonela- ce, com viagem de auto, oníbns,

pa de tomate e alimentos para
das e meia de correspondência, aviação,. etc., na eerteea �e que o

crianças. A medida, ao que se diz,
cuja chegada 11.0 seu destino, a pe- nosso Estado, e em particular- a

é destinada a evitar o uso clandes
sar dos empecilhos impostos ao Arquidiocese não deixarão de se

tino de folhas de estanho.
METOOO: trafego, consistiu um acontecimen-! fazer, representar naquela pGrada:......................... .. .....•

MtldiU'!Ui e EUdeate to notável na história da niaçã<>i ele Fe e demonstração de amor

a.1civil. Nosso Senhor Sacrameatado.
RUA ALV/UiO DE (IlU1VaL�O, 65 Fpolis, 1 de Março de l1H.3

=

Couege Frederico IlGbolt'1. - Presi-j
����� .�� .�'. �' i

Ir-��I,.·l.,y r1L,� 'f';.

I Peça pelo telefon�.7J. 9 I
; Pronta entrega I

Dh'etol'�e:

�';.'III
Qualidade super ior IDr: Pamphile d'Utr� Freh'ié de C::u"'�!ÍlQ. Dr , F!.'f'I1C'1ll0l)

SERRARIA UNIÃOde Sá, Anisio Mloluol'Fe, � Dr. Jcaq'llim Barreto d� AI1'!i!u],t,: I
e José' 'Abreu. ,:' II Realizando esta Irmandade a 13 do corrente mês, às 19,30 horas:

-.".._"". ...,", ... --."'.t".,.,..w,.""""•••",.,.,''''''_'''''.:••�'IS_'"'m_�"'''_''''''''''-�N''''''';''''''''''''''''··O; i
Jltlovida él eletricidade I a transladação da Veneranda Imagem do Senhor Jesús dos' Passos da.
����.....

sua Capéla, no Menino Deus, para a Catedral Metropoli�ana e, n') dia

A EMPREZ:A CONSTRUTORA UNIVERSAL
AviM aos S@tlS'�ne.ciol'es de títulos já íntegralisados ou sorteados

de aeôr40 com 9 cieepete lei n. 7.&aO qtte tem a disposição dos mesmos
CAí&A:S, para pronta entrega, - P:1_ maiores esclarecimentos dirigir-se
110 eseríjor eentriM de FloriaB:�lis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifloio
AmIlia Nete).

T�L FI
Correspnnd.eilda
Comercia!

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia. M Pi�tu!:t;i

��1Mt�'lt"l'�����"il'�f����;,���·t{-?.<I! ·IoOc'3,�t.i:;,,�.··

�
�,

�
.( �.�� fj_§ !�1� _ ... �-i®: � � � li

I 'r�'1���!(i�I'" � Iif�r", !i�������

r� ::;;ft>ll< do FJ�la!!co dI 19441

J� CAP! rAL E RESE:R' "l4'íS'
Retip;)(.jit1'1:JiHchl!ie1
R�cett'

I Ativo

"

e-s
80{1Çoo.6cf$� 3���

5.978�41) 1 ;7�j! .,in
6'1.\'153.245,30

142.:: �·iJ.(;o3.go

S11liiltr�� PliglJi) r.l()� Iílt:.t:H.'i'J H'.! �nt:t�·

Ib�po'-I'l.H!!l ;Hd�de9
93.687."'16.30

76, 736,4()1.3 16,2(;,

A:WSO '

De �J'dem do Sr. Biret@li' da Poonoo�á{>iQ do Estado avi:so ao co
� e p},ilemtoreg ionteressados que &8fIa R8ltartifjíi.G aceita propostas
p:wa f&l'M3imente d� 8OReo.

Fkwianbpo1.s, i8 de Dezembre fie i947.
IVO Ct}R.Ni1

Sub-Diretor Ind. lnt.

Relojoaria Progres·so
de JUGEND & FILH0

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por éSirta ou telegrama e nqgue
sómellte quando receber .•

N. 3 Cr$ 180.00
Fobricação italia�a
Caixa de niqu61

N, 31 Cr$ 600,00
. Modelo modsrno. Trabr.tlha
com 16 rubi•. Folhof.'!dn em,

ouro, co..donlá gr08110
Altur(l 16 cm. e vidro alto.

l�onoll l'elógioll lião acomponhadoll dOlJ 1I'8i1pectiYOIl certificados
da 9'Cirantia.

I?EÇAM-NOS OATP..LOGOS -- EN�.TIAMOS GRATIS
JfJCEND & nIJHO

C'tll'itibc·� Praça Tiradenteo, 260 •• Paraná

Vi: fJÚtcJ4.�;f.keiJca
ADVOG�O., CONTA81'LliTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUIÇÃO. DE SOCIEBA-OES
CONTAEUl.IOt>Df: GERAL

FLORIANÓPOLIS-i.C.

1 t 2 E

I dn Ca-
seguinte, à.s '16,30 boras, a procissão sol·ene da mesma magem, ,.

tedeal para.a referida Capéla, convido os snrs. Irr�os e Irmãs para to-

m.ar.em parte nesses atos, revestido de balandl,'au e fita.

. dia 14, dás 9 as 12 horas, no Consis-Outrossim comUnICO qu·e, no

tório da Catedral Metropol:i(.ana, o Snr. [,rmão Tesoureiro está a dis-

'''1\1 d tamanho
V el��J'te ....§e...., lOx38 si-
tUl!!do à rua. Irm.ão Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

RIONI, rua Saldanha Mari
nho, 1.

posição dos Sfi.l'S. Irmãos para pagamento de suas anuidades.

Telefone a e8@e número e a bi- Convido tambem os senhores Irmãos Irmãs e benfúwres, desta..
eicleta d. Tinturaria Cl'uuiu ràpi- d f"Irm'alldadB, pllra assis.tirem a Santa Missa que será resada segun a- et
da:mettte il'á bll.sc2Il.' se« terRe.

R. Tira.dentes, 4.4,. ra, dia J:5 do corrente ás 8 horas em in:Lenção de todos que eoop0ra.-
•• < •••

,

••

�
•••••

�

••

'�f;' �� , ram para o brilhantismo das solenidades realizadas nos dias 13 e 14.

VEMDt;��jE , Florianópolis, 10 de março de 1948.

Uma otilllta pH�priedlil.df:1, Luiz S. B. Trindade
Secretáriocsnteado 2 ofisas, g61rage, po-

luar e pasto.
Tratar em RattCM() Qf.fei_6.-

do na FSf1.fllJ.€ia l'illtr .14 em

Ca/!f!lbirela aom '{huI 5iell. s• • • .. •• .. ••• a .. " •••••••
�::��

A viuva, filhos, sobrinhos e netos da AT�NAGJLpO ALEXANDR�
NEVES fal.ecido a 7 do corrente, vêm por este melO ext�r:.T1ar su",

profunda gratidão a todos qua<n.to os consolar.am, po: oeaSlg,O d�que
le irremediavel golpe que sofreram, bem como a tôda" as pes,soa" que

aClompaf:lharam o cadáver atá à s·epultura. '.

Também testemunham de .público os seus agradeClm�nt?S, as

gel)jerôsa& pe&so.as que lhes el1VJ.aram telegramas de co�dolenCla� OH!

0\1e lhes expressaram pessoalmente; o seu pez:'lr, co.nfoI �anc1o-os no

(ranse. Iguais .agradecimen�os cons�gnam as chretor2as d� ,L,Iga ?P?",
dl'ia, da União BeneficenLe Operaria, d?- F�deraçao E::;plrlüJ,,,Càta�
rineltSe e do Centro Espírita "amor a Humamdad·e do apóstolo, pt>

lo confúrto que lhes deram.

UMA SURPRESA PARA UM VISI
TANTE DO AEROPORTO DE

SCHIPHOL, NA HOLANDA
S. H. L - Informam de Amster

dam que a 8 do corrente, quando o

sr. Genisseh, de Hotterdam, chegor
em visita ao Aeropórtú de Schipho·t
em companhia de sua espôsa, apro
,'eitando o seu último dia de férias,
esparava-lhe uma agra.dável sur

presa, uma ve.z que ele era o 300.000
visitantes no aeroporto no presen-
te ano. O Sr. Genissen recebeu, de r �S I: II
parte d.a� autoridades do Aeropor- r,: � li: & I
Lo MUl1lClpal de Amsterdam, um al- � . •

C ' r'
bum de foí'Ografias do Aeroporto de A Diretoria Regional dos. Corr�i(}s e, Telétgrafosd de �Ji��eoeapLaÇã�-'

I
.

. .

"

n a avisa aos senhores possl.udqres d� I eoep ores e ra. ".'Schlphol, e a K. L. M. presenteoll-'
para registro sem multa dêstes aparêlhos, expu'ara a 311

o com uma passagem de ida e volta I d�ecgr���t� rr,ês de' março. A partir de 1 de abril s&rão registrados
a Twenthe. ,com multas de Cr$ 25,00. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inlorm fil1çfies utets Que deputado! r
.. ..

. .I tAl lU �
.

. l.S São Paulo, 10 (A. N.) - Os "co-

____________
.

.;:.;.....____
mandos" sanitários locais realiza-

--�_ ..-.-.» .... - .. - _.. ram ontem a sua mais sensacional

'_� h_•."._.,,�......._ ... ,.

,

IHorarlo das emnre- diligência desde' que foram institui-

,
V dos.

O ESTADO '1 sas rodo,larias Nessa diligência realizada na Pa-

!ii� fl Of� II _. 1..... V'=:'<Tn.yn.'_F=m_'
daria e Confeitaria Portuense, de

._ """ "''''-''''U.'''-'A ..,. '"
.. Prezado Antigo Aluno:

i PtMo .. 9. I Expr6.fl,sq Sio Oi.stóV!o - L&guos propriedade do sr. Loureiro Santos' _. .

"!
D!sno.: RUBENS A. RAMOS I I6 h;:;:.a, e laranjeira, foram revelados fattls _ � Federação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos

"':l �18. m!'.�atQ

I
Auto-ViaQão Itaja.! - Ittt,!af - 15 bo- graves que fiz�ram grandes escan- Jes�ltas, vae realizar em São Paulo, o 10 Congresso Interamericano de

:�
- SIDNEI NQCET! ras�xpre8So 'fkooquense - Bruaq- - dalos nesta capital. Estavam os mé-

Antigos Alunos da Compahia de Jesus.

!
('I.: ��"..=..�: . Exprea.w �llense - Nova 'lIr� dicos sanitaristas no interior da re-

A extraordinária importancia desse magno certame que vai reu-

<.J,......
�'lIIo -"='V-.,O DA -.l·A : - 16,30 hoeas,

.

Brasil
.

CAlde de P ICt): l Auto-ViAÇáQ ()Q.t� SoIwrlJ,e ferida Padaria verificando se ha_lmr,
no rasu, antigos alunos dos Jesuítas, da América Latina, dos Es-

""""
�-,� '- 6 lI.was 't, d U'd C'"

:li'li'OoAN€ISCO LAIilti,kQUl! AutO-Via�ão Ca� _ tNri'idlilel
viam sido cumpridas determinações

a os m .os e do
"
anada, evidencia-se desde logo. Desnecessário,

� �A����Nish.V.l --05 hG!'u. sanitárias há dias impostas ao mes_llllesmo,
sena encarece-la a quem, por mercê-de Deus, coube a ventura

?i R"lIresestaate: _.�;��a 9t.tl-�n
- POÃO �

m_o, relativame.nte ao fa�rico do �e forma� o seu espirita e aprimorar a sua inteligência' em Colégio da

<rI A S LARA
P"'-pldo Sul-� - � - nao que era feito em meio a' maior Companhia. •

"
-�.. á!l 5 e 14 hceas, ... , ,. .

.� �I:!<l,. .I'!Ié�;hn' DlI.utM, 4' _ � .
TlIRÇA·FlURA imundice quando o telefone tocou.,

Em carater informativo, que a Federação se dirigiu aos antigos

;: &lI.daf gr�U�V�&r:;�ataci_ - 1."tI1.a .MAt-, Alguém chamou o médico sanitaris- alunos brasileiros ou extrangeiros residentes no País, na certeza de

.� ���. �'2" - lU. fie lu" ,_A5ti'thO-ovr� Ce.tartaellae _ � ta Orlando Vieira ao aparelho. O seu apoio decidido oe entusiástico e da satisfação que lhes proporciona,
.� RAUL GAS.AMAYOR �

• ."'_ ... u__ '" .......

,.
Auto.Vw.çAQ Oatarlft_ ................ médico atendeu e soube então que

convocando-os a cooperar para maior êxito de uma grande tarefa de

;;:, -(�," til.,...,., ..e vu"�lra. 11 - 6 h
,,_.......,

.� I� _Car
- oras. se tratava do advogado Valdir Ri- interesse comum.

"

:l:-L
Auto-Viação Ca� 'l'<iIIIIIaI'4

� '(f... J-f87lt _ Sio PU.. _ e horas.
e beiro Lima, filho do deputado Dió- O 10 Congresso Interamericano de Antigos Alunos da Companhia

>

�INA'i'URAS 7 ��!'�.SSO !Uo Crl8tóY1to - LtIswttI - genes Ribeiro de Lima e que falava cl� Jesus, a realizar-se de 31 de Agôsto a 5 de Setembro de 1948, será

� N� Cll.piNtl e ��. Gi&"ia - � - ''''6 em nome do escritório eleitoral' do em ordem cronológica, a quarta reunião desse género na América do

\( J.,Q�", ••••••• ",. O!tt. '..... EJ:xpre_ BrusqUeru!e _ �1! _
seu pai. Dizia o advogado em ques-

Sul. Os três Congressos anteriores, embora de âmbito mais limitado,

�.".'
:GWil':umll'(,< •••••• � 411!,1M 16.A�����·ia910 ltàjaf _ ltaja! _ 15 h".

tão que estivera no Serviço de Po- revestiram-se de grande brilho e assinalaram acoutecimentos roemo-

'1
.�r."JJlil!.'�Zll@ •••••• Cr$ !ll.�

iras.
Iicia da Alimentação Pública e com- raveis, na vida dos antigos alunos latino-americanos. A primas ia dessas

I: i���;� '��'cl� ':. ��, �:� 5 �áfád�o���.BN&ileiro - JolnvUe - b binara' com as autoridades sanitá- assembléias coube aos antigos alunos da Argentina, congregados em

11M) l!:f!i\!lrl�l' Auto_ViaÇ'A�UA�1'!i�� �
rias que a Padaria Portuense pode- grande numero, em Santa-Fé, no ano de 1936. A seguir, efetuou-se em

� 1l".f;l1! - 5 horas. ria continuar fabricando pão, em- Rcle110S Aires, em Setembro de 1938, o segundo Congresso com a par-
Auto-Viação Cataril!«l.se J� b

L" -

d U
�;Il1'H'lSiA"� • _ •••• , Ct1l g,lt'lJ _ 6 horas.

ora esiive�se i�terditada. O médí- uClpa.çao o rug.uai. Veiu, depois, o ch�ado 1° Congresso Lati�o-
�i i;tr.Ü<'!.cst.:rê Cl:t �f:.o>;\ Auto-Viaçãe Catarmenl!.e � co telefou imediatamente para S. Americano de Antigos Alunos da Companhia de Jesus, levado a efeito

,� •
- 6,30 horas. 1 P AP' d b M tevid J

,.

d 1941 ...• -
.

. i'. �1'l.Jr1Il1Jt$) aVilta0 ••C!t3 fi,,<ill Rápido Sul Bra911€{ro _ JoIn'l1'lJe _ is
.

. . ., onue na a sa Iam a respei- em on eVF eu, em anelro 'e. , presentes olto palses: lU gentllla,

� , 5 i.}� horass. .

to. Mais tarde, soube-se que o imó- Uruguai, Chile, Colombiá, Cubar Nicara_gua, Peru e Brasil. Foi um

'} . ...u
' i. ..J"p.esso !ia Crts1J,..,vlío - �& -

"

,

>J ,'Wi�l'V:·��lIi iãl1>...mn�$> lIloili:Jl(t�"1iltii ! "( boras. . vel em que funciona a referida pa- mernoravel certame em que se traçaram importantl::s diretrizes comuns

:z {'!.l' �rlli!lIn:Al!!l. lII1egm;G dos
I 16E��fa��O BmSQuense - Bruaque

-, daria pertence ao próprio deputado de ação, nu campo espiritual e no social.

f w,;,d,LicadoB, "'li) 1Jf!l"íl." I, Auto-Viação Itajai - It�a{ - 16 00'1 Diógenes Ribeiro de Lima.
.

. Deliberou-se então at�ibrir-se :i. Federaç- B '1' d A
,

"L raso
'

. _ .' ," . ao rasI eIra as sso-

, fievch'h!!oo.

I gxp.regso BruSCJ:U.'OOOO
Nov·a

'l'!'eo.WI·
· �

'�.".""'."'"
Claçoes. elos AntIgos Alunos dos Jesuitas

..
o honros.o encargo d

� �" t.t�<l1'''�'o;. li�� 3::; I'Ií'�Wo:;�- .-- 16.30 bo.Ta.. � � i"
. . B'l f

'
.

e promo�

<;,.•�Hb� peiO!!; emi'C<l.'JíllilJ!

I
�OdOV!á�la Sul Bnsi1 P&rto AltJ8'l'e !í"ann�afilJl�S',,�UI';.l��

\cr no rasI, o nturo.Oongre::;so. A ultIma guerra e as dificuldades

��Ílt1,i.M ROS ...... -6111
-- 3 hOdl�.

,

;J...... " g.�. ..,,� li II U� .
dela decorrentes Impediram que s-e cumprisse a dignificant

.

&"'ilj QliI,'1TA·FEIRA Rio 10 ('.. N) A '" j l'
.

d
- e InClim-

r.mduti� Awto .. Viaçê.o Catar.ln€>I:J.Se _ p�l'to.

I .'.' t
". '.

- p�rwr
. <: JCnCla o prazo previsto. Cessados tais obstáculos iniciaram-se as consul

n�� .. __• .___ Alegre - e horas.. ;:)181-<1. nm e de. hOJ,e os pedtdos para/la" 1" ." . - .'
.

-

Auto>Viação Catartn�se _. Ow:�e embarque de cal''''as de cabotagem I ,� pre Imlnales as enildades co-umas do .BrasIl e do exterior, no sen-

:'1 '" � I
...

- �"t!��ção Cata!,:i;n�nse Johll'1\l1e pa.ssa'11 a ser livr�s em todo o pa'ís tJdo d.e se ampliar ainda mais o Congl'esso, com o compai'ec.imento de

�'armaC�a8 t�fi n� k}nÍ,f!lO - 6 horas. d.e.ve.uc!o ·O'S .embarcadores fazer so- rppresentantes não só da América Latina. mas também do" Est d
. l! � '.i li' plllh,�. Auto.Vlaçllo CatarinOOGe Tu3baa'ãGi IICltaço·e.s dlretamente ás compa Unidos e do C d' A 'd" h I

' :s a �s

DURANTE O MES DE MARÇO RS- _ 6 hores. rrhias de .navega�ão.
.

_ ..•
' ,-. ana a.

. 1. ela, orno ogada pela HJrmta Directiva" de

TARÁ{) DE DLANlTÃO AS SEGUIN- Auto-Viação CatartnellS"e - Laguna
- Montevideu, mereceu mtelro aplauso das Associações hrasI·leI·ras.

... - e,30 horas.
• • • • . • • • • • . . . .. ..••.....•......

A' ,.

C
�

TE FARMACIAS: EXj)r'€GSO Sã.o Cristovl1o _ La<\'lma _

I
SSIm., O prOXlmo ongresso levará a São Paulo, antigos alunos das

R T
.

7 horas. (5 'tO�' dilas Américas .

.- ua rajano. Emprêsa G16rw. - LaiSooa - 6 1/2
'

,�.. 'E."
13 Sábado _ F.armácia Santo e 7 1/2 boras. V t:.�·i

'.

Grand.e, sem duvida, a responsabilidade dos antigos alunos ·brasi.
E:X"PressQ Brwr.quel'loW - BTasque - n � l� r ,.,., f d lt

' .

Agostillho _ R. Conselheiro Mafra. 16 horas.
'

a "'.»JI'ii% I
d os, -eu< ace o a, o compr.otn�sso assumido em Motevidéu.

14 Domingo _ Farmácia Santo ra�uto-Via�!l.O Hajal - Haja! - 15 lw- fi4 _ I
Quem se negara a contnbmr para que 'esse Congresso seja, como

.Agostinho _ R. Conselheiro Mafra. Rá-pido Sul Brasileiro - J'()lavU� - às I A
03 anteriores, uma afirmação do valor e da capacidade realiiadora dos

'lA S' b d
5 e 14 horas. - I antigos alunos?

<ii"
.

a a o - Farmácia Esperança Empres8 Sul Oest.e Ltda - Xapeoó - ás

._ Rua Conselheiro Mafra. - 6 horas.
Não será, por certo, o prezado cünsócio que lê estas linhas. BrasÍ-

21 Domina0 _ Farmácia Esperança
SEXTA·FEmA h'iro e antigo aluno dos Jesuitas ou, simplesmente, antigo "luno resl'-

� _ Rodov1ãl'la Sul Br-a>Sil - Pârto �
�

,_ Rna Conselheiro.Mafra. _ 3 horas.
dente no Brasil, eis ai, titulos que tambem importam, em obrigações

26 (Sexta-feira) _ Farmácia da _ A��!.�f.t0 Cstartnense CuriUlba indeclinaveis relativamente ao Congresso.

Pé _ Rua Felipe Schmid.t. _ At���!��ão Catadnenee .JoI.9.� QUoIllIdo se forem a18 dÓl'Cl
A Federação conta com o valioso auxilio, prezado consócio. Lem-

27 _ Sábado _ Farmácia _ M'O- Anto.Vlação C3ItM'inen!>e _ Lat.wIIa qudo,s a� cada JCfettlio e deea- bre-se de que o seu nome está inscrito entre' os dos homens capazes de

<derna _ Rua João Pintei.
- 6,30 horas. pareçam 011 .Moca ceU8Eldos pek

' honrar a sua crença e d.ignificar a sua terra.

28 Domingo _ Farmácia _ Mo- 7 ���::sso São. Cr:ls úv!lo - � - esces80 de acido no eatomólgo, 1118- Aqui O aguardamos com a sua' adesão c o seu auxilio moral e ma-'

Auto.Vlação Itaja! _ rtajaf _ 15 ho-
cim como a azia, que é um verda· 1

"jerna - Rua João Pinto. raso
deiro vexame eocial, toma... Gl

teria .

O serviço noturno será efetuado Expresso Brusquense Brueque v1da .Il{)Va.rneMe apcazivel. Pela Federaçào Bra"ileira dos Antigos Alunos dos Jesuítas,.
1(l horas. Pornue e<mt1nuar a .ofrer ii

,pela, Farmâcia Santo Antônio sita RápidQ Sul Bra,sllei.ro JOÜI'Vile A primeir: d6ee do II�"'-_ao ......

'R J
-

p.
àil 5 e 14 horas.

_....,._ .,.,..

.a na (}tiO mto>. SABADO Digeetívo DeWitt. d& aliviG ime-

, •.••...•...........••.... , , . Auto-VI'Wllo Csteri�1l:85 -- 0lINt!ba dililto. 'ElIte afamado produto rell-
- 5 boras.

.

be'---á
O Datnlhã.o Barrüra-Verde Rãpido Sul BrasUelftl _ Jom'rile _

til 'C:"ÇI. cm pouco tempo a funçi.G

,foi constituído .'l!e e"ta�rl'nense" às 1'\ e J9 hocas. Il«'mal de seu aparelho digestivo
u. u " _ 6 horas. de maneira .uave e proporciona

,destemidoB e o "Colégio Dar- Auto-Viação Catarinense Joinvile. alivio com a primeira d6ee.

E S I O t Lili
EII

d���?e�:.����á.�... ���� ����'::':===.� . U;;;'-;'ift I Lin����n�n. ��t�vo ent!S e Imda a
,jVi50 aos Estudantes 14A�fo�illçtío Reja! _ ltAljai _ n 11&-'"

aaw '31
.

"

.

FLORIAN'ÓPOLIS - Xai)€W - Joacaba - Laje<; e Bom Retiro e

&lt fi t
r!ls. O "C l'i'

Vlee-Versa. ,
. u an es em férias que dese- Expresso Bru&q1:let\ee _ � 'I'fln1Io ,

() eg O :IItY!rig&-Vi&rde" I ,S�IDAS DE FLORIANÓPOLIS: Todas às 50.. feiras its 6 hOi'a8 da

aem viajar con.hecendo todo o Es- - 9,30 horas. esta. oonstrafdo g .8M�: manna.

� poderão obter os fundos ne-
e �xfí;'h���!l - �a - 6 1111

S() prédSo e Meesd'rn...... ,,_ .. r SAIDAS DE XAPECó: Todas à.s 2B._·feiras às 6 horas da manhã.
�rioo executando facil tarefa

-- u..., "'".... ! INFORMAÇõES NA AG�CIA GLORIA

lJlü18 bem executada lhes proporei o- Viaça-o a.e' rOt!lIS�rS v8J:i.3sa.wmb� I Praca 15 de nw� 24' - florianóPOlis - Fone 1.491.
'illa.l:'á !linda algum saldo em di- li �Q . rh1
'lDheiro.

.lin1'ilTmacões à rua Visronde de
Ouro Pr�to a. 13 dftg 9 ás 12 e das
:U ás 1.7.

'

Congresso loteroilclnal-
-

ie'«"'ililliOs
Anul0s da 'Vompanhia de J�SIS

DE 31 DE AGOSTO A!) DE SETEMBRO DE 1948, EM SÃO PAULO

São Paulo, 25 de Dezembro de 1947

"

!{
* ;>''.;1<'1
'';;'

J. A. CESAR SAJ.,GADO, Presidente
CO'LÉGIO SÃO LUIS _.:: Avenida Paulista, 2.324 - SÃO PAULO

OO.Rm"dCIAN'"í::E: Dt!. um fj.
'f:;,""'} à B.ibliotOO8l d•.') GenÚ'o .r\ei"

i.émic� XI � Ftl.,.(�o. ��

tnh!liTéa, ".�im.. r�� ft f<llnn,��

�o edkIraJ � �t"rln�1fIiI,
<�'I) "ll&u.hii!

SEGUNDA-�
Varig - 10,40 1'l0000as - �.
P!!llai.r - 9,5() hol"a.8 - N......,e.
Real S. A. - ás 18 hocas - �.
Cru�eiro do Sul - Norte - 13,55 __
Real S. A. - 11.300 ltO!'M - S1t'l..

I'
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.

TERÇA-FF.LRÃ
Varig - 12,30 hons - Sul.
Panai.r - 13,07 ho<rllS - IJu:l.
Cruzeiro <io Sul. - l.!.OO M1'e5 -

i'.
Norte.

QUAR'í"A·FEJl1ItA
Panair. - 9,40 horas - Norte.
panair - 12,47 boras - SuL

�. Cruzeiro dO Sul 11,01 hM'aa
Norte,

� Real 8. A. - áe 16 horas - NOl't6.

� Varig - 12-,.'30 boras - &uI.

'. ReaJ S. A. - 11,30 horu - Sul..
� QIDNTA·F'I1:rRA.

Panail' - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Varig - 11,40 hora's - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,:)0 � - &m.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas .

SEXTA-FEIRA
Varicr - 11,40 boras - No.rte,
Real S. A. - ás 16 hor!Lll - Norte.
Real S. A. - 7.30 horas - Sul:.
('"xuzeiro do Sul - 7,20 M. - NGne.
P;mair - 13,07 horas - SUIl.

SABADO
Cn.I7.e\ro do Su! - Norte - 13,5.5 horas.
Vat'lig .;_., 12,30 hM'&S - Sul.
Panalr - 9,50 horas - Norte.

�OO
Panai!' - 9,40' horas - Norte.
p;"lnatr - 17.47 horas - Sul.
<Jnwel.!rG dO SU!I - n.GO bI. - sm.,

( .... ;��1llf*W l.,ro,·1ivro'"
,

'il IA. XI � ::rlí.i'��'t�).

1'1. Dr.

�c.;��L��,!1
G.

A D��••� ?���:: o

;.,
CoD�tuiçfio de Socl.Iid",doo

.

NATURALIZi\CÕES-
Titulem Inclol'Qtól"ica

.

�t. - Pra9a 15 da No". a�.

f
lo.. ande!',

,

RMid. - Ruo Tiradollt!!llll t1. i
FONE ... 1468 i

��"3IIJn'.J1e���������
••• " ••••••••••••••• 1I 9�

•
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Na tarde de amanhã,· no estádio ·da rua Bocaiuv8, será realizado o
sensacional·' prélio amistoso entre o Figueirense e Clube Allético"

.......�- .........- .... _._".. _�-,,-,.,,�..- ....;, ... :-.----:.-..........-.---.. ,"-.-".--.-.........--==.......�
...... ,=.=----._,,-

- ..

_-"".---

RBUNIAO-DOS·
...

CRONISTAS
....

ESPORTIVOS
Devendo o cronista Arihaldo PÓ

voas acompanhar a embaixada do
Paula Ramos, a reunião dos cronis
tas esportivos que estava marcada

para esta noite, ficou transferida
para outra data a ser estu:dada.

ram contrários a essa transferência.
E o resultado, foi que a Federação
Uruguaia resolveu que as regatas
seriam mesmo levadas a efeito no

dia 4 do mês vindouro. de Janenro

. . . . . . .. .... .... .... ., ,. SUL Pôrto Alegre

INAUGURAÇÃO DO CAMPO DO NOTA: Os aviões de quinta-fei-
BANGú f

ra, lanto rumo Norte, como rumo

Rio, 11 (Via Aér.ea) _ 0 Bangú Sul, não farão escalas em Curitiba..

deverá inaugurar .o seu nov.o gra-i AGE_!'ffES: Syriaco T. Atherln�

mado, já aprovad.o, no próximo dia c.% Irmao. .

14, enf.rentando pr�ávelmente oI! Rua C.onselheIr.o Mafra, 27 Fone

quadr.o de profissionais do Flamen- l$iS.

go. • • • • . . . . . •••••••••

:
..

Os entendimentos estão bem enca� CASA MISOE�.ANEA di�l,..,
minhados e tudo indica que .o grê- bui'dóra dOI RBêli(l1l R" Oi A
mi.o hanguensc organizará uma} Victor. Vâlvuh'fIl �'e Dilcea..

grande festa para êsse dia. Rua Conue1heiro Mafra
. ,. .. � ,. � ..

I

I

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o VASCO PREPARA-SE
Santia.go, 11 (U. P.) - O Vasco

treinou, preparando-se para jogar
com o River Plate. No quadro que
treinou contra o Santiago Mor
níng, atuaram Barbosa, depois
Barqueta, Augusto, Raf'aneli, de
pois Wilson, Moacir, Jorge, Djal
ma, depois Neslor,. Maneca, delj)oü
Lelé, Friaça, depois Dimas, Ismael
e Ohico. Venceu o Vasco pela COIL

tagern de seis a um, goals, marra
dos por Maneca, Lelé, Dirnas, Js
rmael c On íco. Um, obtido pele
player Marin do Sruntiago. A equi
pe deverá ser a mesma' qUE' atuou
inicialmente éonl ra o Cole-Colo.

CompromiSSO dificil para o Paula Ramos
Enfrenfará domingo em Porto Alegre 'o Internacioll_1
A estas horas já se encontra emj nha é, aliás '() mais difícil de quan- como Tesourinha, Adaozinho, Ne

viagem para Pôrto Alegre a embai- tos já passou pela vida do campeão
xada do Paula Ramos Esporte Clu- citadino. Enfrentará o votentissimo .

be, que efetuará um íoso frente ao pelotão do internacional, que ocupa
Jnternacional, domingo proxnno, lugar destacado no cenário espor

naquela capital, sendo, desta forma, tivo do pais e que mantém o pom
o primeiro clube catarinense que poso título de campeão do Rio

pizará em gramados gauchos. Grande do Sul. Na equipe gaucha
O compromisso da equipe paulai- figuram "ases" de grande prole

na no grande embate que se avizi- ção no pais e na América
.

do sua,

na e outros..
.

Em Pôrto Alegre reina grande
entusiasmo em torno da exibição
do Paula Ramos.
Sabemos que a equipe tricolor

será reforçada. Para tanto, a dire

ção técnica já solicitou o concurso

de alguns elementos da capital e de CON'llRATOS RE-l'iOVADOrS

Blumenau, esperando apresentar Rio, 11 (A. N.) - Hélvío e Is-
um conjunto á altura do campeão mael renovaram os contratos com

Terneíe MUl.icip iii de B asquetebol g�C��ieja Paula Ramos x Interna- �ssrr:ll�l�j��r:����v�����es a.inda nãc

Em virtude do máu tempo rei- continuação ao Torneio Municipal cional faz parte do programa Come- K'X'CUHiSLON.MlA A B. A,LRE,s
nante, não foram efetuados na noi- de Basquetebol, estão marcados 05 morativo do "pia, Cronista Es-. Rio, 11 (A. N.). -:- Pulbliú.a uI_D
te de ante-ontem os jogos Lira x seguintes jogos: portivo", promovido. pela Associa- Jornal que o Armer_lCa mlUeJ�o as-

Barr-iga Vercl.,e e Figueirense x Ubi- Clube Doze x Atlético. Juizes ;- d C nístas- Esportivos de
I sentoucuma exoursac a B. AlI'eR, �

. . .,.
ça.o os 1'.0 I qual uossívelmente estender-se-a

ratan, Ponciano Martins e Taclt,o. Caminha.] Pôrto Alegre (ACEPA). até ,sân.tiago. A partida do clube
Conforme decidiu a F. A. C., tais ?arava�a do Ar

..� Barriga 'yel'de. Hepresental'.á a crônica escrita. el mineiro seria a vinte de abril.
jogos foram transferidos para o fi- Juízes: Nazareno Simas e Joao Pe- falada de Santa Catarina o nosso 'llIi.AJN,s.F\ER�N!OIAS
nal do turno. Para hoje, á noite, em dr.o Nunes. colega Aribaldo Póvoas, .que infor- Rio, 11 (A. N.) _ Noticia-se que

mará os nossos leitores sobre o de- o Botatogo pediu ao Santos 15C
senrolar do [ogo. mil cruzeirus pelo passe do ?�n

O "O Estado Esnortívo" deseja Lei.I'o Santo Crísto. Outras uoticías
. ...' ..... íní'orrnam que prosseguem as ne-

aos paulainos feliz VIagem e suces- goctações ,para a transferência de
so na terra dos pampas. Ar í do Botat'ogu para o São Paulo

o préxisso Campeonats da Cidade.
Possivelmente em principias do Todos sabem que no último cer-,

próximo mês de abril a F. C. D. da- tame o Caravana do Ar levou ao

rá inicio ao campeonato citadino gramado os melhores pebolistas Io-

de 48, com a realização do indis- caís, entre eles: Sanf'ord, atualmen- A '1' \f�
"

d b A �.J I'pensável "initium". I te contratado pelo Cor-itiba; Adão e �:J!tSrll§.a .. {} rODZe ((
.. �.t���a )

.

Neste ano, cheio de incertezas, Waldir, que segundo sabemos estão Conforme havíamos n.oticiad.o'l 2& prova: l° lugar /� Carlos �11l-
espera o público os melhores dias. I em São Paulo e Rio, respectivamen- realizou-se, domingo último, na

I
righini, 2° lugar - Orlando FIlo

Nada de casos ruidosos para difi-I te; Manara, que já pertence ao Pau- baía stnl, três sensacionais regatas meno e 3° lugar - Luiz Farias
..

cultar a marcha do certame. Tudo l la Ramos; Lebetinha, atualmente a vela em disputa do troféu "Au- 3a prova: 1° lugar --: Orlando FI

azul é um desejo que todos mani- no. B.ocaiuva; Leônidas e Moraci, daz", instituido pel.o comandante lomeno, 2°' lugarr - Luiz Farias e

festam e que será uma' evntribujção agora no Figueirense que espera o' Adernar Nunes Pires. 3° lugar - Carlos Chirighini.
extraordináriamente valiosa ao concHrso de Haroldo, que foi I.l!lll Apenas os velejadores do "Velei- Resultado final: 1° lugar - Or-

progresso do "soccer" florianópo- dos pontos -alt.os da defesa carava- r.os da Ilha", com excepção de Ade- lando Filomeno e pr,oeiro Ramon

litano, cuja situação não é nada nclra. De Verzola e Hazan, nem si- mar Nunes Pires e Rafael Linhare&'1 Silva, 2? luga: -. Çarl.os Chirighi�i
agradável. nal. tomaram parte nas regatas. e. Benlo Domlllom, 3° lugar - LUIZ

Por enquant.o não h� nada de Assim sendo, com que conjunt.o A primeira e a segunda regata

I
Farias e Mário Farias, 4° lugar -

co.ncretv sobre o assunto. Ainda irá 'O Caravana enfrentar '.os ades- foram realizadas pela manhã, sendo Rafael Linhares Filho e Haroldo
não sabemos quais os clubes inte- trad.os conc.orrentes? a terceira no periodo da tarde. Barbato.
ressados em participar de um ccr- O mesmo se dá com .o Colegial O resultado foi o se"mnte:

1
Está de parabens, pois, o coman-

tame de profissi.onais,. que exige (file apresentou bons valores na la pr.ova: 10 lugar :- Valmor San- d.ante Orland? Filomeno. pela hri-
muito trabalho e muita "f!aita" temporada de 47, os quais se enc.on- tos, 20 _ Luiz FaTias e 3° - Or- lhantc conquIsta do valIoso bron-

Está garantida a presença d.o tram na mai.oria engajad.os em .ou'- land.o Filomeno. ze..

Paula Ramos, Avai, Figueirense e tros clubes.

Bocaiuva, os quais estão mais ou B bem possiv'el que 'O C1U!be Atlé- S ..O:f·a' Dll1s'mo a 4 d"e' �.. ltrl·1 'n Suimenos pront.os para a disputa. Seus tico Recreativo Olimpic.o, do Es- � nl5 li U l; I
diretores trabalham afincamellte no treito, 'apareça este an.o, já que seus

sentidv de .obterem n.ovos valores diret.ores estã.o mais .ou men.os in- Im'e r' I-c�no de Domftpara reforçar os seus conjuntos. teressados na disputa d.o certame II ii" ., ti U
O Atlétic.o parece inclinado a principal, processando-se grandes Rio, 11 (Via Aérea) _ Os meios

competir, de vez que possue uma preparativos no seio ,dv clube, se-
náutic.os da Argentina, Uruguai e

diretoria c.omposta de esportistas gundo apuram.os. O clube estrei-
Brasil enc.ontram-se em grande pre

decididos a vencer qualquer obstá- tense é dirigid.o .por um grUipo. de parativos para .o próxim.o Campeo
culo, além de contar com um bom abnegados esportIstas, entre e!=es. t S l-Amer'cano de Remo a ser

.

J
-

F'IA
. na oUI,

técnic.o e um c.on_j,Ulnto modelar que podemos cItar .o sr. o�o ores que travado em Montevidéu.
.está destinado a dar .o que fazer' aos sem esmorecer tem feIto tudo para

adversários. P.orém, nada há de concretizar as asplraç'ões. da sÍillpá
positivo sobre a presença d.o trie.o- tica agremiaçã.o.
1.01' n.o certame que se avizinha. Es- NO' m.oment.o .

é louca a corrida a

peramos que .o Tte. Hélio F.onseca, pr.ocura de craques. Os diret.ores

esportista de esc.ol que agora se dos clubes, auxiliados por seus as-

encontra na presidência do clube, s.ociados,. estão empenhados num

se manifeste favorávelmente, C.on- trabalho árduo e fatigante, pois
tando com .o apôi.o d.ecidido de seus para se c'Oncorrer a um certame de

valorosos companheiros de que profissi.onais exige-se muito mais

tant.o nccessita em tempos como ês- d.o que se possa supor.

te em que para vencer necessita-se Enfim, veremos no que dará o

de ivdos a melhor boa vontade e a campeonato de quar·enta-e-.oito.

Os platinos, segundo afirmam,
aguardam o certame com grande
ansiedade, pois o mesm.o deverá
servir nada mais nada menos de
uma série eliminatória para as p'ró
ximas Olimpicas. Também .os .ori

entais são dessa opinião.

A COPA ROCA.
.Rio, 11 (A .N.) - A OBD não

atm1dou as pref.,encões dos argenu
nos. dClVerido assim ser ,transferi
da a disputa da Copa Roca.

QUERIAM ADIAR PARA 25
A Associação Uruguaia de Remo,

patr.ocinadora da "parada" máxi
ma do remo continental deste ano,

não se sabe por qual razão, dese

java transferir a sua realização de

4 de ahril vindouro para 25 do mes-

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

�,.. ...w�w��-- ................ ."...p..p

OAJMPEüNATO RELAlMlPAGlO
Rio, 11 (A. N.) - SeI�á apresen

tado aos olnlbes cariocas um plane
de três tabelas para a disputa de
torneio municipal. Urna delas tor
na ü torneio urna espécie de cam

peonato relampago, acl1 ando-sf
possive1 a aprovação dp�sa fórmu
la dado o fato da maioria dos clu
bes se oporem ao torneio munici-
pa I.

.

maior c.o.operação.
P.oucas OUl quasi nenhuma proba

bilidades tem .o Caravana do' Ar de

.:..c fazer representar este ano, dan

do mesm.o a impressão de que a sua

parte futebolística foi extinta, dedi
cando-se o grêmi.o a outras mvdali
dades de esporte, principalmente .o

volei E' o basquete.

mo mês.

CONFIRMADA A DATA
Para isso a entidade uruguaia se

dirigiUl a Confederaç-ã.o Sul-Ameri
cana de Remo. Mas acontece que o

Brasil e a Argentina se manifesta-

Seu Te'l'lMI tem m1l.nebas''l
TintlrN.lrla CRm:li!lmO
lIWa Twadeni:es 44

Profissional �nte

l

REUNIÃO NA S:f:DA DT F. C. D.
Convocada pelo sr. presidente da:

F. C. D., será realizada hoje, ás 17

horas, na séde da entidade, ,

uma

reunião dos representantes dos clu
bes locais e ela filiados, afim de
deliberar sobre a realização do.

próximo campeonato de futebol.

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

COMERC!O�I�AH,TOPlAY lTM.
fé>.Ht'I'vêTIA. 41' 7El.S·/OOO·S.P4Vl.ll.,

-

............. - - - .

ss BOM BRASILEliRO?
Entã.o coopera na campanha d<t'

eJ1fabetização de adultos, fa:zemfo
(llQ.f3 os teus eonneoídos que mw BIlO
bem ler nem esc-rever, frre.quren.�
os cursos noturnos de a1:fa'b€ltiza.-,
ção : Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar .Aul(}hieta.

. - . - - .

Maquina de escreV8r
Compra-se uma portatiJ.
Tratar nesta redação.

........ * "" ..

ARNOLDO SUAlREZ CUNEO
Clínica Odontol�a

NOTURNA
Das iS ás 22 horas, oom hora)

ma.I'l8al'la, a ca.rgo de abalizado pro
�:km..·d

Rll8 Are�est;e Paiva t7

S", rico!! quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma inscriçã.o
No Credito Mutuo Predial
�

'

,

PAlUIR DO BRASIL S.IJs.
Novo horário

A PARTIR DE 1/8/948
NORTE - Segundas ;_ QuarfaSl

- Quintas
SUL - Sextas - Dt>mingos
ESCALAS:
NORTE Curitiba -Sãs Paulo ltiOt

LEMBRA·TE 1
I81Úleros seres hmDU�

que JÁ foram feliz�� e�

m, aguardam teu 1;l!_�,1io pa
ra que poosam voltar' ce

eiedade. Celabora M c....
Jumba Pró Rtitabeledioea�
d� Sr,nde do Lil8EO. .2 r
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€urso de Guarda-Livros em sua casa
Feito e-m 12 mMe8. Escreva a C. Postal 3717 -� S. Paul".

pedindo infsrmações
Sejg tambera nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinh.it'o.

.' .

Dr. Polydero S. 1iiaro
lIédico lIe Hespital de IC'arVlatle 41e

F1oria,.ópoli.
. hloi_ u.. Materlli<la<le

eI,INlo, JUDIO, - DrS'TO(R.
BIOS DA GJ;STAÇAO J; _

PAIro
Does........ orglioe in__• npe·

.w-... do' e<ira4Oe
� àa tireiole e dea>aloo �

i_mas
N�URo·.n:ltAPIA - J:Ll!ICTRe.
eARMOGRAl'tA - :M1tTABOU!'I·

MO BASAL
eon.ult"" cliàriamente 4Ial! tS k

IS h"'S
Atende � a q� lIMa.

inch:�i..., dtor"",te a DOit6.
"Con81lIt'>rÍo: Rua Vitor y,,�, )18.

FOlOe. 78::1
Rf!'Sidbcia: A""nida T� ...

Fone 168

Dr. Sa\'U Lacerda
Médico-eirÍ1r1rÍea óe Olhos -

Onvidos -, Nariz - Gar�a
Prescrição de lentes de eo-=.

Reiniciou sua clinisa>
Consultório: Felipe 5clll11Ht. S

Das lO ás 12 horas. e das 14 á8 li
h,oras -::::- Telef. 1418

Dr. Pa.lo Fontes
Clínico e operador

CollllUlt6rio: Rua Vitor Mei...tee, a6.
Telefone.: 1.-«>5

Consulta. das 10 ás 12 e das 14 As
15 hrs, Residência: Rua Blumeaau,

22. - Telefone: 1.62(1

Dr. Mário Wendha_n
ClInica médica de adultos e erlaxlçao

Consultório - T'rajano, 29 .

Telef. M. 769
Consulta das 4 âs 6 h 8

Residência: Felipe Schmidi 3&.
Telef. 812

bric
Desde CR$ ·300,00 a CR$

metro quadrado
500,00 o.'.

Dr. Roldie COIIIOm I
CIRURGIA GAAAI, - ALTA Ci
RURGA - MOLll:S1'IAII D1t 5:i;-

NHOltAS· - PARTOS ,

Perma<kl pela F.......IdaoIe de v.......
oi"" da U"i-.er";dacI� oIe Slí" J'a.W6,'
eede :fvi a""';sWn1le _ -,.âri0s _ do-
s"rviçe Cirárl'i•., mo P,,",,- Â1Í1'ÍD

Cerrêsa Bete
C""-=gofa ., .,.t__ e ... ......
'''', í� Oe)Jraoole e �, 1Iinli·,.
de, rms, l"'Óf;tata, �, -....

"�;",, e "'"m!""". V...-íooede, �;
ee., ...ariaes t _�

e-.nJt.to: Das 3 M 5 � à
Fel'iJle Sclnaúdt, 21 (a,.. .m �

Paraiso) , T.1. 1.3'98
.�nc9a.: Rua Ji;steves .1'III!iIA,

T"lef. lL. 1'"
----

DR. A. SANTAELLA . �__

U"ormado pela Faculdade Nacio-\
=1 de M�.icina da Universidade;

do Brasil)
Médico por concurso da Al'ISistên
eía a Psicopatas do Distrito

Federal
Jl!x-interno do Hospital Psiquíá
t.r:ieo e UanicOmio Judic�:i.o

da Capital Federal
l!x-intemo da santa Casa de Mi-'
serícórdta do Rio de Janeiro
CLtNIOA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultôrfo : Edifício Amália

}{eto - Sala 3.
�idência: Rua Alvaro de Dar-'

...alho, 70.
.

Das 15 à.s 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. CavakaDti
Qiníca' exdusivamente de eriar.oa.a

Rua Saldanha Marinhe, 10
Telefone M. 732

BOM NEGOCIO
para quem �afde a. Cr' 10.000,00 até Cr$ 100.()()(),OO �nda
e/II'let de 1."1. ao ano eom -recebimento de ;'wos mensais.

Intormeçõe« nesta redação.
----------------------_ ........_-....,

fARMACIA ESPERANÇA
$0 F�t1e6 lHLO LAUS
Beja II IilIll.abA Hri .......rel«Ya

\l'»'i'� 12Mi�•• -*ucelrM - ••� - f'�
iW!ri1!'.!J - .Arlt!IM de�.

.

�!í.lNmlt.tM't.� � 8:u&� �.....,... IIJQ! r�� sHAeo.

Consulte-aos sem compromisso ( :. I
.... ,

Reinisch SIA .. Ruâ Jlão Piito,· 44

A n0$8 Capital vai ser dota
da de mais llDl estabeleeímentr
de ensino e este será o "Colé
gio Barriga-Verde".

Cemi!lilll, Cknat.'j �l.
Meia. dal.:..melhorea. pelpa , ..e �

oorell preça .6-oa:"CASA·t!yIS
CELANEA - Ru.aO. Mafra,

I-·�"
·

.-. '-I ;:i:;�·IS·��;�Q�:.!�;���:! III!I.'·de» .ol'timentll) de oasomirQsa. rlsaadoll. briD'

f
-1 bons @ bOl'CtOil, alllo.õe.,jmc�n::e li ,::n'f.dm�ntó.

• \ !)Q!'G alfoiat�ti que receb '" di ...�to,mcntG da. I
l/lI'" .Uc,t)�'ólJl frl �..�i('a8. /f.. CGi1.iH<l .. ffi.\ CfA.?!T.i\;i,.o"" @L.att"� u i!tcm�o dOR SiU@� Cot-:�0i'(lhlat';l!! do lnt.�iol' ftQ nntldt:l d,fJ Ih·. faa.reC6 Il2IDO �

""V;l:t1"4 IC'.lnt.t"�!. .;l� '(J\Õtn� '})!X: li· ...·ú!P'l Cc)"�lr.:'II't1ilt .. M.ãTRiZ .m f'lo1"ia;n.r1ip@!i!1i .� FILIAIS em Blu ,t!,a."H!t3 '"' Laje., �.-busy, BilIbCKIT5Tt 'Me5t#Pt't5fM!N'Vaa+4& 35M' teMf&g;:e* & AAlJJtU!iI:1IA..,A '''fA'''''''R?'ZIT'!iFR., ;:;g;$M'&'E'wrn:'rrtm:u�__IIII!ISilll'oIaa_I!!i!I!III/II__1IIIII1aóI1IIliIaw-��1Clfi�
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Dr. Newton D'AviJa
Operações - Vias Urinárias -

Dr. Liiu Neves

I
Doenças dos intestinos, réto, anus •

Hemcrrcidas. Tratamente da colite
Moléstias 4ie senhora amebiana.

.consultéri. - R..a Joã. l'i.nbl .. 1 Fisiakral'ia - Infra Ver_lhe.
- Sollra.l. - TelefDIOe 1.461 Consulta: Vítor Meireles, 2.3. AtendeJlesidêneia - Rua Sete de Setembr. diârjameate às 11,30 hrs, e á tarde.
- .F;dilÍci4t I. Â. P. da �Ta) das 16 hrs, em diante Resi<lênciõl:'

Tdef..., ),{, 834 Vida! Jl.a"""" n. " - F_ 1.667
--------�----�---------

TINTURAltlA CRUZEIRÕ
TIradentes 401

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeo=

Profissional competente - Servi� r�o e gar.anUdo.
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Lxpen ente-a t. u8UCJOS,O,
Se ricos quereis ficar
De modo fácil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial
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situaçãO· da Tchecoslovaquia inquieta o mundo»
Estão sendo. unimadas as providências cum as quais o Govêrno iniciará a campallha
de redlçiu do custo de vida. .0 congelamento de preços' será feito pur' estes dias�

sit-uação do mundo
Washtngtnn, 11 (U. p.) - o se

cretário de Estado norte-arrierica
.no, gener-al George rMarshall, qua
lificou os recentes acontecimentos
na Tebecoslováquia , de "reino do
terr-or", advertindo que a situação
do mundo inteiro "é muito gr-ave".

O secretárro de' Estado fêz uma

inusitada declaração aos Jornalis
tas permitindo fossem citadas tex
tualmente suas palavras. Marshall
disse estar muito preocupado pelos
recentes acontecímentos

.

desenro
lados no mundo, assim 'Como pelo
apaixonamento despertado nos Es
tados Unidos, 'exigindo sejam to-
madas medidas. Dano'neres daMarshall fez tal declaração em n� �il li 'Út tJ
resposta a uma pergunta de urn

p &Jornalista, o qual salientou o grau- at'"lan�de alarma imperante nos Estados
Unidos. Visitam nosso Estado, 08 Rio, 11 (A. ;':.) -- Pelo Instituto'

"Acredito" -:- disse Marshall - STS. Raul S. Reis, Dou âle» do Aposentador-ia e Pensões doI$'
Comerciánios, foi promovida uma

{Muniz Gomes Pe iuebe e ação exeeutiva, no Juizo da Se--

I O�cllr José. de Geroie; res- gunda Vara da Fazenda Pública..
peé'tiv<lmen te presI''de-t'de, vice nara cobrar de Sávio A·1meida Ga-:

-

C' ma &. Cia., propr íetárf a da "\baite"
e secretario do entro de Re-

"Casablanca '', a importância de ..

por teres do Paraná ür$ 70.603,40,..proveniente de oon-.
A

.

viagem deeses nOSS08 tríhuições de seus empregados não
colegas de imprensa tem por recolhidas oportunamente.
fim. estabelecer intercembio

.

Foi procedida a penhora dos-
bens Da devedora, que embargou.

com os deste. Estado, e nesse O dr. Oliveira de- Menezes, procura-
sentido deverão realizar di- dor do. L A. P. C., alegou que o fito'
versos entendimentos, afim dos embargos apr-esentados. era dé'

de firmar laços de recipro- procrastinar o andamento do feito.

cidade no exercido 'da nobre O juiz Raimundo de Macedo, em»
, exercício na 'refer.ÍJda Vara da Fa�'

profissão. zenda Púhlica, julgou subsístente-
Registr-ando sua vieite; seri- a penhora feita, para condenar a·

timo-nos satisfeitos em ve-, firma Sávio de Almeida Gama &:

los em nossa capital e faze- Gia. a pagar a importância de ....
C�>$ 70.603,40, acrescida de juros

mos votos para que sua es- de mora e custas.
taâe entre nós seie alegre e

pleno o exito de st./a missão.

•

A',/t �_)

A critica de oposição está para a fidelidade democrática, assijD co
lHO a acusação e a defesa estão para a exata Interpretação da [ustíça.
Critica picuinhenta, critica' jacobina, crítica raivosa, crítica despeitada,
critica de segundas intenções, critica adulteradora de fátos e até de
algarismos, não é crítica: é mistificação é embuste, é impostura, é
enrêdo, é inconsequência, e á traição. Críticos desse porte não servem

G regime, da mesma forma que à justiça não' auxiliam os acusadores
ineptos e os defensores negligentes.

Gritar contra o govêrno, gritar sempre e gritar alto, só porque os

�erros possam impressionar uns poucos de mal avisados, é o que tem

feito, por aqui, os empreiteiros de uma 'Oposição sem rumo e sem des
tino. E porque, no interior da Estado, essas vociferações de grítalhões
grogues vão de dia a dia, perdendo crédito, estamos assistindo, já a

• estas alturas, a confusão que reina nos quadros udenistas.
Exemplos Irretorquíveis da diversidade de atitudes entre 'Os. que,

lia oposição, respondem pela intransigência e pelo furor agressivo e

os que se guiam pelo bom senso, tivemo-los exuberantes há pouco,
quando foram votadas, por diversas camaras municipais, unânimes mo

ções de solidariedade ao honrado Governador Aderbal Ramos da Sil
va e, também, ao preclaro Vice-Presidente: da República, pela sua des-
temerosa ação anti-comunista.

'

Posto algumas dessas demonstrações de aprêço e apôio partissem
de câmaras udenistas na maioria de seus vereadores, nel3,& não inter

vretamos uma solidariedade partidária, mas, tão somente, aplausos 'q;t�e,
de sã consciência, não poderiam e nem deveriam ser negados.

Penetrados das responsabilidades administrativas que lhes pezam
aos 'Ombros, ainda nestes últimos dias estiveram em Palácio, em con

ferência com o ilustre chefe do Executivo, os prefeitos de 'Caçador e
de Araranguá. Daquele recebeu S. Exa, o sr. Governador, especial con
",üe para visitar o municipio que dirige; e com êste último foram re
solvidos interesses entrosados, do município ;e do Estado, em confe
rência que se prolongou por mais de duas horas.

Enquanto isso, o órgão udenista, corroid,o de despeito e surdo à
razão, dt::blatera e blaSf,ema, uivando à lua, no deses.pêro mórbidn dos
amputadós.

li irresponsabilidade, que lhe é traço Inconfundive!, nega-lhe in
te1igência para alcançar a responsabilidade alheia.

A fatalidade ,do destino dará àqUiele 6rgão, em data que não vem

longe, o fim a que faz mérito: o d,e ficar falando súzinho.

LUA

IH O j e
A data de hoje recorda-nos que:
- �m 1543, D. João III aprovou a solução da pendenga de fron

teiras firmada por Vasco Fernandes Coutinho, donatário na Capi�ania
de Espirita Santo, e Pel'o de Góes da Silveira, D'Onatário da Capitania
fIe São Tomé. Ésta é, pois, a mais antiga qurestão de limites, no Bra
sil.

. - em 1,825, deixou o Govêrno da Provincia de Santa Catarina, o Dr.
João Antônio Rodrigues de Carvalho, sendo 'substituido pelo Brigadeiro
Francisco de Albuquerque Melo.

...;._ lem 1878, faleceu nesta Capital 'o advogado Manoel de Freitas
Sampaio, um dos promotores da célebre "Abrilada", em 18·31, resul
tunda na deposição do Presidente Mi'guel de Souza Melo e Alvim.

- em 1881 foi nomeado Cavaleiro p.� Ordem de São Bento de Aviz,
{) n'Osso conterraneo Capitão-tenente João Justino de P.roença, que
veiu a morrer no posto de Almirante.

no Passado

André NilO' Tadasco

Brutal de sangue
RIO, 11 (A. N.) -:-' Verificou-se na Estaçã\) Mauá, Leopoldjna, uma

prutal cena de sangue. Jorge Alves, dt'! 19 nos, ferroviário, depois de dis

clltir com seUl companheiro :de trabálh'O, Pedro Souza, deu-lhe dois vio

'eitos golpes de marreta, matando-o, imediatamente, apresentando-se
depois à policia.

Prestando declarações afirmou que sUJa vitima, desde a última gre

ve, vinha irrita;ndo-o chamando"o de fura greve .e ofendendo-'O com

palavras de baixo calão.

cena
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4 pacUicavâfl do
'98.0. em S. P8ulo
APROVADAS MOÇõES DE
SOLIDARIEDADE AO PRE
SIDENTE DA REPúBLICA
E AOS SES. CIRILO Jú
NIOR E NOVELI JúNIOR
Esteve reunida, ante-on

tem, na sala da. Comissão de
de Finanças da Câmara, a

bancada paulista do PSD. Ao
fim da !reunião, foi dísta-íbuí-

.

da a seguinte nota:
'

"Sob .a presidêncla do de

putado Cirilo Júnior, reuniu
-se a bancada paulista do
PSD no Palacio Tiradentes.
Compareceram os deputados
Cesar Costa, Ataliba Noguei
ra, Costa Neto, Plinio Caval
canti, Antônio Feliciano, Ho
rácio Láferj Gomes Martins,
José Armando e Honório
Monteiro, e mais os deputa
dos Batista Per-eira, Ah-es
Palma e João Abdala, repre·
sentados;
Esteve presente o dr. No

veli' JÚlliorr, vice-governa
dor do Estado, que foi sauda
do, em nome dos presentes,
pelo deputado Cirilo Júnior,
com palavras de simpatia e

louvor ao ex-parlamentar
que, na Assembléia Consti
tuinte e na Câmara, tão efi
cientemente 'defendeu os in
terêsses de São Paulo e do
Brasil..Falou, também, o de
putado' Honorrio Monteiro,
proferiu expressiva oração
salientando os serviços pres
tados pelo deputado Cirilo
Jímior e mostrando que a

união dos parlamentares
paulistas era um dever d.e
patriotismo que ·não podia
ser esquecido por um sim
ples episódio eleitoral, que
não quebrou, nem podia
quebrar o prestigio do PSD.
Usou, a seguir, da palavra,
o vice-govel'nadO'r Noveli Jú
nior, que manifestou sua sa

tisfação pela siguificativa
.

reunião, que determinou sua

presença entre colegas e la
ços de sincero afeto. Disse
que a rennião constituía
nma prova da pacificação do
PSD, de São Paulo, declara
ção que foi por todos aplau.
dida. Por proposta do depu
tado Honório Láfer foi lmã
nimamente aprovada uma

moção de solidariedade ao

vice-governador Noveli .Jú
nior e ao deputado Cirilo Jú
nior. Votaram, aindo\l, os
presentes, uma moção de so
lidariedade proposta pelo 81'.

deputado Cirilo JúniOI' ao
exmo. sr. Presidente da

República".

"que você descreveu corretamente
a situação em sua pergunta no

sentido de que existem grandes e

ceios a respeito dos acontech
. p

LOS. Também existe forte senti
mente acerca dos lmesmos aconte
cimentos e Jnumeras opiniões apai
xonadas por parte de muitas pes
soas dêste país. A situação é muãtc
grave. É lamentável que as pai
xões tenham sido, despertadas até
o ponto de serem observadas",
"É larneutável que tenham ocor

rido coisas como às que acabam de
verífícar .. se na 'Icheooslováquia

particularmente o que 'Sucedeu llI'

alguns funoionários, como a Mass
ryk, ihoje.
"Tudo isso traduz claramente o'

que está ocorrendo : é o reinado do
terror na CDcihe,coslorV'áquia e não
'Um aeontecimento comum devíde
a ação do govêrno do pOiVO".
Interrogado, mais tarde, Mar-'

shall salientou que, quando disse
que a situação era "muito grave",
referiu-se não só ao 'que sucede no'

estrangeiro, mas também ás pai
xões despertadas no próprio Esta
dos Unidos.

l firma 101
clndensda

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

NO l\iIE'ADOvoei PRECISA COLABOItAI·
na Campanhá Pré Reda
-belecimento da Mud. d.
Lázaro ..

- Itio, 11 (A. N.) - O sr .•Julio 1,0'
halo Carneiro da Cunha foi ncm'lea
elo secrebárf o da presidência di:Y;
Tribunal· de Itecurso.

Ca.té Otto t!"adu� qualidade!'.:
Peçet-().7«> seu fornecedor.

M iii Wtip'f'M 848.

. João Nunes Neto Atacados por
um' ladrão'

Faleceu l1a Laguna, ante

ontem, o sr. João Nunes Neto,
conceituado' comerciante e

capitalista. Rio, 11 (A. N.) - João Dutra'

Chefe da conhecida famiUa .I\1<tch,,,do e seu irmão Jalime foram,
atacados por um ladrão, o' qual arNunes e pessoa de grande mado- de f3Jca, e:&igiu-Ihes toldo c

proieção no meio sociallagu-. dinheiro. Os dois i.]'mãos lutaram

nanse, a sua morte causou recElbendo alguns ferimentos. COIrI

l2eral consterl1ação. Qo rumor da luta. arcudiram vários
populares, pondo�se o laldrão em·

Associando-l1os ao pezar pele:> fuga. Mais adiant.e o laráJpio foi alI�
seu passamel1to, el1viamos à caneado e al.gu'ns .populares deratn
familia el1lutada, nossas Sln- lhe tr·emehlda surra, que o obrigou
eeréis condolencias.

I
a ·ser ,sQoQorrido pela Assistência.
T,rata-se do conheci.d° meli,ante
Ino.cêncio Fernandes da Si,lva.

v. S. deseja cooperar na grande obra sooial de rooup�
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus s'ervÍf;oil, dei
xando seu nome na lista d'e Vo.luntários da Ação !:3Q0ial Gaiari
nense, em poder desta red�o.

Houve, há dias, um lamentável desastre próximo à localidade de"
Paulo Lopes. Um caminhão de carga virou e feriu'mortalmente um'

homem.
Bastou que' da trágica ocorrência resultasse um "morto para que f]}o

Diário da Tarde fôsse corvejá-Io, àtirand'O ao govêrno a culpa .de bu-
racos na rodovia.

.

Qual as estradas bôas, com essas chuvas diluvianas? Os da prefeitUll'a:'
de A'raranguá? As municipais d,e Blulllenau, Joinville, Caçador ou Gago,·
par.? A constância das chUlVas ,têm sido tamanha que certas cidades.
e�tão sendo rigorosamente castigadas. Até os vereadores udenistas de

Itajai, por eXlemplo, ,reconheceram que êsse dilúvio já constitue um

caso de calami:dade pública.
Enquanto isso, os construtivos do Diário desrespeitam até o luto que

atinge uma familia, transformando um desastre em fonte de explo�
fações.

E são êsses os que aguardam o acôrdo!

Daqui um c'Ollselho: sentem-se, srs. escribas, que de pé os �rs. vão
esperar plUito e talvez fiquem cansadinhos... Sentem-se! E eflcolham'

bôas poltronas, para evitar calos...
,

GUILHERME TAL
\ ,;:.'
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