
, Os últimos resultados de pleito municípalptauiease' revelam que o PSD venceu em

vinte municípios . e a' UDN em apenas treze. Está, -assím, o Governa'do-r Rocha
Furtado em minoria tanto na 'Assembleia, quanto nos munícípíes.MP ..

-'---==-<::c::z:z:z:___________ •

Em comjerencío com o

sr. Nerêu Ram.os
-

lHO, 1.3 (A. N.) - o sr. Acú�cio Torres manLeve longa coilfel'en:
cia com o sr. Nerêu Ramós, nada ·transJ;)!�ando. Aflrma-se.,. por�r�l. que
o .assunto da palestra f'ói ? caso «ía el�Iça? dC? se�undo v,ICe:pI e��(�::m:
te da câmara que esta em impasse, devido a te�m_o�}a do sr. �ltaml1. .�n
do Requião em ser eleito, o que .e,npontva OP-OSIÇ�O por parte �� ;:nalO
ria dos pares, em virtude dd cspandaloso caso no a,utomo\ el Barone

sa" ..

I
.Jf
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Is reuniões que antecede[am as eleições
da mesa da Camara �

Rompimento' com a Intlaterra
GUATEMALA, 12 (U. P.) _ Depois de prolongados,' ates, o

Congresso aprovou uma moção; segundo a qual a yrop?sta,. a.. esenta
da para recomendar ao govêrno a' ruptura de relações dl�lomátlC s com

a Inglaterra, passe- à consideração da- Comissão de Relações Exter .ores,
'dando-se um novo prazo de 24. horas para um pronunciamento a {�S
peito. Os autores da moção conoordaram em que aSSIm. se p.�oceda, p'o-.
rém Insistiram em que a "Guatemala não póde continuar mantendo

relações com a Inglaterra". Ú deputado Luis GQmai',- presidente .

da

quela comissão'; deixou entrever q�e' a mesma se prO?,unClara pedíndo
ao Congresso que "estude o ron?�nto de r.eI3geos, ja que era prefe-
rível a ímpór ao, govêrno a obrl;g,açao de �·0.X:1pe-Ias., '

. "

A maior parte dos dpeutados é de opnuao _que o mais provável é

que se recomende o estudo da ruptura de :e!açoes por parte do �ovêr
no e outras medidas, com o mesmo. proposJto de recup'erar Behza.

�.' .'

,

Escolhido O lider. -Plenos·' pOderes aO sr. Nerêu 'Ramos'RIO, 1? --; Ama'nl!.ã ..será realiza- norarna poütíoo bandeirante. Quan- sessão seoréta, durante a qual
\ 'foirla a lH'In1cli'a sessão lirepar'atiÍria do lhe perguntar-am, por exemplo esoothido o sr. Cirilo para a 'sua li

pura a reaber-tur-a da Câmara elos se Barros estava realmente oonsü- derança. Os 'entendimentos para a
Deputados, que. será presidida pe- tuíndo um- fu·ndo "para custear a solução derínitíva do caso paulista RIO. 12 (A. N.) _ Informa-se que há dois candidatos para a prcsí�I) deputado rnars velho. Da ult.irna próxima campanha da sucessão estão marchando rigorosamente' dencía da executiva do PSD' unificado de São Paulo: Valentim Gentil.vez coube essa Iionra ao. represen- presidencial. declarou peremptoría- nos limites eonsütucíonaís e essa apoiado pela corrente Noveli, 'e Costa Neto pelos que seguem o sr. CíJante sergrpano sr. Graco Cardo- mente, recusando-se -porém' a en- solução virá sem que o sr. Barros -t-ilo Júnior. De acordo com as. informações, a .prefp;renc�a da maior-ln
soo Caso haja "quorum", o sr. Sa- trar em pormenores'; .

se possa arvorar em defensor da era para o sr. Cesta Neto.:n:ruel Duarte deverá ser elf1ito pre-] "Todo S. Paulo sabe disso",' autonomi-a estadual. Nada será fel- _....-;
.

......__

sidente da .camar� -Fcderal, con- T,ambém o sr. Samuel Duarte to -que possa diminuir São Paulo e

V'
"

20
'

.

.. '..

vocando-,se ti segunda preparatóri.a presidenle da Camara Füdel'al, que os' paulista no seio da- Federação enc·.e·u e ..I ...'.'
,.

mU·nIC·.lpIOS·para ? dia se.g�mte, quando se pro- a pr-incipio se, excusara de fazer
-eederá ;i eleição par-a os demais qualquer declaração, pois pref'ería _

Entre as uãlmas cíncadas do' sr,
" d Barros comentavam hoje os p-ro- . .cargos amesa.. . não falar sôhre a politica de outro RIO, rs (A. lN.) _. O sr. Sigef'redo Pacheco, do .Piaut, falandoO r. II N' I d ceres do PSD paulista o c-onvite v

" .

�onse la " a.mona .0 Partido Estado. rufirmou: I
. . .

a' 'I',epol'tageI�) dI'ss"e que o PSD J'á venceu em vinte municipios. A UDN<:<� I D t que o g-overna( 01' dll'IglU ao sena· , ,Dvvl:J. .emoera ICO r€UnIU�Se hoje ",Com 3J;'rado v;eJ'o a pacitt'icação .

apenas em tr·fise. O PSD elegeu. !,>pref.eito.·Oampo M-aior, estando aI I b -'-k I dor lloberto Taft provável cílndl- "
_,l)ara (e.I' cra·r' sUJJre"a, o.rientaçãD do .PSD paulista porque a hora po- dato do ,ParLido Republicano, em ,eleicão dos vel'-e-ador,es ,sem decl'sao, P91S fOI ,anulada uma urna, fendo<f_o p3..rtIdo cm. relação'á compOSi-1lil.iCa reclama a congregação do�

oposição ao Pr'esidénte '.rr1.1malll1 havido recurso pam o PR,E do ·E�Lado. ,fia0 ,Jas .mesas da Cal�1ara e (lo �e- c�n�lig-ionárioE, tant.os .e [.rio graves á prpsidêmcia dos EsLad\>s ünído.s
'.

'. .
.

ED.ado .p a escolha do b.der da mQIO- suo Oi) pr.óblemas hrasllell'os que
l)a.l"�...

'"',lis,'ital' silo p.aU-Io, J·.á.ten.do re';: p'la'n"eJ"ava'm., um." 'go' Ip·e·
.. ,'

de '

slado:!'la. Antes da r·eunião, o sr. J. G. de' temos, a enfrentar". ,""
�a.cedo ,soarcti, fabndo aos joma- Ini.ciada a reu,nião () �J'. Nel'êu cr·hJ ... _":'",:(,sJ."\os�a d.) poht,eo. !l0rte- .

h�tas soh a pá:,�ificuc.ão dos p�sse- Ramos, citando os esLatulos do P amP(r!cano ,qu� ,se prop.5e j;1,c.8J.t�-r, o RANGUM, 12 (O. P',} _ Afirma-se Uere'm ,sfdo desc'obertos' n.esta
(lJ,?,[as de S. Paulo, declarou' S .. D., que determinam a ohrigal.o. J'�.f���O L\onvll,s em outra opmtu-j capital planos c�rnÚihstas ,Rara um �oIp'e de Est�do _na Bi:rm�rüa, efe-

'.c;udo COJ'feu he)n e P. cortl gran-, riedade fIa "onvocação dos lide- n,da�,. ,
. i- tuand(l-se' a prisao d·e Tha�J�� Sne, l�der, da o:'!'g;nz�ç,ao ?Omulllst.a Bau-

O::,
. il'hni.ll 'Cfl:f), ':i}I.'df';fJ\l6 TlJOstl'ar; l'e& do partitLo ,para traç,a!' os 1'0- As líiC�,Llld8 rQtla� I}u111i,cas ínfa'r- r:0eiT'H Vermelha, ,q\ie a POIICIll ,:mb.a p.rocUl�-a,ndo lla,plalS de �m. ano: '"flOJe o SIlencIOSO habalho de ai-I mos p"I,itico-s rj ·pal'ticút%rÍo& a se.- mam tjU€ I) ;,-l'. A. {lo· .Rarro.s· Ilff'- I ThakJJ1/i( Soe voltara da Chma, onde tst<iDelece! a contato C_qül th"

:gun� meses .. '.ro�o� e�,ncoJTcram P3- rem spguidos, pe,ctiu -a apl'o'Vação de ;parou tl'rl1 manifesto. que vai. 'diri- do regime comunist'à. ali ·l�h'mà�ia.
.

.

' '

.

1'a. ISSO �em eXlge�c.las,. sem

apegaI. um vot.o de congra-Lll'I-aç\ões pela re- gil' á Nação, anunciando que o A policia apr,e�ndeu amda llteratura comufllsta e.sboçando- �s p,Iali mtel'esses que nua Oó' de S. Pau- cento pacificação dos "pf'ssedistas" ,presidente da -Repnblica pretende nos para a 'Úcupaçao de Rangum ·e. de-rI'ocada dn g?verno do I?nmel_ro]0, sempre lembrado no
. entendi-j de ,S. Paulo. Em seguida, solicitou intervir violentamente e mSão Pau� ministro Thakiu Nl\s, o que se vel'IflCU q:uando o hder com�lllsta VIa

illento que esta'belecemosw• ao" jornalistas que s·e retirassem lo. Esse manifesto, considerado co- .iava em "jeep, para Q s·eu quartel genera.t. de, R;angum. Thakm� Soe es-
Logo cm. seguida, respolldendc

_

a' pois daquele momento e·in diante mo simPles exploração politica, se-. tivera muito ativo no ano pass·ado, na Bnmama, quando cheilou a dl'
um JornalJsLa que lhe perguntara a sessão passaria a SeI' secreta. rá energicamente contestado pela's monstração camponesa diante do secretário do govêrno em Ragum.
sÔlbre o. convite do sr. A. de Barro�i .

Terminada a r�Ll·nião, fOi comu- correnlés partidárias dominantes Q-uando ·sua tentativa de rehelião fracassou Thaking fugiu disfarlfudn
a um elemento hg'ado ao sr. Noveh, meado 'que o Conselho Nacion,al do nesse Estado, em frade budista.
Jnniol' para ocupar a Secl',ptaria <m' Par'tido Social Democráti<co resolvé-

"Educação, o sr. MaJedo 80ar(;8 arirJ1l'a,.por PI'Opos.ta..do 'sr. Cirilo, efe�i- Quando voltar o sr Jose' A'me'r'lcu A 'l"onferenc".ftmau: vaI', 1)01' unammldade o sr. ACLlI'CIC At ..,"A rt'Sposta ao governnc!oI' sel'á 'I'ol'I'E','na Udélailca da maior.ia. Fi·l .• d. -6.1' ,',
dada ainda �oje em S. Pau}o pe�õl cou resolvida ainda a rrcondüção lUO, 1-2 (A. N.) _ Segunda declarações do sr. Nel'êu Ramos, a e oogolaüepuLado Joao Gümeb Mar!!'llR �"J-I das mesas da, Cam�r!1 e do �endo escolha do nome do quarto secretário da Câmara ,está d,epen�eudo da Rio 12 (A. N.) ,_ O Ministério1�0 m� ·llom � do 81'. Nr;�l}h Jll'Ill�r' 'com o�r, Jose AI?-erwo: 'Pr,esldente comhinação com a UDN, que só s.erá feita com � che�'ada a.o R:;o do sc- das 'Relações Exteriores tem receJ<, sento negativa,. pode e�Lar cedo I da Umao Democratlca Na.cw�'al, e o nadar José Américo. Alguns líderes do PSD relvllldlcam o cargo par" bido diariameI1<te os membros da.soiJcll�do a.dlZe� se n sr. A. de sr:. �.rtur Be�·nardes,. do P�rLldo. Re- o PSD. delegação brasileira que irá a Bo-�a.ITos J� ,haVIa feJto aj.�? ,;Jm yl:e-I pu:bnc.ano, Essa deIJ�eraçao fO.l to-

_" _ li goLá sob a chefia d_o sr: João l'i,e-J:llZO .?o �SLado.,
o e.mbaJx.adOI 10)1 n�ada em �?ns0.naI1<CJa �om o eSP1- Nao Ingressarao na' U O N ,'es, l'.epres.eht.ar

o BraSIl na nona{)a�,e�Ol.ICO.
" f "

, ! �'It�O, qu� Pl("s�d,n� � �laDoraç:O �ol _
Cü-nferêlllcia inter-americana, a ins-Ja. Ou melhor, J?l e, en.ele jaze! ! .�Ol do lI1ter,par LIda�lO. Em relaçao e • �

talar-se a nrimeiro de a;bril ViD-0. Congress.o �ural e. :�xem.plo h-, a segund� vICe-preSidente, o�upada RIO, 13 (A. N.) _ O sr. Melo Viana desmentiu categoricamtenle douro. -O C·hancel.er e os membros':Pl'CO .. O <pr?pno prc_slCtent.e da He-j <1tua1�el1Le., p·elo �-r. Al!a-m�rando
que pretendam os dissidentes do PSD de. Mina's ingressar na UDN. Os da delegação têm prosseguido nospUbl.lC,a a de se ?,poe .. _Na ve:rdar1,�. R.eqUlaO, fiCOU ass:utado que CR- di'ssidelltes continuarão no PSD, inclusive o .sr. Carlos Luz. estudos sõ'bre o tema da, co.nferêu-esse CongTeSS? vJsa. ,fms ielel-torals bm aO"Parfido :Soc.Hll TNlibalimsta. � cia, ba.�ea_?o, E'm ynl.ldOS fello� pe-e 11.enhl1ma outra COIsa. AAm �lSSO a êle yorr;;peba mdwar o nome pa� a

C Ih' N 1-' I di PSD la comlssao pr·esIdIda pelo embar....:C,sta ��ndo �lsado pel.os con:�l'IllsLas, o cal'go. Recomendou o �r: N,ere1J ouse o BC ooa ..' • xador Hildebrando Acioli;--"-,Ips Ja havJam quendo, alIas. j)1'0- R.amos que. os seus eorrehglOnarmS RIO, 13 (A. N.) _ -Nêl'eu Ramos convocou conselho nacional' PSD!mO'Ver um mo.vimenf.o camponês votassem no candidato apr·esentadc
para próxima segunda f,eira\ . ,semelhante, mas ·foram OiDslados. O prlo ,PST, argumentap.do que o re-

govCl'nador apenas a,pl'ov-eitou a f·erido partido se tem revelado um
idéia". grande alia.do do PSD., prestig,ian-
Palando também sóbre a lei de do o presidente que o PSD elegeu

"impeachmenL", que dever,á ser vo- v'Ütando de acôrdo com o PRD.
.

tada pelo Assemlbléia ipaulista, o sr. Quanio á quarta secretaria, c
Macedo 80ares assegurou: Conselho Nacional do PSD resol\'eu
"É pr.eciso dizer ·que a Assem- conceder pIen.os poderes ao sr. Ne

b1éia votará uma lei de "impeach- rêu Ramos pam entrar em enten�
rnellt" de modo gera:l e 'não parti- di.mentos -com os lIderes da UDN -€
;culari,zando o 'caso do sr. Bal'Tos. do.. PiRo Salbe-se porem que o can
�a realidade, () ,Congresso N3IcionaJ. didaLo a ser esco�hídb pe'lo,s lidei.'es
.é que deve elaborar uma lei a _r-es- é o sr. ',Rui Santos, "ud·enista" da
peito, isto é, definindo os QJ!imes da ala J.uraci Magalhães, af,im. de quê
,t'esponsa.bilidade do _ppe:sid,ente -da as decisões da mesa venham ateI"
Republwa. Esta leI servi.rá de mo- realmente o canátel' interpa,rt.idá:'"
dela ao fixar as.· responsabili.çlad-es rio recomendado pelo regimento
govel'name:ntais. Depois entao os interno da Camara ·Fet:l�eral. Poss'l
Estados que ainda não tenham le- . ..vfl)ment� surgirá outI'O candidate
gis'lação própria 'fe\1'ativa á·· maf<éria .do PíSP pára. esse cargo, já que 1'a
<s'eguirão esse modelo. São Paulo Iharam t&das as tentatirv3.s do sr.

. aará assim, tanto mais que já ha- Juralldir Pires Ferreka no sentido
via I.entado"regtilar o aS-SUlnto" na de: Se. eleger para a' primeira s'ecre:'
<carta. estadual.". faria; 'MaS, esse será m.ais: um es
- Na ,parLe que, /f.Q'h Ünpugnada fôrça. perdi{]:Qo.: dos. represen.bantes

pelo Supremo? - perguntou ,um "ademan'stàs",' pois :qeste momen
.repórter. .

.

I' ..�"' i, lo, .levado ern�ç:onsidf(racão o ·est-a-
Exatto. CaJu tal faILa de l.labili- do de' animo geral contra Barros

dade agiram os constituintés que o· PSP não' <cons'eguiria nenhum
a impu.gnação se impunha. De mo- êxito em mais essa tent,a.tiva de le-
.do como estava Ifeito, o governador var 11m pouco de alento aos seus O secretário geral do Ministério
!não poderia nem espirrar que peu- <correligioll'áriO$. da Guerra, general Edgar do Ama-
deria o man.dato" __ concluiu o sr. Ao terminar a reullião do PSD" ral, tom'an�o conhecimento do qwe RIO, 12 (A. N.) _ A bancada do PSD de São Pauio 'reúniu:se cob
Macedo Soarp� 'éni 10m de piJ:herHI. (h'pois de eleito o Hder ela maioria

ocorre nesta capital, pediu infor-. a prisidencia do sr. Cirilo Júnior, e de-u dencia das ·r-esoluçõ·es tomadas.
-Outras declul'a<:,ões do procer pes- a bancada ''])essedis.ta'' de S., Paulc nas reuniões do DiréLorio Nacional e dos deputados qne apreciaram.sedista se revesLem ·de grande im- manLeve-se, juntamente com o sr. mações. Respondendo, o tenente-co-

novas questões polític::\s de illtere,sse do Estado. O .Sl'. Nbv:-eli'l JÚnio:c. _

i'orLan�ia íPari;l _coJ.!1:preeHs-ªCl _do 1li:l": ;rpsQ Çrl;.r19� de A1.a.º�º Soares, �ill ronel Uanuel Santos .confe�sou que n-ªo çompª.r_ece_u ii, eS.8!l reuniªo. r.
.

�

'.
.

can'didatos:·

.. 'Sei� .oficiais éstão. como instruto
res, 24 sargentos como monitores.
havendo ainda um médico, dois
dentistas, uma banda de música ·e

um côro orfeóniC'O.
,

As' praçaS do' E. M. I. são apenas
50 e � 'chefe do'Estabelecimento re-

não havia nenhum dispositivo legal
que pudesse incluir os funcionários
civis dentro do regime militar; Tal
atitud.e fôra adotada, visalJdo' ades- A .

��Ira e trl'gAtraI' todo o pessoal que trabalha no tJtU .

, V
estabelecimento para.o càso de per� .Ri, 12 (A. N.) l.i.o,. -Noticias proce�
turbações da ordem, que êle

nã01
dentes de, Pelotas ,inform.am: ,que a

consider.a•.
remoto, dado o

'''ambie.nte
safra de tri�o aJingiJft no Rio�r�n-

,.

b de do Sul a mal's de quatro mllhoes.de ef�rvesce�cla e Slt otagem em de sarcas, s�ndo o (}�real <;le qllali-.
que Vlv.emos. " ';' dade S1:1penOr ao tfl.go a.r�enttno ..

AdvogadQs presos

Recife, 18 (D. P.) - Por deter
minação do tenente-coronel Manuel
Santos, che11e, do Estabelecimento
Militar de Intendêneia desta capi
tai;. funcionários civis em exerc�cio
nêsse departamento 'estão sendo
submetidas a treinamento militar.
São cerca de 200 funcionários atin
gidos pela medida.

Rio, 1.2 (A. N.) - O Conselho da
ordem dos advO,gados do Brasil
aprovou a indic�ção do causidico
Luiz Wern�ck Ca tro .para a defe
sa do:? .advógado� ré"8os. '

Militarizou fucionarios civis

t '("."
..
' ._.

•

1.... •

I 1;1;

o
\.'/ .. ,' I,Na .

'. II
: 1,ler,la;�'

,

solveu militarizar: os funcionários
'civis, para proteger aquele patrimó
nio dQ Exército, avaliadu em 120
milhões de cruzeiros.

,

';'LONDRE(::j, 12 (D. P.)·'� O! Almi'l"antado anunoii:fu qoo'o cruzador!
"Nigéria,;"rr:iand-â:do' a· P.orLe<'SUmleY no auge da disputa ,sôbre :as ilhas'
Falkland, está de volta à· sua bas·e. em Simonstown, na Af,r,ica, do, Sul ..
A chalupa britânica "Snipe" conLipua !las F�Il}land.

.
,

Reunião di "Blncada da' ··P.S�Da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o A B C do Associado
5° CAPíTULO

MAS NÃO � TÃO r-ouco AsSIM
Como ja vimos, o Instituto paga, às vêzes, auxílios pequenos, por

,que, alguns associados ganham pouco e a contribuição dêles é pequena,
de modo que êles só podem, mesmo, receber auxílios pequenos.

Mas já sabemos que a lei. fixou um limite mínimo para os benefi

eíos e que, por isso, não pode haver auxilias muito menores do que o

salário mínimo,
, '.

Além disso, há muitos casos' de auxilias mais ou menos altos.

Também há casos em' que o associado paga, sua contribuição du

rante um ano só, ou pouco mais, e fica recebendo, durante muito tem

po ou durante a' vida inteira, um auxilio que é maior, num mês só, do
que o total das contribuições dêlet fica recebendo, �,ainda deixa um

auxilio para a família quando 'morre.
'.

Sempre que recorre ao Instituto, o associado recebe num mês só

mais do que paga durante um ano inteiro; e o auxílio mensal, maior

4ue as contribuições do' ano' inteiro, é pago ao associado enquanto êle]

fica sem poder trabalhar ou até o fim da vida dêle, e a família ainda'

recebe pensão quando êle morre.
, ,UNS CASOS. INTERESSAl�TES

,Vamos', ver agora uns, casos que ajudam a compreender que os

lJenef1cios não são tão pequenos como constumam dizer.
Os exemplos são de vários Estados, pois o Instituto ajuda o operá.

do na Brasil inteiro; tanto faz ser numa capital ou numa cidade gran
de como' numa pequena localidade do interior. '

Vamos ver priinciro um caso do Norte' do Brasil. Em vez de dar
o nome do associado, vamos dar' o número dêle; e nós já sabemos
.que o número do associado é o número da sua Caderneta de Contri
buições. 'O' associado 3.691:542,' de' Belém, Pará, trabalhava na índús
tria há muito pouco tempo e contrlbuía para o Instituto; com 19 cru

zeiros por mês, cril'média. Depois de contribuir um ano e quatro' me-
. ,ses e pagar, ao todo" 301 cruzeiros, êle, adoeceu e não pôde; mais tra-

,

balhar, O Instituto, então, . está pagando; a êle um auxílio 'mensal de
" �- ",' ..

'

.

..25.1 cruzeiros; cada mês êle recebe pouco menos do que, pagou duran-
te todo o. tempo em que estava contribuindo;, e fica recebendo. até
noder trabalhar outra' vez, ou até o fim da vida.
-

Agora um caso do Sul. \IJI�l 'tr�balhador gaúcho, o 'associado
1.786.421; de Caxias do Sul; pagou só doze contribuições, num total
'de '1.200

.

cruzeiros, e agora. está rec�bend1()
.

um auxílio de 1.254 c�u
zeíros. Num mês só" êle recebe mais do que o total das suas contrí
buições. gexempÍos assim são muito" COJ);mllS; o Instituto sempre pa-

ga mais do' que recebe.
. ,

.
.'

O INSTITUTO PAGÃ MAIS DO QUE RECEBE .

.. Em primeiro,.)ug�r, o àuxíli? -:do Instituto é muito mais do que a
.

eontríbuíção do associado; depois, o associado pode contribuir um ano
6Ó I'! ficar recebendo auxílios durante muitos anos, porque o Instituto
J?aga q, benefício até o fim da vida do associado ou até êle poder tra
balhar, e começa a pagar outra vez se o associado tornar a adoaeer ; e
€i associado ainda deixa pensão para a .família quando morre.
'Há muitos associados que contribuíram um ano só

-

e estão Tece
bendo .auxtlio 'há alguns anos, vão cpntinp,ar �

I receber enquanto não
puderem tràhalhar e ainda vão deixar pensão.' ,

.

Como nós já vimos, sempre que recorre ao Instítüto, o associado
:recebe por mês mais do que paga durante um ano inteiro.

Devemos prestar muita atenção a isso, porque constumam dizer que
o Instituto paga menos do que recebe, quando nós estamos vendo

que não é bem assim e que a coisa, até; ,é muito outra.
N{) Estado do Rio, o associado 4.343.721, de Friburgo, contribuiu

durante um ano e um mês; êle .pagou ao todo '418 cruzeiros; agora
não pode trabalhar e está recebendo 410 cruzeiros por mês; assim,
logo no segundo mês êle já tinha recebido muito mais. do que o 'total
das suas contribuições; e o auxílio do Instituto, como nós sabemos,
continua sendo pago até que o associado �ossa. trabalhar outra vez,

ou até o fim da vida' dêle; e êle ainda deixa pensão para a família,
O associado 5.296.347, de Jaú, Estado de São Paulo, também era

muito .novo no Instituto, pois também só tinha pago treze contribuições
Quando ficou sem poder trabalhar e começou a receber um auxílio de
549 cruzeiros por mês. O total das contribuições dêle era de 548 cru

zeiros, isto é, 'menos do que o auxílio a que êle teve direito e que vai

ficar recebendo enquanto precisar· dêle.
Todos êsses exemplos são casos verdadeiros. Nenhum dêles é in

ventado; se fôssem o Instituto não poderia dar o número dôs associa
dos, isto é; ? número da Caderneta de Contribuições dêles; e só não
dá os nomes porque os associados poderiam não gostar,

'

E assim nós estamos vendo que o Instituto também paga auxílios
bons.

:E:sses caso� todos mostram o segúinte: o Instituto sempre paga'
:mais do que recebe, pois uns ajudam os outros na previdência social,
porque todos 'os associados pagam contribuição mas nem t'Odos preci-
sa."l1 de recebe�. auxilio.

.

MAIS UMAS COISAS QUE' CONVÉM SABER
.'

,,, O valor ,dos pagamentos de benefíoios feitos pelo Instituto,já passa
.

;uuito ,rle um bilhão
-

de cruzeiros.
O Instituto paga, por

!:lIa,.
perto d.e dois

milh.
ôes de .çrll2lC'iros (-doiSIJl'lil rontos), em auxilios e pensões. '. . .

: . 'rodo dtà o Instituto .concede bem m�is d-e trezel)i:os I be1iefrcins
·�VQs. ,.' "

_

'
..

, .' ,1\(nito'mais de duzentas mil pessoas estão :recebendo benefietos "

dt> IllSti�; essas pessoas �ão os operários que não podem trabalhar,
e. os parentes .dos qUe morÍ'ernm. lIlais de duzentás mil p�ssoos q'Qer
dizeI": a população de uma gra� cidade:; muito poOOas cidades . ,!lo-
Bmsi� têm duzentos mil·habitantés.

.

,

DeVemos gravar bem tud& issO. para podernms f� sabendo, di�
:rei1o para ,C;>llge ,é <rue vai Q nosso, dipheiro � o Institu�o recolhe.' ,

, ·E· também par� ,ficarmos ,sabe� que podemos' espe�r. algUma
«loisa do D�, In��itnto.. N� é muita coisa e- ,nós já 'vimos que não, '

�1e ser, mesmo; em to�o:_ casp,' iâ serve inuno.· porqtte "antes pouco
..dó QtW. nada". .

.. ,
.

Mas nós estamos 'Vendo que- D'ãÓ ê, tão pOtreel' aS$i.'Tl�

{) "Colégio

BarrJga..�"'1
Sequenis. ficar ricos

.e�tá oonstruido tt 'Seu :m'a!est� De modo fscil e legal
80 prlMio e aeeessita de sua Fazei hoje uma inscrição
�� oo,,;tJ�, ' :1�"",..
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o Novo Método ZENhH dê To,car 'Discos'
A

com DACO SONORO "COBRA" RADlON!CO •
.

Trocador d. Discos RÁPIDO-SIUNCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e' umidade. Proporciona excelente recep,..
ao de onda média e rádio de onda curta
Internacional na ex�nsão, de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime Q,
ruídedesagradavel de raspadura ou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

..

Troca 12 dísees.de deli
polegadas, ou ifr· díscos
de doze polegadas em

lU segundos cada um.
O Braço SODOl'O "C0-
bra" pode 5C deixar
eair ou raspar nlilll dD
c:oa, acm causar dano.

.

(

• I
�--------��--------��--�'
.; .... ,.,_,. ...... .;.... lo•.,., &ct.t _

,

...,
'

• :'"t

Distribuidor Exclusivo
.

Z. S. BATTISTOTTI'
Rua Fe1ip_e Schmidt. 34. - C,aÍlI:a Podai 173.

F1orianop6lisi -- Santa Catarina

Mais
..

UOI· suicidio eOl . rraga llc�!�!�! �!}'!�!.�ter
PRA;G�, 12 (l!::P.),_...,. Policia dístrítalde Mora�ak:a anunc;ou que Tratar nesta redação.o )s{l6r�taFlO da seçao Io�ai do par-tido nacional socialista, Joseph He- __ . .:__

r?t, suicidou-se .na priSãO.i depois d� haver confessado su� partiCjp�-1 A Tintur.a:ria. Cruzeiro é a que
çao ll�u'Pa conspiraçao c��ra_o govern_o. As mesmas autor-idades p�h- melh me Serve_ Tiradentes,C,lRIS Informam que a coafissão de Joseph 'envolve os nomes de varias ,or

(UI
personalida4es de .seu, partido. "

.. •
r �2. .

. r

II resistem,a4� pflsijUlsa. '1i�
..... ';!\))I

�::::::::::::::� t;G1J\ sempre o
'01' equ\ltbrt<> E o seU �;::::::::::::::::::':""':.::::::::::.:.�: jaze1flo• cia, 1]'1.(1\ a1'e ! :.:.:.:.:.;:::.:. A:::�::::::::::;::) '''01' o,pare:n .�o! Co1J\P

1" melhor �::::::;" . ;:::::��.:.:.:.:.:.:,:..,. ,ne.'· EXo,lIõ',... , qua ... ,-," .':.:-'..�

Etf)}ii ve1J\ ,neth�r: 'o lhé i1\dicara.
(1ra. preSeflites., ....::;{fH:

. ,

, ') - , Std. 317

. �

... �. ,( \\.
.

.. I,

I

d;,'I

...

, l'

!' j

.;,�-�' tin� que ,'resi.te
;. � CJCÇQO cIO.tempo'. da ág",,�1

'\'
.

,,"l_,r. , I'

J••�'��e: �KRIP"6 compos.ta de
:Jnl1'ediénte� 100% quimiC1llllente pu* ,

�; é extráordinàri�eate tinida, não
, deiXi '�éC:iime-irto. e seca com rapidez.
N�.ój '

..ta�â( <! &ç9 ai' pmu
.

Comuna
Ilem 'o' 'deH2ad'o 'mecanilmo fe .e-
euro .ti'pô de' cabe.ta:-tinteiro.'. " '-"

Representantes exc:lustY0II
.

para o :BJ:851l:'
.

a,.' tGOSYINI
" elA. ..TO,A.
li'Ilial de. Porto Alegre e

Posto de consertos
Rua cios Andradas. 894

Porto A;legre
��

I'

"

,
-'-SH'EAF,F,E1($-.

I G ;6t4 que etç,..* .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESEMBARGADOR HENRIQUE
FONTES·

A efeméride 'de amanhã, assinala
o aniversário natalício do desem

hargador Henrique Fontes, figura
de relevo nos nossos meios [urídi
cos e intelectuais Associamo-nos as

homenagens que amanhã lhe serão

prestadas.
DR. 'IVENS DE ARAUJO

Comemora seu aniversário na

data de amanhã, o sr. dr. Ivens de
Araújo, advogado no Rio. IÜTZ hoje ás 10 horas da manbã
Pela auspiciosa data será êle mui- Matinée da Petizada

to homenageado ho vasto circulo de Jornaes _ Shorts _ Comédias
suas relações. Preços: Cr$ 2,00 1,00
PROFESSORA ALArDE SARDÁ DE Simultaneamente

AMORIM IUTZ .hoje á 1,45 4 6,30 e 8,45 hs,
Vê passar hoje o seu aniversário ROXY ás 7,30 horas

natalício, a exma. sra. d. Alaide Sessões Elegantes
Sardá de Amorim, professora do Vivicn Leígh - Claude Rains

Grupo Escolar Modêlo Dias Velho Stewart Granger
e espôsa do nosso particular amigo CEZAR E CLEOPATRA

Egídio Amorim, alto funcionário ROXY hoje ás 2 horas
da Caixa Econômica. Tieté - Nacional D. N. - Keil
A distinta aniversariante que gosa Curtis _ Big Boy Willians

de geral estima na nossa sociedade, O LUAR DA MINHA TERRA

receberá as homenagens que é me- GENIQS FRACASSA:DO)S
recedora, as quais juntamos as nos- Continuação do seriado

sas mui sinceras felicitações. O SEGREDO DA ILHA DO

TESOUJW

Com quasi 50 anos de experiências e pesquisas
no preparo de produtos químicos para irnper
meabilização, a Sika Ltda. pode oferecer aos

Srs. Engenheiros e Construtores a mais com

pleta linha de produtos e tintas imperrneabtll
zantes -- famosos em todo o mundo. Seu' uso

impõe-se em tôdas as constru ções on-íe a água e a
umidade possam constituir um.ameaça á sua soli

dez, Peça-nos informações sôbre nossos produtos.

1 SIKA 1
=:
".

SIKA 2

SIKA 3

SIKA 4

SIKA4HA

PllSHMEIIT

IGOL·

IGAS

CO�SERVAno

BINDA

PURIGO

tOARA

}
,

,

Impermeabíl ízante de pega
normal.

Impermeabíltzante de pega
ultra-rápida.

Acelerador de pega para
concreto.

Impermeabilizante de pega
rápida, especial para tanques
de óleos, gasolina, etc.

i .

•
II
&

.... .: -

Impermeabilizante de pega
rápida, especialmente indic.r
do contra a ação de águas
agressivas .

Para melhora, as díversas
características do concreto.

Tintas, betuminosas, proteto
ras para concreto, ferro, ma
deira, etc.

Massa elástica para imner
meabilízação e calafetagem.

Tintas impermeáveis, espe
ciais para f'lchadas. paredes.
internas, telhas, piscinas e

te.hados, Em côres diversas,

Para fixação de azulejos.

Aumenta a resistência ao des
gaste das superfícies.

Tinta de super-proteção, re

sistente aos ácidos e c 'tTOSI

vos. Substitue os azulejos.

\

:1
l

!
J

j
I

REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL

Vendas dos produtos SIKA em Florianóp(Aí�

flrOM Te \\1aDJ
Rua JoinvillejAvenida Rio Branco

Caixa Postal 115
FLORIA1\TOP0L!S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Des:meniiu
ISantjt<�,o 12 (D. P.) - O presi

dente Videla em entrevista coleti
,,<:1 aos jornalistas desmentiu "Lô
das as ver_§iões" sôbre uma possível
remodelação de seu ministério
acrescentando que foi ütpossive]
organizar um govêrno de união
social. porque o partido socialista
.declínou de participar do mesmo
O presidente admitiu que si, mais
tarde, "os partidos democráticos
conseguirem unificar seus pontos
de vista "terá êle üe examinar a
nova situação que vier a ser cria
ela.

�-------------

\

Trate das vias
, resplratorias

4 ��O�E�8T����O=-�D�o�m=l�n�l=o�I�4_d�e�M�a�f�(�O����'=9=4=8 _L,�------------------------------�O���S�T�A�D�O:-�Do�m�ln�g�O�1�4_d==.�M�a��C�O�d�.-��.�4�8------------
5
__--a,

A. Bronquitee (Aamatica.,
Cronicos ou Aguda.) e 011

suas manifestaçõell (Toaae",
Rouquidão, Catarro., etc•.• l.
assim como a I GRIFE3, .ão
molilstias que atacam o ap"
relho reapiratorio e devem
••r tratada" cem um medi
camento energioo que COJll
bata o mal. evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elemento. anti..e
tieOli, peitorais. tonrooa. recal
oificante. e modificador" do
organi.mo é o remodio

indicado.

,

JA CHEGARAM •••

/

..

Procura hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bõas farrnacias

e drogarias.

e ,estão à

SUA DISPOSiÇÃO!
'.

único motor de popa de 2 tl�mp"s
com válvulas de admissão
mecanicamente controladas

t!lOVOS /H'OlVift:S/ Um de 6 cilindros, comp}e
novo, e 2 novos poderosos V-S. Até 145 cavalos de

Ii!OVASCtle/�E.st O confôrto de um carro de pas
Ford oferece agora um novo' tipo de
que a isola das vibrações do chassis!

NOVOS '�I/I$�7$/ l\íais reforçados do que nUl1cal�
eixos, nova dteeção, novos frelos. Tudo novo!

41OVOS ?h�;í:4N#as
6

Irn-Iutndo os dois mui

iui�hõ!'s Ford até hoj
t�'ul'd,o",! Pê--!} bruto

tOIl.c1adi!-"'! F.eios de

polegadas ] 5 velocidad

oferece!

-

Maior duração! Ainda
•

ma capacidade de 80

novos caminhões Ford
lharemmais folgados,"
te, com menos esfôrço,
Por isto, os caminhões
construídos duram

Os novos e grandes caminhões Ford
1948 são revolucionários não só

por serem completamente novos,

mas ainda porque são o resultado
de um comprovado principio de

engenharia mecânica. Da aplicação
dêste princípio resultaram os ca

minhões Ford super-construídos!

Maiores. usos! Essa capacidade de
sobra dá au caminhão Ford para 1948
um número maior de usos permitin
do-lhe suportar mais pesadas cargas.
Os novos caminhões Ford-1948 não se

restringem a um só tipo de trabalho:

topam qualquer parada!

Refôrço extra! Tôdas as partes vitais
de cada um dos novos cam inhões Ford

para 1948 são construídas com refôrço
extra, isto ê, super-construídas.

rmite aos

948 traba
fãcllmen
desgaste.
948super-

Renunciou' o: cargo
Buenos Aires, 12 (U. P.) - Va

ladir Suchan, pr irneiro seoretáríc
da legaç.1.o da 'I'checoslováquía
nesta capital. anunciou haver re

nuncíado a êsse cargo. Em decla
rações publicas fomecidas aos .jor
nalistas, o diplomata tcheco disse
que mais quatro Iunclonárlos da

legação tornaram ,{ mesma resolu

ção, que foi precipitada pela mor

tel de' Jan Masaryk- Deblarou Su
chan: "Minha conciêncía orístã
não me permite ionlahorar com um

regime Imposto por uma minor-ia

partidárra, cuja ideologia � dife
rente da que orienta a maioria dos
tchecos e contraria a todos os prln
cípios dos direitos humanos",
.................................................

Vende ..se
Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

)t • • •• • •••••••••••••

Ne-,'võSo.etim:
lados

•

Provocam
, Neura,sthenia

NAO DEIXE QUE o EM·,
CESSO Df T'RABAI.HO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O

CANSAÇC PHYSICO
E�INTEllECTUA,l o
LEVA'RA', fATAlMf�.
TE, Á' NEURASTHENIA

os famosos

ALTA

VELOCIDADE

MARCHAS lENTAS

PARTIDA IMEDIATA

fÁClt. OPERAÇÃO
E MANEJO

UNHAS

AéROD1NÂM1CAS

o
.1

Tudo isso significa: Ford é o melhor caminhão do

conhecê-lo. Somente os caminhões Ford são s:.;:,u,J;.;:;.;........__..;....

f ()s primeiros symptomas da

llleurasthenia são geralmente a

.
'Ínsomnia. pesadelos, írritabili
'dade. dôres de cabeça e ner

I vosismo. Ao sentir quaesquer
,

destas manifestações prevtna·
; lIe

. contra as suas conse9uen·
cias. Trate-se immedia.tamen
\te com um remedio de eífcito

\p�sitivo e· immediato.. Não
\tome arogas perigDsas. Vigonal
lê o remedio indicado pB:ra
(qualquer caso de neurasth.ema.
Vigonal revigora o orgamsmo,

'restituindo ao fraco as forças

perdidas e a energia da juven
\t:�de ãs J>essôas exhauridas.

.7.i\�4 •

i\fi!Íonãi :

"t'fOI.TltrDCA E DÁ SA(U�E
!.!lli!L'iíl,lrl9$ MVI� � rRE:íTAS � 5. �(;,,;Io
���U� • .!OI.M,...........;._....l...._��
.swb'c' t

"

Agora, Martin - o fornoso motor de popa norte

americano - está à sua disposiçõo, pois .ocobcmos
de receber dos EE. UU. um apreciável sortimento!

Aoresentcn:2\o Inovccões verdadeiramente revolucio

t'i6rios, MARTli'-,1 impõ?-se como, um motor de popa
de o�to closse e perfomcnces qucse que inacreditá

veis, entre as quois, bcstorio apenas uma para OO�

sógrf.-lo defil:H1vamente: o "seu ccntrôle mriomético

de mistvro ", cue proporciona extraordinária econo

mia Dor in ermêdio de suas' válvulas de admissão.

p�mt'ltir:do não só a emcdonante sensoçêo das a:tas

velocidades cerno também a cossibilldode de marchas

lentíssimas até de uma milha horôrio.

Capacidade de sobra! Êsse refôrço ex

tra em cada parte vital dá, aos novos

caminhões Ford, capacidade de sobra,
O que significa duas vantagens eco

nômicas muito importantes! FORD

PODEROSO

LEVE'

...·odê1o "60"
7/2 H. P.

, I!,,::;�;;-�� lhe oferece, além de
, (; ii j:;.ijF.z.lA.'-:"" tudo o quo o sr, exi-

ge de um motor de popC', AI,\IDA

muitos outras iriljJor/on/Íssimas cora te

rlsncas exclusivos.

c�n:raRlsnGAS EXCtUSiV�S
D�S MOTDUi$ uE POPA

Em' estoque para pronta entrega:
M<:ldêlos 1/40" e "60'1 ,

A Receber Modêlos: 1/2011 e "80"

e Vá1vubs de admissüo mecanicamente contrófadar.

• 360 gráus de ;otc:çõo em torno do -ei):(o. - OAorcha rF.J " 1

� DjSp�'�lffVO quo permita o �xCJf(1 posição vertical do rnn-

tor, norodo ou em mcvlmen tc, medbnte sjmp�f;fj ll').rça.':.t'
de uma maçct1e"a JoccJ.iz�Jda em luga( hem íJC..;.33í1te1.

.

ti Ccrqento com};inodo de tampa do n."'.;erv � t(:r\ú de 'iJ"l'"

so/in 'I respirad..:>t.:ro e "clips" com doi!' p;P�:IÇ. i:�b(e5-

soles;,\ s para even1uo:s !'ubslituíçõe-s.
.

8 Confri3{es cen�rollsados..
.. Dispo:..ttivo que permite levar a parte ;n!eff(')!" da mo1'alf

paro dentro do barco, sem soft6·'0 da popa

{O Sistema de partida automática, embutida,

Neqocio de
... -

OCaSlaO
1 elevador WAYNE para automoveis

2 talhas para 3 toneladas
1 maquina de lavar
Pra teleiras, balcões etc ...

Tratar ,na GARAGE D E L,A M B E R T

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O BRASil:

y;
w= - -

. -- _... ,

.. LDI:i!IIII ,

�RAM MOTORES S.A.
Praça da República, 58 - Telefone; 6-4078 _.:. São Paulo

EM EXPOSiÇÃO { Praia do Flamengo, 244-A - Telefone: 25-0884 - Rio de Janeiro

Rua dos Andradas, 1546 - Porto Alegre

Escritórios Centrais: Rua Barão de ltopetlninqo, 273 - Telefone 4-4571 - São Paulo

_____ Ainda existem localidades onde não dispômos de Representantes.
_�---------- Dirijam sua correspondência aos escritórios centrais em São Paulo

Bidault ataci O governo de Praga
...

Paris, 12 (U. P.) - O

ministrO\
O chancelere francês criticou o ter conseguido 'Organizar a �az in

das Relações Exteriores da França, golpe de Estado comunista da Tche- ternacio.na�. Co�tudo, um vlOlento

sr. Bidault, proclamou o direito da coslováquia, dizendo: "Espero que golpe dlSSlpOU .ess� bel� �onho e

Europa Ocidental organizar-se pa-Ilos povos da Eur{)pa ocidental per- Ja� Masaryk, .fIel a tradlçao de se�
'l'a sua própria defesa e pediu às severem nos principios de liberda- pal, morreu Juntamente com a li

nações ocidentais que

c'Ontinuemlde,
de acôrdÓ com os quais sempre herdade".

defendendo os principios da liber- viveram e por cuja defesa tantos O chanceler. defendeu a reaber

dade. Num debate sôbre a politica lutaram e morreram". Bidault elo- tura da frontelra franco-espanh?la
externa,. na As�embléia Nac;ional, giou Masaryk e disse que 'O "go- e assinalou qu.e. o fechame�to .f�ra
Bklault assinalou que "se vem fa- vêrno da Rcpública francesa rendei nulo' pouco ef.lcIente e pr�Judl(!laI.
lando muito em tôrno do bloco oci- tributo a êste grande patriota e ci- "E' absurdo dlzer-se -.

afIrmou -:
dental ,da Europa. Mas não se deve; ,dadão do mundo. Conheci-o muito que a decisão de reabrIr a fro�tcl
esquecer que os paises da Europa: bem e me fez várias confidências. r� foi imposta pelos anglo-saxoe�:'_
Central e Oriental assinaram nada: Es:_." expressavam sua esperança, Bldault assegurou que a fro�telra.
menos de quinze tratados de defesa[ mas não ocultavam seus temores. voltou a ser reaberta em vlr�ude
mutua, para proteger sua própria l :Mas no dia em que a prova foi de- dos. �edidos d,e todos os parhdos

liberdade. Do mesmo modo, os pai-j masiado intensa, Jan Mas�ryk pr�- poht�co:, franceses, exceto os co

ses da Europa Ocidental têm o di-, feriu morrer como �eu pal, o havIa )mU�l�tas, _e a�re�c.entou que essa

reito de organizar-se, n!1:o contra a! desejado. Procurara co iltInuar a deCIsa'o nao slgn�f��ava que fôsse

l<', p� Ol'l'cntal mas como o fize-: tarda de reconclliação, mediante a modiflcada a politIca fr"lDcesa com
.ul.rou, I .'

.

f'" E h
ram os países do oriente europeu". qual homens mtellgentes poderiam re erenCU1 a span a.

Instalação do 'Congresso
RIO, 12 (A. N.) --: ReaJisar-se-á hOje a sessão preparatoria da Câ

mara, Dado, porém, o peqneno número de parlamentares no Rio pre-
y(l...ge que a me-sma seja adiada.

'

. Espera-se ql'l€ .ai é amanhã haja número para a sessão'pr,epal'ato ..

íl'la, POIS segundQ-feI,ra o CongTesso, em SE'ssão conjuta da Câmara ':! dn
Senado, mstalar-;:;.e-a solenemente, ,entregando o presidente da Repú
blica sua mensagem.

j

"

.
,

"

,_
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.ACONTECIMENTO INÉDITO NO
ESTADO

parecer para disputar a partida com ás quarta-feiras. Esta tabela foi
o Clube D.oze, ganhando este os aceita por maioria, isto porque o

Para satisfação de seus numc- po�tos do Jogo, I Flamengo e América preferiam a

rasos adeptos, o Iate Clube Floria- . :"'� 8,30 l�oras, precisamente, foi
i
tabela que combinava duas rodadas

nópolis, dando maior empulso ao
iniciado o Jogo entre Barriga Ver- � de quatro jogos por semana.

esporte veleiro na capital, realiza-
de e Caravana go Ar que teve um Ficou devidamente esclarecido

,rá. hoje, em sua séde social, sita transcurso .fra�o> vencendo facil- que a tabela do "Torneio Muníci

n� aprazível r�canto da Pedra l
me-nte o prllll.crro por 36 x 16.. .

,'pal", não vigorará paar o Campeo-
GI ande, uma interessante manliã Nessa peleja ,houve .alguns mci- nato de Profíssíonars.

esportiva, com inicio ás 8 horas. d�ntes. Aos 5 minutos de jogo o ár-

Conforme já noticiamos, três I hitro Nazareno Simas, insultado A' F. .c, D. PROMOVERÁ 4-

grandiosas regatas serão disputa-I
por um jogador .do Caravana do Ar, CERTAMES

das pelos velejadores da agremia-'
recusou-se continuar como juiz, o Como noticiamos, realizou-se an-

çãn, destacando-se a que será tra-I mesmo fazendo o seu auxiliar Pon- te-ontem uma reunião dos represen-

, vada de barcos "lightning", Nada \ ci�no Martins, sendo ambos suhistí- tantes dos' clubes locais, presidida
menos de 5 iates desse tipo dispu-]

tuidos no impedimento de outros, pelo sr. comandante Alvaro Perei

farão valiosas medalhas, oferecidas I �elo sr. Osmar Cunha, presidente da ra do Cabo, presidente da F. C. D.

pelo homenagj-ado da. regata, sr,
F. A. C. e Osvaldo Meira. No se-

.

Ficou deliberado realizou êsto

João Pinto de Oliveira. Tal prova
gundo tempo Nilton, do Barriga ano quatro certames, a saber: pro

se reveste de grande interêsse, cons- Verde, e Dantas, do Caravana, tive- fissional, aspirante, mador e Juve-

tituindo um acontecimento inédito
ram um desentendimento, por pou- nil, .

x ,--

em Santa Catarina, onde até ago-:
co não se empenhando em luta cor- Ainda não se conhece a relação" -

-<>-
,

1'a foram realizadas competições \ poral: Ambos foram expulsos da dos clubes que concorrerão áque- COrO!l"8" dn p�p'�
em barc tí "h .,,'

j
cancha II t b

I lU) lU t.� U 3Al .

os IpO s arpie •

.
_

.

es cer ames. sa endo-se entretanto I' Rio 12 {A N) - Ii' te.i h

Todos os velejadores, do Iate Clu- Quando a:n,?a faltava. 1 minuta, que Avai, Paula Ramos, Bocaiuva �. je, orlcia'lme�te' nos m:fo�J�;i31ic�;
be tomarão parte nas regatas desta para o termI.mo da partida, a equi-. Figueirense estarão presentes. I

e na Igreáa, a data da coroação d�

manhã, qU? �ervirão como apronto p� cal'a�a�elra abandonou. a �a- � Quinta-feira próxima a entidade sua. ,Sa'nl,i.dade
Pio

o
D�e. Se!,,� tam-'

para o proximo Campeonato Cata- dr a, desistindo de prosseguir o JO- abrirá as inscrições bé� _f,esL€Jado o 7:2 amversarro na-

,

•
" Lall'c�'Ü do Papa

'

rmense de Vela, a realizar-se ainda I
go.

.
, '

.'

êstemês., I Os quadros foram os seguintes:

Nos meios veleiros da Capital' .Barriga Ver�e - Chocolate (11),

reina [ustificàdo, entusiasmo em
Díno (lO), Dialma (7), Marcilio

'torno da domingueira náutica de (2), Nilton (6) e' Thomé.

hoje que, por certo, obterá o maior i
Caravana -Lino (5), Dantas (2),

brilhantismo. I Cássio (5), Barros (2), Conrado

ÁS 12 horas' será oferecida uma (2), Azevedo e Brüggemann.

feijoada aos velejadores e convida-Í Amanhã serão efetuados os se-

dos. guintes jogos:
Lira x Figueirense. Juizes - Gu-

O CHOQUE INTERESTADUAL DE mereíndo Tolomiolti e' Osvaldo sn

HOJE tEM PôRTO ALEGRE I
va Huradel. '

Como tem sido amplamente di-! Ubiratan x Barriga Verde. Juizes

vulgado, realizar-se-á, hoje, em i -- Tacito Caminha e Hélio Soares.

Pôrto Alegre, o grande encontro I
�

interestadual entre gauchos, repre-
TORNEIO DOS CAMPEõES.

sentados pelo Internacional, e Ca-] O Vasco da Gama, do Rio, fará,

tarinenscs, representados pela va-I �oj.e, em Santiago do Chile, � seu

Iorosa falange orlo Paula Ramos. último compromisso no Torneio dos

A peleja é promovida pela' Asso- Campeões, do qual é líder invicto

ciação dos Cronistas Esportivos de com 1 ponto perdido.
Pôrto Alegre, que nesse dia festeja O, adve:sário do campeão carioca

Xl "Dia do Crônista Esportivo", !
sera o River Plate, de Buenos Ai-

O campeão da nossa Capital nes- res. Em caso de vitória ou empate

se grande prélio terá a mais dífícil] o Vasco da Gama' será contemplado
incumbência d.a sua vida esportiva, com_ o honroso titulo de "Campeão

pois será adversário do famoso In- dos Campeões Sulamericanos". A

ternacional, que está de posse do preliminar será entre Nacional e

valioso 1itulo de campeão do Riol El EmeJcc.
,

Grande do Sul. I REGATA INTERNA DO "VELEIROS

_

' DA ILHA"
,

QUEREM FUNDAR A FEDERA- Aprontando-se para o próximo
çÃO CATARINENSE DE REMO certame estadual de vela, o "Velei-

Conforme apurou a nossa repor- ros da Ilha" r'ealizará, hoje, peja
tagem, existe um grande movimen- manhã, na baia sul, uma grandiosa
to no seio do remo da capital, ten- regata e.ntre os seus velejadores.
dente a fundar a Federação Catal'Í
nense de Remo e extinguir o De

partamento de Remo, !lnexo á Fe ..

deração Catarinense de Desportos.
Tal movimento é liderado pelo

sr. Alberto M'oritz, pessôa grande-
mente relacionada nos meios re- A ,REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA
misticos da capital, que já conta AO SUL AMERICANO DE REMO

com a adesão orla quasi totalidade De acôrdo com os resuItadós ob-

,dos remadores e . dirigentes dos tidos. nas eliminatórias realizadas
,clubes locais. pelo Conselho Técnico de Remo C.

Nesse sentid'O, foram remetidos B. D. são as seguintes as guarni
'telegramas aos clubes náuticos do ções que repre!;entarão a C. B. D.

i.nterior d.o Estado, solicitando o no Campeonato Sul-Americano: -

apOlO necessarlO á concretização "otu-diggers", a quatro com patroã
dessa notável aspiração que henefi- (Rio Grande do Sul); "out-rigge
dará sobremaneira o esporte do rs" a dois sem patrão (,Rio Grande

l'emo em nosso Estado, acabando do Sul); "Skiff" (São Paulo); "out
de uma vez por todas com essas riggers" a dois' com patrão' (Rio
:erises que tanto nos prejudicaram. Gi'ande do Su') ,; "out-ríggers" a

Ao que se sabe, a futura entidade quatro sem patrã'o, (Distrito Fede

superintenderia os demais esportes, ral); "ouble-scuIl" (São Paulo); e

aquáticos, exclusive a vela que já "out-riggers", a quatro com patrão
_ 'possue uma enticlade. ral).

APROVADA A TABELA DO
TORNEIO MUNICIPAL

Rio, 13 (V. A.) _ Na assembléic'

Igeral da Federàção Metropolitana

de. Futebol, efetuada quinta-feira,

IfOI aprovada a tabela que vJgornrá
no "Torneio Municipal". Serão dis

puta,n'Os 5 jogos aos domingos e 3!

Firma bem organizada. sacio da As§. Comercial com
eecritorio e deposito no centro da cidade procura
representá, à comis,9ão ou conta propria Eebricente e

desta zona. Os, r ipteressados podem ser vieitedos pelo
nosso �ere_nte. que estará, breve nesta cidade.

M. F. Bueno - Ceixe Postal 112 - A;genci� Lapa

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

TORNEIO MUNICIPAL DE

BASQUEl'EBOL
A rodada de ante-ôntem, em pros

seguimento ao Torneio Municipal
'ue Basquetebol, promovido pela F.
A. C., foi a 1'l1ais fraca d'O certame.
O Cluhe Atlético ,deixou de COl11-

Swift

RIO DE

Cabelos Brancos'

Stna� -de velhke
A Loção s"Uhante foz vo1.

tal' a. CÔI' natural pl."imitiva
(cestanha. lour.a. doirada 0'\1
negra) em pOU.lfO tempo. Não
é tintura·. Niio mancha e não
auja, O seu u.a , limpo
facU e agradáveL

•

A Laça0 Brilhante extingue
OI COIIpa., o pr.urid<i. a s.bor
rhéo. e tôda. as afecções pc
raaitdriaa do cabelo. OAaim
CO�G combate o calvici� re-

9i&.1izando a. tamU co.�ilQ
..... Ft>i op:rovodo pelo Depor
tamento Nacional de SOÚ�
PúbUQQ. '

•

ODEON hoje á 1,30 horas
(Terminará antes da saí-ta da

Procissão)
AINDA VIVE O NOSSO AMOR
COM: Loretta Young - David

Niven
PROCOPIO FERREIRA EM:

BERLIM NA BATUCADA
No programa: Vila Velha - Na

cional Imperial Filmes
Preços: Cr$ 4,00 Creanças c Es

tudantes c-s 3,00 Geral c.s 2,00
Censura livre Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar.

IMPERIAL hoje ás 2 horas

(Terminará antes da saída da

Procissão)
Matineé do Barulho

Cooperativismo na Avicultura
Nacional Imperial Filmes

BERLIM NA BATUCADA
Azes do Ski - Short - A Voz, d.G

Mundo - Jornal - P Homem Sub
marino Desenho, Popeye
Contmuação do espetacular se-

rlado
'

O ULTIMO DOS MOHICANOS
Waltell"COM: Harry Carey -

Miller - Edwina Booth

2/30 Episódios
Preços: Cr$ 3,00 único

Censura livre Creanças maiores
de 5 anos poderão entrar,

Simultaneamente
ODEON hoje ás·'4,30 6,30 e 8,45 hs,

. IMPERIAL hoje ás 5 e 7,30 horas

COM: Anna Magnarrí
,

'No pr-ograma: O Esporte em Mar

cha n. 124 - Nacional Imperial
Filmes ,_ Fox Airplan News 30 x

16 - Atualidades

I
Preços: c-s 6,00 4,00 3,00 ás 6,31)

..... '--_.., -...�:___� hO:::, Cr$ G,OO único

Sessões Elegantes
ROMA, CIDADE ABERTA

É outra coisa cozinhar

5- ·ft do Brasil se orgulha
• VII êste noVO e

em apresentar d'gno', oduto
- I

finíssimo �r d seu famoSO
anhelro e

comp 'p tro� ..II' portanto,
., "A o .. '

o aO nU:lis com
ão se preocupe
: talto de óleo i

e delicio
frituras leves

Para
1 das tentadoras...

Para sa a
5as ..: aioneses - use

Para gostosas m de
't das donas

o novo favon Q. • Óleo "A
cozinheIras.casa � urissimo saudável, sU-

Dona'e'fPl'nadO êste'finíssimo óleo
Per-r'

•
.

d' é mais economl-
de a,men Ol� ,ão fumega,

ão quelma, n
co,..' n harca os alimentos. �
nao enc

d t swift_ garantia
é um pro u o .

.'
s alta qualidade:da mal

___Cio, Swift do Brasil

,..."

IRMAOS GlAVAM
Rua João Pinto, 6 - Florianópolis

RIO DE

FLUMINENSE X SÃO CRIS'fóVÃO
Em Figueira de Mel'O, realizar-se

á hoje, á tarde, um encontro· entre

Fluminense e São Cristóvão.

JANEIRO

com o novo óleo '

Agentes

•

..

t \
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GOV�RNO DO ESTADO •

DO BRASIL S.A.
�----------------------------------------------------------------------.�--------------------------------_.

Contrabando de cigarros e vilamina A �elez� é

Rio, 12 (A. N.) - Em diligên�iaS tais como: "FIem de Gloice". br i- obrlgaçao
efetuadas de. acordo com ínstru- bhanLina, "batons", etc·

ções expedidas pela ministro da' 11RAR<\,LHOS DE MAlRF,lM
Fazenda, o guarda-mór da AJ.fân-! Uma parte do contrabando apre

dega. sr. João Alves de Moura, ten- endido é constituída de objetos de
do como auxiliar direto o fiscal arte de marfírn. Um finíssimo Cris
Raimundo Leite, e mais quatro hO-l to foi

_ adquirido !la Há-li� onde a

mens, conhecedores de todos OE, situação monetário é baíxa. pela
segredos do comércio clandestino �vultosa soma de um milhão de cru

a agente Acedalino e os auxiliares zeíros.
Batista de Oliveira, Bispo e Pinto! ....
Braga, apreenderam, nos últimos. ---------------

dias, enormes caíxas contendo cen
tenas de pacotes de cigarros "Pall
Msll ", "Lucky Strike ", "Ohester
fi.eld" e "Camel ", no total de dom
milhões.

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO ...... FIGAOO - lNTESTlNOS ,

PILULAS. DO ·ABRADE HOSS
Agem directa:meilte sôbre o ap-

. parelho ,�gestiv9, evitando fi prr-'
são de ventre. Proporcionam bem

estar geral, facilitam. a
. digestão,

descongestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digestivas, e fa

zem desapparecer as enfermidades

do ESTOMAGO, FIG.ADO <e INTES·
TINOS.

Decretos de 8 de março de 1948
O GOVERNADOR RESOLV�

Remover:
De acôrdo com o art. 14, alínea a, do
decreto-lei n. 317, de 6 de dezembro
de 1941:

Maria Ribas Pessoa, Professor No�
malísta, classe G, do Grupo Escolar "Ge
túlio Vargas", 'do Saco dos Limões, para
o Grupo Escolar "Lauro Müller" de
Florian6polis.

'

Conceder exonel'ação:
De acõrdo com o art. 91, § l0, alínea
a, do decreto-lei 11. 572, de 28 de ou
tubro de 1941:

A Helena Berka de Oliveira, do cargo
da classe F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro único do Estado
(Grupo Escolar "José Boiteux", do Es
treito, cidade de Florian6polis).

Decreto de 9 de março de 1848
O GOVERNADOR RESOLVE

Nomear:

De aeôrdo com o art. 15, item IV, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

Danilo Freire Duarte para exercer, in
terinamente, o cargo da classe J da car

reira de Médico, do Quadro único do
Estado, para ter exercício no 10 distri
to-sanitário, com sede nesta Capital.

Decreto de 11 de março de 1948
O GOVERNADOR RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decre
to-lei n. 431, de 19 de março de 1940-:

Olívio Fortunato Rosa para exercer o

cargo de Juiz de Paz do distrito da se

de do munlcfpio e comarca de Bíguaçu.
Decretos de 12 de março de 1948

Q GOVERNADOR RESOLVE
Promover, por merecimento:

De acôrdo com o art. 29, capítulo IV,
do decreto-lei n. sss, de 19 de outu

hro de 1942:
Demerval Cordeiro, Capitão da Polícia

Militar do Estado,' ao pôsto ele Major da
mesma Corporação.
Walmor de Aguiar Borges, S€gundo'

tenente da Polícia Militar do Estado, ao

pôsto de primeiro tenente da mesma

Corporação.
Promover, por antiguidade:

De acõrdo com o art. 29, capitulo IV,
elo decreto-leí n. 694, de 19 de outu

bro de 1942:
José Carlos Veloso, primeiro tenente

da Polícia Militar do Estado, ao pôsto
de Capitão da mesma Corporação.

Nomeal':

De acôrdo com os arts. 153 e 154, do
decreto n. 3.674, de 23 de novembro
de 1946:

Os doutores Artur Pereira " Oliveira,
Joaquim Madeira Neves e Henrique Sto

dieck para, sob a presidência do primei
ro nomeado, constituirem a banca exa

minadora do concurso para provimento
do cargo de Lente, padrão N, elo Quadro
rmíco do Bstado (Psicologia. Psicologia
educacional - Instituto de Educação
"Dias Velho", da cidade de Florian6-

'polis), servindo de secretário o profes
sor Sálvio Oliveira, Consultor-Técnico do

Departamento de Educação.
Remover:

Raulino Francisco da Rosa, ocupante
do cargo de Fiscal da Fazenda, padrão
M, do Quadro 'único do Estado, da 5a

zona fiscal, com sede em Tubarão, para
a 25& zona fiscal, com seda em Lajes.
Sebastião Miranda da Cruz, ocupante

do cargo de Fiscal da Fazenda, padrão
M, do Quadro 'único do Estado, da 11a

zona fiscal, com sede em Blumenau,
para a l{)a zona fiscal, com sede em

Brusque.
Hermes Justino Patrianova, ocupante

do cargo de .Fiscal da Fazenda, padrão
M, do Quadro rrníco do Estado, da. 23a

zona fiscal, com sede em Videira, para

a 11a zona fiscal, com sede em Blume

nau.

Hildebrando Mascarenhas de Sousa

Menezes, ocupante do cargo de Fiscal

da Fazenda, padrão M, do Quadro trní

<:0 do Estado, da 25& zona fiscal, com

sede em Lajes, para a 23& zona fiscal,
(10m sede em Videira.

Antônio da Cunha ·Mendes, ocupante
do cargo de Fiscal da Fazenda, padrão'
M, do Quadro único do Estado, da loa

zona fiscal, com sede em Brusque, para

a 5" zona fiscal, com sede em Tubarão.

Osmar Dutra, ocupante do cargo de

Fiscal da Fazenda, padrão U, do Quadro
'únioo do Estado, da 6" zona fiscal, com
sede em Laguna, para a 21& zona fis'cal,
com S'ed(! em Pôrto UniãO.

•
...

r ,

: .
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TRtS NUNCA é demais! Na espa

çosa cabina do Caminhõo Che
vrolet há lugar de sobra para três

pessoas ..• e com que comodidadé!
Chevrolet oferece agora impor
tantes inovações também na cabi
na, desde o assento' ojustôvel e

de molejo especial, ao perfeito
sistema de ventilação, à vlslblll
dada muito aumentada, ao melhor
ogrupamento dos contrôles e aos

numerosos outros de+olhes que

redundam em maior segurança
e conlôr+o. Chevrolet é o cnrni

nhôo que móis se vende -' no
Brasil e em' todo o mundo!

Poro Vendas e Serviço procure os Concessionários Autorizados da

GENERAL MO.TORS

CERCAS "PISE",

l
.

Resistência - Economia
Durabilidade

TECIDO IJE ARAME DE
AÇO SUPER GALVANIZADO

la'ca·me...
Deixa-me gritar!

Aviários • Percos - Pomares, etc.
Preço desde C�J.O,90 o metro Unear.

"PAGE" ,LTDA.
PRAÇA DA Sf!, 371 • 2••• $/ 183

FC»If 2-3080 • END. TEL. "CERCAPAGE"
CAIXA POSTAL, 2'1 - SÃo PAULO

Combate Q te... a

bronqune e' oe re.frio-,
dos. João O XOJ1Ope S.'
é.fhtGlI no tl'at1'omento
d� aMoç6e. gripais e

do. via. l'�at6ria.g.
O Xo.l'cpe São João
_.....

801ta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

COMsH-CIO OLANDElSTliNO Dl\:
:OI(l:lA!RRüS

'Esta apreensão de cigarros cau
sou sensível perda para o comérci-o
clandestíno- Os "eamelots". como 08
vendedores cl1"nõestinos, usufruem
grandes lucros nessas transações
ilícitas, uma vez que vendem um

pacote de "Pabl Mail,. s-em pagar
os impostos exigidos, contendo RC

,
todo dez maços, pela importancia
de Cr$ 80.00 cada pacote, Não res
ta dúvida, p-ois, que isso ,con�titGi
negócio de fiácit colocação ,e que dà

I tUg;A�::�oSO�I�::� ':B" r
,

A Rota cu.r_fosa. das
..

dÍlj.gêrícias I
residiu 'na apreéri'§ão de numerosas I
caixas, eêrca de 50, contendo três l

f duzías de vidros cada uma. Uma r
YC2 abertas. verírícou-se que conti-
nham vitamina "B".

.

I Igualmente nessa ocasião foram
i efetuadas outras sortidas do que
resultou a a.pr�3ão de grande
numero de caixas contendo latas
de talco marca' "8wet

-

Pet", OOiões
'contende fini-ssl!mo:S cosmê,ticb"s

�'"

.. ,

-

PRODUTO DA

GENERAL MOTORS I

A mulher tem obrigação de ser,
bonita. Hoje em dia só 6 feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se apenei.
çoam dia a dia.

.

Agora já temos o creme de alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado.

que se caracteriza por sua ar;io ra

pida para embranquecer, afinar e

refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, eh
.
serve como a sua eutís ganha um

I ar
de naturalidade, encantador á

vista. '

A pele que não respira, ressatla

I e torna-se horrivelmente escura. O

I
Creme de Alface "Brilhante" per
mite á. pele respirar, ao mesme-.

tempo que evita· os paDO!, as man.

chas e aspereeas e a let1c1ência ps..
Ta pigmentação•

O viço, o brilho de uma pele vi
.

va e sadia volta a imperar Mm 0-

uso do Creme de A1�ce "Brilha8-
te". Experimente-o.
E úm produto' dos l..abor.atorio&

Alvim &: Freitas,·S.IÀ.
•••••••••••• ,. � e.

tJt�d!f.�-
II
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'_.�NSTITIJI9ÃO OE SOCIEOAOCS
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o: rompimento do· sr. NoveUi "Junior Comandos sanitarios em H.lornur
',"
com o nov'ero:ad'ftr p:laulloSl�' m��V�x��:�� 1r�s���a���s

-

de�:':��,n�n���ar�:�i:!�'!O�:.. sa���Ui���'
!ti U U II lu cidade, bem como milhares de ca- crara a campanha em virtude das-

o sr, Novelli Junior, em carta aos membros da Coligação' Perlementer Democratice sas de cbá, estão sendo objeto de condições anormais da guerra. Nos

expõe os motivos por que se recusa a acompanhar o atual governador ezn suas rigorosa inspeção por parte dos fun- dezoito mêses subsequêntes, haviam'

aventuras politicas.-Profunda dissenção entre o presidente da Republica e cionários do Departamento de Saú- sido feitas 1Q1.036 inspeções de ca-

O sr, Barros, resultante das '>!i,meaças de convocaçãó do Congresso de Pública, quando Nova York re- sas de alimentação, as quais redun->

Rural e das criticas oficialmente diri'gidas à politica toma sua velha campanha destina- daram em 3:571 intimações por vio-:

f;nanceira do Governo Federal da a melhorar 'Os níveis sanitários lações sanitárias. Nove restaurantes;,

Ante a situação politica paulis- pode acompanhar o sr. A. de

Bat-l'possibilidade
de, pessoalmente, ex- de seus vinte e dois mil estabeleci- foram definitiv.a�ente

fechados, in- ..

'ta, caracterizada pelo afastamen- ros, dirigiu a seguinte carta aos por aos companheiros os motivos mentos de alimentação públicaj clusive um luxuoso "night club"".

to, cada vez mais acentuado, da ad- seus companheiros da Coligação que não. me permitem ser solidá- A recente campanha e a continua- enquanto dois gerentes de restan

ministração estadual do govêrno da Parlamentar Democrática:

I
rio, no momento, com o Govêrno ção da de 1946, que, segundo. as au- rantes foram eondenados a peque

República, o sr. Novelli Júnior, "Diante dos acontecimentos que de São Paulo - tomo a liberdade toridades, resultou na imposição do nas sentenças de prisão e varras

vice-governador de São. Paulo, ex- se vêm processando no conturbado de, enviar-lhes esta mensagem, por- "hábito da limpeza e num notável multas "de cinco a quinhentos dóla�'

:pondo os motivos por que já não cenário politico paulista, e na ím- tadora do meu pensamento, que, declínio das infrações contra os re- res, que renderam à Municipalida- .

aliás, coincide com o do Govêrno , de 219.212 dólares.

Federal. II JoalberUI Gallol Nq auge' da campanha, 110 inspe.·
Em que pesem as fundamentadas fi tores, sanitários fizeram 5.534 ins-

razões do Govêrno Federal, que 811I·S8 an publl"cO peções, apenas num mês emitindo>

considera inopor-tuna a realização
.

\1 ii· 241 intimações. As autoridades 8a-'

do Congresso Rural, conforme car-
.. Vários amigos chamaram-me .a

nitárias revelaram que a campanha,
ta do senhor Ministro da Justiça atenção para uma espécie de anun-

está sendo agora renovada, a fiUF'

_ persiste o -Govêrno de São Panlo cio intitulado '''Conserve a sua vi-' de assegurar o atual nível dos pa+-

d Ii f id são" impresso no. Diário. da Tar-
drões sanitários.no propósito. e rea Izar o re err o

de), no qual são postas em desta-
Congresso.

que três casas similares a minha,
Motivos de alta relev!1.llcia leva-

em termos cuja legitimidade não.
ram o Govêrno Federal a externar

discuto porque primei sempre em

o seu ponto de .vista, de prudente
considerar meus colegas dentro.

conselho, sem embargo do integral
. das normas da mais leal camara-

respeito à autonomia do Estado.

Acresce a circunstancia de ter, dagem.
O aludido

recentemente, enviado o senhop
presidente da República ao julga
mento do Congresso Federal um

projeto de lei agrária, e de se acha
rem em vias de conclusão trabalhos
relativos ii organização da assis

tência social aos homens da Iavou

ra, o que demonstra o interesse do
Govêrno Federal em solucionar, no

largo ambito nacional, o problema
ora suscitado em nosso Estado.
Alem disso, o Govêrno do Esta

do, através de manifestações de

altos auxiliares de sua administra-

anuncio abre com Esteve reunida
es�a fr�se: "Não. entregue ��as re-

Rio, 12 (A. N.) ��. Esteve reuní-«
ceitas oticas a qualquer ux_n '.. .

da .sob a presídência
'

do sr, Be�e
Bom conselho, não ha dúvida, dito Valadares, a 'bancada do P::;U'

Bom, mas, por assim dizer inútil; mineiro, tratando de' questões pciTi-".
pois toda pessoa inteligente, saben- ficas do Estado-

--------------�------�--------

do. quão preciosos 'são. os órgãos vi-

suais, decerto. não procurará " um

técnico. qualquer, "técnico de últi

ma hora, técnico feito a vapor",
para que lhe avie as receitas óti

cas, mas um profisaional antigo, sé
rio, de responsabilidade e acredita

do. pela competência e a confiança
inspirada no seu ramo de trabalho,

ção, e do próprio sr, governador em Não figurei naquele anuncio co-

recenl�e. maniff.esto. v:em ddesa��i�ndo letivo, espécie de "coalizão. ótica"; O VI-ee-líder
Dr. faseo H" d'&vI"la

a po ifica manceira o uvverno
e por isso mesmo. me sinto. na obri- � U

Federal, e dando-lhe a responsabi gação .de declarar, sem falsa mo-

Iídade de crises de há muito exis-
Oswaldo jlifelo Transcorre amanhã

" destia, aos meus amigos, fregueses
}J <i os que pensam, que díscordar l .., . .

' , o amversa- tentes.
e ao público em geral, que sou; em

é Jazer oposição, si bem que corra rIO natalício do sr, dr. Vasco Hen- Não posso, evidentemente, endos-
". . ótica, nesta' Capital. o. profissional

como coisa cert.a e Índi'scutivel o nque d'Ávila, ministro do Tribunal sar essa linha de co.nduta, uma vez

'I b "t d f'l
'

I
mais antigo e aquêle que primeiro

Cf} e r.e (1 a o wm ares 'I osóf:i�o de Recursos da Capital Federal. que um dos propósitos da minha
qUE' dIZ: Per rd d d

. -. .
foi dplomado pelo meritissimo. De-

".o ver.dad'eiro·amigo, nem sem-,.
sona 1 a e e proJeçao, prm- candidatura a vice-governança 'd'O

partamento de S. Pública, i dis-
i"re ,é aquele que dl'Z, I'nvarl'av,el-' clpalmente em nosso Estado, oude Estado foi o de aproximar, sempre
... pondo. de um laboratório ótico. su-

mente, sim. Muitas vezes é o qu,e' se impôs pela sua clltlura, e será e cada vez mais, o Govêrno Esta-
d·

ficie.ntemente aparelhado., que até
. lZ, não", nessa data, grandemente homena- dual do Govêrno Federal.

Vamos porém ao ca'o m qu hoje deu conta de to.das as enco.-

,

'
'

'. ti e e geado. Nessa con.!·untura, lamento t
dISlcordamos - esse, de se pagar

am-
meudas formuladas em receituário

registro de rá{fidS. Esse pagamente bém ver-me impossibilitad'O de con-
dos ilustres eminentes oculistas de

quer nns parecer indevido, Hegltl

Gov'erno. do Estado
tinuar como fiador e orientador da Florianópo.lis, sempre com a mais

iUCO'Dstitucional e até mesma, aten- Coligação.
tatór,i-o aos di.reitos de Ji,berdade €

I S'
.

d'.
. co.mpleta s�tisfação da parte do.s in-

da educa.ção e eultura .de ThlTI povo. D ' !r�o-m.e, pOIS, .esta mensa?em teressados.
Registro de rádios, p-orque? E o sr. Consul Géral da Itália, re- para deslIgar meus companheIros Voltando ao referido' "anuncio
além de Hegal, o abuso da mUlta.,

cebeu s. excia. o sr. dr. Governador I dos compromissos comigo assumi- coalizão.", devo. frisar que ali apa
E_ que multa, Santa Deus! Quem do Estado o seguinte despacho te-j dos a respeito da referida Coliga-

rece o nome ,de um cavalheiro di-
llao pUigar os ctnco cruzeIros, no learáfico' ção
,correr do mês de marco, fica con-

'"

"

.

, " '. .

denado a pagar vinte e cinco cru- .

- Voltando a Cunbba smto-me AproveIto a oportumdade para
zeiro.s no mês s'eguinte. Um v,erda- no dever de apresentar a v. excia. agradecer as reiteradas provas de
deiro assaHo á bol�a da gente.' os meus mais calorosos agradeci- confiança e solidariedade de t'Odos

f Fm11" todos oSltPalses do ml:lDdo. mentos pelo seu cortês acolbimel1- os componentes da Coligação De
aCI lea-se a cu ura do povo e no t d' d' ._ 'f f'

insenção de espirito' e o. seu pe.cu-

Bras:il .procu�a-se criar embaraços �'. I.spensa, o a mUll por ocaSIUO mocra lca, rea I�manrlo-Ihes, com liar apêgo à Lei, estará pro.curando
ao desenV'olVJ:mento cultura:l, inven- da mmba recente passagem por os meus agradeclII!entos, os protes- averiguar até o.nde vai, em face do
lando-se impo'stos da natureza Florianópolis, e' pelas facilidades e tos de alta consideração". regulamento que rege o. assunto, a
desse, - que .cOlbra registro de rá- 'generosa hospitalidade recebida
-dIOS e respectIva multa. d f

.
maravilhosa pro.ficiência técnica do

. 0. r,ádio-receptor é, hoje, coisa _os pre eItos da.s zonas por mim vi- aludido ca'Valheiro. que se propõE'
!InteIramente indispensável á vrITa sItadas, os quaIS souberam bem A'U'ief.l!ontnu den11n"·'8 executar "co.m a maio.r presteza"
famllia.r e p,or seu intermédio,. 0./ manter álta a tradição de caval�'- Jf.� '�.VII!!, UJU li J'IIIJ Ü
h-R .,' todos os delicadissimos serviço.s óti-
ornem se poe em co.ntacto, rap}da-f resca cortesia do nobre e generoso

lO, L
.

A. ;'\l.) - ° promotr,r
mente, com o mundo inteiro, alé'W( ovo br 'l'" A

Fe1'nunô(/ \Jafa da vara cnmma" cos de "três casas ao me8mo tem.

de ser um coopendor da ·cultura e PV' a�I elro . (a.) Co.nsul -Geral.a,pJ es,'ntr,u dE'Tlune-ia contra Arací po.".,.
educaç.ão do povo. Itelleschl. Albl'!ha, tendo o juiz aceitado, mar-
Há muitas coisas inuteis quan- canda para ,dezRllove do corrente o

do não, no�c,ivas, que têni lívr,e .Era calarl·nense inL-prrogaf.ório. Arací continua fü·
,curso e v.ilV,em isenta,s de quaisquer ra.girlfl· (' sru advogado Hugo BUIf'-
iax3is ou i.m,postos. Outras, há que sa'riní soli,citou ao secretário dI.
relativamente a seu uso djs�ensá� Seguran(.'a elo Estado elo Rio, o rei·
'Vel, pagam taxas insi�nifi'eantes ... ; Recife, 13 (A. N.) - O navio do nicio do inqnórito poliCial.

,

O guvêrno federal e os. gov,êrno� loide nacional "Panamá" regressou
'

dos Estados, tu{fo Jazem para que a ,êst.e pôrto par.a deix.àr {) corpõ do Mat·or auxt·I"lo "

se ,estimule o gost,) pelo estudo,
combatendo o analfabetismo. 'Tu(lo talfClro Abelardo Rosa Linhares, o

.

,
.'

.

isso é .nobre. e -digno de, 1!,plauso-s, qual, em alto mar, caiu do convés, � �,lO, 12 ��. N.) ---' �?'{'i{lia-se q1.l�
mas, SI con&lderarmos o lIádio u� fraturando abas d

..

�f I
:;er3 amplIado o auxIlJo do Banc �

d ····f t'
e o. cramo, a

CoI
do Brasll aos !a.vrador,e-s de trlgo'os prmClipaI!;

.,
a .ores a serviço cendo momentos .

ap9s."0 extinto do Rio Grande 'do f1ul e demal's Rs-dessa cultura, desde lago se 'torna '

,_, - -

um absurdo a cobrança de lioma ta-
era natural :de Sa�ta Çatarina, con- tado.n,;, ,em.:--virtude da necessidad. tl'

..

,xa, imposto ou o que quer que. seja. tava 29 anos q� Idade, casado, re- da ,exP�lSuO deqs,a �ultura ,para. ,a
Est,á errado. Muito errado. , sidente em Nitérói. ec?norpla .e a'basveclDlento namo·

, n�us·, " <

14 de Marco de 1948

Homenagem ao cnrone! Marinho e

tenente-ceronel Lara Ribas
Realizou-se qntern, ao- meio dia, no Coqueiros Praia Clube o al

moço que amigos e admiradores dos srs. CeI. João Alves Mar-inho, 00-

mandante da Polícia e Tte. Col, Lara Ribas, lhes ofereceram por mo
tivo da recente promoção de amhos,

No meio da maior cordialidade transcorreu êsse agape, que teve a
<oferece-lo o sr. Lourival Almeidi, cujo brilhante dísourso foi entrecor ..

tado de aptausos e calorosamente aplaudido ao final.
Os homenegeadores, �o improviso" agradeceram aqueles gesto de

apreço e estima, sendo VIvamente aplaudidos, e abraçados por iodos
os presente�

. .

V. S. deseja cooperar na grande obra. social de recuperaeão
dos mendigos'! Apresente sua id·éia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatarí
nense, em poder 'desta redação.

Está errado

ze.ndo-se "técnico especialisado.". A
estas horas, com to.da eert'eza, o.

ilustrado e corretissimo. sr. Diretor

do D. S. P., com a sua inco.ntestável

PClJ'C os pessoos de fino"

paladar Café Otto é

"om po.,..

DepOis da 'SeDlaDa
Santa ..

Rio, 12 (A. N.) - Os membros
das comissões permanentes serão'
escolhidos em conversações entde
os lideres dos' diversos partidos.
Essas c-omissões serão contituidasr
depois da Semana Santa.

Rio, 12 (A. N.) .- taé agora não
há nenhuma. índicação quanto aü'

deputado do PSD que será f) vire-'
líder da maioria. Certos Ildcre« de

claram que será ",�co�hidos numa

grande bancada pess,edist.a :lo n01'

deste.

Examinará
i)squeixas
Rio 12 (A. N·) - Na prúxim�'

reunião a comissão inter-pêll'Lidâl'ia'
examinará aIS quei'xas dos pessedis
t.as do Piauí, Ceará e Goiaz, onde
declaram que são perseguidOS pe
los governadores locais.

Nom.eado
Rio, 12 (A. N.) -- Foi noinea'do

o sr, Celso Pinheiro Filho para 8·e

crelário geral do gov,êr.no do terri-'
lório do Gliaporé·

,São José, Costa Rica, 1.2 (U. P.)
_ A Associação Nacional do_s ba�
queiras anunciou a ex,tensao <.la'

lregua entre os 3ideptos de Ula,te e-.

Calderon, aLé meia noite de saba
do. Fonles da oposição di�em qu-e
Ulale retirou-se da posição de que
a União Na'cional deveria ter uma>

YOZ no govêrno. A el'eição �e Ulay�"
para presidenle da Repl.l!:JlJ.c-a 10;""

Célrlõs Galluf anulada pelo congresso·
--------�������--------�---------------
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Há coisas'que me conven�em .da n:�n�a burrice. Uma de-'

IaS é a inteligênCia dos colegas do DLàrw.
..,

.

Ante-ontem, _ 'por exemplo, ,eles ,escreveram que a vIsIta'
. dos�""prefeitos de Caçador � de Araranguá ao sr. Goyernador'
f}ra �lma prova d,e espí1'ito democrático e de tole1·âncza ... dos"

udenistas. Eu, no meu obtusismo, não comprendi! E �e Ie�1-
br.éi daquela' velha e Célebre informação de 'Um funeJOnáno
cio r.resouTo ,em um processo administrativo:

.

"Em q�e' p�sé iO art; ta] do- Código Civil, há, no entanto,.
uma. portaria do sr. diretor desla, l'epartição dispondo ,em con�

trârio".. ',. .

, Ainda; na' mesní-a' nota,1 aliás manchete, os. colegas afiram

"ram coni ref,erência à mesma vi'slta dos mesmos pr,efeitos:
"Isto sim, é fazer a4mínistração construtiva". '

Ora, o Diário, desde o primeiro dia do. govêrno atual até

hoJe, v,em negando sisterri,aticamente obj,etividade' à adminis

tração estadual. Diante do ·exposto fiquei outra vez sem com-'

prender. A minha ,estupidês mental não .. encontrou saida para.
este raciocinio: "Se ü Jornal opos'icionista aprf;!senta ao povo,
como prova de que üs prefeitos de G3.{(ador e de Araranguá
fa�em administração· const.rutiva, a vista por ambos feita ao sr.

Governador, a construtívidade não pode estar nos visitantes,
mas no vi-sitado,. .J , \

.

Ess,a é a lógica e a mesma lógica de que me valho para, é

quando vejo pobres segas ou infeliz,es aleijados, com o pra
tinho de esmolas à mão, ,entrarem ali no Ban,co dQ ;S���il.. con
,cluir que eles não vão emprestar' dinhero àque-].e llbarr o La<cJo.
'<lstab-elecimento.

l�,L.... _"� ".I ..�:_.;_�j..JiiJ�)�r; .r;tl.i,:�t1;,: c!j;. Ç.uil!J,.er'm.º" :r�al•.. :��liJ
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