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A mensage do prese Outra ao Co�
.

,r�'0��'�
Documento da mais alta expressão politica e social,

.

digno de gerais 'n�i?ffo'/"
$a;:�{ ��e-;; �a'fr��L,ito da

men-r O s�.na.dór Ivo D'Aquino lider p. oeler Legislativo a sua cOlaboraçãol questões econômicas. Na Cornissãc o Executivo e o ·1�t4:i-;gl'a·tivo em be-«
-ao Congr

. U r� _
apresentou ela maiorra, declarou: para a rssolução dos prohlemas de Indústria e Comércio e no ple- nefício rios problemas do país.

ne a.bertL�;�o, d�srteOCaS1U? da

SO\:-I
- "!t Mensagem Presideneia) nacionais".. _

. I nário desenvolveu intensa atívida- Na minha qualidade de líder da'

Manhã" 0I1'V',
.' _o Jornal A [em acima de tudo o cunho da SlD- O sr. Daniel F-a,raco, do P,SD dOI de. Sna resposta foi pronta: Maioria, representando, portanto.

i ' lU diversos parlamen- ceridade. Revela a situação real de Rio Grande do Sul, revelou-se, na - A Mensagem expõe com clare- o périsamento de meus colegasares. país, e, com franqueza, pede ae Câmara, um estudioso das nossas za e honestidade a situação, do quero acentuar .que tudo faremos:
País e traça diretrizes seguras pa- no sentido de corresponder-mos
ra enf'rentá-Ias. É um grande do- á confiança em nós depositada pe
cumento que honra o general Eu- lo eminente chefe elo Govôrno, As
rico Dutra. sim, poderão os dois poderes tra-

O senador Lúcio Correia do P. balhar harmoniosamente a fim de
S. D., manifestou-se a propósito que haja mais conrôrto para o po
com as seguintes palavras: vo brasileiro, e de que o nível '<Te
- "A Mensagem apresentada ao vida de todos seja elevado dentro

Congresso Nacional pelo presiden- das poss ibi lídades do momento.
te Eurico Gaspar Dutra retr-ata Oonforta-me, de resto, poden
sem subterfúgio a situação real do afirmar não ser outro o pensamen
país. to que norteará a ação de todos OF
Encerrado o exercício passado meus dignos colegas da. Câmara'

com um saldo de ,!c60 milhões de sem dastínção de matizes parti-
cruzeiros e estancado o fluxo emis- dários.
sionista, o Govêrno considera de O senhor Manuel Vitor, repte-
solução indeclináv al, entre antros sentante do PDC de São Paulo
o problema da saúde, da alimenta- atendeu prontamenle ao reportei"
Cão, da produçao do transporte. assim se manif'estando :

da energia e do petróleo. �Considero uma das mais leS!Í-'
É evidentemente um vasto pro- timas provas de honestidade e de

grama de trabalho em plena exe- valor administrativo. O probo Sr'
cução. Presidente revela com

s'erenida�'As boas relações entre govêrno e e adverte Com prudência ha, T
entre Poderes, a prudência 'com quais as diretrizes a seguir pa a

que o Executivo conduz os assun- 'que a Nação resolva as suas cris�
tos econômicos e "Tinanceiros, po- -e encontre a própria

ca,paCidad!'líticos e administrativos a 'colabo- de seus homens as razões da su
ração interpartidária e o desejo ascenção no conceito universa
manifesto do Legislativo de aten- Numa palavra, necessitamos de pá
der aos reclamos da .Nação paca o triotismo e de ação. As forças d
bom andamento da sua vida legal, ,própria terra farão o resto. I
expressam a esperança de que o

\Brasil continuará vencendo a sua
crise".
Ü líder da maioria desenvolvia Vence PSDintensa atividade, em constante O \conf'erências com os lideres de ou-

tras correntes partídár-ias e com Rio, 21 - Nas eleições suple-i
seus companheiros de partido. mentares de Pernambuco, o P. S. D.
Apesar disso, com a gentileza de apresenta vantagens expressivas,

sempre, o sr. Acurcío 'Porres- aquie-. ._

ceu em responder á indagação de .seguido da Cohgaçao, do P. T. B.,
reporter e o fez nos seguintes têr- do P. R., do P. R. D., do P. R. P. e-

mas: do P. S. B.
- O Presidente da Itepública de

posilou sua confiança nos parti-
dos nacionais, 'na Mensagem que
enviava ao 'Congresso, no dia da
instalação dos trabalhos parla
mentares. Mais do que isso, -tra
çou, com rara felicidade, as bases
de uma estreità c6iaboração entre

Rio, (A. C.) - Ao que se diz nOE

meios políticos, uma das pr-imei
ras leis que o Congresso votará ps

te ano será a lei de defesa do Es
tado, Todo_ regime tem o direito de

!tIO, 21 \(A. N.) - O sr. Henrique Bayma, presidente da secção defender-se. A questão da seguràn
'paulista d,a U. D. N., atualmente nesta capital, falando ontem aO,3 jor- ca nacional e estabilidade de nos

nalistas sôbre os objetivos da, sua, viagem, declarou que, tendo assu-
sas tradições de vida colocam-se

.mído há P?uCO aquelas fu.n2ões _ em virtude do dispositivo dos EsLa- agora mais vivamente quanto os

futos, que Impedia a reeleição do sr. Walclemar Ferreira _ necessitava governos, hoje em dia, se vêm com

se por em contacto com os dirigentes nacionais udenístas, escolhendo o problema de enf'rentar
:

inimigos
para lSSO ,o momento do regresso ao Rio do sr. José Américo. que adotam a tática da simulação

Depois de observar que considera absurdo imaginar-se que a U. e do inf'iltramento, para solapar as

D. N. possa abandonar um só instante as suas diretrizes para envere- bases do Estado. Assim numero

<l.�r por caminhos escusos desrespeitando principias constitucionais, sas nações, no espaço de um ano.

disse que ({oU: obedrência exata à Constituição da República é que a perderam sua autonomia e foram
D. D. N. de Sao Paulo encara. e quer ver resolvido o probl-ema do go-

absorvidas por uma potência ex

vêrno do Estado. trangeíra. Outra circunstância que

. ----: "O caso- de São Paulo - prosseguiu _ não comporta. o sensa-
o Congresso terá de examinar é a

cionalisrno dos de�ates apressados e ester-eis. TãD pouco deve ser exa-
iminência de guerra em que o

mínado sob {� Cl'l�erlO de quaisquer paixões, nem sob a. influôncia de mundo se acha. Medidas especiais
�lUusquer anírnosidadas. A U. D

.. N. recebeu o atual govêrno paulista devem ser previstas, não só para o

como ura �ato consumado, em Virtude do resultado eleitoral; nunca, período de pré-guerra, em que vir

porém, aceitou aproximações com 018, despando-so a' apoiar os scnsa- tllalm�ll1te nos. achamos, como pari!
tos porveniul'.a hon� e comlJater os máus. Livre de 'suspeita de paixã') o perlOuo mesmo de guerra.
OH pal'cl�l�dadc, sellti'-SO ag-0ra lJel'feiLamellLe à yontarle pa!'a ap,;nmi,' .

.....__ , , _
uma pos1.çao.

_.� _ . I
Para b governado,r de Sao Paulo - dl&se o sr. Bayma - nao VlgO- ti revoluca-o em Costa RI·eal'am nem o texto nem o espírito da Constituição. Em ve·z ele cessarem

as práticas ditatoriais, estas ali conLinuam. O goy.ernador reedita com ..
.

maior desenvo,ltura a fignra do interventor. Tudo é viS'to pelo gover
naelor e gravita em função da sua propaganda pe,ssoal, materializada
as onda de carta-Zies, que se renovam incessantemente nos muros i3 pa
['edes. Apregoa-se um novo Messias, predestinado a salvar o Brasil, cer
tamente no ,exercício do próximo, perí,odo presidencial . . .

Os mais audaciosos expedientes são empr,egados pela ambição do
governador. A contribuição do jog'o do bichÜ', orçando por algum mi
lhões de cruzeiros ao mós, é recnrso sabidamente usado para D finan
úi'amento da campanha à sucessão do atual president.e. A contribuição
do Jogo do bicho, juntam-se o aument.o de ,preços nas transaçõe� do
govêrno, a participação na conce,ssão' de servlços e empreitadas e corre

até a noticia de que há preço para o provimento dos cargos públicos.
O certo é que são afastado's funcionários honestQs e capazes, cuja pre
sença é considerada inconveniente ao govêrno. :1$ assim se está assina ..

lando nos altos postos da admini,stração a existência de um funeiona-
lismo duplice. .

Se se trata de eleger a mesa diretora da Assembléia LegislaL�,:a,
repontam imediatamente as t,entatJv�s de suborno,. que foram, �lIas,
denunciadas por alguns deputad'Üs, alem da exrstênCla de um ambIent.e

alarmante de opI'e,ssão 'e inSeg�lr�nça co_ntra o�· repres·entantes do ��vo:
'_rudo isto influi, na Vida econ0!11lCa e fmancelra do Estado e con�tl LU]

uma humilhaç&o para os pauhsta,s'. O Tesouro de�falc!do só póde pa

gar em bonus, que ci�'culam com grande. d,�svalol'lzaça�., EXIlste ·t.lm

",deficit" no orçamenLo supenor a um bIlhao de cruzen os.
.

A U. :q. N. cumpre simplesmel�t-e o seu d.:_ever, como _partrdo po

litico, denunciando tais fatos e pedmdo .qu.e _Sao Paulo .seJa, !'ea_lmen;
te, re,integrado na observância da. COiltSÜLUlçao e. d.as lels,_p'o;s IstO e

essencial à tranquilidade dos paullstas e ao prestIgIO de Sao I aula na

federação bras,ileira".

�
o 1ül!!J ANTIGO DUlUO DJi &.ANTA C�TAJUNA

�,rietárl8 • D� Gere.te. SDlNEI NOCETI - Diretor Dr. :EU-BENS DE
mr.r .. lIMa. Ã. D.A1lIA8CENO DA SILVA
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o preSidente da UON acusa
Tremendo libelo contra

nader de Sãe

LEI DE BEfES I
DO ESTlDO

o gover
Paulo'

San José, Costa Rica, 22 (D. P.) revolucionários informa que está
- O General Rene Picado, .ministro sendo travado intenso combate en

da defesa e segurança disse aos jor- tre rebeldes e governistas pela pos
nalistas. "As operações do governo se do aeroporto de Buenos Aires,
prosseguem satisfatóriamente e a no estado de Punta Arenas a sudes

revolução de Fugueiros está decli- te destá cidade, e que foi tomado
nando diariamente. pelos revolucionários logo no ini-
San José, Costa Rica, 22 (U. P.) do do seu movimento a 10 do cor

- Tudo indica que os planos do rent.

governo contra os revolucionários
visam antes de tudo o aeroporto de
San. Isidoro, General, que se acha leo Facio, advogado, professor ex

no poder dos reveldes, desde os secretário do Partido Social Demo
nos poder dos rebelder, desde os

inicio da rev.olta a 10. do corrente.

Nesse aeroporto os comandados
do líder Tugueres se 'apoderaram
de tres aviões da caça, 'os quais
estão sendo por eles ntilisados para

Disse Facio que deixou a secre

trazer armas e munições ":la Guate- taria daquele partido para fundar

mala para aqui. A perda dessa PO--
a _H?a Costa �iquense contr� o d�

sição será um revez muito seno
mmIO comul1lsta, da qual e preSI

para os revolucionários. Dm jornal dente e. a ,q�al pertencem o li.der
g ···sta desta capital dÍsse que'

revolucIOnano Fugu�s, e o Jor- .overm

I r o T Dl
. ..

vários lideres revolucionários tem na .Ista h.IO ,ate, recente�entel'D d'seguido de avião para Guatemala,1 el�lto p.re_slder:te de Costa RI�a. e epre aram
não se sabendo porem si estão indo J cUJa e!elçaO fOI.anulada. O polItIco

l' f b
...

buscar mais auxilio ou si fugindo.' costanquense dIsse que pretende a a fica, ,

lorganizar
nos Estados Unidos jo- Rl'O 2? (A N) U ., d d'".. . ,�..

- mal a ores u

San José Costa Rica, 22 U. P.) gos esporhv.os afIm de an�anar rua Adelaide Badajó -e Marechal
_ O Governo deu inicio a opera-' fundos de!\tmados ao for,neclmen- Hermes atacaran: e depredaram
ções em alta escala para deter o to de generos e produtos medicinais uma �equena faJbrlC� �e adubos de

I' f I
. ..

d 'propl'ledade de Antomo Lago, por
movimento do lideI' oposicionista as, orças revo UClOnanas e seu

I moti'Vo do máu cheiro que exalava::
José Fugueres. p��s.__ .......'''I=iJ'''

..

'''' .. _��-�.,...''''�" _"" '.

a mesma,

Várias tropas do governo estão
.--
_- _) )

. �. " "·'t

sendo levadas da avião para os

pontos estrategicos, aparentemen-

Cte numa manobra de cerco, aos re-'
beldes. Alguns aviões utilisados para! '.

.

esse fim pertencem á Nicaragua

I'e foram emprestados a Costa Rica,
pelo Presidente Anastacio Somosa; . _ ._. .

, • •• I A Comlssao Estadua da Leglao BraSIleIra de Assistência em San;.,daquele paIS, a pedid� do mm�str.o I ta Cat�ri�a, tem a honra
�

de convidar as autoridades civis.'militares
da guerra de Costa RIca, Rene Pl- I e ec�eslastreas e a p�pulaçao em g-er�l para as�istirem, no próximo dia:
cada. 27, as 10,30 horas, a. cenmôma da mauguraçao, - na cidade de Pa-·

lhoça - do. Posto de Puericultura "Aderbal Ramos da Silva." confessun-
.San Jose' C t R' 2'> (U P) do-se anteClpadamente grata pela honra da comparencia.os a lca, '-' .. Peia L. B. A. em Santa Catarinâ.

- O movimento subterraneo dos i Ylmar Corrêa, presidE'nte

Sempre Pfontos para a paz
BEH,KELEY (Califórnia),' 2� (U,: P.) .----: Conclumdo o seu dlsc,�lr

so, Marshall dis'se : w�i:m conclusa o, dma qu� o nosso P�O?ÓSIt�
e a nossa politica consIste em nos mantermos fIrmes na dei esa do"

princípiOS básicos, mas ao, mesmo teIX!�o, _c�nservar _a por�a aberta �e
par em par a quaisquer gestos con.Clllatoflos. ,Estamos, Slllc:ran:eno:
ansiosos por encontrar uma base sóhda, que pelml�a um !1cô1d_0 capaz

de pôr têrmo de urna v,ez para sempre, a esta I!eI'lgosa sItuaçao. COl1:
Unuaremos a' fa.zer todo o possível para cOnseg�ll! um acôrdo, mas ate

que seja alcançado o entendiment?, a nossa pohtwa tem de se opôr ao

oomunismo ·em defesa dos povos llvres,.

Todos contra a intervenção
RIO, 22 (A. N.). - Ao qc:e se noti.cia a direção n�cional do PS��!:

1)l'oceres desse partldo estanam conSIderando de�cablda n� monH;L'.l
a intervenção federal em São Paulo, vetando a.S-Slm o proJeto a esse

respeito na sessão paulista do PSD.
..

RIO, 22 (A. N.) - :ç>eclarações de pro�e�es, lH;Iemstas �onflfl::�m
que a UDN nacional é lnte!ramente cont.ra�la a lllterv�nçao _feuual
m São Paulo no que é apOIada por quasI todas as secçoes. DIzem os

�denistas que é um absurdo admilir-se a possibilidade de a UDN apoiar

.1lquela medida.

1\

o'

\
\Tudo bem

Rio, 22 (A. N.) - Seguiu para o
norte do ,país, o deputado Mont.eiro
de Castro, da UDN. Disse, antes de
embarcar, gue deixara os problé
mas politicas de âmibito nacional
com tendência a uma solução favo
rável.

Apresentou queixa
Rio, 22 (A. N.) - A Caixa Eco

nômica Federal apresentou queixa
li policia contra Francisco Jo,sé de
Oliveira, servenle do banco' dO'
Brasil, o qual, depois de conseguir
um empres,('imo de doze mil cru
zeiros na Caixa, pediu demissào
do cargo com o fito ele não pagar
a Caixa Econômica.

Nova York, 22 (U. P.) - Gonza- Assumiu ii reSpOD
sabilidadecrático disse aqui: "Os comunistas

pretendem" dominar Costa Rica co

mo ato 'preparatório no próprio
controle do canal de Panamá.

Washington, 22 (U. P.) - Nu
ma declaração' dada á publicidade'
Marshall assumiu plena responsa
bilidade ,pela decisão dos Estados
Unidos ,em 'abandonar o plano de
divisão da Pales,una.· Di'sse Mars
hall que ".o a,banodono do plano
pareceu-me ser o curso mais ade
quado a seguir. Recomendei-o ao
presidente e êste aprovou-o.

..-.;\
t
1
\
\
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IIteiSi Contribuições aos Institutos CIlUCU�SO OD.ra lente
'

,
,RI{), 20 (A. N.) - o presidente da República enviou mensagem I de PSicologia

a 'Câmara dos Deputados dispondo que as contribuições devidas às
ínsütuãcões. ide prevídénoia soeial. serão ,3iplicad1as --Wo .somente de

acôrdo com o que estatui a respectiva legislação, e incidirão sôbr e a

totalidade da remuneração paga pleos segurados das instituições e cai
xas, até o máximo de 3 mil cruzeiros, sem distinção de salário e

abono. Os descontos e contribuições serão feitos em 12 prestações.

Informações

rA88INATU.RA8 Auto-Viação Catarln.� - Tubarlío

Na CapUa] - 6 horas.

11[__ 0- lO' Expresso Silo Crístõvão - Laguna -
IUJIIW •• • • • • • • • • • • y ..... 7 horas.
hl'>.Mdr8 •••••• Cr$ 41.� Empl'êsa Glória - Laguna - 7lh

�ntl'. •••••• Cr' II." e 6% horas.
....... C." Expresso Brusquense - Brusque -

......... r. ...e. 16 horas. .

lI_ere�o .. Cr' (').•9 .A-:to-Viação Itajaf - Itajal ...;.. 15 no-

lló bkrlor raso -

__ ,.-.- 1".:.n Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - às 70 CAPíTULO
_. . .. ' . . . . . . . 'J�" .- 5 e 14 horas.

"'.1'•...... " Crt .'... QUA!RTA-F'ERA UMA M,:\O LAVA A OUTRA
Auto-V!ação Catar!nense Curitiba Êsses dítados antigos são muito certos. E aqui está um a íue os

l'rbaestr. Cr$ n,� - 5 horas. associados devem prestar tõda a atencão.

.. la Crf ." Auto-Viação Catarinense JolnvJ1e H
'

ítas coí
.

do
"

f
'

er. ay. • ... •

I
_ 6 horas. a mm a� corsas que o associa o pode azer para facilitar I) tra-

Auto-Viação Catm-lnense Laguna balho do Insl ituto.

btlleiee me4i••te �o»tr.. lI", I' - 6,3� horas.
..

.

_'.,

O Instituto procura Jazer tudo depressa e bem feito e procura f'a-

I 5 �áf�d�o��:BraSilelro
- JolnvoUe - às 'Clhtar tudo; �s papéis não precisam .de sel?s.' o associado pode, tratar

Expresso sae Cristovão _ Laguna _ do seu cas? diretamente e tudo e muito f,acIhtado.
7 horas.

� Mas ha certas co�sas que dependem so do associado e que, por isso
Expresso Brusquense - Brusque - mesmo o Insütuto nao pode resolver sozinho apesar da sua- boa von- .. ..

16 horas.
.

, ,v

Autto-Viação Itajal - Itajal - 15 ho- tade., V
..

M' t ,- traso E também devemos pensar naquele ditado. O Instituto tem obri- urla e rono I !lOil'
Expresso Brusquense - Nova Trento gação de atender bem ao ,associado e cumpre sempre -essa obrigarão. .

pU'
-�:iâ�:a��l Brasil _ POtrto Alegre �as O as_soDiado també�, pode ajudar o Instituto; pode e deve, por�lue 50
_ 3 hora.s. uma mito .lava a outra .

QUINTA-FEIRA O Instituto cumpre o esu dever, que é fazer tudo di:reilo e sem

,
.. -

d I t-
Auto··Viação Catarlnense POrto deJ?ora, mas o associado tamb�m tem alguns dever·es e não pode des-

armaCI3S e pau' ao AI��_Via�ohor�tarlnense CUritiba cu;dar-se dêles. Um bom �ssocI!ldo cumpre sempre êsses deveres; mas

DURANTE O MES DE MARÇO RS-
- A��XT�ÇIlO Catai'inense JolDvile alemt de ser um �om assocIado, ele pode ser um bom oompanheiro, pode

'-ARÁO DE PLANTÃO AS SEGUIN. _ 6 horas.
p1'es ar um servIço aos outros, procurando mostrar a êles que êles

A t VJ.açâ Catarlnense _ Twbarllo
também devem ser bons associados.

-

'l'E FARMACIAS: _ ;: horas. o E então nós vam.os ver as principais coisas, qll'e o assocÚido deve
_ Rua Trajano. Auto-V1ação Catarlnense - Laguna fazer 'para que o InstItuto possa resolver ma,is ôepr,essa e melhor o ca-

13 S' .... d F'
.

- 6,00 horas. so dele.
aua .Q - a,rmacla S�, Expresso São Cristov!1o - Laguna -

, ANTES DE MAIS 'NADA
Agostinho - R. Conselheiro Mafra. �r;êsa GlórIa _ Laguna - 6 1/2 Qual,ld.o nós dizemos "associados", é quase a mesma coisa que di-'
14 Domingo _ Farmácia Santo e '1 1/2 horas. zer operanos, po:rque todo -operário deve sel' assocIado d,e acôrdo com

Agostinho _ R. Conselheiro Mafra. 16�::so Brusquense - Brusque - a lei.
.' '

20 Sábado _ Farmácia Esperanpa
.

Auto-Vlaçllo ltajal - lta,lal - 15 ho- O primeiro dos deveres que vamos ver não é bem do a",�ociatlQ

R... raso mas é de todo opêrário. .

- - ,

- ua Conselheiro Mafra. Rápido Sul BrasilelTo - Joln'Vile - às E êsse dever é: entrar para o Instituto.

.�1 Domingo - Farmáeia Esperança
5 :F1n���r�� Oeste Ltda _ Xapeoo _ ás .Quem . trab�lha na indústria tem obrigação de ser associado do

_ Rua Conselheiro Mafra. _ 6 horas. InstJtuto; J·sso e uma 'obrigação e um direito, porque ser associado é

26 (Sexta-feira) _ Farmácia da SEXTA-FEIRA
uma vantagem. '

Fé _ Rua Feline Schmidt.
Rodoviãrla Sul Brasl1 - POrto Alegre

_

As vêzes acontece que um operário, por descuido seu ou do pa-

27 S 'b d'" F
,. ,....

- A��':v:i:t�o Catarinense OurlUba trao'Eou port quêla'lquer outro motivo, ainda não é associado.
- II a o - armaCIa - .111.'0-

_ 5 horas.
i nquan 0_

- e não pr,ecisa do Instituto, a coisa vai bem, para êle

derna - Rua João Pinto. Auto-V1aç!1o Cabarlnense - JoinvUe 'e para o paira0, porque- nenhum dos dois paga a contribuicão.

28 Domingo _ Farmácia _ Mo-
- 6 horas. I"las mais cedo ou mais tarde o. fiscal do Instituto descobre e õ

derna _ Rua João Pinto. _ A���V���. C!lttl'rl:nense - La.Inma ���a����. de pagar tôdas as co,ntrjbuições àtrasadas eainda' leva
O

.
" Expresso São Oristov!io - Laguna -

serVIço noturno sera efetuado 7 horas. � E também chega a v�z do associado, porque qllandQ êle adoece,
peja FarIp.ácia Santo Antônio sita Auto-Viação ltajal - Itajal - 15 ho· nao pode �rabalha,� e preCIsa, do ,,:uxílio do Instituto, êle só consegue

á Rua João Pinto. ra�XTpresso Brusquense Brusque
alguma COlsa depOIS de uma porçao de tempo e depOis de muito tI'a-

16 haras. balho, pa_ra êle mesmo e para o Inst.ituto.
-

.

Rápido Sul BrasIleiro Jolnvile
.

N ofIm de contas é o operário que sai perdendo se não fôr asso-
às 5 e 14 horas. CIado.

'

SÁBADO
Auto-Víaçllo Catatrinen8e - CUritiba Vamos, poi's, prestar muita ,atenção a isso. Todo operár'io tem de

- 5 horas. entr'ar para o Instituto.
às��idf9 ���a:.rasneir() - JolnvUe -

NÃO CONVÉM DEIXAR PARA AMANHÃ
_ 6 horas. Quando alguma coisa demora no Instituto, é quase s·empre porque

Auto-Viação Catarin€nse Joinvile. O associado não apr,esentou algum papel muito necessário, ou porque
- A�t���r:ç.�o Caltarmen8e Tubar!io

há qualquer dúvida [lOS papéis .

_ 6 horas. Mas se o associado tiver todos' os documentos em ordem, êle con-

Expresso Sã\) OrLstovllo - Lagtma - segl1e tu('lo com facilidade no Instituto e a sua família l�ecebe_ deprcs-
7 horas. sa a pensão que êle deixar.
Expresso Brusquense - Brusque

-I
A' t d

.

d d t à
-

d t
14 horas. SSlm, O O aSSOCIa o eve er sempre' mao os seus ocumen os.

Auto-Viaçllo. Itajal
_ Itajal _ 13 ho- Tsso. traz grande,s vantagens, porque um homem prevenido vale po:'

ras. d�H'i e, al(lm de tudo, isso é um dever de Loclo cidadão.

_ ��e�r!�,squen.se
- Nova Trento

I
Os as�ociado� estrangeiros também precisam de todos os seus do-

E�presso Glória _ Laguna _ 6 1/2 cumentos e, se cLIveI' faltando algum, ele� devem mandar buscar no seu

e 7 1/2 horas. país e procurar saber Q que é preciso fazer para que _o documento te ..

_____________ nha valor.

Viação aérea",'::,éJ

PSICOLOGIA GERAL, DO INSTI-
rcro DE :ffiDUCAÇÁO DIAS

ViffiLHO
Teve inícío, no dia 15 último, 'O

concurso para o provimento do"
cargo de lente da cad'eir-a de Psi-

I
cologia. Psicologia Geral, do, Insti
tuto de Educação _ Dias Velho; quee
hoje, proseguirá cem a realização·
da prova oral.
Perante o panca

.

examinadora>!
constituída dos srs. ARTUR E OU>
VEI'RA, presidente, JOAlQUIM MA-
DElLRA NEVES E HENRIQUE STO-
DIECK, os candidatos ínscrítoss
submeteram-se já a duas provas c
escrita e leitura ela prova' escrita.
A prova oral, conforme disse---

mos, realizar-se-á, hoje, ás 14 ho-
ras, no Instituto ele Educação Dias
Velho, com assistência rranqueadae

I
ao público .

Nesta ocasião, 05 candidatos ins->
cri tos serão submetidos á arguição
pela banca axaminadora, na ordem
seguinte: João Batista Tezza, Ha
milton Abade Valente Ferreira.

'"._"'--�--!.!IIIIl--II!!l\!---"'&2II_---------- Lidio Martinho Callado e Issar Car-

O A B C do Associado 10�g,edi�aT8�r��'r_3C_á o sorteio do"
ponto para a prova pedagógica que.,

I A In' d I d 'II - ..
- finalmente, será realizada perante

• .PA.· r';' O� n US.lrlarlOS alunos do curso normal do Instí-
tuto de Educação Dias velho, DÜ"

dia seguinte (19), ás 8 horas.
Para esta prova também será!

franqueada a assistência ao públi
co.

Borarlo das empre
sas rodoviarlas

,

i
I
I

I

011 .rI«lna18.· meua. I!ll�

....ncados, nio aeri.
tleyolYldoo.

" tllreç!o nio s. r..,elllr··
_blliz& pelOII eOlleeUol
..ltid.os DOl!! arll...

�....

e_

I
HOTEL CaSTRO DlVES

SEG1JNrDA-FEIRA
Expresso São Cístõvão - Lagima

7 horas.
ie horas.
Auto-Viação Itajal - ltajal - 15- M·
Expre.sso Brusquense - Brusque -

raso
Expresso Brusquense - Nova Trento

- le,30 horas.
Auto-Víação Catarlnense - JoinvUe

- 6 horas.

Auto-Viação CatarLnense - CUritiba
- 5 horas.
Rodaviária Sul-Brasll - Poa:-to Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Bra.sileiro - Jt)invlle -,

I
âs 5 e 14 horas .

TEmÇA-FEtRA
Auto-vtacão Catarinense - POrto Ale

gre - 6 horas.
Auto-Viaçâlo Catarmense - CtiX'!t1ha

.- 5 horas
Auto-Viação oataeínense

- 6 horas.

RIO DE JANEIRO

o ESTADO
......

'

Ofidua II raa 1a1e
l"btti .. 5

Dlnto�; RUBENS A. RAMOS
rriPdetirlo � mr.�"

SIDNEI NOCETI
�H ele lteda�le:

.. D.AM.ASCENO DA BILV.I
Cllefe tle Pagina",.:

• PANCIBCO LAM..UQUB
Clef••• hIlPresill.:

fiDQI"'DI CABRAl· DA 8lLV" -

RavresentaDte:
'

A. S. LARA
!IM lhaador Dantas. .tI - Ir

andar \

.. 11·1'2" - Rio '8 "ueire
RAUL GASAMAYOR

... Wellpe ele OllYe\r� 11 -
8� aatlar

lIeL 1·'871 -:- 8io Pa.l.

....... "

"

" . " " .. � . � .

o Batalhão' Barriga-Verde
foi constituído de catarlnenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", lls8l'á a mas,ma
bandeira.

.

. . . . " " .. " " " .. " .. " ..

Aviso aos Estudantes
Est�d�ntes em férias ql.l€ dese·

�em VIajar conhecendo todo o Es
:tadB poderão obter os fundos ne
oessários executando facil tarefa
qu� bem executada lhes p'roporcio
Dará ainda algum saLdo em di
nheiro.
lnformaçõ'es à rua Vis{lonoo de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 17.

I Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. ci"l

Con.tituição d. Socledacka
NATURALIZAÇÕES
TítulOl Deolarat6rioa

Eecrlt. - Pra9(l 15 d. No... 23.
lo. cmdal'.

R..id. - Rua Tiradento. 47. IFdNE • - 1468' I

AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 552
'recentemente inaugurado, 176 'apartamentos, todes

com banheiros privativos.

Telegramas: APRIMORADO - RIO

............. " . " .. " . " .

COMBRCIAN"rE: Bi um' u.
R'O à Biblioteca do Centro :iN
*mico XI cfe F�o. Coa
IriblÚl'Ü, usim. pan • forma.
�o cwtnrru b ea�

"
::i!e Imunthi!

I '("�tmh!l pró-llm>'!! ..
. l c. � XI d, l!OT�)'. J� ,

Joinvile

. ,
.

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações d�
Colégio Barriga-Verde.

CONGRESSO EUCARISTIC(l)t
NACIOANL

Na quaJi.dad.e de Presidente dat.
C'Omissão Arquidiocesana do 5tJ><

Congresso Eucaristico Nacional a

todos os fiei.s e demais interessados.

que o mesmo se realizará de 28 3'

31 de Outubro do corrente ano, na<

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

des de viagem, entre outras, as for-'

necidas pela Empreza Tlurismo".
Pontual-Macha.do-Bensaude S. A.".
com quatro tipo de perigrinação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,.
a partir .do Maranhão, escalando eIll'

todos os EstadQs; b) uma em navio...

'

especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c»)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis '''oni-

SEGUNDA-FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte. ,

Pamair - 9,50 horas - Nórte
Cruz�iro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panalr - 9,40 horas - Norte
Panair - 12,47 horas - Sul.

.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 13,07 horas - Sui
Cruzeiro do Sul - 1:2.00 horas

Norte_
' •

QUARTA-FEl'RA
Panair - 9,40 horas - Nocte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
CruzeITo do Sul - 11',00 horas

Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.

QUIN'I'A-FElRA
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul. _

Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzei;ro do SUl - 15;30 horas - Sul.
CruzeIro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEX'IIA-FEmA .

Varig _

- 11,40 horas - Norte.
CruzelTo do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panak' - 18,07 horas - SUt1.

SABA[)()
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 -horas.
Varig - 12,30 hOl"as - SUL
Panair - 9,50 horas - Norte,

I>OIWNOO
Panall' - 9.40 horas - Norte.
Pan:;I11' - 12,47 horas - Sul.
Orwtie1ro do Sul - :11.00 lJ.. - hI.

bus", através 'do Paraná e Santa,

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

internacional, diretamente a PôrtO'

Alegre.
São essas as viagens obedecend.�

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, po.derão os fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan.

ce, com viagem de auto, onibus•.

aViãção, etc�, na certeza de que o>

nosso Estado, e em particular aI

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar riaquela parada>
de Fé e

-

demonstração d.e amor a<

Nosso Senhor Sacramentado.

Fp'Olis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi-

VÀMOS PRESTAR ATENÇÃO dente da �. A.
Primeiro nós vimos mais ou menos o que é -o Instituto e por que

•••••• o.
"

• • • • • • • • • •• • •• o o OI

é 'que êle foi criado; depois nós v,imos o que é o Instituto Lem' PANAIR DO BRASIL S./A.
obrigação de fazer para o associado; e agora estamos vendo umas coi-
sas que é o associado mesmo quem precisa fazer. Novo horário

.

O Instituto funciona bem, mas isso não basta, se o associado nã.o A PARTIR DE 1/3/948
frzer a sua parte.

-
•

O a-ssociado não deve deixar tudo por conta do Instituto. O InsLi- NOI�TE - Segundas - QuartaS'-
tuto tem muito interêses em atender ao associado, mas o asso(j"iado f

- QU'Intas
tamllém tem interêsse em ser atendido. - SUL - Sextas - Domingos

O Instituto auxilia o associado, mas o associàdo também dev'3 ESCALAS'
ajudar o Instituto, porque uma mão lava a outra.

.

., - ..

É conv,eniente guardar bem tudo que está neste livrinho e princi-
NORTE CurItIba -Sao Paulo Rio-

'I palmente essas, coisas que o associado tem obrigação defa,zer. de Janenro

Isso não deve entTar por um ouvido e sair peLo outro. SUL Pôrto Alegre
Vamos prestar atenção. NOTA: Os aviões de quinta-fei

ra, tanto rumo Norte, como rumo'

Sul, não farão escaJas em Curitiba�

AGENTES: Syriaco T. Atherino
&: Irmão
Rua Conselheiro Mafra, 27 Foner

1.553.

Aliança com o PaT.P.
RIO, 20 (A. N.) - A aliança entre o PSD e o PTB está consolia.a

da em virtude da interferência do prefeito Mendes de Morais para
derrotar a UDN na eleIção da mesa da Câmara para dar resposlta ao

senador Hamilton Nogueira, da UND, 'que disse que êle prefeito nao

tem prestigio no Distrito Federal. "
.............................

Apressando-se em dar sem·
nome para delegado da Aç�
Social Catarinense no seu quar.. ·

teirão, V.s. - já estará fazendo aI.,...

go de ntil�-

A noS'sa Capital vai ser dota
da de mais um estabeleciment<
de ensilJlo e este será o "Colé
gio Barriga-yerde". ....___._ _.�...::.--. .

CamÍlal, Gravatali' Pijama,
Meial da. melhorei;' pelol '.me·
Dores preço••6 nfiCASA'MIS
CELANEA - RuaC. Mafra,

i
"

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�LIRA TENIS CLUBE • DIA 27 •• SABADO DE ALELUIA •• GRANDIOSA SOIRÉE • SURPREZA • DIA 28· DOMINGO MATI.

�N�E INFANTIL DA PASCHOA COM INICIO ÀS 16 HORAS COM UMA PARTIDA DE BASQUETE INFANTIL ENTRE DUAS

:EQUIPES DO LIRA. FARTA DISTRIBUIÇÃO DE PREMIOS E BOMBONS. RESERVA DE MESA PARA A SOffiÉE DO' DI�
27 NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22.

.

�
Isto nós temos

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

POLYPHENOL

Um dos fraseadores do órgão
udenista - mocinho recentemente
apor lado por aqui - escreveu, on
tem, que "tudo o que temos nós
não ternos'' ... Sem indagarmos se
na terra natal do jovem escriba as
coisas vão bem, po:demos responder
repelindo, aliás, um nosso confer
râneo, que nós ainda temos o que
parece que não ternos: uma baía
sul e uma baía norte. Quem entrar
por uma, e não gostar, poderá sai!
pela outra ...

«Continua O ESTADO fazen
do distribuições de valiosos li
'�.ros, inclusive romances mo
dernos, entre as pessoas que
<'constam de seu cadastro soo
.daI. •

As pessoas que ainda não
ha;am .. p�eenchido o coupoti
que dzarIamente publicamos
?}poderão faze-lo. agora, hebi
;lUando-se, assim, a concorre
iltSn1 a tão interessante inicia
·tiva realizada sob o patroci
edo da LIVRARIA ROSA, à
!Deodoro n. 33, nesta Capital.

xxx

MEi'HNA ODETE BAIÃO DA
ICOSTA

Vê transcorrer, rio dia de hoje
-o seu 6° aniversário natalício a
.galante menina Odete estre�osa
f'ilhíntia do sr. Homero NativIda
de da Costa e sua esposa d. Joana
í:.Baião da Costa, residente em
.Laguna.

A aniversariante' oferecerá na
.resídênoía de seus progenitores
.uma lauta mesa de doces aos que

Café Otto traduz qua!itjade!
Paça-o ao seu fornecedor.
........................... " .

Antenor Augusto Platt e
d. Olga Maria P. Ptatt

participl1m aos amigol o pes-
8008 d. luas relo�ões. o na.

cimento de sua filha

Joanete-Maria
oconidc dia IS 'deste me!!,

no Maternidade de
Florianópoü.

FpclU., 16 de Março d. 948

HÉlUO MILTDN PEREIRA
:';lhe forem apresentar felicitações.

Transcorre hoje, o an iversáric
-do sr. Hélio Milton Pereira, reda-
-tor esportivo de "A Gazetá" e pes-
.soa muito estimada entre nós.

Telegramas reUdos

EMPRESft CONSTRUTORA UNIVERSAL
(4 maior Organisação predial do Brasil)

I

Continua distribuindo mensal-

mente CASAS aos seus associados.

. Faça a insignificante ECONOMIA

de TRINTA CENTAVOS (Cr$ 0,30)

diariamente e ... v. S; poderá pos

suir o seu LAR PROPRIO.

Basta apenas, subscrever um ti..

tulo do NOVO PLANO ALAGOAS

garantido pelo Decreto-lei n. 7.930.

o Desinfetante da atualidade Foto�rs.fia tirada por ocasião da entrega do premio abaixo.
Terror dos microbíoa , acha-ae

à venda uest s p raç a

Pedidos a J.' MARTINS &
SILVA. Rua Jeão Pinto, 16

Caixa Postal n', 332·,CELSO SrLViE]RA DE SOUSA
Cornnleta mais um aníversárto

'boJe, o sr. Celso "Sliveira de Sousa.
·,.engel1Jheiro eletrecísta e técnico
-das oficinas da Imprerisa�lfi0iaJ
•do Estado.

Dispondo de largo círculo de re
·--laoõe.s, será; hoJe muito cumprf
mentado por essa auspiciosa effl-
-,méride. I

TEo.DORO FERJRARI
A data ele hoje, assinala o aní

-versérío natalício do sr. Teodoro
Ferr-ari, proprietário da Conreíta-
-ria "Chiquinho, e pessoa vasta- Rio, 22 (A. N.) - Iniciaram-se
:merile relacionada entre nós. ontem, os· atos litúrgicos ·da Sema-
-cFAZEM .A!NOS, HiOJE:

.

na Santa. Na Catedral Metropoli-
- O sr. Renato Pinto, funcioná- tana D�i:n Jaime Câmara presidiu

tTio público. a benção das flalmas e a procissãc
- O sr. José Perrone, funcioná- de Ramos. Em todos os demais

Tio cio Banco do Brasil. templos realizaram-se cerimónias
,- a sra, d. Dotilia Cardoso AI- litúrgicas com gra�\te assistência

'bani, esposa do sr. Luiz Aloan! Jr. de fiéis.
'

-índustría).
- a sra. Oélia Alves Garcez, es-

:posa do sargento Osny Garcez.

Preso o cabeça
IRia, 22 (A. N.) - A policiá pren..

deu em Bonsucesso, Clajidíonor
Sousa, de 23 anos, apontado como
ehef'e do bando de malandí-os as

saltantes de casas nas zonas dos
subúrbios da Leopoldina.

Semana SaDJa

PASTA DENTAL
ROBINSON

COBRAFITE�
.

�
.

,
,

�
COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM

Avenida Capanema, 38 - Caixa Postal, 224

CURITIBA - PARANÁ

18
Para a realização do grande CONCURSO COBRAFITE, a

Companhia Sul Brasileira de Fiação e Tecelagem deverá dispen
der ou gastar a importância de Cr$ 200.000,00 para a aquisição
dos prêmios com os quais brindará os seus acionistas e todos e

todos os que concorrerem, colecionado as publicações ao notável.
CONCURSO COBRAFITE

A Companhia quer esclarecer que a verba de Cr$ 200.000,00,
destinada ao grande CONCURSO é tirada da margem que a Lei

das Sociedades Anónimas faculta a essas sociedades gastar. Em
vez dessa importância ir para o Diretor ou para outro

qualquer destino, será, cremos, bem utilizada distribuindo-se prê
mias entre os amigos síncéros de

COBRAFITE
Oferecemos esse esclarecimento para desfazer qualquer sus

peita ou má interpretação dos objetivos que movem COBRAFI

TE, e a possibilitam a realizar um concurso absolutamente

GRATUITO
Convidamos a todos os leitores deste conceituado jornal a

concorrer ao interessante consurso. Aos que não possuirem os

números de ordem anteriores, recomendamos adquirir, sem

perda de tempo, os números atrazados, completando a coleção.
Há muito interesse.
Pudéra. Quem é que não gostaria de receher um premio,

um automóvel "novinho em folha", gratuítament-, e sem outro

trabalho, além de retinir em colecção algumas publicações,
Só um amigo oferece essa "chance" e êsse amigo .é

COBRAFITE
«VELOX PROPAGADORA»

O proprietério desta coriior tevel residência é o sr. dr. JOSE' CANDIDO DE BORBA-(Caló1,
domiciliado à Rua Deodoro n. 16, ries ea Capital, contemplado no Sorteio de julho último.

Informações: no Escritório Central--Rua Felipe Schmidt (Editicio �melia Neto)-Floriaoópolis
.

e nas principeis praças do Estado, com os respectivos AGEfv TES .

H�i�;6��:������;�:��::I���:?,�!�t������:F�"��1�?�:�O��j�i���C���!�'��
nhora do Desterro foi elevada á ca- Nqr�e. O� dOIS üb�eI vadores suo : L.aJ'!lY F ilho, assistente jurIdico do

.

d V·I
ministér ío da Justiça, e Coronel HIlIdlO Rómulo Colônia.

tegoría e I a; ._

�;�1�:::';:E.!�:���::r�::� Violenta crise em Fortaleza
to da "derrama", cujos efeitos en

quietavam o Povo;
Em 1811, foi creado ° Municipio

de Brusque;
Em 1828, o corsário argentino

NIGER foi aprisionado pelo brigue
CABLOCO, send� incorporado á

Esquadra Imperial;
Em 1840 foi permitida a edifica

ção da Capela de Nossa Senhora do
Bom Sucesso, em Camboriú;
Em 1853 foi creada a fregnezia

da Satissima Trindade, na ilha de
Santa Catarina; Se ricos quereis ficar

I
Em 1868 os navios "Araquari" e

De modo fácil eteg�1
"I'" 11 d E d Fazei hoje urna inseri".-"'0gurei , os me rores a squa ra ,... RELAÇÃO DOS TELEGRAMAS
P

.

f d truid 1 No Credito Mutuo Predialaraguaia, oram es rUI os pe os RETIDOS NA ESTAÇA-O LOCAL'.
da Divisão Brasileira ao Comando

••....•...•.. ,.... . .

Forte Praça 15 - Ciloca, Avení-de Delfim Carlos de Carvalho; Em 1874, faleceu em 'Niterói ve- da Mauro Ramos _ Iracema de
Em 1868, o fanatico Exército Pa- lha, abandonada e pobre a famosa Alencar _ Emidio Vaz _ Carolina

raguaio evacúa Humaitá, forçado I atriz Estela Sezefreda dos Santos P
.

d S' G I.· S·,. .
' ereIra os anLOS - etu 10 i lva

pelos ataques do Exército Aliadoj] víuva do grande artista João Caeta- _ A t B '1 V· J' F
E 1869 CAXIAS

' .

d
r ur rasi v iana -- ose er-

.�, e �gracIa o com no;

I
nandes - Celio Andrade - Valmor

o htulo de Duque, pelos relevantes Em 187'1 faleceu Duqueza de Ca S t AI S'l' II' G.
,- an os - varo J velra oa üTI-

serVIços prestados na Guerra do xias· 1 'A .

GD •

• , ça yes - l'intomo . de :Miranda --

raragual. Ad·' N·I T d .

11 re 1 o, a asco JulIeta Hosa de Barros.
I ..••

FORTALEZA, 22 (A. N.) - Rebentou violenta crise no seio da
Câmara Municipal daqui, onde os comunistas compõem a bancada ma
jor-itár!a, eleítos pela legenda cio partido republicano.

qom arastamento do presidente Leoncio Botelho, que substituía o
prefeito, a casa elegeu presidente o comunista Aloisio Mamede. As han
c.adas clemocrática.s com o fim de eliminar a maioria reun ícam-se de
Iiberando que seno. eleito um novo presidente de mesa. Os Vereador-es
republicanos, entretanto, na reunião de sábado, denunciaram o acôrdo.,
tendo .o presidente da mesa declarado que a questão da, eleição já f'ôra
resolvida e na? serra novamente tratada. Sem maioria, os represen
tantes democráticos protestara�n energicamente. A sessão prosseguiu
e u? bancadas udenista, trabalhista, do PRP e pessedista retiram-se do
recinto declarando seus lideres que impetrariam um mandado de se
gurança, afIm que se proceda à nova eleição do J)residente da mesa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OEBTADO-TerC1l ..felflt 23 de Marco a. '1'48
r-M---------------------------- -- . � __

/

PIRETRD

Cao
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos S61ilS perbadores de títulos já integralisados ou sorteados
ode acôrdo com o aecreta lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

<CASAS, para pronta entrega. --: Pasa maiores esclarecimentos dirígír-se
.ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, "(Edífícío
Amélia Neto).

Negocio de
11<: ...

OCaSlaO
1 elevador WAYNE para automoveis

2 talhas para 3 tonelada.
1 maquina de lavar
Prateleiras, balcões etc ...

Trator na GARAGE D E L A M B ER T

AFIA
Correspondenda
Comercial

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eflciente

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65
----_._---_._----_._-...._-_._--_..._---_._._..._-_ .._.-.._--_.._ .._-

D.• pessoas têm usado

com bom resultado o

com
Quando usã·lo

Para evitar doenças traosmítídas
pelos insetos.

Como usê-le
Pulverizando-o no teto e paredes.
Assim, as superfícies tornam-se
mortais aos insetos. por semanas.

.Resultado
.

Ao tocarem nessas superfícies,
insetos morrem imediatamente.

Impediu o vôo
Rio, 20 (A. N.) - o Síndírato

dos Aeronáuticos, em nota oficial"
tendo em vista a insegurança nos

vôos noturnos, decidiu não permí-
til' mais a decolagem durante a

noite, de aviões. O Sindicato já
Impediu o vôo de dois aviões Da

aeroporto de Santos Dumont.

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTADOR
Causou Cival.8 e Comerciais.
Contratos. Distrato., etc.
Serviço. de Contabilidade

em geral.

I Caixa Pcated, 105
Florianópc:ili. - S. Catarina

Quando usã·lo

Môscas Quando as môscas, mosquitos .e
outros insetos o incomodam.

Mosquitos Como usã.lo
Traças Pul",erizando-o no ar, com as por-

Percevejos tas e janelas fechadas, para mais
rápido efeito.

Fortnigas Resultado

Bal'atas A pulverização FLr;r mata os ínse-

I
tos instantâneamente.

•
--��-�__:_____

.. -<"__ 'f._.,"�'" 1).."..... lQor. ·-��Ftfr:frt't'iIt ..t·'·!rtihl:M

I !
I
í

I
li SinÍltro. pago. COI! (i�t:3roOI J� .no. 98.687.816,30

li
RCIPODast..;lide.1e.

•.
� 76.736,461.3 )6.20

Díretores:
Dr: ,Pamphilo d'Utra Freire de Carvtllho. Dr: P'ratlC1lJCO
de Sã, ''Anisio· :Malllorra, � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI&';AbreuI

� ������"li\��Ht�»t

IP�G elfi U1� _,; �: I A ! II:,
l'jl'C111�ln@1 .I 'mJ!AY§fltitn�

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

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Madioo.ção auxUiGr DO trotamentcr

dà .ifUi.a
. . .. .

............................. _/8 ..-

Preço do bacalhau
Rio, 20 (A. N.) - A CCP tabe

lou o quilo de bacalhau para o con

sumidor, a Cr$ 21,50.

Costureira
Moça 'Sabendo corterotere-.

ce seus serviços pata costu
rar nas residencias,

Cartas parâ Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Oa
mar Meira, Rua Laias

Muitas felicidades pelo nascimea:
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhOll

'presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRf:DITQ
MUTUO PREDIAL.

Dr. LJÚtrl�fo.l1.f.Pet-et){a
ADVOGADO, COIoITABILISTA

CIVEL E CO{'1 ERCIAL
CONSTITUiÇÃO � SOCIEOAOtS

"1.
CCNTAB1UOAot G'ERAt..

FLOl!INlldPQL1S-s.c.

DATILOG

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

-,

I
l 'popular depurativo

I A .[FILI. ATACA TODO O ORCANISMO
r o figod., o baço. o coração. o ellOtomago. 011 pulmõel, a pele,

II' produz doz:.. de cabeça. dare. no. eseca, reumatismo i

cegueira. queda do -cabelo anemia e aborto•.
! Con.ult. o medico a ·tema o popular depurativo ELIXIR 914.

�ll! Aprovado pelo D. N. S. P. como medicação auxiliar no trate
mento da Sifili. e Reumotilmo ciG me.ma origem,

� Inofenlivo ao organismo. agradaval como licor
j

FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Fábrica de Rendas e

Bordados Hoepcke S. A., a comparecer á assembléia geral ordinária no

dila 30 do corrente mês, ás 16 horas, na séde social á rua Felipe Schmidt.! s/n, nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I 1Q - Exame, discussão.e aprovação do balanço e das contas relatí
voos ao ano, de 1947, parecer do conselho fiscal e relator-lo da diretoria,

I 20 - Eleiç1ho dos membros do conselho fiscal e seus suplentes pa
ra O> exercício dJl1948.

3g - Aumento de capital.
• Florianópolis, 19 de março de 1948.

I par:od::" ::::::00::�i:re,tor ::::� bem o seu dinh61
r paladar Café Otto é ro, comprando ações do "Colé

I .em par. gio Barriga-Verde".

i
J

I
i
i
!

!

Cifra. do BE>I"lrlço dt 19441

CAPITAL E RESERVAS
R('$pooc!abmdsti�{,I
Recet...
Ativo

c-,
Cr$

80.900.606.30
5.978:401.7'55.97

67.053.245,30
142.176.603.80

•

•

CI". CATARltlEl'f!
DE TRANSP'ORTES AÉP.EOS LTOA

c 5

CARLOS HOEPCKE S. A.
Comércio ,e Indústria

CONVOCAÇÃO _

Ficam convidados os senhores acionistas da Carlos Hoepcke S. A.
Comércio e Indústr-ia, a comparecer á assembléia geral ordinária no

dia 30 do corrente mês, ás 14 horas, na séde social á rua Conselheiro
Mafra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sôbre,a seguinte ordem do
dia: .

10 - Exame, discussão 'B 'aprovação do balanço e das contas rela
tívos ao imo de 1947, parecer do conselho Fiscal e relatório da dire-
toria.

.

20 - Eleição dos membros do conselho f'iscal' 'e seus suplentes para
o exercício de 1948.

Florianópolis, 19 de' março de 1948.
Acelon Dario de Sousa ..:.._ Diretor Presidente.

Vende·se a rua Conselheiro
Mafra 11.0 116

----

TrataI' com Albino Zomer�

Valorize o seu. dinheiro, lWf-;
crevendo-se no quadro soela.,
dos componentes do ColégtC
Barriga-Verde.

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

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

méroío e produtores interessados que esta Bepartíção aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Eloeíanõpols, 18 de Dezembrs de 1947.

\

, \

IVO CÓRTE
Sub-Diretor Ind. Int.

Val'vulas - Peças
geral

, "

aeeessenes

àdies
o maior sortimento do Sul do Brasil

.

I
érn para

Preços especíuíe para Oficinas e Revendedores

Importadora mericana
SUCURSAL DE CUPIHBA

Praça Tiradentes 337

Aceitimlos pedidOS por reemi]u!So postal nu aéreo - Remessa com urgênCia
J&: executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento
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Combata
o Reumatismo
'fnquanto Dorme

Se V. sofre de dores agudas, se suae
· .:articulações estão inchadas, isso prova
-que V. estiA ae intoxicando porque seus
l'ins não trabalham bem. Outros ai n
·tom"" de desordens nos rins ..ão : Ire
-qüentes levantad... noturnas, dores use

-eostas, lumbago. dores nas pernas, ner-

-vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno-
oZelos/illchados, olho. erupapuçados, falta

, <de energia, perda de apetite. etc. V. deve
.elimíner os germes que estão arruinando

• ;SUl' saáde. Cystex combate éseee
· 'iranatôrno8 removendo Ema C2.11sa. Peça
'Cystex em qualquer farmáci.. sob
nosaa garantia de que o aliviará rapida-

• .BJenk Em 24 horas V. se sentirá melhor
• ,<e completamente bem em uma. semana.

;-COmpre Cystex boje mesmo. Nossa
'.:esrantia. é BUS. maior proteção.

�Cystex &01taI3m�t.de:
CISTITES, PIELITES E URICEMI ....

'lIanco da Borracha
Belém, 20 (A. N.) - A Associa-

. ção Comercial, com apoio dos in
�,:teressados no comércio da borra
,teha, índícou . o nome do sr.

I-Otávío Meira para' presidente 'do
Banco da Borracha.

Os funcionários do Banco, em

,'Sua totalidade, resolveram também
.solicítar ao presidente Dutra e ao

ministro da Fazenda, J. nomeação
-do sr. Otávio Meira para o referi

do cargo.

com

e

/

. � 1., Tri.huri- trichiura c-.

trteccêtele

i. Ancvlosccma duo
c'cn 'lc-ORcilóEtomo

4. Av-aris ! umbricoides ...

Clscárid"s (Iombrl
;a.)

5. Tre uatode -

Irem<:llódlo
6. Taénia saginara -

ténia

Os ver1t(.!s ilu,"tí'a,d�'( ncima não o são em tama-
11h" nCJ.l.1LrnL. Alguns med.em me'nos de 2 crns ..
outros têm VáTioJ metros de cotrcprimento .

Primeiro "con;le.;a 05 hóbitos do
Inimígo". Existem várias espécies de

parasitas que se podem localizar em

nossos i n t e s t i n o s , Os mais comuns

são os ancílóstomo (amarelão). ascá
ridas (lombrigas), ténias (solitárias),
oxiuros e trematódios. Os ancilósto

mos, geralmente penetram no organís
mo através da pele, mas a maioria
dos parastas são ingeridos sob a for
ma de ovo ou de embrião juntamente
com os alimentos e com a água. Atin
gindo o canal intestinal os vermes

cassam do estado embrionário ao adul
to. Alguns são eliminados nas dejec
ções, sob a forma de ovo ou de embrião.
E assim se repete o círculo vicioso .

E p'rincipa!mente a falta de higiene, qu�
abre o cam-1Ttho a esses pa'rasitas que mtnam

t1 'saúde e o bem-estar das pessoas.'
'

É fácil evitá-los' SE - Você estudar
cuidadosamente os conselhos acima.
Se Você se habituar a tomar sempre
estas precauções, os vermes int=atín rís
não o atacarão. Porque a maioria de
les são inge ridos nas carnes detcrio ..

radss (vaca <' porco) e nos alimentos
e águas contamínatos, A ancilostornía
se pode ser evitada, na maioria dos
casos, com o simples uso do calçado.
Desta maneira os vermes não conse

guirão entrar através da pele dos pés.
Faça com que todas as pessoas de
sua casa usem sempre sapatos que
cubram inteiramente os pés! Como não
existem sintomas típÍC'OS produzidos
pelos vermes, pret;enir-se contra eles
é providência duplamente importante,

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo de penicilina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, hormónios e outros medicamentos
receitados pelo seu médico para restabelecer ou assegurar sua
saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squibb têm
descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para me

lhorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento humano em

todo o mundo,

\
\

5

Na anc.l,ostomíase o sangUi? do paciente tor
na .. se fmeo. Podem a.é sobrevir abcessos

capazes de causcr a morte.

Será fód a cura §E - Você se li
vrar dos parasitas. Mas o tratamento
deve ser orientado por um médico.

Alguns exames podem ser feitos pelo
seu médico 03 qu.iís lhe dirão logo se

Você tem qualquer destes parasitas.
Embora não haja sintomas típicos,
existem certos sinais de alarme. Ao

perceber qualquer um deles, procure
imediatamente o seu médico. Ei-los

aquí: dores abdominais, evacuações
irregulares, prurido na região anal.
vómitos, perda de apetite. Mesmo que
Vo:ê não tenha nenhum destes sin
tomas, mas sinta cansaço ou desâni
mo permanente, Você deve procurar
um médico sem demora.

I

SQUIBB IPRODUTOS FARMACtuTlCOS
t__:':"'-,.."L..::':!!.__ I

��:���:!.ator IMinistério .

da Aeronautica
RIO, 20 (A. N.) - A Associação Quznta Zona Aerea

B '1'· d h' t
. I DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLISrasi el� a

..

e cr? IS �s teatrais re- AVISO AOS CANDIDATOS A ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO DE
solveu InICIar imediatamente um SÃO PAULO
processo contra o sr. Procópio Fer- O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE
reira por injurias e calunias contra FLORIANóPOLIS, avisa .aos candidatos que. já apresentaram os doeu

os c:iticos; particularmente 'os oro- �ent()S. de inscr,�ção a EscDla Técni� d� Aviação doe São Paulo, que f'a-
.

t G t D' d "O Gl
ra reakízar no día 3D do corrent,e mes, as 09.00 horas, novos exaures de

ms as us avo orra, e o· admissão para a referidà escola.
bo", e Pascoal Carlos Magno, de NOTA -;- A condução para os candidatos, partirá da Praça 15 de
"Correio da Manhã". Novembro as 06.50 horas, do mesmo dia.

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

VEGETAIS
suas vitaminas

c CKTAILy.;a
Delicioso e nutritivo suco de Iegu
mes, rico em vitaminas e minerais,
'Cocktail V-8 proporciona saúde e vi

talidade a adultos e crianças. Sirva-o
gelado ou quente, como sopa,

* Tomates

* Cenouros

* Espinafre
* Aiface

* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

. . . . .. . .

VENDE-SE MINISTÉRIO DA AERONAUTlCA
Quinta Zona Aérea '

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
A VISO AOS CANDIDATOS A ESCOLA DE AERONAUTICA

O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE
l!LORIANÓPOLIS, avi�a .aos cándídatos �o concurso de. Admissão pa
ra a Escola de Aeronáutica, que ate o dia 25 do corrente mês estarão

aber�s as i:r;scriçõe� para a referida Escola, Outrossim, avisa que os
candídatos ja ms�:ptos anteriormenta poderão renovar as inscrições
mediante d�ec.!.araçao. escrita, As instruções em vigor são as mesmas,
excepto o Iimite de, 'Idade, ° qual passará 'a ser 20 anos completos até
31-12-48. A data da Prova de seleção, será previamente divulgado.

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

Peça

COCKJIHL 'IDO

Urna atima propriedade,
contendo 2 casas, gara�e, po
m'ar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na Farmecia Pilar ou em

Cambirela com Raul ssn.

Caixa Ecooollica
Rio, 20 (A. N.) - O sr. Noraldí

no Lima foi eleito pelo conselho
administrativo da Caixa Econômi
ca para vice-presidente da mesma

em substituição ao Senhor Dário
Crespo.

• pllrissimo suco tle 8 vegetais!

Prodeto da Standard Brando of

Brazj�, Inc. - Rio de Janeiro

de Bonze
�

Fosforosa I
Telas bronze· fosforosa (largura 91 eme).

malhas 6') - sQ - 100 - 120 - 16Q .--:- 2�.
Telas de seda .• Suissas -. largura 102 ems.

todas malhas.

• • •

PASTA DENTAL
_

De ordem di? Senhor Irmão Prov.edor, convido {JS Irmãos e as 11'-
ROBINSON mas par�, r.ev.estId0S de .sua.s insigneas (balandraus 'e fitas) assistirem

• • . .. as solemdades abalx{J dISCrIminadas'
NÃO ESQ U E ç A! D!a 25 Quinta feira Maior - 1° 'Comunhão Geral na Catedral Me-

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago troI?olltana, ás 6. horas, distribuida p,elo Exmo. € Re'vmo. Sonho1' Ar
� ra dos melhores profissionais da cebIS2POO M.eAtrdoPoh�ano; D. Joaquim ,Do.mingues de Oliveira;
t .

- oraçao solene do SantIsslmo Sacrametnto e Sermão do
â CIdade. para lavar.,

passar e

tingirl
M'andato,. na qapela do Menino Deus às 18,30 horas.

! i
pelo SIstema suíço. ConslstorlO: 18 de março de 19M1 •

.......... .... .... _,__

'

R. Tiradentes 44 - Fone 1022. Luiz S. B. da Trindade
�'

"
_ .JH �� Secretário

Latão e galvanisado: - pronta entrega.
MARIO SCHAEFER -- Caixa Postal 5756

TtlJegramas •. MARIELY .• S. Paulo

Irtnandade do Senbor Jesu
dos. Passos e H. de Caridades

.. .........
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;
, A�emar unes 'Pires vence�oru�do Campeonato C. do Yeleia�or

II

Técnícamente fraco o cotejo intermunicipal de ante-entem, no estadíe da FCD.-Ni
celau (2) e Nhonhô1 os artllhelres.c--Bca atuação do, juiz.

Precedido de uma sensacional vi- apodera-se da esfera e avança, sen- Mais alguns minutos de jogo e I termunicipal de ante-ontem, com a Caxias - Bosse, Pé de Ferro e

{ória sôbre o possante pelotão do do violentamente chargeado por Nicolau, com um poderoso "shoot" vitória do Figueirense sobre o Ca- Tiago; Rubínho, Dinho e Edio; AI-
Coritiba F. C., bi-campeão para- Tiago próximo à área, ouvindo-se atingiu a trave adversária, por pou- xias, por 2.. x 1. .

ceu (Brandão, Alvarenga, Deu},
nacnse, o esquadrão do Caxias F. então o apito do juiz, punindo a co não consignando "goal". Brandão (Alvarenga, Den), Nhonhô,
,C., vice-campeão de Joinville, exi- falta. Batendo, Augusto centra a Faltavam ainda cinco minutos

Os quadros jogaram assim cons-
Den (Alvarenga, Brandão) e Mene-:

bíu-se ante-ontem ao público de Nicolau que, rápido, desvencilhou- para o terminio da contenda, quan- tituidos:
zes.

•

Florianópolis, confrontando-se, no a Nicolau que, rápido, desvenci- do Diamantino foi atingido por Figueirense - Isaias (Hélio e no- Dirigiu o jogo o sr. Arci Neves da:
"stadium" da F. C. D., com o con- lhou-se dos zagueiros' e arrematou Den, contundindo-se sérramente, vamenLe Isaías), Marco e Moraci; Liga Joinvilense de Desportos', que
Junto .do Fígueírense F. C., que ás redes. Tal goal poderia ter sido sendo carregado para fora do

gra-I
Monguilhot, Jair' e Diamantino; Au- foi honesto e imparcial.

vem se conservando invicto no evitado se o guardião Bosse tivesse mado, não mais retornando. gusto (Leônídas e depois Teixeira),! Antes do inicio dó jogo o Figuef
'Corrente ano. avançado para a frente, pois a dís- Com mais algumas jogadas sem Ibio Leônidas . (Augusto), Nicolau el iens�

fez entrega de rica flâmula
Para apreciar o prélio intermu- tancia da bola entre o goleiro e o importancia, terminou o cotejo in- Teixeira (Hazan).

.

ao clube joinvilense.
.

lRicipal entre os do(s, clubes alvi-ne- artilheiro era a mesma.

gros, o primeiro da série de três I Reagem os caxienses, procurando

O b dem disputa da taça "Governador! o empate. Desde o inicio, nota-se . crismo a
Aderbal Ramos da Silva", grande um elemento de grande valor técni-

público .aficionado do esporte-rei co na equipe visitante: Rubinho, ,."._...._......,.... de nerra'asdirigiu-s,e ante-ontem à nossa pra- antigo integrante do "scratch" bar-
.

.'II;oof? i''t '� i .

ça de. desportos, dando às hilhete-] riga verde, ainda em perfeita for- .Como estava ánunciado, realizou- preclaro e benquisto, governador. convite com o qual com justiça :r

irias a apreciável soma de Cr$ .... , a. se, ante-ontem, na séde social do 'I No dia de hoje os que aqui tra-

6.730,00."
'

O empate veio aos 40 minutos. Clube de Regatas "Aldo Luz", a balham estão possuidos de justifi-
O cotejo '\d� domingo foi fraco, Rubinho atira forte e Mo,nguilhot cerimônia do batismo da nova iole I cada alegria. É que conseguiu 'DOS.

'técnicamente; manda a escanteio que é cobrado por que o grêmio alví-rubro adquiriu 1 sa diretoria adquirir com os pró-
Logo de inicio os visitantes, apre- Menezes o qual atira alto em boas nos estaleiros Max Janke, de Nite-

I pr
ios recursos elo clube, este IIOVO

sentando leve superioridade, foram condições, para Nhonhô, em boní- rói. barco cujo batismo ides assistir.

ao ataque várias vezes sem contudo ta cabeçada do seu estilo, consignar, O aconteehrrerrto+que se revestiu O nome que êle terá é o de inti- que queremos deixar aos nossos su-

tirar proveito, naturalmente. por o 10 tento do Caxias, empatando a do ' máximo brilhantis�o, tev� . ril mi�ade de sua madrinha qu� o pre- cessores.

encontrarem forte barreira pa de- partida. .presença de altas autoridades CIVIS, feriu ao seu nome de batismo. O f: que, homenageando vultos que.

fesa local. Na segunda fase, tendo Nicolau' militares e esportivas. nos beneficiaram no passado, dei-

A princípio, o quadro 'caxiense como a principal figura do grama- Grande massa, popular aglorne-

tiNE, ft,',S
xamos p.rovado que nosso clube não>

movido pelo entusiasmo dos seus do a linha de frente local passou rou-se em torno da séde do clube esquece seus' benfeitores, mesmo

rapazes; dava mostras de que seria a �certar e não fosse a má condu- para assistir a solenidade. No mar quando nada mais podemos esperar

o vencedor da peleja. ta de Leônidas. que, trocando, de podia-se ver dezenas de embarca- de sua generosidade, com o exem-

Com a linha local completamen- posição com Augusto, nada apre- cões, inclusive os iates dos clubes RITZ hoje ás 5 7,30 e 8,45 horas plo para que amanhã não sejam
.te desarticuláda, onde se podia per- sentou de proveitoso,' sendo subs- locais de vela, dando maior brtlhan- Sessões das Moças esquecidos seus atuais favorecedo-

feitamente notar o meia Nicolau tituido por Teixeira, o quadro in- tismo á atraente festa esportiva da Merle Oberon - Melvyn Douglas

quasi 'imóvel no gramado, deixando teiro estaria apto a desfazer o' em- simpática agremiação da rua João QUE SABE VOCE DE AMORES?,

de construir, os ataques, tarefa es- pate com a maior facilidade, de Pinto. No programa: O Vale do .Tocan

sa quasi totalmente entregue a
vez que o quadro caxiense conti- Precisamente ás 9,30 horas, dando tins - Nacional

Ibio, impedia ao Figueirense fazer nuava com a mesma. linha deficien- inicio :{ solenidade, o presidente do Preços: Cr$ 3,00 2,00 1,20

grandes excursões ao arco adversá- te e a mesma defesa. Saindo Leôrri- Clube de Regatas "Aldo Luz", sr. Censura livre.

rio. É de lamentar-se a ausência do das, Hazan foi ocupar a extrema Sidnei Noceti, pronunciou o se

ponteiro-canhoto Lauro que .se en- esquerda, voltando Teixeira ao .guinte discurso:

contra acalllado, jogando em seu gramado, como extrema direita. ''''HHstres convidados.

lugar o extrema direita Teixeira, o Houve várias modificações no ata- Meus senhores.

qual pouco poude fazer, por falta rrue visitante. Saindo Alceu, entrou Minhas senhoras.

de ambiente naquela posição. Leô- Brandão que se retirara do grama- A vossa presença aos nossos fes-

nidas e Augusto, ambos centro-ata- do para, um pequeno curativo
'

no tejos de lioje 'constitue uma grande
cantes, atuando êste último na ex- braço, entrando em seu lugar Alva- honra ,par.a todos os que aqui tra
trema direita, pouco produziram.: renga . que. mais tarde passou para balham em, .pról do desenvolvimen

Apenas Ibio conseguiu convencer a meia direita, sendo Den transfe- to do �obr'e e saltitar esporte do re

entre os dianteiros, pela ardorosí- rido para a' ponta e meia direita. mo, sentindo, pelo' conforto moral

-dade com que se conduziu no gra- Tais modificações melhoraram um que lhes estaes prestando, compen-

mado. pouco a linha dianteira. Afim de sados os seus esforços.
Transcorridos 20 minutos de jogo, submeter-se a um curativo no bra- Sejam, portanto, em seu nome e (Technicolor)

-a superioridade dos visitantes foi ço, o guardião Isaias deixou o gra- no meu próprio, de agradecímen- O CRIME DO MUSIC HALL

-desaparecendo aos poucos; para mado por cinco minutos, sendo Hé- to muito sincero, minhas primei- COM: William_Marshall - Ann

dar lugar a uma luta renhida; po- lio seu substituto. ras palavras, por tão grande defe- Rutherford - Vera Hruba
,

Tém sem nenhum brilho- técnico. A Aos, 25 minutos da' fase derradei- rência que muito nos incentivará No progama : : Canal do Inferno

defesa do Figueirense continuava ra Nicolan é encarregado de co- no prosseguimento do caminho en- - Nacional Imperial Filmes - Ca�

firme, o mesmo acontecendo com a brar uma falta próxima' a área peri- cetado. mouflagem Desenho Colorido -

do adversário. Na dianteira do Ca- gosa do adversário. O atacante do Todos sabeis das dificuldades com Fax Airplan News 30 x 18 - Atua

xias não houve elementos a aplaudir alvi-negro local com, um fortíssímo que lutam em toda a parte os diri- lidades

Nhonhô, o antigo comandante de pelotaço rasteiro, conseguiu o seu gentes dos clubes náuticos para Preços Cr$ 5,00 3,00 2,00

ataque da seleção catarinense já não intento arrematando a goaI. Bosse, mantê-los em atividade, possibili- Censura até 14 anos.

é o mesmo perigoso e infiltrador. debalde o salto não conseguiu de- tando assim a prática de um espor-
.

Apenas as suas cabeçadas ainda fa� ter trajetória d� bola. Era ,o tento te que não' conta, ao contrário de IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

zem furor. Den e Brandão, como da vitória do Figueirense.
'

I outros, com renda oriunda das suas Ultimas Exíbições Otacílio Morais, senhora B filhoS"

meias deixaram muito a desejar e Momentos depois, Augusto apos- próprias competições. AINDA.VIVE O NOSSO AMOR r concvidam seus parentes e conheci-

� ext;ema Alceu jogou pessimamen- sa-se da, pelota e corre rápido. Tia-I' Há cerca, de dezesseis anos que COM: LareUa Yung - David Ni- dos para assistirem a missa de 7�
dia, qlle por alma de sua inesquecI-

te. Na extrema esquerda Menezes go vendo que o .seu arco estaria, o nosso clnbe não fazia com seus ven vel fIlha e irmã Verônica manãam

Jlouco fêz, bastante assediado por perdido, segurou a camisa do ata-l próprios recursos aquisição !le Continuação do seriado: rezar amanhã ,ás 7,45 na Capela de

"Monguilhotl que com Jair e Dia� cante, rasgando-a. Mesmo preso pe_ll qualquer unidade F-ara a

sua,
frota. O ULTIMO DOS MOHICANOS São Luiz.

Inantino formaram um trio médio lo zagueiro, Augusto conseguiu es- O último barco que a enriqueceu COM: Harry Carey _ Edwina Bo- Antecipa�'amente seus agradecÍ-
I I M'll mentos.

tender a Teixeira que mandou a, e os relllos que neste mesmo perio- oth - Wa ter I er

goaI. O árbitro, acertadamente, .anu-j �o de tem.po temos usado, devemos No progr�ll1a: O Esp?rte �m Mar� ----.

lou o l1ento, r�s?lvendo pumr P a generosIdade �esse grande

bene-I
cha - N�b�nal ImperIal FIlmes - A primeira Agua de Colônb fe!tat.

lance desleal de Tiago, o que se mérito do nosso esporte e do nosso Do Mar a Boca - Short no ;ro,undn fni fabnC1tda I!& eli.9f�

ü primeiro tento pró-Figueirense verificou mu�to distan!te da ár,ea clube então simplesmente o dr. Preço: Cr$ 3,00 único de Co16nta peb }I'ábrica �e IJqiM(

smgiu aos 37 minutos de jogo. Ibio do penalti. , Aderbal Ramos da Silva, hoje nossO' Censura até 14 anos. Maria Fl'1rin&.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

a
, ,

x
II

I r e n 2u e

Tiveram lugar, sábado e domin-o

go ultimos, na baia sul, as provas
em disputa do Campeonato Catari...

-nense do Velejador, o qual foi ven..
cido por Adernar Nunes Pires, .vin-'
do em segundo lugar Rafael Linha

, res.

Amanhã publicaremos maiores.
detalhes a respeito.

1

nova iole do' Clube
(Aldo Luz»

�
.

ROXY'hoje ás 7,30 horas

Louis Hayward _ Barbara Brit-

ten

A VOLTA DE MONTE CRIS,TO
No programa: Noticias da sema

na - Nacional - Metro Jornal 22

x 19 - Atualidades

Preços: Cr$ 4,80 3,0 O
Censura até 14 anos.

ODEON hoje ás 7,30 horas

I Ultimas Exibições
CLUB DOS PRONTOS

seguro nas defesas e eficientes em

-alimentar o ataque, o que deu pou�
co trabalho aos seus companheiros
Jo trio-final.

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

distinguimos, constitue uma mere
cida homenagem a duas pessoas de>

sua família - Aldo Luz, nosso pa
trono e Hercilia Luz, nosso primeiro
favorecedor.
Constitue também um exemplo

res.

Tenho dito".
As últimas palavras do orador

foram abafadas por
salva de palmas.
A seguir foi convidada a senhori

t,a Hercilia Luz para proceder o

batismo do belíssimo barco. Em

meio ás aclamações da assistência..
foi derramado a chamanhe sobre o

entusiástica

barco "Cíloca", encerrando-se a so

lenidade. A seguir foi oferecid....
champanhe aos presentes.
Depois tiveram inicio as regatas ,

constantes do programa, as foram

muito bem disputadas, alcançando
o maior' êxito.

Assim, num ambiente de franca

camaradagem, marcando mais um

acontecimento invulgar na vida es

portiva do remo insular, o querído
"Aldo Luz", clube pobre em recur

sos mas rico pelas suas arrojadas,
iniciativas, realizou mais uma ma

nhã alegre e divertida para satisfa

ção dos numerosos entusiastas da.

esporte náutico.
.

MI S� A

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ta���S!!:ial do (CO Estado,. '!!O,! 1��) br!�ç�::_O!Jp�o�'!!nif�'�cil!�l!!st��, I
� étixo Ia�

toe �. """- eheIr e
ra dos Deputados um projeto de lei por novas eleições. A C�m�ssão de

� -_ ....ao..
'aoIRtai BetIaçie � apreS€ntando ainda no período da Justiça numa ,de s�as pro:1mas r�u- Peça pelo telefone 719

.....� lhIIIL
COllV

..

ocação extraordinária, que se moes dela cuidará e" entao, Ierei

OI_ � ••• " .: Gt

�. e II., 4' a •• � 8.. encerrou "a 16 de fevereiro último, meu parecer que esta pronto.
,

__...... ' dispondo sobre � _preenchimenlo Ainda com relação à deci-são do
.� c....0-.,1t." •••••• ·� � .•••••• fI ••••••• DJ!. ......... � •• $ •••• ".t

. - ddas vagas por eleição, quan o 'Se
Tribunal Superior Eleitoral, a Câ-

, � •• -» ••••••." •••••• "2 ••• " ••• p _ III..
der a perda do mandato porqud'o mara dela tornará conheci�en!o

� (.) _......... -.
•

haja. sido cancelado o registro .

assim que receba a comumcaçao
•••• "' ••• v •••• e _ Ia •• '''' 1 partido. .

d respectivooficial, orgamzan o o

� MI eu-. .. Falando. esta manhã ao vesperti-
processo que será, assim, uma con-

••• ••••••••• e •••••••••• s •••• e •O: no (lA Noite" o deputado Fausto . �

. , tínuação do projeto que extIngulu ••••••••••••••••••••••••••••b1Ie ., PIAi '(ma.> • I

.

de Freitas e Castro, que escreveu o
os mandatos.

:�.

- ••••• ••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••

parecer sÔ,bre o referi.do projeto, Quer estudar á. noítet AdquJ:
� 0,•••••••••••••••••••••• � •••••••_........ •••••• prestou estes esclarecImentos: O pensamento dominante no Pa- ra uma ação do "Colégio B8!f<t

_ "O projeto não é de agora, lácio Tiradentes é por se declararem riga-Vérde",
..,.'fI It· ••••..• liI � ••• O ••••••••• Q ••••

como p�deria parec�r. É anterior em branco os votos dados aos co- •••••....•.••.• • ......•...•....• ,.-c-o

�oa. �.� .. aoUefu ...I.� mesmo à recente decisão do Tribu· munistas, fazendo-se a necessária TERRENO'� • 0Idru, ..�__ .. ""I_ .mi.... nal Superior Eleitoral. Dei no ca- contagem de sufrágios para o novo

so a minha' opinião pessoalmente calculo, procedendo-se então à

favorável, sem ouvir os outros co- redistribuição das cadeiras. :É fora

legas. .

de duvida que o ponto de vista ven-

Devo acrescentar que o projeto, cedor é o da nulidade dos votos e

não é preeisamente para a hípote-' de se os considerar em brànco. Há

se dos comunistas, e sim de ordem quem pense que a Câmara decidirá

genérica, para casos futuros. Em sôbre o caso dentro de 6 dias.I � �turso12de GliJEarda-Livros em sua casa
relO em mezes.', screva a C. Postal 3717 -. S. Paulo,

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

e ganhe dinheiro.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Dr. Lm's Nev.es
.

I
Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemon-oidas. Tratamento da colite

Moléstias de senhora amebiana.
Consultório - Rua João Pinto no 7 Fisioterapia - Infra Vermelho.
_ Sobrad. - Tele!one 1.461 Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende

Residência - Rua Sete de Setembro diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde.
Edifoício 1. A. P. da Estiva) das 16 hrs. em diante Residência:'

Telefone M. 834 Vidal 'Ramos, n. 66 - Fone 1.667
-------------------��------------�

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeot"l

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulae

internas
�UROTERAPIA - ELECTRa..
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
.

Ilesídência: Avenida Trompowski, 62.
Fone 76Q

.

Dr. Savas Laterda
Médica-cirúrgica de Olhos _.

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clínica
Consultório: Felipe SchIliídt, 8

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

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás

iS hrs. Residência: Rua Blumenau,
22. _: Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendbauselll
Clinica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás- 6 horas

Residência: Felipe Scbmidt n, 38.
Telef. 812

-

Dr, Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários ânos do,
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas, Varicocele, hidra
cele, varizes e bernas.

Consultas: Das 3' ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1. 598

Residênoia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

-----

�DR. A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina ela Urríversídade

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

Federal
Ex-interno de Hospital Pstquíá
-trtco e Mal.1Ícômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDJCA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, '70,.
Das 15 às 18 horas

Tele'fone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305,

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

"BOM NEGOCIO

, QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA'
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Scbmidt 48

o P. ·S. D. Goiazem
IlHa, 20 (A. N.) - Falando á imprensa o senador Pedro Ludovico,

presidente do PSD de Goiaz, disse que o seu partido está absoluto
nesse Estado.

Aifirmou que o governador Coimbra Bueno é impopular no Estado.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e ",qgue >'I!'
sómente quando receber.

N, 23 c-s 130,00N. 13 Cr$ 180.00

ISUISSO
Montado com 4 rubilll. mostra'

dores d e diversa. core•.
Marca Mila.

.

Caixa de niguel

Nonos rel6gio••ao acompanhado. do. re.pectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM·NOS GATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba·- Praça Til'adentee, 2� _. Parand

Si,tema ro.kepe

Caixa de niqueI,

APE 5 CINCO
RIO, 20 (A. N.) - Os Comandos Sanitários concentraram suas

atividades nos tbail'ros' e subuooios cariocas. As uJ.timas diligências fo
ram efetuadas no bairro de E.stácio de Sá, onde somente foram en

contrados cinco estabelecimentos em condições, num conjunto de cin

quenta 'casas inspecionadas.

Registros de DiplolDas
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deveroo r-eauerer a validação dos seus diplomas
no praw de 90 dias.

,

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Proj,eto 520/47, pod-erão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requer€r a substiutição
dos seus registros provisórios por d;efinitivos. ,

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De aoôrd-o oom o Pareoer 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

, DENTISTAS ESTADUAIS: Podem va;liar seus diplomas.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. AlOO. Barroso, 11, 1° andar - Ca,ioca Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MEN'EZES

l'8rs quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação,

FARMACIA ESPERANÇA
fio F.l'JIUl�.tl�.�o LAUS
BoJe. Uilaahl Hri rehrlia

Vrqu liad.bIe • ..u....etru - B iUu - ......
aarlaII _ ..rltptt •• 1tenae....

Garaate-tse • uata� _ r"túrkt iii.....

\

LENHA I
Pronta entrega

.

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

V
.

de e
tamanho

eu -8'" 10x38 si-
tuado à rua Irmão :Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

RIONI, rua Saldanha Ma:ti:-
nho, 1.

.

.
.

1 022

Telefone a esse número e a bi..

cicIeta da Tinturaria Cruzeiro ràpi..
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44•

• • • • • • • • • • " •• " " " • " • " • " " " •• " 41:

Vende-se
Um barco. Ver e tratar n1!)

firma .Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

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

Maquina' de escrever
Compra-se uma portatiJ.
Tratar nesta redação.

A. Tinturaria Cruzeiro é a qUE!
melhor me serve - TiradenteSt

�4
, . .. .. ..

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

ESCOLA DE APRENDIZES DE
MARJNHElROS

Acham-se abertas na Escola de
Aprendizes Marinheiros dêste Es
tado, a partir de 9 de fevereiro de
1948 a 23 (jB março de 1948, as ins
crições de civis candidatos á ma

trícula nas Escolas de Aprendizes
Marinheiros.

O exame para os candidatos ins
critos será no dia 2'4 de março do
corrente ano, ás oi·to horas da ma

nhã, na Escola de AA. MM. em Bar
reiros.
Tôdas as ínrormações que se fi

zerem necessárias podem ser ob
tidas na aludida Escola, !'lo 50 DiS!'
tr ito Naval, na Capitania dos Pôr
tos, nas suas Delegacias e Agências
e nas Prefeituras Municipais de to
do o Estado.

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradeates na S
Telefoae 1393.

.. ! .. .. .;

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNO'T
EM GARRAFAS GRANDES

Prefe.rindo-o e-stá
acompanhando a moda.

Não receie em compra�
ações do "Colégio Barriga
Ve:rde" por que ésta organiza...;
�,ão está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

Aproxime-se maJA de __
iUIligo8 e pa.re,It� envlucleoo
·lhes um nlÍmero d. I'edst& Q
VALE DO ITAJAt, edição ...
. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .;

:es BOM BRASILEIRO '1
Bl1tão c'Oopera na campanha dlf

aJUabetização d� adultos, fazendo
que os .teus conihooidos que não sa
bem ler nem escrever, frequent&m
os CUl'SOS noturmos de a1f:aà>t�tiza-.
ção: Hosvital de Caridade ou Gru
{lO Escolar Awhieta.

I
I'
I

_ ••t=IJAJ2!�'

Fabricant. e distribuidores dali afamesdG1l coa';;
fec;õ•• -DISTINTA- • RIVET; P08SU. um glan:t
d••ol'timento d. C!a�êmir�II ... .l'leca(!o.: bllnl
bone " boro-tot, algodõ.. ,�mor.\n. e a"lcu:n.nto.
pa.a alfaiate"oI que ''Z'ecebo diretamsnt. dai

fdbrioa.: ACaBa·A CAPITAL- ahama ,a Gtenvao de;; !I Snrlll. CO:tY\al'olsat",,, do int.l'io. no .entido d. lh� fOliaram 'amai

vi.lta (lnte. d. -.f.tucu"em aual oomprl2lJ� MATRIZ em, Floi-ia.aópoHIlI, ...,q FILViliS GIm Blum.nau ., Laie••
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Manifestações pro It�l;a O
.

ministro da Justiça fala sobre o caso paulislít
TRIESTE, 22 (U. P.) _ Cêrca de trinta mil tricstanos "pro-rta- RIO, 22 (A. N.) ---: O n;ll�tlstro da

.

3 - "Se o governador Adem.�r tem autoridade para sôbre .éle emí-i-

Iranos" levaram a efeito o-ntem a maior e mais significativa manif'es- Justiça, em entrevista a imprensa, de. Barros .üyer na Assem�leIa tir opinião.

tacão pública de caráter politico, destes seis meses de vida de Tr ieste- respondeu a 5 perguntas: maiorra contráría ao seu governe 4 - Irão á ,são Paulo ernissár.íosv

camo território livre.
' 1 - "Se acha grave o caso de S. acha que essa maioria tentará o tentar a pacíf'icação, como -em ou-'

Empunhando bandeiras e cartazes alusivos às três potencias, pro- Paulo" - Declarou :
" '''iml?eachment'?'' - Declarou o tros casos? - Respondeu:

puzeram a. devolução de 'I'rieste à Itália. Os manifestantes depois des- - "A resposta tem que ser afir- ministro : - "Dada a' vizinhança com Sâo:

f.ilaram pela cidade, durante uma duas horas e dirigiram-se ao porto, matiya. Qualquer agitação política - ."0 :'impeaCAhment" é o meio Paulo e. a facilidade em suas co

onde estava ancorado o cruzador, norte americano "Deyon ", e lfl rea- paulista 'que traga o desassosêgo ou consht�1CJOnal de apurar as res� municações, o governo não neces-.

ji'za�am uma enorme manííestação de apreço ao-s Estados Unidos. a mtran9'Ulhdade refleLe-�e �m to- ponsahil ídades d_?s governantes. �c ,sita enviar ernissári os á São Paulo)

do o pais, dada a importância da- com a instauração .do processo nao 'e pode direLamente o presidente
quela unidade federativa. O govêr- se afasta do cargo um governador acompanhar o desenrolar dos acon-

no federal e todos os brasileiros a,s- É preciso o julgamento, que trans- tecimentos. Não tenho conheci

piram vêr o grande Estado bandei- cende do simples voto partidária menta de qualquer delegação!
rante no rtímo de ordem, para O'j que exige uma definição da cons- àquele Estado.
bem-estar geral". ciência de cada deputado. Os no- 5 e última pergunta: - "E sã":,

,2 - Pode dêsse estado de cousas ores parlamentares paulistas sa- bre o Rio Grande do Norte?"

decorrer a inlervenção ?" - Res- berão o que fazer. Esse caso é um I Afirmou:pondeu : . caso privativo de São Paulo e só os - "Tenho esperança de que as-

_ "A intervenção é disciplinada representantes do próprio Estado eleições decorrerão em ordem.

pelo artigo 7° d a Constituição".
Ü presidente é um intransigente .. ._

aplicador da Carta lV!\gna. O povolExposlcaobrasileiro pode confiar em que 5, ::.

Excia., !1ã.o usa�'á elos poderes de de umtureque esta invesl ido senao para dar (& IUI

cumprimento exato ao texto cons

titucional. .Nunca o presidente ad
mitirá seja a lei pretexto para
execução de manobras partidárias.
Como presidente de todos os ibrasi

de vista leiros, o presidente. Dutra é abso

semana, lutamente imparcial no caso pau
lista. Sua atenção, entretanto, está
voltada para os fatos que ali ocor

rem, a fim de que a paixão dos ho
mens n50 faça periclitar os altos
interêsses nacionais.

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

FI�rla�ó�onS, 23 de Marco de 1948

A passos ..este
q.uerra?

RIO, (A. C.) - Dois importanLissirnos discursos, do ponto
da política. Internacional, foram proferidos no último fim de
um em Londres, outro' em Washíngton.

O orador americano foi o sr, James Byrnes, ex-secretário de Es
tado, homem influente, resneítável e' de grandes responsabilidades 113

vida pública de seu país. Byrnes acha que o momento não comporta
mais as meias palavras, nem os silencíos discretos, tendo a situacão
chegado já a um tal ponto que o povo necessita de saber a verdade, IDas
tôda a verdade. Então assinala 'Ü sr. Byrnes, referindo-se às' últimas
declarações de Truman r de Marshall : "Quando o presielente e i) se

cretárío de Estado descrevem a situação mundial em tais frases, é
porque chegou a hora ele que nós, cidadãos privados, nos dediquemos
a pensar nao somente serena mas sériamente sôbre a situação. É a

hora de nos perguntarmos o que estamos fazendo em face dêsse estado
de cousas,. ,

Na opinião do, antigo ministr-o do Exterior os russos estão decidi
dos a continuar avançando e jft agora visam distintamente o controle
da, Grécia, Turquía, Itália e França. Para Byrnes não há diferença es

�en�lal entre o I:netodo, �lreLo de Hitler, aplicado em 1938, e o método
Indíreto de Stalin, seguido agora em 1948, uma vez que ambos con

duzem ao mesmo fIm e resultado, ou seja a absorção dos países por
uma potência extrangeira. .

.

Para fazer fac_e. a essa situação, preconisa Byrnes as medidas drás
tIcas. Os russos nao compreendem a,s pa,lavras de nenhum idioma. Só

comI?reendem os fatos'. P-or isso é necessário que os Estados Unidos
se dIsponham, ac�esoenta o ex-secretário de Estado" em {ace de qual
quer nova agressao, a tomar as di,sposiçõs necessárias para a conser

vaçãü do stato-quo, comunicando-se o fato ao Conselho de Seguranca
para que o mesmo proceda, ·em seguida, as investigações, de conforrni
dade com o pacto das na<;õe.s unidas.

T • Ep9uanto Byrnes fal.a.assim, com Ü's'sa franqueza, nos Estados
�llldoS', �m Lo�dres o mlDlsLro da Avia.ção, sr. Arthur Henderson di
r.rg'e � Força AeI'ea Bri.t�nica a mais ,séria comunicação que já foi feita
depOIS da guerra. O mIlllstro determma que 'ela s,e conserve ",em estado
d.e aleIta. para q':lalqu;�r emergênoia devielo à cresoente gravidade da
sJtuaçao mternaclOnal . E Hender,son acre-süenta: "t difici1 prever-se
o que póde acontecer, pelo que dev,eis manter-vos prontos para qual
quer apêlo que se faça às fôrças aéreas".

. Ê�ses. dois d!scursos dizem mais do que qualquer comentário. A
sl�tuaçao mternacI�)l1al, co.mo se vê, está se agravando de tal modo que
nmguém sab� mms a quantos· passos, nos ,encontramos da ação dir�ta
das democraCIas para deCer -os agressores russos.

quantos
mos da

V. S. deseja oooperar na grande obra social de recuperação
dos mendig.os'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, d,ei
:lando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uatari
nense, em poder desta redação.

Confisco de propriedades
PRAGA, 22 (U. P.) - Convocado para a sessão extraordinária de

ontem, domingo, o parlamento da TChecosloiVaquia aprovou a lei, de re

forma a agrária proposta pelo govêrno. Pela no,va iei serão' confisca
das tôdas as propriedades de mais de cincoenta hectares. Os respecti
vos arre!l<!atários o� locatário;; terão. p.refe;ência para sua aquisIção
em condlçoes as malS favoráv,elJs. A medIda e torrnada ,extensi,va às tr!r
,r.as pertencentes à Igr.eja, mas ,esta receberá a devida compensacão
pelas terras confiscadas.

.
"

AO COME CIO

I

A Ação Social Catarinense, seri,amente preocupada em re

&olv,er o problema da mendicancia nas nossas ruas_ Drpv�ne ao
Comércio de FlorianópoHs de que, em suas sindi"9ncias n res

peit;o _de pedintes, verificou que um deI:cs D'''''':'Ji d,eposilo á dis

pos�çao nUll! .banco loca!, ,e outro susLe:o.La dois g>enros' e as res

petIvas familIas, as qual's po,r isto,.ruW3. quer,em com o "fraba-
lho". ,

'

Para evitar que outros .(l:,i:Ji)i!oradores rüubem a esmola rles
nada aos verdadeiramentp necessitados, a AÇÃO SOCIAL CATA
RINENSE pede aos srs... Comerciantes que não deem mais esco-
las em s,eus estabelooimentos. .

Em luga� de esmolas devem tomar os seguintes dados: No
me do mendIgo - endereço. com todos os detalhes paI'la facil
mente s,er �neontrada a residência do mesmo - número de p�s
soas que vivem na dependeucia do pedinte - idade a s,exo.

lEsses d;ados dev�m ser r.emetidos á Caixa Postal 139 - que
a Açao S�Clal _9atarlllense se enoa:rregará de sindicar relativa
menf;a á sltuaçao do� mendigos e providenciar para que os ver
dadeIramente neoessItados tenham amparo efici,ente.

C.olabore com a Ação Social Catarinens.e, e não haverá mais
mendIgos nas ruas de Florianópolis.

NUNC� EXiSTIU IGURl

"Diário da Tarde", na edição de
sexta-feira última, publicou uma

nota na qual é bem visível o intúi
to de confundir a opinião pública
sóore recente atitude do Diretório
do PSD no município de, Laguna. A
êsse respeito, disse-nos o deputado
Armando Calil: heS4rloÇO-es no

_ Há frases transparentes. l<� as
K.I .I'

que li na'quele vespertino entre- l'C'hn�umomostram o prbpósito de falsear a ,Realizo'u-se ontem, com a pre- 'lU"! flaJ!�

realidade do Partido Social De- sene·a d� altas autoridades, repre· Rio, 22, (A. N.) - EntrevistandO'",
mocrático no município de Laguna. sentantes da imprensa e numero-

.
-- �

f" I o presidente do Conselho Nacional'
Mas o aulor ela pit�sca notíeia sas pesso�s.! a ma�lguraçao o ICla

nem conseguiu realizar, uma cari- da Exposlça.o de Pll1tur� do, tal,�n- do Petroleo, João Carlos Barreto"

catma ela situação aluaI {m._�'pS:C t�so. catarmel_lse Jose. Sllv,ell'a disse: "Recebi instruções do GaL

lagunense :Mostrou 'que está l:lis,,1 d AVjla, patrocIl;ada pelo Governe, Gaspar para realisar estudos ime-"

tante da v,erdade e que '[ong'e delal'-ào Estado atraV1es do Departamen-, d' t t'd
.

d d'
II d L M·t

' Lo "de educacào
la os no sen 1 o e re UZlr o eon--

1e agra a ,e8' ar. UI o ponsso, " .'

.

j •

'd I' f
rec-hasso as insinuações com qu<

lodos os 'quadros e aquarelas 10- sumo e gazo ma, sem a etar con-'

tentou nublar a clara paisagem po- ram longal'!lente aprecIados, mer:_e- tudo os 'transportes coletivos de

lítiea de minha terra, desculpan- cend� eloglOs 3: ar,le com que LQ- mercadorias. Frizou que não há

do-me de que essa refutação seja dos 10ram conieCClOnados e que b d' d
-

como arrancar do meio da boca dos vem honrar. a galena cultural de ase pre etermmada na 1'e uça""

seus correligionários o aliment<�. Santa ,CaLarma�. _

que poderá ser de vinte por cento'

com o qual já começavam a ga- -D.urante a lllaugur.açao· fe�-?c ou menos ou mais, conforme as cir�

Ilhar ealor para o seu esfôrç-o de 0l!'Y' a Banda ele MUSIca da Pohcla cunstancias, o racionamento SÓ"

recuperação. . .
.

MIlüar.
.'.. atingirá os carros particulares. A

Não houve dissidência ,entre os Aos :presentes fOI ofereCIdo imo

pessedist.as de Laguna. Eis o que i cock-taII; , . _

respeito da ·data em que começará:

aconteceu: O sr. Pompílio P,ereira I Nã proxlma,edlçao no? a.longare- a vigorar disse que ainda não foi!

Bento deixou a Clbe1'ia do pessedis-I mos melhor so,bl'e o belIsslmo cer- fixada.

'mo lagunense, apenas para aten- tame, . Acrescentou que a redução pro�-

de� ,às exigências do seu estado � e, cessar-se-á na própria distribuição.,
s51ude - e os componentes do DI-lTEATRO

..
.

tório Municipal renunciaram,. ape- . Conclu!_ndo aflr�.oU que a. trans--

nas para demonstrar que não formaçao de seIscentos mIl sacos-

prescinelem da inteligência, do en-I Teve o mais animador acolhi-' de açucar em alcool para a mis

tusiasmo 'e do equilí<brio que valo- menta, a venela de ingressos do es- tura de crazolina influirá na redu
rizam a liderança do sr. Pompílio' petáculo que o Teatro do EsLrr- -

t
'"

d
'

-

Pereira Bento. I dante vai realizar amanhã na sed,e çao, ornan o-a menor, uma vez·

Êsses
.

acontecimenLos motiva- �Io Democrata Clube, qua'ndo seráj que
aumentará as disponibilidades"�

ram a VIagem do sr. Celso

Ramoslll1augUrado
o palco d3Jquela socie-

à Laguna. O presidente do Partido dade com o belissimo drama reli- Ouiro !:'avl-a-OSocial Democrático é um ,es,pírj�o g'ioso - A CRL� DO .�MOR - em .I lU

desligaclo da época em que no ho- 3 atos. d' -dme.m do interior �pena? se VÜ} 01 Os ,i�gressos para aI!lanhã á 110i- esaparecl O
valor do ;roto. FOI OUVIr os seus Le, estao todos vendldos, sendo. "

,

companhelros e as conversaçõe� grande a procura para o espelá:culc RIO, 22 (A. N.) - Apuramos que

d,ecorreram num clima político de ,quinta-feira, quando aqueTa a diretoria das rotas aéreas, onde:

ideal. graneliosa peça será reprisada. I até agora ,nada se tinha manifestado'

Adianto que o sr. Pompílio Pe- O ,festival terá inicio ás 20 horas sobre o avião Mitçhell desaparecido.
reira Bento, ao desistir da ,presi-I e as entraelas estão sendo vendidas .'- .:
dência do Direlóri o, fez. pública I ao ,preço popular de CrS 3,00, para I tendo quab o aVlOes tenta�do local�
declara�ão de que prossegüiriaj que ioelos possam ir apr,eciá-Io. sar 0_ aparelho. Pelo serVIço de ra-'

militando no PartidQ Social Demo- ,

dia do ministério da Aeronautica

cráLico
..

O correLo, �íder sul�n� _

é Fato rOU61lt�nt'� que mantem constantes mensagens;

LU? mexausto eSpIrIta partrdarlO, � tI ", U IG .

com a base de Belem fomos infor-'
Força moral que venceu grandes Belo HOI'lzonte, 22 (A. N.) _ Um I .• -' ,

resislências. Fidelidade política ab- f t lt t b d ·f·. i mados que atnpulaçao do aparelho·
I < P'

'.'
. a o revo an e aca a e ven Ical- t' 'd d b d

80 li ca. rmclplou com Nerêu Ra-. t.
.

I' 'd
i es a mum, a e ons paraque as,-,

mos e as convicções que adquiriu
se nes a caprta: l"'S a:lton ades i sendo pouco provável que seus>'

não lhe pérmitem al:heiar-se do !lp'reenderam certa quantIdade. de membros pereçam em qualquer de-
fascinante destino dêste senhor do sireptomicina falsificada e que es-' t
coração r!_o povo. Luta hon.esta- tava sendo vendida a alto preço asas re.

mente. Nao se Lhe conhece a:tIttfde b I
. ! ------,-.----.-----"

que o dese'ngrandeÇ>a. Está situado �u. �rc� asas P?bres. As autondades' � "Coleg�o BarrIga-V�rde- '

entre os que podem falar ao povo Imclar,ao uma campanha, de

several
esta construIdo o seu maJest�

sem a garantia dos revólveres. punição aos criminosos em defesa so prédio e necessita de Sd'

,Mai�? Perdôe-me o aut?r daque- da população. 'vaUosa colaboração.
la notrcla por lhe haver mterrom
pielo a indecisa aleg.ria que as suas
frases mal esconclem ...
E com êsse final despediu-se o

elistin to representante 'pessedista.

o d�pDtado Armando
CaiU refuta'

.PA R lit"F E'R I DA 5,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS ,

fRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.

Heroi de 3 guerras

...

. '

Estocolmo, 22 (U. P.) - Via,jan
do no vapor "Wellamo ", chegou m.

esta capital, o velho heroi Iinlan
des Barão Mannerheim, que nos

seus 81 anos de vida lutou cm três:
guerras contra o imperialismo bol
chevista soviético e em defesa da

independencia e 'integridade do seu,

pequeno e martirizado país.
Correram logo noticias de

-

qu�
estaria fugindo do seu pais. Mas 0'

próprio Mannerheim desmentiu is

so; assegurando que vem apenas
submeter-se a tratamento médico,

ARNOLDO SUA:REZ CUNEO
'Clínica Odontolosria

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com hoI'&,I

marcada, a cargo de aoalízado {'l'O
tíssionet

Rua ArcipI'este Paiva 17

FRECHANDO • ••

Afirmou, ont'em, o Diário, que o prefeitó paraense de Ale.n-, -

quer, ,quer além deste mundo a al� de seus adversários. Ê"
um simples desejo, mesmo porque, s·egundo nntícias nordesti
nas, muitos desses adversários são desalmados.

A vontade do prefeito pessedist.a, até agora, não teve con-

seÇ!uências. Mera inLenção. Ato puramente subjetivo. .h:m·

Goiaz, (primeiro pingo) Um prefeito pessedista recebeu diver
sos tiros e morreu. Na Paraiba também um vel,ho c'hefe ude-
nista recebeu div,ersos tiros de diversos uelenistas. (segundo
pingo). No Ceará também houve um terceiTo pingo e uma'

tereeira cova no cemitério.
, I

IEntre o desejo 'de um e os atos dos ouWos, ainda parece
prudenlie fi.car 3li1eaça,do pelo.s pessedistas, do que ser protegi""
do pela eterna vigilànci'a';

Guilherme Tal •
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