
Confusa

Washinglom, 18 (U. P.� - Em virtude da atitude agressiva da Russia, é possivel'
Que todas as Democracias se unam para declarar o comunismo fora da lei.

Desmen'tiu O� hoatos
Rio, 18 (A, N.) - Falando à re- A n 2) e s II·, Da e .:I p:t Zportagem o sr . .Júlio Catalano, lider p II. U Udo PSD na Câmara Municipal cario- Nova York 18 (U. P.) _ Os Es- tórios do secretário geral Trygveca, desmentiu as noticias de que tados Unido;, a União Soviética e Lie, em Lake Suceess, imediatamen

os vereadores de seu partido esta-
a França concordaram, em princi- te depois da, reunião do Conse-riam agindo individualmente, com- PI' Ihpio, em que existe na a estma o .

binando chapas para a próxima me-
O d

•

d
. ,

Iuma ameaça à paz. grau e acor o ja a cançadosa da câmara municipal. As grandes potências não chega- é significativo. Se o Conselho achar

O II -,-
- ram, entretanto, a acôrdo fina} sô- que realmente existe uma ameaça

1101110 amerU�anR bre as recomendações ao Conselho à paz, será possível à UN usar da

Washington, 18 (U. P.) - A Co- de Segurança da UN, porque a Chi- fôrça para a restauração da ordem
missão. de relações exteriores da na levantou certas reservas quanto na Palestina.
Câmara dos Representantes, que 'à redação de uma resolução. ----------------

está encarregada de examinar o O delegado chinês T. F. Tsiang, Estudantesplano de restauração 'econômica da presidente do Conselho de Seguran-
Europa, deu inicio hoje à votação ça nêste mês, foi autorizado a in- ar�entinoS'para autorizar a concessão da ver- formar o Conselho, em Lake Sue- .

Rio, 18 (A. N.) _ Procedente de1a de 53.000.000 dólares para o pri- cess, que as grandes potências não
• Buenos Ayre� encontra-se nesta ca-

• I
meiro ano de operações do plano haviam completado qualquer aC9r-

R d
·

G· p pital a Delegação de estudantes ar-

�
ft "V,I:' olaz - ara I ::\-I�':l����res republicano� estão ago_r:eOnt:rd:�:�a;a� �:��d:e::âoni:e�ra gentinos da Universidade de Chuia,V U U

I que vem ao Brasil estudar o inter-
RIO, 18 (A, N,) - Deix,ará h,oJ'e o R{o, com d,estin,o a Goia�, um.a r.a certo� d.e que o, plano de auxi- ,Os. representantes da.s quatro pO.- b-

- - cam io cultural das duas nações. Afrota de sp�'senta v,eículo&, IDcluslve trator,es. Esses veiCulos "erao uh- lIo economlCO sera posto em exe- tenclas devem se reumr nos eSCrI-

risados para a construção de mais de seiscentos quilon:,etros, dp rodo- ClIssão antes das eleições da Itália, delegação é composta de alunos de
via que contribuirão para ligar a zona central aD Para e aq �ar por em 18 'Ie abril vindouro. "!lII�,'OU ei:ltranbe� � todos os cursos daquela universida-
Belém. abrindo-se, assim novos llOrlzontes para o oeste braSIleIro. '

VIU. � i'lI' '1U de e compõe-se de cincoenta e seis

li",nl·Untl.l Belo Horizonte, 18,(A, N.) - Cau- membros, entre os quais o professor
..,U �II sou extranheza no seio da bancada Manoel Dominguez, que vem che-

Rio, 18 (A. N.) - No próximo' do partido republicano na assem- fiando a embaixada.
dia dois o Senado e a Câmara reu- bléia a carta do sr. Carvalheiro Ra
nir-se-ão conjuntamente no Palácio
Tiradentes para examinar o veto
do presidente Dutra à lei do finan
ciamesto de cera de carnauba.
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Int�rvenção
•

SAO PAULO, 18 (A. N.) - Intensificaram-se nas últimas horas de ôntem os rumores de que- o
governo federal estaria inclinado a decretar a intervenção federal no nosso Estado, assunto esse quevem sendo cogitado há quinze dias nos meios políticos. Esses rumores repercutiram na Assembléia Le
gislativa, sendo os círculos políticos de opinião que a intervenção federal em São Paulo somente não cau
saria traumatismo violento, se fôsse procedida duma campanha de esclarecimento a opinião pública. Pondena-ss em tais meios que seria uma temeridade fulminar o govêrno do Estado sem previamente justificar perante a opinião pública esclarecida doe São Paulo e do Brasil, as razões e causas fundamentais
da medida, razões' jurídico-constitucionais <Ia propalada intervenção federal. Por esse motivo os lideres
das diversas correntes da oposição vem há tempõs cuidando de reunir provas e documentos contidos em
volumoso dossier contra' o chefe do executivo estadual.

S ..\: O PAULO, 18 (A. N.) - Os rumores de qu� o presidente Dutra seria favorável à intervenção
federal em São Paulo repercutiram na Assembléia Estadual, dando origem a acendrados debates entre os
vários deputados do situacionatismo e de oposição. Criou-se no Palácio Nove de Julho, séde da Assem
bléia, um ambiente de nervosismo indisfarçável, enquanto a corrente situacionista procurava forçar a
UDN a tomar posição contra a propalada intervenção no Estado. Os parlamentares udenistas e PSD,
PTB 'e PR, aguardam o desenrolar dos acontecimentos.

SÃO PAULO, 18 (A. N.) _ Os lideres .do PSDestiveram em contacto com o Palácio do Catete em

virtude da propalada intervenção federal neste Estado.

federal em São Paulo

Dividido

Para deter o comunismo

m li n d o Discus�ão
Otawa, 18 (U.

imediata
P.) - Imediata-WASHI,VGTOlV, 18 (U. P.) - Os circuloe politicas desta capital,

que se mostram presas de grande anciedade pelo desenrolar dos acon
tecimentos internacionais, assevera1'U?n hoje que o "muruio foi WJU1'a
decididamente dividido em dois campos osttaçonicos" e que depois do
discurso de Trumana pronunciado ontem ticâra patenteado qUI] a
tensão de çuerra entre os Estados Unidos e a União Soviética estaca
.:aumentando consiâeraoeimente.

mente após ter o premier Macken
zie King informado à Câmara dos
Comuns sôbre a assinatura do pac
to de Bruxelas entre cinco potên
cias européias e declarado que o

-gover-uo canadense apoiava o referi
do tratado, a Câmara aprovou uma

moção pedindo a imediata discus
são sôbre a "ameaça comunista à
,paz do Canadá e do mundo".Necessaria a mobilização

WASHI�GTON 18 (A. N.) - SOl1be-�'e hoje que o general Mars
'hall secretário de 'Eslado norte-americano, declarou á comissão ,dasforças armadas do senado, que a mobíüs-cão militar dos Estados Uni
dos p agora um complemento absolutamente essencial ao programa de
restauração ,econômica da Europa para a garantIa da paz nD mundo.

WASHTNGTON, 18 (U. P,) -- O senador republicano Robert 'I'af],
.canrJidai o á presídencia dos Estados Unidos, referindo-se ao discurso
pronunciado ontem pelo presidente Truman, declarou: "O presidente
,refl�iu bem a nossa unanimi determinação de fazer tudo na medida
do possível, ,e de praticável para deter de vez a propaganda do comu
nismo no mundo".

Jamais esteve tão grave
OTAWA, 18 (U. P.) - o primeiro ministro do Canada Mackenz!e

King advertiu hoje ao gabinete canad,ense� durante_uma r euruao nurns
teriaI que a situação internacional jamais fora tão grave, quanto 1)(1

mom�nto atual e que a hora critica poderã soar dentro de algumas se

manas.

Novo pomo de discordia
WARHINGTON, 18 (U. P.) Uma nova d.ific�ldade foi acrCSCl'l,l-

lada às r,elações turco-soviéticas. com. a com1!l1lcaçao da üescoberta nê

pcll'óleo na Turquia, na região de Dyarbaklr, nas cabe0elras do no

Tigris. Os turcos ,e os russos por vários séculos têm procurado, a hege
monia sôbre a região dos Dardanelos. A êsse, respeIto, perf,eItamcl1te
d,e acurdo com os f..sares. o g,eneralissimo Sta)!m tem concenll'ado a

pr'!'iísão pOlitica sôbr'e a Turquia em dois po'ntos: nos Dardanelos e nas Servi�o mU11tgrprovíncias ori'entaÍs de Kars ,e Ardahan. " lí" RU li!
Os russos exigem a revisão d'a convenção de Montreux, medIante

h
-

t
-

{l, qual seriam conoedidas bas,es à União Soviétic� no_ Bosforo" o que O !'Jua OrlOsignifir:l, ,em termos de política de força, a domll1açao estrateglCa da
Turrrnia. Washington, 18 (U. P.) - lnfor-

RelativamtmLe às províncias de Kars e Ardal1an, o� russos sustOIl- mou-se aqui hoje pela manhã que
iam persi3tont,cmente que as primitivas tribus nomádlCa,s km'das fo-

a comissão das forças armadas do
ram mantidas ·em cativeiro pelos tureos contra seu des·eJo de rel�tal' senado norte americano deu inicioas rel_ações com a Moscovia. Agora, entretanto,. a desco�erta de pet�'üleo
,na Turquia vem colocar êsse ,p'aís no, consórCIO ,peJrohfero do One�te aos debates sôbre a legislação que
Médio. de eujo contrôle a UllIao SovIétIea cles;eJa �e!' a parte de leao, restabelece a conscrição militar
Cêna ele trezentas milhas para sudoeste de DIyrbalnr se encontrfl ou- obrigatório nos Estados Unidos, de
Ü'o campo l}etrolífero potencial da Turquia que, seiliundo alguns geolo- acôrdo com o apêlo feito pelo pregi'í.ag, poderá �er tão rico quanto o famoso depÓSIto de MossuJ, no

,ll'aque. I sidente Truman.

no Paraguai
Buenos Aires, 18 U. P.) - Os cor- visão de Cavalaria, que tem sido o'

respondentes de imprensa na fron- principal esteio de Morinigo. Acres..
teira paraguaia informaram que centa a noticia que todos êsses fo
um golpe" de Estado da Milícia do ram substituidos por oficiais da
Partido, Colorado destruiu a Iide- milícia colorada, organizada duran
rança do Exército, como prelúdios te a última guerra civil. Têm ha
para a reorganização das fôrças ar- vido frequentes notícias de atritos
madas em bases partidárias. O cor- entre oficiais do Exército 'e a milí
respondente da Associated em As- cia, que protesta contra a sua des
sunção, no entanto, não, enviou ne- mobílização. A milicia foi um dos'
nhuma informação nas últimas hO-, principais sustentáculos de Morini
ras, embora instado para que con-: go, durante a última guerra civil •
f' d ti ti Iirrnasse ou esmen ISSe as no icias. 'As mesmas informações acrescen-
Os correspondentes na fronteíra] tam que foram construídas baríca
geralmente recebem informações I das nas ruas que dão para o cen

errôneas, uma vez que, muitos dos i tro da cidade, para evitar a possí-
seus in:orma�tes são refugiad�s

I
bilidade de reação do resto do Exér-

paraguais residentes na Argenti- cito. O único ato de violência regis-
na. trado foi quando milicianos 'e guar-
A última informação recebida foi das do Exército regular lutar>

a de que a Milícia do Partido Colo-
I brevemente no edifício do Estadt,

rado, os fuzileiros e a policia pren- Maior.
deram 40 oficiais do Exército, em I (

sua residência, em "raids" simul-" De acôrdo com as mesmas fon
tâneos, e os colocaram no

presidiol
tes, o golpe foi executado sob a di

da policia. Entre os detidos se in- reção do presidente-eleito Natalício
clui o general Emilio Diaz de Vi- Gonzalez, que é protegido do pre

var, chefe do Estado Maior da Di- sidente Morinigo.

a sítuacãe
•

A revolução em C. - Rica
São José 18 (U. P.) - O primei- voráveis ao lider consevaáor Ot!

ro comunicado de guerra do govêr- lio Uiate dizem que o govêrno l

no foi distribuido ontem, anuncian- tá sendo derrotado na rebelião ar

do que fôrças do exército, apoiadae mada. A rádio-emissora dos revolu
por unidades aéreas, recapturaram cionários declarou que o primeiro
a cidade meridional de El Empalme. encontro de fôrças rebeldes e go
Os jornais governistas dizem que I vernistas resultou no desbaratarnen
o chefe rebelde general José Fi-! to das tropas do presidente Teodo
gueres foi encurralado com suas

1

1'0 Picado. A emissora, que se íntí
fôrças numa fortificação montanho- tula "Voz da Liberdade", anunciou
sa, tendo fugido muitos dos seus também a captura do aeroporto de
correligionários. San Isidro, ao sul de São José, e a

ESTÁ SENDO DERROTADO recepção de materiais de guerra por
São José, 18 (U. P.) - Fontes fr- via aérea.

\

\
,

do mundoPara paz
ROMA. 18 (U. P.) - O Conde CarIo Sforza, mino do exEer-iop da

Itália, apresentou hoje um' relatorio sobre a conferência do, plano
Marshall em Paris, ao primeiro ministro Alcide de Gasperi. Ao chegar

.

a esta capital, o conde Sforza declarou: "Espero ter realizado alguma
cousa de concreto não apenas para a Itália mas também para a paz do
mundo",

A E�caDdjnavia'
Estocolmo, 18 (U. P,) - Flmcio-'

nários do Ministério do Exterior- da
Suécia declinaram de tecer quais
quer comentários sôbre o ':1iscurso"
ontem pronunciado pelo pres;dente"
Truman. Os circulos politicos desta'
capital, entretanto, ligam a referên- '

Elo",·"an das "omiso-o� cia feita pelo presidente Truman'
li \JlUJ U � (j" sôbre o "perigo que, ameaça a Es-'
Rio, 18 (A. N.) - Na reunião dos candinavia" com a assinatura do.

líderes dos partidos da câmara fi- pacto da União da Europa Ociden-,
ccm resolvido o critério da ree- tal, em Bruxelas, horas antes e su-,
leição nas comissões permanentes. gerem a possibilidade de vir este
Para a vaga do sr. Mariguela na pacto, reforçado pelo apôio dos Es
Comissão de Finanças, irá' o

sr'J
tados Unidos, eventualmente a ser

Eurico Sales, do PST. extendido aos países escandiilavos.

mos, dando as razões por que dei
xou de acoinpanhar o partido no

caso das eleições da Assembléia Es
tadual. Dizem os deputados do par
tido que o parlamentar de catagua
zes andou mál em ouvir o governo
numa questão que o :Qartid'o havia
considerado fechada.
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nteislGarras rubras naAustria'
Rio, (A. C.) - ÁS democracias e Está claro que

< às outras naçoes
a Rússia' continuam a não enten- interessadas, a Inglaterr-a, a Fran- Grande companhia cata,ri-

der-se no que diz respeito á assi- ça e os Estados Unidos não podem nense. que utá aumentando

natura do tratado de paz com a concordar com' semelhantes exi- seu quadro de funcionarioa,

Austria. É fácil de ver, por de- géncias. A Russia também não faz preciza de duas (2) pell.oall

traz dos motivos oficiais alegados questão que a.s democracias apoiem ue ambos oe sexos. ,

a razão verdadeira do desentendi- ou não as suas r-elnvindicações. A lnfor:maçõell à Rua Visoonde

11<'mente. A Rússia não deseja che- política soviética permanece fiel de Ouro Preto 13. da. 9 às

gar a nenhum acôrdo oom as de- aos seus processos táticos. En- 12 e das 14 àll 17 hora•.

mocracias relativamente á Austr ia quanto não desferem o golpe, os

porque o seu objetivo é simples- russos conversam e negnoiarn. Não '".-.-.-.-.-.'-'-'-'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
mente fazer com essa nação o que foi assim que êles fizeram com os !'""-------.------�

f'éz com as outras, a esta hora, aliados antes de começar a ultima

I'transformadas em repúblicas so-
.

guerra? Uma. missão anglo-Jrance- SNRS. ;.'V'\'.éticas ditator-iais. sa estava em Moscou tratando de .'
A Rússia, segundo os dados da um acórdo com a Russia quando. ASSINANTES :.

ultima proposta, exige da .Austría inesperadamente o Barão Von de
o pagamento, no prazo. de dois Ribbentrop chegou àquela Capital) Reclamem imediata-
anos, da quantia de 200 milhões de para assinar o pacto. germano-so- mente qualquer irre-I'dálares. Mas isso não é nada, com- viético que deu Inicio á própria
parado com o resto. A Russia pede guerra. . ' gularidade na entrega :

a concessão de todas as áreas p'e- -Pr-ecisarnos não alimentar mais de seus iornaee.
ír-olíf'eras equ.ivalentes a dóis ter- ,ilusões. A Bussia não quer acôrdos, '

cos da produção austríaca de pe- nem combinações. Sua máquina de

tróleo; além do direito de proprí e- expansão está em movimento. Ela
dade sôbre todos 08 edifícios, ins- tem de ser destruída é pela fôrça.
talações e equipamentos que façam Esse caso da Austria serve ape

parte dessas areas ; pede a conces- nas como um -sulbsidio ou uma ele
são para a pesquisa de dois terços monstração para desmascarar maiô
das areas inexploradas da. Austria uma ver. os processos vermelhos.
Oriental; reinvindica todos os' an- Sô n fato rle apresentar-se a um-a

tigos bens alemães da Companhia nação as exigências que a Russia
de Navegação do Danunio, ínclusí-. í'a,z á Austría .mostra a. meutalída
ve os navios, atualmente na Hun- de gangster iana dós rj.jrigenl es 80-

gria, Itnmania e Bulg'árH.\, além I�e vi,p,li-cos. Pedem simplesmente a

25% das aoões dos bens da. comp:'!.- bblsa ou a vida. Que ficaria, afi

nhta 10caJ<izados na Aústria, pro-, na I, dn ,Austl'Ía se os pedi,dos rus

.pri,amenlp dita; pede ainda refiria-.; SORo fossem aceitos? Só restaria ae

rias de .petróleo com uma cfllpaci-' g'ovh'no abril' as portas do paíS
dade Lota.l de 450 mil toneladas ans C0D111uist:ls e ãCa,bar""!!·om a na-

anuais de óleo crú. ' ção.
•• I.'II !lS.II _••••a••••••!III•••

Informações
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Auto··Viação Catarlnense

armaCI3S e p antao Al�t�.Viaç�hor��Tlnen.se
DURANTE o MES DE MARÇO ES- -A��X�fa�o CaU,rmense

TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN. - 6 horas.
Auto Viação Catarlnense - TUlba!l"ão

TE FARMACIAS: _ 6 h�ras.
_ Rua Trajano. Auto·V1ação Catarlnense - Laguna

13 S'
.

- 6,30 horas.
abado - Farmacia SaDte Expresso São CrLstovão - Laguna -

A t· I
r

R Co lh' 11.,� f 'J 'horas. '

gos III 10 -

• nse elrO .l.Ua ra. 'Emprêsa Gl6ria _ Laguna -, 6 1/2
14 Domingo _ Farmácia Santo e 7 112 horas.

, '. Expresso Brusquense - Bl"USque -
AgOStlllho - R. ConselheIro Mafra. 16 horas. '

20 Sábado _ Farmácia Esperança Auto-Viação Itajal - ltajai - 15 ho-
. raso

'

_ Rua Conselheiro Mafra. Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

21D· F'
.

E
5 e 14 horas.

omlngo - armaCla < sperança Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás

- Rua Conselheiro Mafra. - 6 horas.
-

26 (Sexta-feira) � Farmácia da SEXTA·FEmA
Rodoviária Sul Brooil - pôrto A1egTe

Fé - Rua Felipe Schmi{),t. - 3 horas.

27 _ Sábado _ Farmá"l'a _ 11..1"__ Auto-Viação Catm-inense
'"' .l.'.ru _ 5 horas.

derna - Rua João Pinto. Auto-Vlaçll.o Catarinense - Jolnvile
- 6 horas.

28 Domingo - Farmácia - Mo- Auto·Viação CaJtl>t"lnense - r..azooa
derna - Rua João Pinto. ,

- 6,30 horas,

O serviço noturnb será efetuado 7 ��::.sso São OristovAo - Laguna -

[leIa Farmácia Santo Antônio sita Auto·Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho-
ras. .

á Rua João Pinto. E�resso Brusquense Brusque MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
16 horas.
Rápl<do Sul Brasileiro _ Jomvl1e _

Quinta Zona Aérea

às 5 e 14 horas. DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
SÁBADO AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AVIAÇÃO DE SÃO PIlUU)

_ A�t�����o Catarinense - Ourltlba O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE

Rápido Sul BrasUeliro _ Jolnvile _ FLORIANóPOLIS, avisa aos candiedatos ao concurso de Admissão pa-
às 5 e J9 horas. ra a Escola de Aeronáutica, que até o dia 25 do corrente mês esLarão
- 6 horas.-

. ..
abertas as inscrÍções para a referida Esoola, Outrossim, avisa qU0 os

_ A7ut;::;::�ão Catarmense -

JOmvIle.! cand:idatos já ins�ritos apterior·u:,ente l2.0derão l'�novar_ as insct'içõ�s
........ .... • .... .... ..... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........

Auto-Viaç:io Catarm1enose _ TubarAo medliante declar.açao .escrIta. As lnstruçoes ,em VJgor sao as mesmas,

4VI·80 ao. Estudantes ,- 6 horas. ,excepto o limite de idade, o qual passará ,a ,ser 20 anos compl.etos até

," 7 ��:sso São Orlstovll.o - Laguna 31-12-48. A data da Prova de s,eJ.eção, será prtwiamente divulgadO.
Estudantes em fBrias que dese- Expr�sso Brusquense _ Brusque ARY LOPES BUONO

jem viajar conhecendo todo o Es- 14 horáS, Asp. Av. RC. - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

ta.do poderão obter os fundos ne-
Auto·Viação naja! - ltajaJ - 13 ho-

ras. ,

o8Slsários ex·ooutando facil tarefa Expresso Brusquen.se - Nova T:rent"
qu.e bem executada lhes proporcio- - 9,30 horas.

nará ainda algum saldo em di- Expresso Gl6ria - Laguna - 6 1/2

nheiro.'
e 7 1/2 horas.

!nformaoões à rua Visconde de
,Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 17.

--------------------------_.
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o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "Colégio Bar
Tlga·Verde", usará 8 mMma

bandeira.

I Dr. (LAANO G.
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ADVOGADO

Oportunidade

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna

7 hoeas, .

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

'Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Joú:W1le

- 6 horas.

Auto-Víação Catartnense - 'Curitiba
- 5,horas.
Rodcvíáeía Su1-Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro - JDlnvf1le -

I
ás 5 e 14 horas.

. TIDRÇA·FEIRA
Auto-Viação Catarlnense - POrto Ale·

gre - 6 horas.
Auto"Viaçãlo Cacarmense - Curlttba

"""" 5 horas
Auto-Viação Oatarlnense

- 6 horas.
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J<>1nvile

Auto-Víaçâo , Catarlnen..sfl - Tuba!l"Ao
- 6 horas.
Expresso São Crtstõvão - LllgIUIlR -

7 horas.
E-l)1!prêsa Gl6ria - Laguna - 7'h

e 61,2 horas.
·Expres.so Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

A .. .to-Víaçâo Itajal - Itajaí - 15 ho·
raso

,

RápJdo Sul .BTasiléiro - Join.vile "'- às
5 e 14 horas. -,

.

QUARTA·FERA
Auto-Viação Cat:m-Inense

- 5 horas.'
.

Auto.Viação Catarlnense
- 6 horas.

CUritiba

Jomvl1e

LagunaAuto·Viação Catm-iI!lense
- 6,30 horas .

Rápido Sul Brasileiro - JolnvYe - às
5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
,

Expresso. Brusquellse - Srusque -

16 hora;;.
Auto-Viaçã� Itajal - Itajal - 15 ho

ras,

Expresso Brusquense - Nova 'l'rento
- 16,30 horas.
Roqoviária Sul Bra.sll - PÔl'tO Alegre

- 3 horas.

o Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,0(1»

Ctrrl1tiba

Registros de DiplOInQS
AVISOS

DIPLOMADOS P,OR ESCOLAS LIVRES:, (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus dip.!omas
no pral� de 90 dias.

'

DIPLOMaDOS POR ESCOLA.S LIVRES: (Comércio) - Nos tór
mos do Projeto 520/47, pod,erão registrar os seus diplomas.

,

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
d{)'s seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecet' 221
do Consultor Jurfdico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Püd€m valiar seus diplomas.
TItATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. A1Le. Barro&o, 11, 10 andar - Ca,ioca Postal 3.932 _. Rio

Direçãü do DIt. PEDRO OLAVO DE MENEZES .

PalIabens !
Muiias felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho!

Mas,
-

não ésqueça, que o melhor
presente para o seu ''PIMPOLHO''''
é uma caderneta do CRÉDIT()'
MUTIJO PREDIAL.

mensais.
............. , .

pôrto
elA CATARItIEltSl

Df TFlANSP()'R"TES A'ÉIl-EOS LTD"

• •••••••••••••••••••••••••••••• _e
Jolnvile

Ministério da' Aeronautica .................................

Ordenado de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co-

locação para trabalhar 'lJl€sta Capital,
\lU nas seguintes cidades:
Itajaí - J'OinvilIe - Porto ·União

- Lajes - Laguna e Blumen,au.
O serviço inclue peqllenas víagens'"

11m torn'O das cidades citadas.

Cartas do próprio punho, si pos;...
$ivel acompanhando fotografia, para0-
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.

-'tr

Quinta Zona Aé1'ea,

Cul'itlba

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLI,3
AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AVIAÇÃO DE SÃO PAULO

O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BABE AÉREA DE

FLOItIANóPOLIS, avisa aos c<flndid-atüs que já apresentaram os' docu
mentos de inscrição a Escola Técnica de Aviação, de São P,aulo, que fa
rá 'r,e.a1izar no dia 30 do corrent.e mês, ás' 09.00 horas, novos exam-es de
admilssão para a r,e:terida ,esoola.

-

NOTA - A conduoão piam os ca,ndi:dato,s, partirá' da Praça 15 de
Novembro, ás 06.50 ,horas, do mesmo dia.

ARY LOPES BUONO
Asp. Av. RC. - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

:: IALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA'

�ONTADOR
Causa. Cível. e Comoroiai••
Contratos. Distrato.. etc.
Serviço. de Contabilidade

em !lEtral.
Caixa Po.tal. 105

Florian6polis - S. Catarina
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I Cifras do BaÍI":<lDCO d. 194�1

SEGUNDA-FEIRA

IVarig - 10,40 hora,s - Norte. CA'PITAL E RESERVAS Or;
P8Jllair - 9,00 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul � Norte - 13.55 horas. j Rellpooli!f.ihílidtilne� Cr$
Panair - 9,40 horas - Norte. Recetli"
Panair - 12,47 horas - SuL ,

•

TERÇA..FELRA. . Ativo ..

Varig - 12,30 horas _ Sul.

,1Panair - 13,07 horas - Sul.

No��.zeirO do Sul 1.2.00 horas -

l. Si!li�trol pagou DO& úH:irno!a 10 ",no,

QUARTA-FIDIRA Re8poxulal ilidade:
Panair - 9,40 horas - No,rte.

I
Panair - 12,47 horas - Sul
Cr,uzeiro do Sul 11,00 horas

'

INorte. '

... Diretorell! j
Varig - 12,30 horas - Sul. D

-

P h'l d'T'ft F d .... _ t •

QUINTA-FEIRA :,
f. amp.! O v ra reire e "A!:-vFI.ho. Dr. FraOCliJCO

Panair - 9,40 horas - Norte. de Sá, Ama10 Ma••orra,: Dr. Joequlm Barreto de Araujo
Panair - 12,,47 horas - SuL I J �

Varig _ 11,40 horas _ Norte. ", e oaç' Abreu •

Cruzeiro do SUl - 15,3{) hOT'as - Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte _ 13,55 horas.

� .,..·���_...�""���....�..�·I"I'fo'*'J:-R.:IVI"If'"lr_�·��,::\I�

SEX'I1A.-FE-lRA ------ .. ---.

Variq - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Nane.
Panrur - 18,07 'horas - Sul.

SABADO
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Varlg - 12,30 hOlraS - SuL
Paruúr - 9,5Q horas - Norte.

DOMINGO
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Qruriej;ro � Sul - 11,!)Q :bI. - hI.

*ilV"líWW' !$I#N ri

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILIT ICAS

,i Elixir d'e Nogueira.
- 8o.90o.f 06,30 � Medioaçéio auxilitlll' no trotame.te-'

S.978Aol ;755,97 f da sif1liill

67.053,145,:30 I
. ...

142.176.603,80 Da insgu���s� ao alcaIl66>
de todos. Dá esse tesouro ao f.6Ui.
Ilimigo analfa.beto, l�Yando-o a 1lIID
cqrso de alfabetização no Grup@,
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florj,a,nópolis ou na Cate-
dral M�tropolitana.

.

98.687)H6.30
" '76.736,401.3 • .s,2CI

. "',. .. .. . .. "'...... . .

Muitas felicidades 'pe.lo nascimelll'
to de seú filhinho I

Mas, não esqueça, que o melholl'

presente para 6 seu "PIMPOLHOoq
é uma caderneta do CRÉDITO'
MUTUO PREDIAL.DelambertGarage Valorize o seu dinheiro, Jus
erevendo-se no qu.adro soeis.
dos componentes do Colégl\t

.---.-.-.-.---.--------j Barriga-Verde.

Já executa serviço de LAVAÇÃO e Pólimento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;,Ovletlca destruiu a liberdade de
•

mUitas
"."

naçoes
.

.

O sensacional discurso do prese Trumao peraDt� o V9Dgre�SO d�s EE. �nid,08 " , �.' WASHr�G�ON, 17 ,(A. P.) - Foi o seguinte o discurso pronun-
.

kPOI,Q \iUGOIROSO aprovaçao d� lei de trem_ament� pagai
�

o preço d� paz, para na�.•eíado pelo pr.esldente Truman perante a reunião conjunta do Congres- "Os Estados Unidos têm apoiado universal. A·te que as naçoes li- i,el�mo" que pagar o preço da guer·,60:
vigorosamente os esforços dessas vres da Europa tenham .recuperadc la.

,. '

. "Encontro-ma hoj-e aqui para informar-vos sôbre- a natureza cri" nações para reparar as devastações a sua fôrça, e enquanto o cornu- Nós, aqui nos Estados Unídos,tíca d_:'L situação na Europa ·e para recornenrlaj- medidas à vossa consi- da guerra e restaurar uma econo- nis.mo ameaçar a. pró.pria exis,tel_l' eontínuamos res�lvl{ios a, procurar'-deraçao..
mia mundial sã ao apresentar ês- cia da democracia, os Estados Uni- por todos os meIOS pOSSI·VeIS, uma

.

Rápidas muda�ç.as esLão .se proc-essando na Europa, mudanças que te programa ao' Congresso, em de- dos devem permanecer suficiente- b_ase Justa e h�nros1l: para a deci-efetarn a nossa pO�ltlCa _extenoI' c a nossa segurança nacional. Há uma zembro passado, salientei a neces- mente fortes para apoiar os países sao
.

de questões mternaclOna�s.,c�escent,e amea�a a na�oes que se esforçam por manter a forma de go- .sídade . dp ação rápida. Todos os da Europa que forem ameaçados Co�tmare�nos a _presta�' a nossa 11-verno que con�e.de li hherdade aos cidadãos. Os Estados Unidos estão acontecimentos na Europa, desde com o conLrôle e com o Estado j)'o- dehdade a.� Nações Unidas, como oiI�ofun.dame�te I�LeresS�do.s na sobrevivel1cia da liberdade nessas na- êsse dia, sublinharam a grande j licial comuni.iJ�. Acred íto que te- pvincipal lI�strumento de segu�'�n., çoes .. � de vital ImportauCla que ajamos agora, a fim de preservar as urgência da pronta adoção desta I nhamos aprétithdo a importância ça lllt�rnacIOn�1 baseado no Da el-.:condições sob que .podemos alcançar uma paz duradoura, baseada na medida., de manter um poderio militar co- lia e nao na Pôrça.
,

.,J�erdUide e na �ustlça. A consecução de tal paz tem sido o grande obje- "A União Sovíética .e os seus sa� I mo meio de impedir a guerra Continuamos prontos e an�!Osos
. tlvo desta. naçao, télites foram convidados a coope-] C�m1Jl'eendem�s que ,l�m sistema a n?" ul1lrn:o� a t0ctas as, naçoe� -::

� Quase três anos se passaram desde o térmíno da maiõe de todas rar no programa de restabeleci-) militar sadio e necessarro em tem- r-epito be:n. ro�s AS ,NAQoE4.·as guerras, mas a paz e a estabilidade não retornam ao mundo. Está- menta da Europa. Mas rejeitaram '

po de paz, se devemos permanecer - no esfo�ço maior possível para'v.amos todos certos de que o fim {lo combate não resolveria automà- 9 convite. ,Mais do que isso, decla-' em ,paz. Os agressores, no passado um entendimento e um acordo ln-·

..tICamente. os problema", surgidos com a guerra. O restabelecimento ela rai-am a sua violenta. hostil.idadel confiando na nossa aparente falta ternacíonais .
. -paz, depois ele terminado o combate,' tem sido sempre uma dif'icil ta- ao programa e estão agressívamen- de fôrça miiRar, imprudentemente P�RTA ABERTArefa. E mPosmo que Lodos os aliados na segunda guerra mundial esti- te tentando naufragá-lo. IÜreci.pitaram li guerra. Embora Nunca fOI fecl,wda.� por�a,.,D:em"v�e&s.em unidos no seu desejo de estabelecer uma paz justa e honrosa, "Vêem nele um grande obsíácu- fôssem levados á des .ruição pela nunca o será, a União S�vlebca.aínda haver�a grande dificuldade na conservação dêsse objetivo. lo aos seus design íos de su!bj"llgar sua subestirnação da nossa fôrça ou.a qualquer outra naçao que

.

Mas a situaçâo no mundo, hoje, não resulta primàriamente das di- a livre comunidade da Europa. Não pagamos um preço terrrvel pelo quena cooperar, ganuinamente:ifl.Culdades .natural.'" que se seguem a -uma grande guerra. É principal- desejam que os Estados Unidos nosso despreparo. , para a preservaçao da _paz.· ,:fi'ent,e devida ao fato de. que uma nação não somente se tem recusado ajudem. a Europa. Nem mesmo de- úNICO MEIO EXEQUIVEL
.

. Ao mesmo Vempo, nao nos deve-R.'coope_rar no estabelecimento dr. uma paz justa e honrosa,. mas .. - sejam qll(J as 16 nações (}ooperai:t� O treinamento universal é o Ulll- mos perturbar q�anto ao ,ponteallld.a. p�o1' - tem Pl:ocurado ati v:anl€'nte impedi-la, O Cong-resso est,[í tes se ajudc,m entre si. .00 meio exequivel pelo qua.l os I central das questoes que o mundo.famlhal'lzado com o l'11mo -dos aconLecimenios. ·Sabei,s das sinceras e "Embora o .reshilielecimento eco- componentes civis das nossa::; .1'6r-! defronta hoje. Chegou a hora e c;.paci�ntes tenta�ivas das nações. democráticas para -enc.ont.rar bases pa- nómico da Europa seja essencial ças armadas podem se el.eval' aos tLempo em .que todos os homens era a paz, atnwes de negociação ·e acôrdo. Conf-erências sôbr.e oont"er-tm- não bU$tam apeo.as medWas de re:- afetivos necessários, se devemos! mulheres lIvres, em todo � lllUndo.,,(lias têm .sido r,ealizadas em dif.l'renles part-es do mundo. Tentamos sollJ- habilitaçã.Q económica. As n-at)ões i efiLar pre.parados para as emergê'n-! têlI\ que encarar em Chel? e com,c.ionar as questões surgidas da guerra numa base que permita o esta- livres Da Europa c.omprOOndemj' cias.
A nossa capaclda.d.e. dé mobi-; coragem a ameaça a s�as llberdade.Jbelooimento de .Üma paz jll'sta. '

. que o restabelecime,nto econômico, lizu;r. grandes numeros de ho:nen.s, Os. Estados Urudos tem a re�pon-Sabeis rios obstáculos que .oncontraIll{)s. Mas a.s atas se ergnem para. ter êxito, deve ter ·ced:.o grau tremados em tempo de emergencla sabI�ldade tI'€u"Ilend� de atuar, na"como um monumfmto à boa fé e â integridade das nações democráti- de p'I"otevão contra a agressão in-I pode conjurar um conflito futuro medkla de nosFlas forças, pelo bem.;c�s do mundo. Os acôrdO;3. qu� obtiv,emos, embora imperfeitoo, pode- (,{;·'l'na e externa.. O mo-vimeÍlto pa-l e, com outras medidas de IpoHtica do mundo.
.

'.rIam ter forneCIdo base para uma. paz justa - se tiV·f'.s'&em sido I''''�- l'a a cooperaç5.o econômica fo-i se-1,na.cional, rest.aurar a esLa:bilidadE: Aprendemos mUlto bem que de·peitados. Mas não foram respeitados. oram l�rsistent.emente ig'llor:l- guido por um movimento para a ao mundo. A adoção do treinamen-: vemos ganhar a paz e:xat!?,mente.,dos e violados 1)01' uma nação.
.

auto-.proteção, em face da ore.<Jcen- .w universal pfl!OS Estados Unido<
I

pOl'que ganhamos a vl-tóna ,naO Congresso está também farnHiarizado com os aconte.cimento'i 1'0- Le ameaça. á sua liberdade. neste momento seria uma prova gu:erra, n�o p.or pensamentos e. de-:lacionados com as Nações Unidas. A in'aQkia do,& países do mundo se ACÓRDO >DE 50 ANOS irre;fragável a lodo o mundo da s{:\Jüs, maIS' 131m por urrl esforço�l'euniu nas Nações Unidas, numa tentativa de construi'I" uma ordem ' "No momeI'lto mesmo em qu-e'vos nossa resolução de ,apoiar a vonta- realista.!·..baseada no diI'eito, e não na fÔl'ça. A maioria dos membros apoia S'�- falo, cinco nações da comllnidade, de de paz com a fôrça da paz. Es- Em nenhuma outra' época de;'l'iament,e as Naçõ'es Unidas e procura torná-la-s mais forLe oe mais efe- ·europé.ia em Bruxelas, aSBina.m uml ,tau convencido de que a decisãc nosso Histórra' a unidade de nosso, . .tiva. .

acôr(lo de 50' anos para a ooop-era-
i do povo amer1cao{), expressa atra- povo foi tão -i:i.tal quanto. o é ago-Uma nação, entretant.o, tem persi.stentemente obstruido o crllba- ção econômica. e para à defesa. co-l vés do Congl'esso, de oootal' o t'fei-. ra. Unidade de fins e ullldade

. �e.,Nho de UN, ·pelo constante abuso do ,,"€1.0. Esta nação vetou 21 propos- mum (l011tra a a.gressão. Este ato, namento universal, será de prime.i-i espirito são elementos essenClau:. tas de ação em pouco mais de· dois anos. Mas isso não é tudo. De�de. o tem gra.nde significação, pois êsse 'Ira importância, danDo coragem f: para ICl!mprirn'los a 1.arefa que está, o" 2ncerramento das ho,stilícia-des, a União Soviétipa e os sells agetlle� acÔ'r;do não foi ün-posto por um de- todos os govêrnos livres do mundo i á no�sa frente.
. _.

' rl-estruiram [1 independência e. o c-aráler demúcrático de. .wda uma sél'ie ereto de vizinho mais poderoso. t "Terceiro, recomendo a tempo- :Ca,ila um de nós, aqm e hOJe.· de nações no léste e no centro da Eu.ropa. F,oi a livre .escolha de governos in..!1 rária re-aprovação -da lei de sel'vi- nesta, Câmara, tem a sua responsa-Foi êste impiedoso rumo de aeão ·e o c1a'ro designio de ('s-tende-Io dependeIltes, r'epresentando a von- ço seletivo, a,fim de manter a.s !l0:;- w-TlCla?e .especlal.. . .

: as naçõ'es livres da Europa que prod'llziram a situação critica da Eu- tade ?OS seus povo.s. agindo. �eniro'l 8as fôrças armadas nos seus .�fetl- .A. sILuaç.ao mundIal �. demasIUd�o\. ropa de hoJe. A trágica morte da República da TchécClslosvaquia eho- dos termos da 'Cana das Nnc,oes. vos autorlzados. As nossas força,f Cl'ltlCa e as responsàbllIdades dê�,oou todo o mundo civilizado. Agora se exérce pressão Ri\�ll'e a Filândia e Un"idas. A sua significaefló vai mais � ,Çll'madas não têm os :homens ne- te país ,são muito vas.tas para pe1'\POI'Vel�tura ·sôbre tôda a penísulu es-candinava. A Grécia está sob ala- dos têl'mo,s do' a.côl'rlo. I t;essál'ios para manter os seus efe, mii.il'em que lutas partidá.rias. pos,.que mili,tur direto de r('belldes ativamente apoiados pelos seus vi'sinh03 Estão certo de que 11 'resoluçãol Uvas autorizados. Não purleramj sam concorrer par:1 enfraqueger adominados p,elos comunisLa:s. Na Itália, ohstinado e agreSSivo esfôr'(iO das nações livres da Europa, de s·e: manter os seus' el'elivos autoriza-j no�sa influência .n�manutençao da; .. está sendo feito pela. minor.ia comunista para ganhar o conLl'ôle dê�- DI'otegerem, será l"espondida com dos alrav'l's de aListamentos volun- paz.
. •.

: s'e país. Os métodos "ariam. mas o modêlo é muito claJ'o. Diante desta uma igual resolução, de nossa par..! tários, embora êsses ef.etivos te-J O povo ámel'lcano tem o dlrert"c.«crescente ameaça, há sinais encorajadores de�que as na'ções livr,e5 da te para alu:iHá-las nisso. Os re- \ nham s1<10 reduzidos exatamente .. de admitir como certo que as con
·

Europa estão se aproximando mais das outras, para o seu bcm-estar 'ce�l..tes acontecimentos na Europa I ao minimo necessário para satiS'l1 siderações de ordem politica não,. econômico 'c para a defesa comum das suas liberdades. apresentam a esta nação questões' fazer as nossas OIbri.gações no es' poderão rufetar o nosso tra,balhoNo campo 'econômico, o movimento de auto-ajuda mútua, para 1'es- fundamentais, de ímportancia vi- tl'angeiro edev.e ser
'

em conjunto.'. Laurar as condições' essenciais à preservação das Íilstituições livres, ,tal. Acredi,to que chegamos a um tl'ang'eil'o c fiquem muito amaixo, Ele tem o direito de admitir que· -está bem adiantado. Em París, d·ezesseis nações, qu·e cooperam no pro- ponto 'em 'que a posição dos Esta .. do minimo que de\'e estar sempre! nós nos daremos as mãos e sem,,grama de restahelecirhento europeu, estão se reunindo novamenLe vara dos Unidos deve se esclarecer, semi disponível dentm dos Estados um-I! reservas, em nossos esforços pa,rai 8sLabel.ecer uma organização con.iunta pa·ra· trabalhar pela restaura- pos&ithilidade de êrro. dos,. _ reservar a paz .no mundo., ção ·econômica da Europa Ocidental.
"Os principios e objetivos eX-j Não poderemos enfrentar as nos-, tOam a ajuda de Deus, tBI"emOS

pressos na Carla das Nações Uni- sas responsa'bilidades intMnacio- êxtto".
das continuam a repr,esentar ai nais se não manthrermos as noss-a,s! -.------�--------

nossa. esperança pelo eventual es-j fôrças armados. É de imporLa.nciü D t CI' btabelecimen1.o ,d,o domínio dt? �i,. vilal, por exemplo, que m�ntenha- emocra a u ereito aos negoCiaS mternatCIonals I mos as nossas poderosas forças de
.

A Carta consti tui a expresão básica' ocupação na l\J1emanha, até que a �epellcu:tl�l agradCl:velmente, nos
do Código de 'ética internacional a paz .es'heja. assegLU'ada na Europa meIOS SOC1(11S, a. not�cla que c:ntem
que êste p'aís se consag,ra .. Não po- Não há nenhum cOll'fli�o entre, as da.mos, da pl'óx.lma ma.uguraçao de
demos, entretanto, feohar os olhos exigências de um serVIço seletIvc palco do Democrata_ CIUlbe, com a

ao rude fato de que, através da, para as fôrças regulares e o serVl- peça sacra - A C.RUZ DO A:\-lOR -

obstrução e mesmo do desafio,

pari
ço unÍ\nersal ,para os elementos da a ser enoenada pelo

Tea:�ro,
do �s-

par-te de uma nação, êste grande reserva.
,

tudante na quarta e qumta. feIra
sonlho não se teIllha tornado amda SJDRVIQO NEGESSt\,RLO santa._

"uma realidade. É necessário, por- O Serviço S'eletivo .é necessáric Es�a? sendo tomadas
.
todll;l �-::do tan.to� ,que tomemos novas medidas abé .que venha a ser esta'belecido o prov.lclencJas para a ma�or lotaç�?

'para suplemenLar (' trabalho das fundamento sólido do treinamenLc pos::'dvel no a;mpl_o salao daquela
�ações Unidas e apoiar os s·e�ls _ol?- universal das fôrças de reserva. C soc:�dade, pOIS. J,a é grand� ? In
jetivos, Há momentos, na. hIstorIa; primeiro pod'er.á ser suprrmldo �eresse do, pu'bhço para asslslll a

mundai.l, em 'que e mais pruder�te ,então, e as fôrças regulares pode- ess·e estpebacu�o. ao. mesmo tempo de
agir; do ,que hesitar. Há ,algum rIS, rão ser mantidas SÔbI'C a base de arte e de rehglOsJ.da-de.
co na ação - sempre ha. Mas há voluntariedade.
mais risco na ausência de ação As recomendações que aipresen'
F,pis, se agirmos prudelltemente ·tei· repres,entam e signifilcam as

ag'oru, forTaleceremos. as _poderosas provilCLências mais urgenLes para
fôrças da libeI1dade, Jus!lça e paz assegurar a paz e entar a guerra.
representadas pelas Naçoes UIlldas Precisamos estar preparados para
e pelas nações lirvres do mundo. Itomar todas as providências pru-

MEJDIDAS BEJM CAiLüULADAS dentes e necess'árias para levar a
"Considero do meu dever, por- cabo esse grande objletivo. foram embarcados para o Rio mais

t.anto, recomendar ao -CoI'lgresso a'f Tudo isso exi,ge a nossa assis1.ên- trinta mil fardos de charques, para
medidas que, no meu entender cia a outras nações. Exige também o abastecimento carioca. Atualmen
são mais 'bem calculadas para da,I" um poderio militar adequado e. te há "Tande escasses desse produ-apoio ás nações livres e democra- equilibrada. '"

.

licas da europa. e para ·me·llborar ?S Precisamos preparar-nos para to no mercado local.
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o···---da-s-vag"Bsresta:belecimento europeu. Esse. II. I
_ '. .

programa é o. al�cerce ,da nos�a pO; Rio, 18 (A. N.) _ Segundo o co- ra evitar agitação politica, tante}
!iüc.a de asslstellcla. Ias naçoes lI,

mentarista politico do Jornal "Bra- mais que as .eleições para j)reenchi-v·res da Europa, A pronta aprova- '

_

"

_ .' .

ção dê�s·� -programa. é a melhor sil", a questao do pree�chl_:nento menta das vagas
.

nao
.

atI aInam

contribUlçao 'que podemos fazer das vagas abertas pela exhnçao dos grandes massas eleItoraIS.
agora á paz. A ação decisiva tOI?a- man'datos comunistas, será agita-
da pelo Senado, s�n: olha�. ,p�ra dissima. Rio, 18 (A .. N.) _ A imprensa pe-considerações poLI llco-partld.al'lali
é um bom exemplo do funciona- Rio, 18 (A. N.) - Em gera! a im- tcbista iniciou forie campanha con··
menta afe,tivo da elemocracia. O

prensa pessedista é partidária c" tra a possibilidade de novas elei
tem-po tem a,gora importância cri-

distribuip.ão das cadeiras vagas pela ções para o preenchimento dastica. Esto'u contente com a infor- ,

dosmação que tive, sàbre p'lanos de extinção dos mandatos o'omunistas vagas deixadas �ela extinção
r'ápida ação pela Câmara do� Re- pelos partidos majoritários. 'mandatos comUnIstas. Dizem os pe-

.pl'eS,ent.antes. Espero que na

..
o "se Além disso muita gente também l tebistas que o parlamento deve dar

Pe1'l'a �em nece�sidade nenhum cna '., ,

'd' 't" (:a-
v •

_ �'j t.
.

t acha que deve ser feIta a retl!st! 1-' aos p:trh os maJon anos as
ap1'O\'a<;10 da 181 r e .relllamen o, . _ I"Seg-lmdo, recomendo a 1)1'611'ta; bmçao dos cocientes eleitorais, pa-, dE:iras vagas.

�'Irmandade do Senbor Jesus
Idos Passos e II .. de (aridade

De ordem do Senhor Irmão Prov·edor, convido os Irmãos e as Tr
"mãs para, r·ev,estidos -de sua.� insigneas (balandl'aus '8 fitas) assistirem
;as solenidades abaixo discriminadas: .

I Dio 21 Domingo de Ramos: Missa na Capela. do Menino Deus, às
,� horas com Benção e dist.ribuição de l;l.amos. .

,

Dia 25 Quinta feim Maior - 1° Comunhão Geral, na Catedrol Me-
-tropolitana, ás 6 horas, distribuida peJo Exmo. ,e Revmo. Senhor Ar-
-nebi::;po M·etropolit.ano; D, Joaquim Domingues de Oliveira;

2° - Adoração solene. do Santíssimo Sacrametnto ·e Sermão
.:l\-l)andato, na Capela Do Menino Deus às ,18,30 horas.

'Consistorio, 18 de março de 1948.
Lu,i:/' S. B. da Trindade

Secr.etárÍ'o

C- O B R;A F.I T- E
COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAQAO E TECELAGEM

Avenida Capanema, n. 38 - Caixa Postal, 224
CURITIBA - PARANÁ

Estão se avolumando 110 arquivo do-s nossos amáveis l-eiLo
res, concul'rentes ao interessante

CONCURSO COBRAFITE
que disWbuirá GRA'l'UITAMENTE prêmios, entr.e os quais um
automóvel modelei 1948, num valôr total aproximado de

, Cr$ 200.000,00
os recort.es dos pequenos anúncios de COBRAFITE que, par� te
rem valô!' e os habilitar ao grande CONCURSO, devem, obrlga
tÓl'iamenLe, ser colecionados por número de ordem como se ió'X·

pliéa na pllblic.ação n. 1.
ESTA PUBLICAÇÃO, POR EXEMPLO, 'rEM O N.

17
Dentro de bréves dias informar·emos comO' os concurrente.s

deycm proceder cóm a coleção de recort.es, Depois publicaremos
oU lista completa dos prêmios com o r.egulamento do Concurso.

É questão de um pouco de paciência e persistência e, at.é lá,
os amúveis leitores estarão mais familiarizados e, talvez, amigos
sincéros de

COBRAFITE
I «VELOX PROPAGADORA»

/
I
r

I
I

'-

Cbarque para o Rio
Rio, 18 (A.. N.) - Anuncia-se que

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{'te.

CODCU�SO Da�ra lente Trumann será reeleito' ?de PSicologia Rio, (A. C.) - Quando Franklí� prudencía aliâda á firmeza, a ha-
.

, Roosevelt foi apresentado candída- bilidade junta á clarividência com

PSICOLOGIA G@RAL, DO INSTI- to pela quarta vez á presidência que o atual Presidente ,ameri.canc
'TUTO DE EDUCAÇÃO DIAS dos Estados Unidos, seu estado' de. desempenha os deveres de seu caro

VJil1jHO saúde já era bastante precário.' go impuzeram-no ao preço dos de-
Teve início, no dia 1:S último, c Prcve,ndo a hipotese de seu desa-I 'J?ocratas do mU�1Jdo inteiro. Quando

concurso para o provimento do pai-ecimento neutro em pouco, os a politica exter-ior de seu governo
cargo de lenle da cadeira de Psi- lideres do Partido Democrata tive- basta assinalar 'que a escolha de
cologia, Psicologia Geral, do Insti- rarn grande cuidado na .escolha elo Marshall úãfa_ a secretár-ia de Es
tuLo de Educação Dias Velho, que candidato á Vice-Presidente, o qual tado, como um nome acima dor
hoje, proseguirá com a realização deveria ser um homem que estives- partidos e dos 'inleresses politiccs
da prova oral. so realmente em condições de assu- írrternos, foi aceita com simpatia e

Perante o banca examinadora m ir, a qualquer instante, a supre- confiança tanto pela opinião públi
constituida dós srs, ARTUR E OLII- ma investidura nacional. Eis por- ca norte-americana como pelo pró
VElHA, presidente, JOAlQUIM MA- quo os democratas arí'asíaram Wal- prio Partido Itepublícano, adver-],
DELRA NEVES E HENRIQUE STO- lace e escolheram 'I'ruman. Walla- sário tradicional, e histór-ico de
DIECK, os 'candidatos inscritos ce teria sido o candidato natural Partido Democrata. Essa politica.
submeteram-se já a. duas provas: pois que nas duas eleições anile- tem merecido até aqui o apoio in
escríta e leitura dá prova eser ita riores havia sido o -carnpauheíro íegral de democratas ê repuhlica-
A prova oral, conforme disse- de chapa de Roosevelt. Mas os ho- nos, só Lendo a oposição dos co

mos, realizar-se-é, hoje, ás 14 110- mens de bom senso do Partido De' munisías e de seu amigo WalJa
ras, no Instituto ele Educação Dias mocrata imaginan-am. Os fatos mos- ce,

Velho, com assistência franqueada tram hoje de que lado estava a ra- A questão que agora surge em

ao público. zão, Pois aqueles mesmos que na ordem do dia da reeleição de TTu·
Nest.a ocasião, os candidatos íns- ultima convenção democrática man e um assunto privativo do po-

ceitas serão submetidos á arguirão sustentaram o nome de Wallace di- vo americano. Não há duvida, en

vela banca axaminadora, na ordem vergern hoje francamente de seu tratante, de (rue 'I'ruman conse·

seguânte : João Batista 'I'ezza, Ha- aventureirismo politico. guiu rapfdamente tornar-se um

milton Abade Valente Ferreira Na direção suprema dos Estados nome universal, patrocinando uma

Lidio Martinho Callado e Issar Car- Unidos, q,ue
êle .assumiu em

cir'j
politica que . todos sentem ser: a

ãos de Camargo. cunstãneias excepcionalmente : de- única que as demooracías deverão
No dia 18, dar-se-á o .scrteío dó licadas tanto interna como externa- adotar se não quiserem ser traga-

1l.0lJ,to para a prova pedagóg íca que, mente, Harry "I'ruman revelou-se I'd.as pela voracidade do tigre asiá-:
finalmente, será realizada perante um homem a altura do posto. A tico. .

alunos do curso normal do Instí-
.

tuto de Educação Dias velho, no
dia seguinte (19), ás 8 horas.
Para esta prova também será

franqueada a assístêncía ao públi
co.

Novo horário
-0-

A PARTIR DE, 1/3/948 RUA BL.UM!EiNAU, tendo 8,70x3,2,
NORTE -- Segundas -- Quartas Preç.o Cr$ 35.000,00.

- Quintas
SUL -- Sextas -- Domingos
ESCALAS:
NORTE Curitiba -São _Paulo Rio

de Janenro -0-

SUL Pôrto Alegre .. HlJPOTlECAS... .

NOTA: Os aviões de quinta-fei- AceIto ca,pItal par� emp_r�g.ar sô1>re garantIas hIpotecarIas. Gan.

N
suIte-me sem compromISs-ü. Slgllw ·rubsoluto.

ra, tanto rumo arte, como rumo

ISul, não farão escalas em Curitiba .
..,.. _

AGENTES: Syriaco T. Atherino
.

.&: Irmão N·Rua Conselheiro Mafra, 27 Fone egoclo
;1.553.

Apressando-se em dar seu

1l0ID9 para delegado da, Af;;ão
Social Catarinense no seu quar-
teirão, v.s. já estará iazend.o al-,
go de ntil. '

, li ..

. 1---....

•• iI!$i

. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .... .. ....... : ..... '" ......

. Ponha o seu dinreiro a ren

der jm'os, comprando ações do
Colégio Barriga-Verde.

,

,.,•••••• !I' •••••••••••••••••••••••••

�urla Metropolitana
50 CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 5°

Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados
que o mesmo. se' realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.
Outrossim, comunico as faoilida

des de viagem, f'htre outras, as for
necidas pela Empreza 'I1urismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir ·do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fr-etado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
uma 'terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oni- em

bus", através do Paraná e Santa da.

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

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Bvidentenlente, poderão os fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan

ce, co.m viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

.fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

FÍmlis, 1 de Março de 1948

Conego Fr6d�rico Hobold- - Presi-
,d.ente da C. A.

'
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PANAIR DO BRASIL S;/A.
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�-
flUA JOSÉ l\1lEú'-InES, casa própria, em estado de nova, construida

em terreno de. marinha medindo 1'5x35, com 3' quartos, sala, varanda
etc, Preço Cr$ 50.000,00. .

.

-Q-'
RUA SÃO VWENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
terreno de 9,ltx:lO, Clom 3 quarto�, casinha etc. ainda nãQ foi habita
Pr·eço . Cr$ 25.000,00.

-()-
RUA LAURA CAMI_NHA MEIRA, casa de madeira, construida em

terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar,. casinha, instala cão
sanitária ·etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000;00.

�o-

RUA JOSÉ CÂl�DIDO DA SLI_,VA (Estreito), bangalô construido em
terr_eno'- de 10x35, tendo esLe 2 de frente"com 2 quartos, sala de jan- E S I O t lll: III dtar etc. Preço Cr$ 25.000,0-0.

'

mpresa u as e Iml a aCOQUIDIIROIS, casa de madefu.���onstruida em terreno de 10x30, ;

.

'

ti I '. I
.

próximo à Capela, distlllnte do ponto do onibus 60 metJ:'os, com � quar- Linha de transporte coletivo entre .

tos, 'sala etc; Preço Cr$ 20.000,00., FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joacaba - Lajes e Bom Retiro e
-0- Vice-Versa.

CAPOEJIiRAlS, casa construida em terreno com a área de 86.000m2, SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5". feiras às 6 horas da
todo cercado com pa:stag'em para 15 cabeças, boa água etc. Pre({o ..••

1
manhã.

.

Cr$ 50.000,00. . SAIDAS DE XAPECó: Todas às 26• feiras às 6 horas da manhã.
-0- INFORMAÇõES NA: AGÉNCIA GLORIA.

RANCHO QUEIMAlDO, ótimo pl'édio todo rev�stido de cimento, com Pl"aca 15 de novembro. 24 - Florianópolis - Fone 1.431.
todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro, água qu�nte e fria, um mo-

-

tal' Delc-o, 2 dinamos dom 900 amperes, 215 a·r\no'res frutioferas já pro-
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00. �.��,-j-.)) .f:'\;"i];i";.",,, _ ,; _ ,.

-Q-

CA'POEIRAS, umapequena casa de. madeira, tendo ° terreno 1'5x521.
Preço Cr$ 20.000,00.

.

TE:RJRENiÚS
RUA FEiLiIlPE OOHtMIDT, tendo l1,:50x30. Preço Cr$ 35.000,00.-

/

::

AV:IDNllDA MAURO RA,MOS, linha circular, bangaló construido em
ter-reno' de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações quasí toda mu-
dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000',00. '

' -

...:..:0-'
,RUA FEiR,NANDO MAOHADO, casa bem .conservada 'construida em

terreno de' i),5x42, com 4 quartos, 'varanda, quarto de haaho, cósínha
etc. Preço Cr$ 120.000,.00. ,

." ,

,

.

-0-
RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio -de Comér-cio; com 2 pavi

mentes, sendo ° térreo para comércio e o superior 'para·' residência.
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,.00. .

;

-Q-

RVA CO,NSÉLHELRO M�RA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
tos, sara de Jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Preço Cr$ 100.000,00.

.

OUI1ANTE TODO DIA.

nos VAi?CJOS
,

rua calçada, circular.

,.

OU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA'
PROCURE A '

alfaiataria

linha

!....{}-

RUA SÃO VMiENT.E DE iPAULO, tendo 12x30, j-á pronto para cons

trução. Preço Cr$ 6.000,00.
--'O-

.

RUA SERVIDÃO F1R.AiNZONl, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.

ello

de
. -

OCaS1QO

RU$ Felippe Schmidt 48

1 elevador W'AYNE para automoveis
2 talhas para 3 tonelada.

1 maqujn'.l d.e lavar
Prateleiras, balcões etc ...

Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

Relojoaria Proqresso
de JUGEND & FILHO "

COMPRE, SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e A'lguc
sõmente quando receber .

.'

'-

� I \

..

,'1 '

1 .,

N. 13 o-s 180.00

I
" S· U 1 S S O

Montodo Clom
_

4 rubi.. mostra
dora.. de di'llauo. core•.

,

Maroa Muà,
. Caixa de niquei

.

N, 23 Cr$ 130,00

Si�t.�a ro.kep8

Caixa de níquel.

No.�oe re16gioli eão' aoompanhado. 'do. '1's8pactí'lro. cartificadoa
dê gcrantio..

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba.. Praça Tiradentes, 260.- Paraná

Penitenciaria do Estado
I
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado avíso ao eo

mércío e produtores =interessados que esta Bepartição aceita propostas
para' fornecimento de SORGO.

Florianópols, 18 de Dez.embTe de 1947.
IVO CÓRTE

Sub-Direto.r Ind. Int.

A EMPREZA CONS.TRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seNS J}ltrtfldores de titulos já integralisados ou sorleadOtE

de acôrdo com o @)_ecreto lei n. 7.93G que tem a disposição dos mesmfMf

CASAS, para pronta entrega. -- Palltl maiores esc1arecimen�os dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis -- Rua Felipe Schmidt, (EdificiCl
Amélia Nelo).

TILOG' F1AcD
Confere
Diploma

Corresp(m�encla
(omercit;í

DIREÇlo: .

Amélia M PigozZi
METOOO:

Moderno e, EUciente

RUA aLVARO DE CIUIVALHO. 6S
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o' ESTADO-Sexla-'el,. '9 de Marco "•... 5

De onde param as pontas dos
trilhos das ferrovias, de onde se

-detêm os últimos quilômetros das
.rodovias, aónde não vão mais nem

-carros, caminhões, comboios ou na
vios - aí começa a ação do mais

remoto mensageiro do progresso;
-o "motor" da Amazonia.

O "motor" é o barco-feira que
.se abastece nos últimos entrepos
�s amazônicos e depois vai, rio
acima 01;1 [garapé a dentro, bus
...ando os pioneiros solítaríos que
'Se plantaram nos sem-fins da sel
-va, O "motor" leva-lhes mantímen- .

. -tos, medicamentos, produtos pe- '

:,troliferos e outras utilidades.

A Standard Oil Company of
Brazíl orgulha-se em dizer �ue
.:dezenas desses "motores" se ser

vem dos seus produtos,' para te
:rem força e fôlego para sua fai-

_

:na .preciosa .

..Trabalhando' Com Esso Brasil Afora
-r-:«

,

.. :Na Amazonia, ou onde
�a!s que for Brasil -

;para as máquinas de
,:!eu trabalho ou para o
seu carro, caminhão
ou ônibus, o "oteiro

, certo, em combustiveis
. e �ubrificalltes. é o
,Oval zsso.

,
"

"srAMDARD OIL
COMPANY

OF BRAZIL
cereais

lais inciden1es
Pt-,l-l��O�;�S:f�s o�: �no I

na U.NGE� r o;yçaUm, dia6'ri;�nd�eO' daDs :,0 àSS�4rhordas, asLaUdições
da

aem par. Rio, 17 (A, N.) - H'ouve outro
í

IA .. llu il' I II 11 a e agllo8t •.•... . .. , .

....

1,...... .... .... .. .... , incidente na União �}àcional dos! 970 k '/
.

1
A 11Iw.,g.�. -�e'

�
,

_

..

1 ocre OS onda de 300 metros. J4. u u �

�rl\ -.

I
I Estudantes, Dizem.. os estudantes �

't�, '!f�, minera que elementos da policia infiltra-I Laguna - Santa Catarina _ Brasil
Casa mobiliada no Estrei-

RlO, '�à N.) _ Foi autorisado dos na fila de �studantes no res-
to (Bairro Nossa Senhora de

o
_ De�:Ito Autónomo de Car- taurante na 1101'::1 de jantar, agredí-] Fá tima), p roxstrui ao Ponto

"ao mlner. , -

t t t d t TJ t
-

d
_

d "bl' I ·0 C 'd't ".... P'
de Onibus.

.

1 'pesqUIsar carvao ram a cace e e. o es u an e num- ruçao e um açu e pu lCO e ra- I"e l. o A...UtUO l'edul1, ofere-. '

"rmnera no. , R' b t ,r z 1 tti d d 1 f
".

d ICO roo
'

d 'h Treier cem Sa'!vl'o 01' el
. 1 d S\cipio de Bagé, 10 er o an ae f) 1, apo eran o-se ma errovrarro e acesso para esse - � lieUIl IlSIl()ClO os o mo). or

.,. IV -

(irant e o
do projeto e orçamento para a cons-] açude, .j plano. no :ntllhor corteio, por Ct'$ . TEl, rua. Felipe Neves N.· 320,

5.00 memoll. [EíSt..�eito. ..__ .. _�,,_,___

lao ba
reUdos

Rio, 17 (A. N.) - O Ministro da
Viação recebeu telegrama do dire

:tor da rede da viação Paraná-San
ta Catarina, dizendo não haver no

norte do Paraná, nenhum cereal

..�guardando transporte, e que o es

'toque de batata e trigo estão sen

-do exgotados normalmente.
r. * • , ...... . .. . . .. . . .. .. . .........

"Não tem compro
_misslls

Rio 17 (A. N,) -- Falando à re-

"!portagem o senador Hamilton No

.gueíra declarou que a UDN do Dis

trito Federal não tem nenhum com

promisso com ninguém a respeito
da eleição da mesa da Câmara Mu

-nicipal. Disse que a UDN só toma

Tá posição depois que o governo

�sponder à nota da UDN carioca

:�re as condições para o acôrdo
\ambito regional.
\

.

\

Transportes r;::9ularen de cargas do pôrto d.�

s10 FRAl�CISCO DO SUL ·para NOVA VORI
Infor.maçõe. com 011 Agente.

Carlos HoepckeS/A -CI- Teleione 1.212
dolSul - Carlos Hoepcke S/A - eI - Telclone 6 ( End. teleg�

MOOREMACK
F1Qrisn6ro)is
São Fran ciaco

\
I

. t;�- tiftEMEO'-

I
{;,ttffllAZ IA !

Além das dôres agudas da
mâ digestão, ha 0 incomodo social
do mâu halito e da azia. Com o�
elo saboroso e Pó.DigestivoDeWitt ..

desaparecem tais vexames e ati

dôres, pois este remédio moderno
corrige o mal no seu inicio, graça.
• sua formula modema: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-ínteetínaís, Carb. de Caldo.
Carb. de Bismuto, Carb. de mono
sodíco para neutraliear a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da mdígestão, peça

J:&;;De lIIIitl'·
PASTA. DENTAL

ROBINSON

•

l .
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OESTADO-Sexta .. fetre 19 de Marco de �fJfia
I

o
convida ao. publico esporfivo de florianopolis para assistir a sua regata

.

interna
----------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------

,BRILHANTE VITóRIA DO CLUBE
DOZE •

Com um único jogo, efetuou-se,
na noite de ante-ontem, a penúlti
ma rodada do Torneio Municipal
de Basquetebol, organizado pela F. NILTA BRANCO MARTINS
A. C. Transcorre hoje, o aniversárks
Reunindo na quadra do Lira Te- natalicio da gentil senhorinha Nil

nis Clube as equipes deste e do Clu- ta Branco Martins.
.

be Doze, o prélio cestobolistíco te- DR.' GA<RLOS RISEIrRO
ve um desfecho empolgante para Tivemos hoje, O grato prazer da

terminar favorável ao quadro alvi- visita ao sr. dr. Carlos RiJbeiru

rubro por 23 x 15. que nos veiu agradecer as referên
cias aliás merecidas, que ontem n

A vitória do Clube Doze, hrilhan- zemos á sua 'pessoa.
te sob todos os aspectos, aliás a S. s. que é presidente do lnstítu
maior que já conquistaram os seus to Brasil-Estados Unidos de Ceará

constituiu mesmo uma e que já foi governador do 72 Dis
rapazes, trilo do Rotary Clube, quando to-
grande surpr éza, de vez que conse- do o Brasil era um só Distrito, vertr
guiu quebrar a invencibilidade do acompanhado de' sua exma, espôsa
Lira Ténis Clube que vinha lide- d. Maria de Lourdes Ribeiro.

rando o torneio junto com o Barrt- VLAJAlNTES:
Para Joaçaba seguiu ontem o Sy,

ga Verde que desta forma ficou íso-
Artur Coninck, ativo .inspetor da'

lado no primeiro posto. SA'I1MA, na zona oeste de, nosso

Apreciando o panorama da luta, Estado.
os vencedores conduziram-se muito ADOLFO SCHWADEREIR

JORNALISTA WALDIR GRISARD melhor que os vencidos, quer técní- Pelo avião da Oruzeiro do Sul
chegou ontem, de S. Paulo, o S1"_

Transcorre hoje o aniversário na- ca ou fisicamente, bem merecendo Adolfo Sehwaderer, chefe da iro-
No próximo domingo, em sua sé- destacados íncentívadores Lauro talicio do nosso confrade Waldir os louros da vitória. portante firma Schwaderer a Cia.

de social, a .diretorla do Clube

NáU-j
Carneiro e Acácio Ramos. Para a Grisard, redator do "Diário Oficial A equipe do Lira esteve írreco- Ltda., de Blumeuau.. "

tíco "Francisco Martinelli" inau- solenidade estão convidados todos do Estado". nhecível jogando o quinteto muito ,GADn;.RNET.A PERDIDA
,

gurará os retratos de seus mais os esportistas. P I h id
'

.

síbilíd d
FOI perdida ontem, nesta eapital;

+.._"., �" .. ,. ,� .. _._,_,__._

essoa argumente con eCI a nos aquem das suas reaIS pOS 11 a eS'1 uma caderneta da Capitania dos
meios esportivos e [ornalistícos de A primeira fase do jogo terminou Portos pertencente ao sr. JOãfl
Santa Catarina, o distinto colega favorável ao Doze por 10 x 6. Gali- Grams. � Obséquio entregar nesta

sempre se fêz credor da estima dosjleu foi expulso do gramado no se- redação, pois trata-se de u,m do-

seus companheiros oe desportistas' gundo tempo. "
eumento de urgente necessidade.

em geral, pelos seus elevados dotes Os quadros foram êstes :
• • . . . . .• ••...•.• • ••...••••••••••

de coração e espír-ito e pela sua Clube Doze - Nicolau (8), Gil-

grande contribuição, ao esporte berto (8), Ubirajara (4), Serafim
barriga verde. (3) e Adalberto.
No seio do remo catarinense 'C Lira - Bicudo (4), Galileu (4),

brasileiro, o 'jornalista Waldir Hélinho (3), Pedrinho (2), Sales
Grisard gosa de grande prestigio, (2) 'e Barbato.
sendo que já foi presidente da ex- .Juizes: Ponciano Martins e Hé
tinta Liga Náutica de Santa Catarí- lia Fonseca. Cronometrista: Capi
na, onde prestou inestimáveis ser- tão Mauricio Spalding. Apontador:
viços. José Gusmão de Andrade.
Através as colunas do "O Estado ' .. " ..

' ,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Iorneio unicipal de Basquetebol
Hoje, a última rodada do primeiro turno

Na noite de hoje, na quadra do Dois jogos empolgantes serão te-ontem, pretendendo levar de
Lira Tenis Clube, com inicio ás 20 apreciados na noitada cetobolisti- vencida o quinteto do Barriga Ver

horas, prosseguirá o Torneio Muni- ca de hoje, a saber: Lira x Barriga de que por sua vez tudo fará para
cipal de Basquetebol, com a reali- Verde e Figueirense x Ubiratan. sair vitorioso, mantendo-se assim
zação da última rodada do 10 tur- Na luta inicial o Lira buscará a bem isolado na ponta da tabela.
no. reabilitação da derrota sofrida an- O outro jogo, a ser disputado pe-

los quadros do Ubiratan e Figueí
rense, tambem promete empolgar a

assistência.

Preços:
c-s 4,80 e 3,00.
ROXY _ Hoje ás 7,30 horas "IRMANDADE DE NOSSA

SENHO-Iúltima exibição RA DA CONCEIÇAO"
Robert Taylor e Vivien Leígh _ C o n v i t e

em: ' De ordem do Irmão Provedor,
A PONTE DE WATERLOO

1
convido aos prezados fiéis Irmãos"

Censura até 14 anos. a assistirem a Santa Missa de TIa-

N P mos que será celebrada na Capela"MODELO DA DECLARAÇÃO", que, deverá ser preenchíría pelos o rograma:

candidatos JA INSCRITOS ANTERIORMENTE no exame de seleção tio Documentário - Nacional D. N. da Imaculada Conceição, no dia 21

curso de oficiais aviadores, da, Escola de Aeronáutica.
•

Preços: do corrente (domingo) às 7 horas,

O I
.

C � 4 3 bem como para participarem da

ec raçaO
r, ,00 e ,00.

COMUNHÃO PASCAL, que terá lu-
"

, Procura-se Sócio I �;� c:�n����:���E:l��a::��:u:�:

I l1!lp�tlJlll·St� na Catedral Metropolitana .
.

. .. .. .. ''', candidato ao curso de Formação de Uu f U U Certo do comparecimento de nos-
.. ,.....

. ;
Of'iciais Aviadores, vem por íJ1leÍ'O desta, solicitar nova inscrição para o ..

exame de seleção, do referido curso, de acôrdo com o Aviso n. li do com 30 C;U. 40 �1i cruzer.tGs sos prezados Irmãos, agradeço an-
.... :............. .. ..........•• �I

14-2-948 do Exmo. Snr. Ministro de Estado dos Negócios da

AcrOlláU-lpara
negocIO maito luctat ivo, tecipadamente. 'ARNOLDO SUAREZ CUNEO I

tica.
. ,

O capital empregado é gal'an- Ary Silva _ 1° Secretário. Clínica Odontolo!ri3 I
Flor-ianópclis, .... de Março de 1948. tido. Pede-se dá-se reierên- NOTURNA 1.

(Ass.) •.•. S. rico. quereis fbar Das 18 ás 22 horas, com t:
Fulano de Tal .'.... cr as peescuue e coznercrars.

De rno-io fcci! a legal narcada, a cargo de abalizado
NOTA: - Esta declaração deverá ser feita à máquina em uma Por cartas à Caixa Postal N: Pazei hoje uma inscrição 'issional

fôlha dupla de alrr aço sem pauta e enviada à .esta Unidade. 364-Nesta. No Credito Mutuo Predial Rll� Arci'í)T'este Paiva t:

PRÓCLuínJE REGATAS "ALIJO WZ" .. UM BARCO E UMA FESTA DIA 21 DE MARÇO, DOMINGO, BATISM�
NOVA "YOLE". DIA 3 DE ABRIL, GRA NDIOSi\ FESTA "SOI�E", COM VAmADO NÚMERO DE SURPRESAS� mi ,

O CÉU E O l\fAR", OFERECIDA PELO LIRA TÊNIS CLUB.

Inauguração de retratos DO Clube
Nsutíee Franclsco Martinelli

Integrará o' o pelotão" alvi-negro
-DO prêlío com o Caxias

Continua 'despertando grande: se encontram os dois quadros.
interesse o encontro que depois
de amanhã será' travado no está

dio da F. C. D. entre os fortes "tea-

O Figueirense, segundo soube

mos, incluirá em seu "onze" o mé
dio Jalmo, seu antigo defensor que
ultimamente vinha atuando no fu
tebol de Blumenau.

rus" do Figueirense e Caxias.
A peleja intermunicipal de do

mingo em nossa Capital, a primei
, ra da série de três entre os dois va- O médio titular da seleção cata

rinense, inegavelmente .dotado de

grandes recursos técnicos, é espe
rado hoje.

101'0S08 clubes, por certo irá alcan

çar grande êxito de bilheteria, con
siderando a grande forma em que

o Paula Ramos em Crescíuma
De regresso do' Rio Grande do' ao selecionado local, rumando em

Sul, a equipe do Paula Ramos exi-l seguida para Laguna onde efetuará
hír-se-á hoje em Cresciuma frente

j um jo�o domingo próximo.

õ'timããqüfsTÇã;iezõ-P;UlaRms'
Informa-nos pessoa que acompa- que foi reserva de Tesourinha no

"scratch" gaúcho. O jogador ex

treou no "team" paulalno no em

bate com o Floriano, de Nova Ham

burgo, sendo autor do segundo ten

to do tricolor. Bentevi acompanha
, direita Bentevi, de Pôrto Alegre, a delegação do Paula Ramos.
......aa•••!AII1IOIli•••tDR••••MINI••• iIL1.811.' _•• 1iIiI1II•••••1IeíI0IiI

'!Comp�Dbia Internacional de Capitalização
Precisa de inspetores de produção para a.s seguintes zonas:

_

ia - Fllorianópolis, compreendendo 08 municípios de Bíguassú,
.ss« José, Palhoç� e' Bom Retiro:
i' _ea. - Tubarao, compreendendo todo o sul Catarinense;
�

::la � Itajaí, compreendendo os muntcípíos de Gaspar, Brusque,
Nova Trento, Tiucas e Camboriú.

•
,

Consede-se ajuda de custa e ótimas comissões, Cartas ou tratar
pessoalmente á Inspetoria Regional na Rua João Pinto, 13. sobr-ado
Nesta.

.:nha a embaixada do Paula Ramos,
"que o clube acaba de fazer uma óti
ma aquisição para a temporada do

< ano em curso. Trata-se do extrema

Ficam convocados os S1'S. mem

bros do C0llS. Superior para se reu

nirem em sessão, no dia 19, sexta

feira, às dezenove horas, na séde

social, afim de deliberarem assentos

de referência para a vida desta en

tidade.

Esportivo" o presado confrade vem

expondo as suas idéias em artigos
escritos com capricho, visando dai'
novos rumos ao remo brarriga ver

de, o qual têm nele o seu maior in
centivador.
Nossas felicitações.

('..� _ -.""'_.._ _ _-,.-_ _.._...

Aero Clube de
Sta, Catarina

A Diretoria

RITZ - Hoje ás 7,30 horas
Robert Alda - Andréa King -

Peter Lorre e Vitor Francen - em:

OS DEDOS DA MORTE O Desinfetante
Censura até 14 anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - Nacional.
Noticiário Universal - Jornal.

POLYPHENOL
da atualidade

Terror dos microbíos , acha-se
à venda nest e prac a

Pedidos a J. MARTINS &

SILVA. Rua João Pinto. 16
Caixa Postal n", 332

..

CINES COROADOS
Cartazes do dia

ODEON - Hoje ás 7,30 horas
últimas exibições
-1-

AINDA VIVE O NOSSO At1IOR

com:

Loretta YOUNG
e David NIVEN.

-II,,_.

OS ,AMORES DE SUZANA

com:

Joan FONTAINE
e George BRENT.
No Programa:

1) - VILA BRAZ - Nac. Imp,
Filmes.
2) - A Voz do Mundo - Atuali-

dades.
Preços:

Cr$ 4,00 - 3,00 e 2,00.
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL - Hoje ás 7,30 heras

últimas exibições
-1-

OS!AMORES DE SUZANA
com:

Joan FONTAINE
e George 'BRENT.

-II-

AINDA VIVE O NOSSO AMOR
com:

Loretta YOUNG
e David NIVEN.
No Programa! ,

1) - O ESPORTE EM MARCHAi
- Nac. Imp. Filmes.
2) - FOX AIRPLAN NEWS 30 x,

16 - Atualidades.
Preços:

Cr$ 300 (único).
"Imp.' 14 anos".
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Cadastro Social do «O Estado)) Estatistícah�, llOG 9OUOaI d:latita.toG leitorer...� _ I'ftftduw •

���ft�tHe6.oaa ��.�
� a_,., MMO l3Ine CHutro ledaL

, l1llMe

REGISTRO INDUS'l\RIAL
A targo -do l. B. G. E., êste ano. a

disirtbuição dos questionários
O levantamento anual das atíví-

� _ •••••••••••• _ Q.s 1ft __«'" dades industriais do país, de inte-
• ••••••••• 9 •• � � � •••••• �� •••• 6�

rêsse fundamental para fiel carac-
BItIlI ••••• It •••••••• Q "' ••• Qlo l1li •• e e e e e . Ierização de nossa vida econômjca

ft!.� t

1I' ••• e_ ' .. IIIo •••• &.o ,.,.ct "ó'" conseguido por meio dp Registro
-- ,'�) _..........

Iln:dllstr'l'al
criado por leI.� •• Q�a.�.& ••••• e.o •• � ••• �Q� •••• �$� •• � ••�.O�.,«' ; _

Tanto mais seguros, porem, se-

� OU Ctit;o 000 • ' rão os resu ll.a dos desse amplo e
.... e 9 .. Q .. \lU ••• o o e e ••••••• e e

írnportante levantamento quanto
� fio Pai (mie) mais compreensiva I'ôr 'a atitude

. 4IO"··." ••• e e e e e e e ••••••• .,..y •• '»6 •• .., o •••• e e •• � •

t d didos que, em eumpnmen o o 1S-

� u " o� o o •••• eat •• o •• e e e •••�.{"
positivo legal, tiverem de 1?r�stal
informações para í'ins cst�trStICo,S .

•�. A. unificação dos refendas lllJquéTl-.�� •••• �.� •• ar •••• o· O.c�� ���.$.� � � � �.t
" tos, levada a efeito nos ultífncs

�adecerfamO$. � fi _t.i.ha Ih aOttelu ela� anos de macio que os informes

�ros tr apre�entados nos questionários of'i-
, • ntIII as."� fi ... JIOIIIIOU ami-. 'ciais sejam destinados, simultanea-

mente, ás [(és órlntas de govêrnc
federal, estadual e municipal, ob
tida através da centraliz'uçãiJ téc

nica da estat isca geral brsileira no

IBGE.
No Distrito Federal, êste ano, é'

coleta cios formulárius adotados

para o Registro Industrial será efe
tuada por delegação dos Serviçof
comp�tcntes dos Ministérios da

Agricultura e do 'I'rahalho, pela
Secrelaria-GcraJ do Instituto Bra-

sileiro de Geografia e E:statsiti'cq,

Ipor íntermédio das Agências Dis
trit.ais da entidade, nesta cap ital
as quais se acham instaladas nos

seguintes andereços : Av. Fran-

j Telas bronze. fosforosa (largura 91 ema).
klin 166 - Loja B; Avenida Pas- '

,

teus: liOi (sede do Serviço Nacio- malhas 6!J - 80 - HIO - 120 - 160 2()O,
nal de Recenseamento); Rua Mi- 'relas de seda .- SuisSQS -. largura 102 cms.

guel de Lemos, 44, s/903-A, 90 an-

dai" Rua São Cristovão 1.17-6, si todas malhas. -

211; Rua Conde de Bonfim, 496; Latão e galvanisado: - pronta entrega.
CIRURGIA GERAL - ALTA CI- Rua Fr,ederico Meier, 11 - sobra- C· P 1 5756

IRURGA - MOU:SJ'IAS DE, SE- do' Estrada Marechal ítãnS'e,l, 37 MARIO SCHAEFER·- arxa osta
NHORAS - PARTOS' (P' h):> /

'

1Formado pela Eaculdade de Medi. T'rav,essa Etelvina . en a ,:.., s. 'I'alegramas :

•. MARIELY •• S. Pau o'

cína da Universidade de São Paulo, 2Ó3: Rua Barão (Ja-carepaguá), 620
onde foi assistente por vários anos do (provisór.io ) ; f�ua Fr-ancisco Leal 8

-"'
_

Serviço Cirúé���êiadoNe�of. Alípio
(Healengo), 1.910; e Rua Cor-onel •

Cirurgia do estômago e' vias circula, Agostinho (Campo Grande), 137.
res, intestinos delgado e grosso, tiroi- Nos locais acima, serão 'os ínte-
de, rins, próstata, bexiga, útero, d" t

ovários e trompas. Varicocele, hidra, ressados atendidos, larlamen e

cele, varizes e bernas. das 9 ás 18 horas, exceto aos sóba-
Consultas: Das 3 ás 5 horas, â rua 'dos, cuando O horário será das 9
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa ''i

bí
Paraíso). Telef. 1.598 ás 13 horas, não só para. o rece 1-

Residência: Rua Esteves Junior, 170; ,menta dos formuLários, como tam

_----T,_;eJ-ef-.-M-. 764 bém para a enkega dos mesmos

devidamente pre'cnchidos.
Como nos anos anteriores, deve

rá ell'eerrar..:se na dia 30 doe abril
próximo o prazo de Í11smição ,no

Regi.stro Industrial li,� 1948, a êJ e
estando sujeitos todos os estabele
cimentos que se dediquem á manu

fatura ou á transformação de pro
dutos de quakluer origem, bem 00-

mo as nfiônas de conserlos e repa-

• � ...............•r. " • CI • e _ ••• a •• ti e ••• o Il\\t.f • 1f • " ••••• � tJ III • o ••• li' •

Curso de Guarda.Livros em sua casa
F�ito em 12 mezes, Escreva a C. Postal 3717 -. S. Paulo,

pedindo informações,
Seja tambem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

Dr. Polydoro S. Thiago
lIédico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

Q.INICA MÉDICA - DISTUR-
.

ll'IOS DA GESTAÇÃO E DO
PARTO

;Doenças dos orgãos internos, espe
cialmente do coração

;Doenças da tiroide e demais glândulas
internas

l':P;UROTERAPIA - ELECTRO
ÇARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
:Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua _Vitor Meireles, 18.
,

Fone. 702
!Residência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

. Reiniciou sua cJinica
Consultório: Felipe Schmlidt, 8

;Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clínico' e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás

tiS brs. Residência: Rua Blumenau,
22. - Telefone: 1.62,0

Dr. Mário Wendhawselli.
, Cllnica médica de adultos e crianças

,

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor�s
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

. Teld. 812

Dr. Lins 'Neves
Molé.tias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 1
- Sobrad. - Te).efone 1.461

ltesidência - Rua /Setê�,'! Setembro
EdiScib,L A. P. da ''::�ival

Teldone M. 834
�

,

"

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

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

Federal
Ex-interno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciário

'" da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLÍNICA MÉDICA - DOENCAS

NERVOSAS
-

Consultoria: Edifício Amélia
ros.

Nelo - Sala 3. • • • • • • •• • ••••••••••••••••••

Residência: Rua Alvaro de Car- Funcio.nários Públicos Esta'
valho, 70.

d �.I
Das 15 às 18 horas duais e Muninc1pais, o. IDw.8

Telefone: i
-

d to
Consultório _ 1.208. graduado. ao. ma s mo. es. ser-
Residência - 1.305. vido.r público.; inscrevei-vos na

Dr. M. S. Cavalcanti Asso.ciação. Benei'icente e esta·

Clínica exclusivamente de crianças reis preparando. um'peculio. pa-
Rua Saldanba Marinho, 10 ra vossa familia.Telefone M. 732

�---

Dr. Roldão Consoni

-

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus (

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

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

_
4 ••••••••••••• ,

A primeira Agua de Colônia felt1!

no mundo foi fabricada na eh"u!.

de Colônia pela Fibrica 41e :lollA!!

l'<!.arla Fad�.

,PASTA DENTAL
�OBINSON....

-T-IN-TU-R-A�Ri·-.,.....A�C�R-UZ-E�IR-O-
Tiradentes 4�

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

I
J
I' P6;:;:a

Pronta e,:trega

LENHA
pelo t'elefone ,719

BOM NEGO'CIO Quali&,de superior

SERRARIA bi"VIÃOpara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações hesta redação.
•

.

Movida a eletricltlade

FARMACIA ESPERAN'ÇA
&0 F.rma�.tleo NILO LAUS

1I0je ti .Jluul�1 ..ri a na prefwlO
Vn-p.. llUIIel.aDJ8 • _raqeiru - Ho...piUaa - P....

••riu - ArtIpc •• J..rl'&elt..
&ua!!d"lJe • d.� .....na.... �hãrt. .�

ÉS BOM BRASILEffiO?
Então C'OQpera na campanha �

llMabetização de adultos, fazendo
que os teus Cülllhecidos que não sa.
bem ler ,nem wrever fr,equentem
os oursos noturmos de alfabetiza..

I ção: HOS[lital de Caridade ou Gru
po Escolar Aoohieta.

navegaçãoEmpreza de

•

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxjma rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias

Ag'entes em FlorianSpolis C\ARLOS HOEPCKE S. A.

, , .. o �_. -_-_---_-----

Telas de Bonze Fosli)rosa

ÚM FILME ORIGINAL
Londres, B. N. S.) - Sydpey

Box, que se tornou oanhecido em

todo o mundo pelo êxito do filme
britânico "O Sétimo Véú", iniciou
a ,produção de um filme realmen
te ,original, cujo nome será "Quar
teL".

O filme consiste na reproduçtH
(te qna.tro COIltos de somersL
Mall'gJham, ligados por um comen

fJá:r,io do autor, formado, em COI1-

junto, um fi.lme cuja produção le

vará duas horas.
Como parte do filme constará de

um enredo completo, os espectado
Des, segundo julga MI'. Box, terão
a quintossência de Maugham, cujos
efeitos originais não serão preju
dicados por "enchimentos".
ü primeiro conto, "T,he Colo

nel's Lady" terá, nos papéis pl'in
cipai,s, Ceci! Perker, Nora S\vin
burne e Londen Teavers.
Outros astros e estreJ.as do fil

me serão:
Mai FaUerling, estrela sueca qe

filme brHanico "Frieda": Valeric
Robson e a estrela de "Grandes es

peranças": AngeJa Beddeley, Men,
von Johns e Nasil Redford.

Vende'-se

,lpNrlme-se maJel dê 8mIl!i

amigos. e parentes 011vialldo.
.lhes um número da l'e:vl5ta �
VA.LE DO ITAJAt, edição. de,

••••• * ••••••• � •••••••• - ••••••• �

Um b!lrco. Ver e tratar
firma Reinii3ch S/A.
Rua João Pinto, '44,

na

\. . . .. . .

Maquinl de escrever
Compra-se uma portatiJ.
Tratar nesta redação.

A Tinturaria Cruzeiro. é a que
me;lho.r ;me serve - Tiradentes,

�4
•••••• fi ,.

ESOOLA DE APIRENDIZES DE
MARtIN:HEIRO.s

Aoham-se abertas na Escola de
Aprendizes Marinheiros dêste Es·
tado, a'\JartÜ' de 9 de fevereiro de
1948 a 23 de março de 1948, as ins
crições de oivis candidatos á ma

tríoula nas Escol9S de Aprendizes
Marinheiros.

O exame para os candidatos ins
critos será no dia 24 de março do.
corrente ano, ás oito horas da ma

nhã, na Escola de AA. M'M. em Bar-
reiros.

-

TÔdas as informações que se fi
zerem neoessárias podem ser ob
tidas na aludida Escola, no 50 Dis'
trit..o Naval, na Ca'P'itania dos Pôr
los, nas suas -Delegacias e AgênCias
e nas Prefeituras Municipais de to-
do o Estado.

.

,_ 0 • .. •• • ..

Sala DO centro1)t fliJtdolfo,�fPtú'eiJcd
AOVOGADO - CONTABILISTA

CIVEL E COM ERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FLORIANÓPOLIS-S,C,

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes nO S.

Telefone 1393.

SENHORITA!
.. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... ........ A ultima creação em refri-

;N Ã O E S ,Q U E ç A! l!erante é o Guaraná KNOT
A Tinturaria Crúzeiro dispõe ago EM GARRAFAS GRANDES

ra dos melhores profis8ionais da Preferindo-o e$tá
cidade para lavar, passar e tingir acompanhando a moda.
pelo sistema suiço. . . .. .... .... .. ... .. • .....

R. Tirade,ntes 44 - Fone 1022. Não.- receie em co.mprar
_ . . . . . . . . . .. ações do "Co.légio Barriga

Emp�i:;� bem o. seu dinhel Verde" Po.r que ésta o.rganiza
"Co.lé �iâo. está sendo zelada Po.r vell'

dadeiro.s idealistas.

Fab:rieontfli e dit\lrtrib;JJ.idorea da. afam,,""
fecçõriI!l) -DISTINTA- • RIVETI p�.••.

d••orth1:l$�to d. Q&: p'arn;"-

honm $ bara.to., algoG
pa�u c:tÍil.1h1!te!!!t que

Snrta6 OQlln,,*::,C'I�mh� do 1nt4t'tol' n!) .81

f'J.U;;>I(';1�tÓ;poÜ_. .... 'f rLI� IS' 'lI'm .Bluntena
fdhdt!c.� A Carta -4 CAPITAL- ahoma ca a.t.�{1110 d�\1I

vbttSll ontSt9 dEI> Gi�tu",...m 'ilualll oomf r�llI: MATRIZ .m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I CRUZ E SOUZA,
Hcmencqem da

no 50° aniversário de
Academia Ccterínense

seu
de

falecimenlll
Letras

Dírse-ia que
-

o escravo, latente €m Cruz e Souza, transfizera a
chibata do- cativeiro de seus pais, e avós, na batuta magistral com que
marcava o ritmo ululante das suas dôres ir'represas. Certos adjetivosdmpróprios, as mancas regências, os duros pleonasmos, eas ínterjeieões, e as pragas, e os uivos, sugerem-nos o fantasioso juizo temerát-to
de que o Poéta Negro lavrara os seus versos apanhando hcreditàr-iamente as verg-astadas de um feitor .. ', Apanhando do Destino, êssebrutal capataz de almas eleitas, Apanhando do Preconceíto Social, ês
se feroz carcereiro dos' caracteres independentes." Cremos que Cruz
errou na sua língua bárbara, porque chorava '8, chorando, solucandofoi que estropiou sinceramen te a frase portuguêsa. Os decassilabos ci�
seus sonetos, entre os quéV· êlie incluiu um "é quem ficou para sem
pre esquecido": o ingênuo qualificativo daqueles "marfins ebúrneos":
o )nadeqlJado dizer daqueles "vicias mais singelos", _ marcam, todos;nao o seu despreparo, mas o estertor verbal de um pensamento demártir, regougando como pudesse, associando o gemido a palavraídeatíva, consorciando, num conúbio trágico, a dôr moral e a expi-es ..

silo literária.
.

Barreiros Filho • GUSTAVO NEVES.....-.-_,,_ -,_._-.- _-_-.. -_ -_-.-_-_fI4_"' ,.-_.,.._-..-.-.-.-,.-_-.-_-_-_-. .-.-_-.-_- _-.-..-_-_-.-..�,_...-.-._...- .._-..__..-.-_-."".-_ -.,.-.--..--.-.,.,..."._ -.-..-_ -_-_ -..-..r�-........,....,.�.._ �.

falsa Continua em vigor o inUl L�i.�!;WI,L'b�i(19 de Março) R10, 18 (A. N.) - Um marinheiro nacional comprou um sahone- R' 18 (A N) C'
/)

_A data de hoje recorda-nos que: te de uma fábrica que está distribuindo a chave de automóvel, verifi- 10,· . .
- ornumca.i; :�!;';pregados. Aos infratores setaG>,

- em 1.612, do histórico porto cando corn seus companheiros que o sabonete continha tal' chave. In- Departament�,1�:!;JJãi",L', fraba.i aplicadas as penalidades previstas;de Cancale, na Bretanha, parte a do todos aos escr itor-ios da empresa buscar o automóvel Chevrolot, a lho:
,

z �
com imposição de multas até deexpedição de Daniel de Lea 'I'ouche Empreza �eg�u-se a :�ntre�'ar o prêmio" alegando que a chave €ra í'al- "r-"ã A

dos interessados el dez mil cruzeiros para cada caso"senhor de Lea Bavardieírf, desti- sa, pOIS nao tinha a chapinha" Os marmheros seguindo o conselho du ",-
ar governo .: ,. ,

1 abívelnada, a conquista do Maranhão comandante Paulo Meira, foram aos jornais reclamar contra a elTI[H'P- d. fim de elesfazer boatos e versoes além do processo Crllmna? .
,-

Legando em frente da enseada dr sa.
tendenciosas êste Departamento I O Departamento exercera severa'Mucur.íd'e em 11 de junho elo mes-
faz saber que continua de pé e eml vigilância no cumprimento dos di��m�aJ��� 1.654, a caravela em que Eleicões municipais PR�::::;� �� ������Jos vigor a cobrança _da contr�b:ti?ãOI positivos em �uestão e �romovera,.viajava André Vidal de Negreiros Rio, 18 A. N.) _ Segue hoje para D' "

, �,-,ÇA I sindical. Além de nao ser definitiva, com todo o rrgor. a cohr ança exe-
com a noticia da restauração das

.

emPall
pr OXlm?l�Jia 21, have-

por depcnder do recurso já inter-! cutiva. das multas impostas aos re-'" pitais ob o do íní d hola Natal o senador Jorgino Avelino, ra em a laça r-
S

'

.

f da Teí ( tí
ca 1,,' 1 S mi 10 os ' n-

I' . J d.' procissão do e- posto, a sentença recentemente pro-, calcitrantes, na orma a ei ar 1·deses, aparta a Lisbôa; que vai assistir à realisação das n lO! esus o'
. A t das 598)"

- em 1804 foi assinada em Lis- eleições municipais no próximo do- A saida sé' assas,
.
fenda sobre o assun. o ,numa "

go •

bôa a convenção de neutralidade e mínzo, b 'Ih t d ' l às 15 horas e sera Varas da Fazenda Pública do DIS- ----------------:
...subsid_io, entre o Pr incipe Regente

'"
, � r� an.i. a solenidade, pela ban- trito Federal só abrange o caso pes- tt.'m conterenctaD. João e a Repuhlica Francesa ' a e m�ca da Policia Militar. I d um e não a totalidade dos fi_:' 'J

sendo declarada nula pelo manls Senador Esteves Junior; Como ?'

'fes-
soa ,e, .

d em le-i Rio, 18 (A. N.) _ Encontra-sefesto daquele mesmo Princípe, de I - ,em 1898, fsleceu o ppéta Cruz tivid�.':
nos ,a�os anterIOres: � contl'lbullltes. COIlti�ua� o p

. 'a ui o sr. Ernesto Serpa, um dos1° de Majo de 1808," e Souza, nascido nesta então Des-J f' "r lle atraIra grande mulhdao

dei no vigor a ConsolIdaçao das Le_:s, q
d 'nto democráti-'

t d ' L' h 'd
IeJ

. . , .

d

saol
proceres o mOVlme- em 1831, assmnm a pas a

ai
"erro, na an 19a casa, con ec! a co- d ao viZInho mUlllClplO. do Trabalho os emprega ores

t e em demo-Justiya o lagunense ConseLheirc mo "chacara do Hespanha" e no.';; bri adas d� acôrdo com o artigo co renovad�r, �e es ev
. .

. d tManoel José de Souza França; local em que hOje se erguem so;tv

t
.0 g

f" • spec:tI'vO desconto rada conferencIa com o mIlllstI o a
1869 f 1 L' I d b 'd" êr 58? a azeI o I e- em ,a sceu nes a Cle a e as reSI enCIaS; J

-

Café QUo traduz qualidadel -,

t d seus Justiça.nLônio Justiniano Esteves, pai de André >� ", f d nn�'a:s_f�o�l�h:a:s�d�e�p�a�g:a:.:m::.e:n=o::s-:::=e__:_----_-_---- _

! I o Tadasco P!I!lCO-O 00 seu OrneCl:A 07.'.
,_

Supremo Verbo
VAI PER.EGRINO DO CAMINHO SANTO,
'FAZ DA TU'ALMA LÂMPADA DO CEGO,
ILUMINANDO, PEGO SóBRE PEGO,
AS INVISíVEIS AMPLJDõES DO PRANTO,

EI-LO, DO AMOR O CÁLICE SACROSSANTO !
BEBE-O, FELIZ, NAS TUAS MÃOS O ENTREGO ..•
EIS O FTLH.O LEAL, QUE EU NÃO RENEGO,
QUE DEFENDO NAS DOBRAS DO MEU MANTO.

- ASSIM AO POETA A. ;'.IATUREZA FALA ! •

EM QUANTO 11:LE ESTREMECE AO ESCUTA-IDA,
'I'RANSFWl'HADO DE EMOÇAO, SORRINDO ...

SORRINDO A CÉUS QUE VÃO SE DESVENDANDO,
A MUNDOS QUE SE VÃO MULTIPLICANDO,
A PORTAS DE OURO QUE SE VÃO ABRINDO

Cominho da Gloria

•

ESTE CAMIN.HO ]:; con DE ROSA E É DE 'OURO,
ESl'RANHOS nOSE!R,AIS NELE FLORESCEM,
FOLHAS AUGUSTAS, NOBRES REVERDECEM
DE ACANTO, l\lIRTO E SEMPITERNO LOURO.

NES'1'E CAMINHO ENCONTRA-SE O 'fE'SOURO
PELO QUAL lAN'rAS ALMAS ESTREMECEIVL;
É POR AQUI QUE TANTAS ALMAS DESCEM
AO DIVINO E FREMENTE SORVEDOURO,

É POR AQUI QUE PASSAM MEDI'rANDo,
QUE CRUZAM, DESCEM, TREMULOS, SONHANDO,
NESTE GELESTE, LíMPIDO CAMINHO

OS SERES VIRGINAIS QUE VEM DA TERRA, '

ENSANGUENTADOS DA TREMENDA GUERRA,
EMBEBEDADOS DO SINISTRO VINHO.

UZ-

Hoje passado chaveno

Cruz e Souza foi um grande

destino que a morte ínterrom-

peu.

Tendo vinde ao mundo para

revelar aos aos homens, na ra-

diância da fórrna, os segredos de

beleza que um deus sem nome

escondera na flama do verso

e nos liames da prosa - foi

acorrentado, como
. Prometeu,

, ,no cimo de um grande monte e

teve, roendo-lhe incensante-

mente o coração, o bico adun-

co de um preconceito racial ri-

dículo e inutil.

Não o. desacorrentou a fôr-

ça e o beijo das oceânides; mas,

compensação,em alçou-se á

imortalidade nas asas 'da glória,

libertado das misérias do mun-

do e do insulto iconoclasta dos

homens.

Othon d'Eça

era

i

Triunfe;
QUEM ANDA· PELAS LÁGRIMAS PERDIDO,
SONAMBULO DOS TRÁGICOS FLAGELOS,

,

É QGEM DEIXOU PARA SEMPRE ESQUECIDO
o l\IDNDO E OS FúTEIS OUROPÉIS l\I.A,.IS BELOS· t

�

É OTJEM DEIXOU PARA SEMPRE ERQT'ECIDO
EXPURGADO DOS vtcros MAIS SINGELOS
E DISSE A TUDO O ADEUS INDEFI:'ilIDO
E DESPRENDEU-SE DOS CARNAIS ANELOS

É QUEM ENTROU POR TôDAS AS BATALHAS
AS MÃOS E os PÉS E O FLANCO El\iSANGUENTANDO'!7
AMORTALHADO EM TóDAS AS MORTALHAS,

OUEM FLORESTAS E MARES FOI RASGANDO
E ENTRE RAIOS, PEDRADAS E ME'rRALHAS,
FICOU GEMENDO, MAS FICOU SONHANDO!

Vida Obscura
NINGUEM SENTIU O TEU ESPASMO OBSCURO,
ó SER HuMILDE EN'rRE OS HUMILDES ssnns,
EMBRTAGADO, TONTO DOS PRAZERES,
O MUNDO PARA TI FOI NEGRO E DURO.

ATRAVESSASTE NO SILÊNCIO ESCURO
A VlDA PRESA A TRÁGICOS DEVERES
E CHEGASTE AO SABER DE ALTOS SABERES
TORNANDO-TE MAIS SIMPLES E MAIS PURO.

NINGUEM TE VJU O SENTIMENTO INQUIETO,
MAGOADO, OCULTO E ATERRADOR, SECRETO,
QUE O CORAÇÃO TE APUNHALOU NO MUNDO.

MAS EU QUE SEMPRE TE SEGUI OS PASSOS
SEI QUE CRUZ INFERNAL PRENDEU-TE OS BRAÇOS',
E O TEU SUSPIRO COMO FOI PROFUNDO'!

CRUZ E S UZA
Em Cruz ,e Souza, o poeta foi o homem; a poesia, - a, alma. Disso

ciar do artista -a pessoa humana seria correr o risco de ·nilo eompreen->
der bem o g'ênio em tóda a' incissão de. sua obra. Há, nos versos do'"
Catarinense g.enial, um mundo de dolorosas compensações subjetivas
ao desajustamento do negro talentoso numa sociedade geralrnente :

prosaica e convencionalasta. Por vezes, dir-se-ia, faíscas de esperauça »

lhe abriam sulcos r útilos de clemência no espírito amargurado:

"O coração de todo ser humano
F,oi concebido para ter piedade. _ ,

"

Eram relâmpagos que lhe não espaneariam, todavia, as sombras
da alma, a cuja- sensíbilidade carícicsa se cecolhêra o artista, como ;Oi :

buscar evasão a cotundentes preconceitos á cerca de uma suposta, in
ferior-idade étnica. A sua concepção do mundo é, então, a ele um revol-
tado:

"õ Mundo, que és o exílio dos exílios,
Um monturo de fezes putrefacto, •. "

O poeta, que logrou ser novo ,e original sem desafiar o rídículo;
superava, assim pela sua arte genial, a sociedade de seu tempo, - nu-,
ma vitoriosa afirmacão de, superior-idade do Espfr íto, que é a pej_'pe-tuação do vate, através dos tempos.

FRECHANDO
'N "h da glória� há cincoen�a anos, Cruz e Souz,ao caffiln o ,

"
. I (ual tantas almas ,estl'em,,"-

,encontra;va ,aquele tesouro p� o s,ei, hun�ild� "entre os humil
cem". Ha Clncnenta anos, aque ,e

-
,- " "a mun-

des seres", "l!ansfiftf,do �e ,(n��c�o�r{�:rd�dJur� ':f;le Be vão
dos que s·e va? mu IP Ican o� 'Cio das letras nacioY:JiR, cios'as
abrindo", naSCIa para a v'enera. t

..

O frÍ1mfo supr,emo
da epiderm� dos ,que a ,repr�sen �v�m ..

s�ri{' da morte. Vi
do maior SImbolIsta braslleno e"ta em g

t 1 do "duro
v,enda. hoje, mais do que q�1'U�dobÓel�tava nes e mt,n

,e ,n.egro" até a sua morte fOI SIm '!Ca.
Gtâlherme Tal
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