
ensagem do Papa ao undo
CIDADE DO VATICóNO, 27 (D. P.) à O Papa Pio Doze dil'igil'á

uma mensagem de paz a todos os' catõlicos e ao mundo, antes da tr,i
dicional "Urbi e Orbi " É benção da Páscoa, da nave central da igreja
São Pedro nesta cidade, às 8 horas, - hora do Rio de Janeiro - ama
nhã. Uma imensa multidão deverá congregar-se na praçá São Pedro.

� lUO, 26 GOVERNADOR ADERBAL SILVA, FLORIANóPOLIS _. NA PASSAGEM DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO SEU GO..

r VÊRNO, ENVIO�LJIE EFUSIVAS CONGRATULAÇõES PELA' INTELIGÊNCIA, SERENIDADE E EQUILIBRIO COM QUE, SOBAPLAUSOS INEQUíVOCOS DO NOBRE E ALTIVO POVO CATARINENSE, VEM DIRIGINDO DESTINOS NOSSO ESTADO.,
AFETUOSOS ABRAÇOS, NERÊ,U RAMOSr

-
-

"
o lUU1 ANT!GO D:u&1O DIS SANTA CAT,AlUNA

.�túfo • De Gereatel SIlINEI NOCETI _ Diretor Dr. RUBENS
DlMer .. &Ma• .L D.tIiI..UCENO DA SILVA

O' Brasil e ,caso de Irieste
ruo, 27 (A. N.' - o embaixa

dor João Neves da Fontoura que
chefiou a delegação hrasílíera na

Conferência da Paz em Paris, fez
M. 10.220 esta apreciação sobre a recente

proposta dos Estados Unidos quan
to á devolução de Trieste á Itália:

C·
fi

t'
"Veja-se como os acontecimentos

riS O I ��:���'i��:�g�:;a:� �:���. �� ::ten�
tei eu mesmo, por várias vezes e

com insistencia, que não se deve
ria entregar a Itália ao desespero,

,

retalhando seu território metropo-

",..,
litano e privando-a de seus terrító-

J
rios em Africa Ou impondo-lhe in-

:1 I ft,�p.�7a(ç��s O ���J!�niO�'�!!' b'!��gp�l '"
, São Paulo, reuniu na Câmara, seus colegas de: representação, dando-• lhes conhecimento dos, têrmos do requer-imento que redigira sõbre a

1,! nomeação duma comissão parlamentar para investigar as" acusações
formuladas contra o sr. Hugo Borghi da tribuna da Câmara, pelo depu
taelo António Feliciano.

Os presentes mostraram-se solidár-ios com o requerimento pas-
sando a dar-lhe suas assinaturas.

,

'

Rio, 27 (A. N.) - A imprensa Depois de outras considerações..
.

divulgou ontem que havia sido des-l nas quais .respondendo a interpela-
, cob�rto um verdadeiro derrame ,de,' ção do jornalista sobre se acredita-
_;_. cerhcados falsos no externato do va na conveniência de funcionários
?l das tr-adições do ensino lIO Dl aOirr,l .V""" � .. ----- -

, ,

\: 's�ndo, mesmo. por muitos julgado: do isso o i�quérito é qu�� devia
,

como eolegio padrão.
. I apurar. O direto.r do .ColeglO Pedro

O professor Gilberto Amado dl-, Segundo concluiu afírmando que

retor daquele estabelecimento de 1 "'O� respons�vei.s serão castigado�.
ensino, falando hoje a um repre- pOIS estou ate dispostos a processa
sentante do "O Globo", prestou es- los criminalmente".
tas informações:
-

.

"Não se traia, absolutamente
de derrame de certificados falso. Cam,bio . neãre
A verdade é o seguinte: recebi de 6
um funcionário do externato a de-] Terezina, 27 (A. N.) - o. cambio

nuncia de ter visto um certificado negro dominou na semana Santa.

de exame de lieença ginasial pelo I O atroz subiu. mais.vinte centavo�.
artigo 91 em poder de um aluno: O bacalhau fOI vendido a 50 cruzei

que fora reprovado. Imediatamente!j ros o quilo ..
O camarã? alcan,çou

tomei as providências indispensá- trinta cruzeiros. ? �aJor AI�I�es
veis para apurar a veracidade da� Gomes pediu demissão da presidên
denuncia, e mandei instaurar in-l cia da Çomissão Estadual de pre-

querito administrativo. ços.

DE ARRUDA RAIOS

Iano XXXIV Florianópolis Domingo, 28 de Mar�o de 1948

A Bessurrei�ão de

;
'.
,

A ressureição de Cristo que a Igreja Comemora na data de hoje, é a prova incontestavel da divindade

de Jesus.
Ele viera ao mundo para ensinar o caminho da Verdade, mas o orgulho e a cegueira dos homens não'

quiseram aceitar a sua palavra.
.

'

_ . . .

•

"

Voltados os olhos unicamente para as cousas terrenas, os Judeus nao podiam admitir que o mess�as
I I' t t seculos fosse tão humilde e pregasse uma doutrina de bondade, de amor e de perdao.

espera( o la, au os' ,
. dI'

. pés todos
Sonhavam com um grande guerreiro, com um dominador do mun o: que co ocasse a seus

.

.

t d os tesollI'OS da terra e repudiram, por isto, o reino dos ceos c o tesouro da nova doutnna.
os remos e o os '

. 1
' . .

o' d
.

d h' de ódio acusaram-no caluniaram-no e depois de prende- o como mnmgo o

Despeita os e c eros , ,

povo açoitaram-no. .' .

h'

'. li das suas ambições aquele que VIera para redimir o genero umano.
Julgavam, asstm

,
arr t' ar c "

,

Mas ele era Deus e dominou a morte.
. '. "e" ti

. id ldados romanos que lhe custodiavam o sepulcro e Anjo anunciou: ,IlS o

Fugiram espavori os os so

ressucitou!
. '1' f nda na Divinda le de Jesus gloriosa e invicta contra as investidas

HOJ'e, a Igreja Cato ica que se u
. ,.' ," �- d Filh d H �

,
d h e da impiedade celebra o dia l'l1aXll11o, da Glorificaçâo o I o o ornem <-

dos tempos, as erenas
.

'
. '1

' lo" 1 C isto Ressucitado.' ,

. -

de única deposItanu da Verdade, porque c a e a "reja c e l'l ,

confirma a sua missao �
.

contra a qual jamais prevalecerão as portas do Interno.

A eficiencia do Exercito Bra�ileiro �ã � bave!á
_ O Cônsul da Venezuela, Ramon S,oÍl�o, cm, ban- Ini�rvençaoRIO, .7 (A�r�') oferecido ao adido militar de seu pais junto a em- São Paulo, 27 (A. N.) - O sr.

!!��:d�e v�e����l:le;a no Brasil, Coronel Ricardo Arrovo'l d,eru °cg�l't�� Fábio Andrade, procurador geralAJ •
�

1 uelano mantivesse uma pa eSL a
.

1 t'nidade a que o corone venez
, os corpos militar-es da América, o da Republicá, dec arou que es.,a

jornalistas, �eclarando qll\ ent�aior fôrça militar depois dos EsLadoE definitivamente afastada a hípotesx
exército br-asíleiro repl:esel2 a a

quipamento e preparo técnico coml) 1('.. da intervenção federal no Estado.
Unidos, pm .sua organàzaçao'd,e 'da conta à eficiência do Exército Bra

t? pisse mais que' ten o �a e�,Il
no sentido de que os oficiai.s ?:l -yelS'lleno, procurou semp�e mflmr; o país s,eus cursos de especwhzaçoes

nezuela vi�ssem 00nc1Ul� em ;L��s foràm positivos e as experiências
e esLrategla. Os re.suIta o� i? dI o'�ente noS meios politicos ,e mililare3
realizadas repercutiram pr o Lm am

da v.enezuela.
.

Longa conferencia'
São Paulo, 27 (A. N.) _ Estive

ram em longa conferência com o

governador Ademar de Barro's, no

palacio dos Campos Elisios, os depu
tados Vieira Sobrinho, Luiz Liarte e

Leônidas Camarinha. Aproposito
noticia-se que ainda esta semana

será solucionado o caso político
paulista, aguardando-se definitiva
mente o afastamento da possibilida
de da intervenção federal.

Solidarios com o sr. Novem.·
U 11 ru o de deputadçs e ex-prefeitos

SÃO PAULO, 27 (A. N.). - 1 g'stmbléia passou um telegramue
d�pois duma re�nião n? r;cI,nio lani�� protestando c9Jltra o manifes-
11lpotecando apolO ao SI. N o, e lU,

to do PSP recentemente lançad°ci .' t dos Anisio Moreira, Bento Sam-
Assinaram o telegrama os ePlu :r'es FlorBncio' Leonidas Camari·

paio, Vi.elal Epaminondas, Lobo AS�ba'�tião Carneiro e Antônio Vieüa
nha, Lmz Llarte, Castelo Branco, �,

,Sobl'inho,

denizações superiores ás suas for-:
ças econômicas, Nem um ano decor
reu, e já os Estados Unidos,' á In

glaterra e a França reconhecem o

perigo e o erro daquele tratado ín-:

justo e impolitico.
Os governos dessas três nações,

propõem a restituição á Itália da
cidade e do território adjacente a

Trieste. É essa mais uma prova de
que devemos sempre confiar na

justiça. A justiça sempre chega tar
de ás vezes, mas ainda a tempo de
fie repararem as 'falhas e injustiças
de um tratado como o que se impôs
á Itália".

Falsificação de cerlílicados

Poderosa força aerea.
WASHINGTON, 27 (U. P.) - A Força Aerea elos Estados Unidus;

alteranelo a sua orientação de lha uma semana atras,. anunciou hoje
uue for-mar-ia um efetivo ele mais de vinte e cinc-o, mil homens, alem

dos que possue presentemente. A 16 do corrente _iora anunctado que
havia 31 mil homens nas fil,eira.s da arma aérea "nua podendo ser acer

to mais nenhum".

caminhões de contrabandoCinco'
CRUZ ALTA, 27 (A. N.) - Há dias foi apreendida pelas autorida

des fiscais cm colaboração com a policia local, vultuoso cO�ltrab,�nd(�
de f'ar inha de trigo e azeite de oliveira, procedente da Ar�el!-tllla. GmCG

caminhões carregados desses produlos..foram presos nas divisas do mu

nicípio ele Ijuí, tendo às autoridades aberto inquérito.

Indicando referências e pretensões.

A

(A,RI'OS
Organização Bancária PRECISA de profissionais

capazes, CONTABILISTAS E 'CORRESPONDEN-

TES, de preferência S.oLTEIROS, com mais de

21 anos de idade, QUITES COM O SERVIÇO

MILITAR. Cartas pata Ervino Müller.

Rua da Rosário, 111, Rio de Janeiro,

•
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Pago o funcionalismo,
Ooincidindo a Semana Santa com o fim do mês, o Govêrno do Es

tado determinou o pagamento antecipado do funcionalismo.
Nestes últimos dias o Tesouro efetuou êsse pagameanto, dando aos

eervídores o direito de um melhor domingo de Paseoa.
o fato merece registro. já como prova da situação financeira do

Estado e. também, .eomo justa homenagem ao Governo atual, no marco

<te seu prímeíeo aniversário de posse. Não houve necessidade de atrazar
�m-entos '6 ninguém recebeu •.• �m bonus.

As favelas do Rio
RIO,�. (A. N.) - Divulga-se que o censo realizado pelo Departa

mento de Geografia da Prefeitura sôbre a existência rle favelas. existem
no Rio 119 favelas com 7.605 casebres e 284.390 habitantes. A maior
Favela é a de Jacarézinho com 7.000 casebres e 30.000 habitantes, se-

8Uida dado Morro da Mangueira com 5.000 'e 25.000 habitantes.

HOTEL CASTRO DlVES
RIO DE JANEIRO

AVENIOA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 55.2
recentemente inaugurado, 76 apartamentos, todos

com. ban.heiros pl'Ívativofl.

I
��_.--..--�---=----�....--��--..--

Trigo uruguaio para o Brasil
Montevideu, (U. P.) - Ü üon- do presidente BaLtle Berres, em

selho de Ministros concoJ'(j0':� L'm favor do pedido Jeito pela crnbaí
autorizar a venda ao Brasil de xada brasileira, para qu êsse ce-

15.000 toneladas de farinha de trt- real íõsse vendido' ao· preço de 220
go, pejo preço de 220 dólares por dólares por tonelada "como uma

tonelada, apesar de que, quando ratlricação da nossa amizade para
foi dada licença para a venda, o, aquela nação e dos vínculos eco
Banco da República tinha sstane-: nõmicos que a ela nos Iigarn..
lecido o preço médio de 243 dóla-] A venda da farinha ao Brasil
1'e8 por tonelada. I foi solicitada pelo ministro da In-

(]
A

° Conselho resolveu conceder a' dústr ía e Trabalho, o qual também V

autorizaCão
-

após uma exposição advogou pela aprovação do pedido,
'

D.

.
Durante a mesma sessão, o pre- .

sidente Berres, d('_"t.af'.[\]�-=-ciJx.�-- --
"
'-'-

',,:=-.TefiIçoés e?�re o Brasil e Õ Uru- ]I .

O A P A R E L H O D E
guai .tem a VISIta do governador
do RIO Grande do Sul, sr. Valter T E C N I C A M E N T E
Jobim, Acrescentou que com essa

.

VISIta também se :facilitará, err
breve, um acôrdo aduaneiro e só
bre vigilância policial e sanitária
das fronteiras, a obtenção de fací
lidades para o turismo, etc.

Telegramas; APRIMORAOO - RIO

CREME

�1 ...,I!NltI CAIXA POSTAL, 241 - SÃO PAULO

---a-o--it-c-h.-el"i:61 ,.
.

BELÉlM,: (A. N.) -,- Está sendo esperado hoje aqui o aVIa0 quetm bu�car os .cadáveres dos tripulantes do Mitchell - 61 da FA:B, que
e:x;plodll� e caru no campo Itamaré. Os corpos serão imediatamente
transfendos para' um Douglas seguindo para o Rio de Janeiro.

CA�JSADA
.

e sem ViÇO
As pérf'idas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardan, mau

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme RugaI.
Rugol corrige rapidarncn tc <JS cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove 2S

;mpurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cía, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos c protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

I

IMa�aus sem (inDBI Manaus, (A. N.) - Em virtu-
de de um desarranjo nas bombas de
sução a cidade está há quarenta e
oito horas' sem agua.

'c E R C IS"P I G E"

Resistência - Economia
Durabilidade

TECIDO DE ARAME DE
AÇO SUPER GALVANIZADO

AvIários - Porcos - Pomares, etc.
Preço desde Cr$ 10,90 O metro linear.

Registros de Díplomcs
AVISOS .

DI�LOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) _ Nos têrmosdo Projeto 521.BZ47, deverão requerer a validação dos seus diplomasno prazo de 90 dias, •

DIPLO�ADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) _ Nos têrmos do (iPrDJeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.
dos !�:Ir��?rSosD�r:v�2s���Sg!E3�fi��i��;o requerer a substiutiçã.o

PROFISSION��S ESTRANGEIROS: De a�õrdo com o Parecerdo Consultor Jurídíoo, podem registrar os seus diplomas.
221

DENTISTAS ESTADUAIS.: Podem vatíar- StlUS diplomasTRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO' ENSINOBUREAU UNIVERSITÁRIOAv. Alte
.. Ba:r::,roso, 11, 10, andar - Caiem Postal 3.932 _ RioL, � '- Dir,�çaQ do DR. ,RElPRO .oLAVO DE ME�EZES

..

/, Estes'
Aperfeiçoamentos·

TECnicos
dM 1tfJ1J(l�
(/()�/

\.-

FRISOSANTI·/)[SLí'?l[,fTESGAl/ANTE'" PROTEÇÃO
. CONTRA COl?Tls

LÂMINAS Olu.er'fii
de dois gumes exten
sos, para maior
.número de barbas.

Examine bem �8te8 extl'oordinários apet»

feiroamentos, e V. compreenderá por que

Gillette TECH permite um b::srbear ma.is

rápido, suav-e, cômodo e... econômico!

BARBEAR

PERFEITO

Protesto contra o ímpnst« Sindicall.
RIO, r . JA. N.) - C�nto e seis empregados da casa Mesbla, desta

capital, dirlgtram a empresa um protesto contra o desconto para o im
posto sindical.

o VALE .DO ITAJA..t
Proenrem ná A.gêncsls

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRA1UA

ROSA

ZENITH 3nleJtnatlonal

O N O V O R Á O I O • F O.N Ó G R A F Oi.

o Novo Método ZENITH ,de Tocar Discos'
A

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
. '

Trocador de Discos RÁprDO-SIUNCIOSO
Um belo conjunto, à prova de temperatura'
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruidodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

t

f
Troca lQ'dlscos de de.
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

37{ segundos cada um.

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dia
eos, sem. causar dano.

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

Distribuidor Exclusivo Z.
R1-1a Felipe Schmidt. 34. � Caixa Postal

Florianopólis •
...;_ Santa Catarina

S. BA.TTISTOTTI·
113.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENIS CLUBE PRó CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" '.- DIA 3 DE ABRIL FORMlDAVEL "SOffiÉE" INTITU..

LADA '6ENTRE O CÉU E O MAR" a_ GRANDE' NúMERO DE SURPREZAS/.- SALÃO DECORADO EM ESTILO _. NúMEROS
DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLOPJANóPOLIS __ MESAS A CR$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ, A PARTIR DE SEa

_____________
�__-- --�G-U-

..

N-D-A--FE-IR_��,_D_IA__29_. � � __

Hoje e amanhã Quaresma em plena Pascoa i!�!��& '���o�!�:��l�
no pass�dn Discutiam, certa vez, um mao- reíção de Cristo, há milhões de in- ta Clube, o Teatro do Estudante

MONSENHOR. HA,RRY BAUER ii li ii metano e um judeu, Dizia o pri-� drvíduos para os quais cr.isto ain- realizou seu 3° espetáculo com o

moiro: "Todo o bom maometano ela não ressucitou. Pelo contrárro helissima peça em 3 atas, "A ,CRUZ
'Ü ilustre Vigário geral ela Ar d 1

-

·

di
.

.

- A data de hoje recorda-nos que r: tem o dever ele visitar, pelo meuos : continuam crucif'[cando o Filho de DO l\iMOH", que agra .01.1 e e manei-

I;qlll JOües,e, . J.\t�onsenhor Hairy _ em 1819 no Rio, nasceu o Dr.' uma vez na vida, o. sep�lcro_ do Deus., . .

ra anima�ora ás num.erosas pes-
.Bauer, vo defluir hoje seu natali- (Anl' . p.,!. P' t f

.

Pr I santo profeta Maomé. AlI estão os E que, 80 os verdadeiramente I soas que foram aprecl.a-la.. ( '_'"

..cio. Muilo embora ausente destal.'.
anta ereua _:11 o, �u� �I Ie-j seus ossos, como .prova ,irrelo�'Cjui- iluminados pelo _E.gp�riLo ?.antc Pode-se dizer que,

..

de
..

fato, C!
.

t 1 d ..' ,
.

sidente desta entao Provincia,

eml
vel de que, do j ato, ele existiu. sabem conlemplar o quadro tétr-ico Teatro cio Estudan�e ja f'irrnou pe

�apI a, on e SCI a Se�llPI lê mais 1849; Onde, porém, esta a prova de que da crucifixão, hem como o quadro em terra firme, pOIS todos os seus
Jemhrado, receberá o digno Prelado _ em 1834 nasceu em Queluz Mi- Cristo existiu, se o seu túmulo está alviçareiro da ressut-reição, e com- componenles revelaram promissor
Doméstico de :::'ua Santidade o 1'a- nas G

. '. -

.

lt L f' t

I
vazio?"

.

llrcl'ilde-los como síntese da obra progresso na arte de representar
eralS o JUrIsconsu o a aye -

".\. -

". , 1- L
.. ,.

j. I" I "1 L "' d a noites
pa RS mais expressivas e inequívo- ,.'. =qUl esta, rep ICOU o ou ro, a oxurarorra I IJ Ul"lSLO. prmcipa men e nessas u s .

o •
-

'.

te Hodrigues Pereira, glória elo Cristianismo. A nossa Nesta Páscoa de 1948, há os que interpretando um enredo de alta
-cas dem�nslr açoes P�l pai te elo _ em 1840, na Vila de Luséia fé não se f'undamen La nos restos estão ainda na quaresma. Urge que dramaticidade, onde se exige maior
grande círculo de amigos, de paro- (Manáos.) os Cabanas entregam

I mortais ele um proteta, mas num se lhes ilumino a mente. penetração art.istica ,e maior. torça
quianos e de filho e filhas espiri- suas armas: f Cris�o que. morl'eu�, sim, mas rcs- Praza ao

_

céus, Cristo reSSUCÍtE emotiva.
. .

Iuais, qL10 não esquecem as cansei- :. . "su�cüou .tl'll1llÍanle '. ',.

esses coraç.o�s - ye�a. sua graça Foram Justos, por IS�O os ap lau-

, • , 1)'
' •

'" '"
•

, • • ,

- em 17bb, reassunllU o Govêr no No melO do m:115 mLenso júhí lo: pelo seu divinal ESj)Il'ÜO - "da sos que OS Jovens artistas arran-
ras ap stólícas elo virtuoso sacer- da Capitania de Santa Catarina, o. comemora, hoje, íóda a ürrstadadc viela de pecados para a vida de caram na seleta assistência .

.dote. Brigadeiro José da Silva Paes; 'I a -maior de tôdas as vi�órias .ele .sanlid�de; ela estrada larga da de- A eles os nossos parabéns, o, ao
Com a saúde preciosa muito aba- _ em 1858 são abertos ao traf'ezo

' que se tem notlcm,. e:-l1. locla a 111S- sohedíõncíapara o cammh.o esr,:'eI- 112esmo tempo, !ls n�ssas retícíta-

.lacla, Monsenhor Harrv Ballet en ..'.
o

I lona humana: a vitória ele Crísto to, da ohediência: do infeliz est ado çoes a digna Diretoria do Demo-
-

os 48 pnmeIros: qmlometros da Es-] sóhre a morto. E, o anjo disso : ele incredulidade, para a trilha crata Clube, pelo importante me-
contra-se em companhia de sua trada de Ferro D. Pedro II; "surrexisl i-". bemavenlurada ela crença; islo é "lhoramento introduzido em sua
Ilustre progenitora em Rio do Sul _ em 17(H nasceu o Irmão Joa- A manhã rídento da ressurrei- da fé que ilumina, que confia, que sede social, pois um palco traduz

.13 alé lá irão os votos dos que' desc- quirn ;
. ção é a grande evidência da con- elev a, que redime, que salva... compreensão cultural e senso pro-

'iam seu restabelecimento e seu re-
'

1866 f 1 sumação da obra redentora ele

I
no· tempo e na eternidade!"... gressista.

..

--: �m " a eceu,' em
. conse-, Cristo.

.

. lsaar Camargo EsLá agora o Democrata t:lub<
;gresso.á Paróquia, em a liyidades quenCIa de fenmenios rec�bi,dos no

I A mor�e sempre fôra um espéc-
, ,�, T' , aparelhado a dar ple?a execução

desgastou grande3 enel·gias. As As- combale do Forle de Itaplru, o 1° lro que faZIa o homem lembrar-se .MIN!SlÉHIO DA AERONAU'lICA. ao seu programa SOCIal e propor-
,saciações Religiosas, floresconlee Ten. Mariz' e Barros; I da mancha negra ,o pecad?, que QUlNTA ZONA AlmEA c�onar a?s seus assocaidos,. dI_ver-
.-como nunca durante- o seu paro- _ 1885 F t 1 � (C _.

lhe trouxe ruma totu.1. Ali esta, DESTo. BASE AÉREA DE soes vanadas e m�llto maIs. lllte-
· .. :

em ,em OI' a ef-a ea

I porém, um que é maIS podero,so _ ressantes do que SImples noI(,adas
..qUlato, os fieIS de lodo o Estad� Irá), faleceu o Brigadeiro Antônio; do que a morte. ali esbá um que o.

FLORIANóPOLIS I de dansas.
dIue ainda têm ;prese�te. o memor�-I Tiburcio Ferreira � Souza. um dos� sep.úlel'o não pôde c?nte::. !:llla v:-! .0 Comandan�e �o I?estO �a Base, A�lLes de terminar e�La nota, �m
.vel Congresso EucanstIco, sIgnlü-1 bravos da Guerra do Paraguai. I tÓl'1a tem um aHo sIgl1l'hcado: de Aerea de Flonanopohs, AVisa aos eloglO especta.! a-o, CoJoéglO Ca-

d�.arão a Monsenhor Harry Baue!' a A d t de amanhã recorda-nos ag(H�� em dlant,e,. l.·odo-s q�wntotl candidatos ii matricula na Escola larinensfl pelo apOlO presta�()
· ',' -' I a a

I contJarem em Cnst.o, poderao fel' dA' r dia 3 deI ao
Teatro do Estudante ,1)OIS a DI-

,estima e .o l'eSl�eJt� q�uo o� lllSIJ�":t que: : també�1, vitória cúl)re a mo�'!(�; illo �., -ero�a� lca qu�, no.... retoria daquele imporl.ante estabe-
-'fam. A taIS mal1lfesLaçoes, somamo,;! - em 1541, chegou ao pOt'to dos I ressuc!tou para. que pudessemos AnIlI prOXlmo, fara realIza. nesta lecimenLo de ensino levou numero

j)razeírosamenle OS paral:J.ens de Patos (Bahia do Desterro) a expe-) sel' ressucilados. :l!; a certeza. !ia Unid.ade a prova de seleção, para a sos alunos aos espetáculos de -ia

.D ESTADO. dição Hespanhola de Alvar Nunes; ne�ar a. realJd�de da ressurr81çao. referida Escola.
.

e. quinta. feira sant�. M,ereceu. e[o-
_ b V' I

paI a a ,Imortahdade�. NOTA - A condução largara do g�os também a HadIO GuaruJu, a

,

Ca eza de aca,
..

A cntica negatlvI;,ta tem

apre-! _ ... M Relojoaria Gomes e a Casa Mun-
RVMO. CóNEGO FREDERICO - em 1549., chegou a BahIa, no- seI_I'tado - num requinte de des- Trapiche Mumclpal as 1,50 horas.

dial por terem cooperadQ.. pelO
_ I-IUBOiLD. _ . I meado Governador Geral do Brasil, I peIto.

e �el've.rsiclad� -:- ,argc:rnen-l (a�.) Ary Lopes Buono, Asp. Av. bom êxito da repres,ent�ção ��-
Com profunda satisfaçao, regls- Tomé de Souza' tos 1rom:os,

__

1l1ÓCUO� pI OCUI an_do - AJudante. prestando o que l,hes fora SOllCl-
.

,
-

Lt t r' d· 17
'.,

'1' d C _
ngar a realIdade da l'eSSUrrelçao. tado.

1amos, hOJe, d. oa ,a �a a ICla o - em 18 ,fOI lU�l a o no am I.Mas, esses argLlmentos, analisados FEDE,RAÇÃO ESPIBITA CATA- A "CRUZ DO AMOR" será repri-
-:H.vmo. Conego FrederiCO Hubold. po da Polvora (BulHa), por deter- i ü luz da. v�rda?e. hi·st.órlca ,es�o- RINENSE sa,da brevemente no Salão de .Fes-
:incansavel Cura de .no.ssa ,Cate.d.l'a1. minarão c'''Ü Gov.ernac,lo.r Co.nrl.e dos, r.oam-sê" pOIS. 11a fOI·tos eV._Iden.CI�;; La" Abrigo ele_Menores,. nyma ho-

Y

el. d d p.
.,

. Ficam convida.dos os srs. repl'e- .. ..

Dedicação sem limItes, SOltCltuc Arcos o Dr. Jose IgnaclO Hlbelro de a sua, ,el3.CI a e. àra nao íalar- menagem do Teatro do .F...studante
; _. f' t d " -' arden- b' 'I' (P I' H ). I mos so da metamorlo.3e moral so- sentantes dos Centros adêsos, á Fe-

ao Exmo. sr. dr. Niüomedes Alves
�ile exll ema lU o

.

es�e z�lO. I A I eu ,1I1;�82 �(�\ .�ma, .

fI'ida pelos. Apóstoi_os, apresentare.- deração, Assoeiações e .Centros es- Pedrosa, c1. d. Juiz de Menores da
te ql1e o caraclenza e ornou o

I
- em ,01 eI a uma cxpe- i mos a Igreja CrIsta, com suas glo- piritas, Conselhos Federativo e De- Ca,pilal que por Lodos os meios

._amigo indispensavel hão só de to- i riência com o balão "Vit.ó�'ia", pe-j riosas tl'aeli�õ�s, como um mOllU-
!ibcraüvo e associados, para assis. teln pr'estigiado aquéla agremiação

,dos os seus paroquianos, como de. lo aeronauta paraense JulIo Cesar I1:enLo .podeI?sQ. que tem um all- estudant.Il
.

.

.

I . el convi- R'h
"

d' S onservandó-se ai cerce mabalanl. tirem .a posse da nova dir.e(oria, á REUNIÃO DE AIR'.DlSTAS
lodos aCJue es que com e I - eu o c ouza, c I Se Crislo não {ivesse ressuclla- Tealizal'-.se em sua s€de provisó- Amanhã ás 1830 horas haverá,
vem. 120 �netros de altura;.

_ r elo, não Leriam os Apóstolos a co- ria, ú rua Marechal Guilherme, na sede d� Dem�cl'ala W';be, uma

Hú quase oiLo anos, exercendc - em 1889, faleceu em Sao Pau- rag,em moral de empreender a
edifício do Cenlro EspiriLa "Amor reunião da Dir.eLoria e de todos os

·seu minislêl'io sagrado; entre nôs i lo o poéta Teofilo Dias de Mesqui- maIOr ave�lu��.: a conqmsla de
e Humildade do Apost.olo", ás 19 arti.slas do TeaLro

..

do Estudante,

.�lla viela j eslemunllo au tentico de ta nascido .em Caxias (Maranhão) I1lLE1[1C!o. IL�alta CIl.stO.,. " d'.
. para estudar o p�'C!xlmo programa

: .., .

.

.

_ -',. I' 4..1 nL10 dn o, os pIOpUOS lSClpU- e meia horas do dia 31 do corrente a ser levado a efeIto e que s'erá.
(Jristo, é um exemplo admll�\ el c elll 8 de Novembro �e 185 ,

. los! aqueles qLlC acompan,harar.n o Thiago Vieim de Castro oulro grande acontecimenl.o artis-
fecundo de virtude e sabedona. I

- em 1897, no RlO" fal�c�u o, MestI:e em toelo ? seu mmrst>él'�O e Seüretário Li.co do ano.

A ele pois, ao ilustre aniv·ersa- Marquez de Tamandare, glorIa da que
_ J� lll1ha�n SIdo. a"lsa�o,�" s�bre �!l!'�_iilª"lIl��-!IIl5i""i:lIififill!li!!illlI1IIIIllIiI__IlIII"'III__•

'l cum-IIlossa Marinha de Guerra', la- r11orte,e "nbseque.nl� le�"UlreI'
C O N V I T E C'.:'!.� TeleloD.·Cariaiüe, os nossos respel asas, . ,I . . çao do Salvador, dlílcIlmente pu- •. . . lI\U_

primenlos, a nossa proJunda graLI- - em �943, no HlO, fa�:ceu o _p�n-, deram compreendê-Ia. Como faremos eXIbIr, quarta-fel-
,�ão. I tor catarmense Sebashao

VIeIra) �enão, vejamos. ra próxima, dia. 31 do corrente, às Calarinense
Fernandes, nascido em 19 de Janei· As n;ulheros �ão de madrug'ada 1120 'horas, na séde do Figueirense Acham-se a disposição dos Se-

ANJTA HOEPICKE DA ,,�1.l:VA _

1'0 de 1866.
•

.

. ,,�o c�r��IC��diVi��� ���a ]_)�I:�ontf�� F. C:o gentilmente cedida pela sua
nhores Acionistas. desta Companhia,

�'�sleja maIS llm alll_veJ:ar��a�re Andre Nilo Tadasco
compleLarem o embalsamento. En-I Direto,ria, filmes educativos, sono-

em sua séde à Praça 15 de Novel11-
'tal.lClO,. na data de �?rt r1t1a cio contram a pedra removida e lln,a ros e alguns deles em tecnicolor bro número 8, 'os documentos de
�� lDtell�'�llle .AnA]dl�'.]J \ el{a d�' Silva �elas volt.a dizendo

.

que haviam sôbre refinação de \p·etróleo e fun-
que trata o AI't. 99,' do Decreto-Le]."Exmo. SI. DI. er a .

"ou- 1urtado. o corpo do Sen1hm: . .Mana
. ,.

ce de sua exma. esposa d. R�lth - a sra. DOl"oúéa Carvalho � encontra-se com Cristo' vai avi 'ar namento de ·Postos de Sernço e nO 2.627 de 26 de Setembro de
Hoepcke ela Silv.a. '. t? e�p_osa do sr. D�CIO Couto, fun-

08 a.póstoIos e êstes dii.em que �l; como julgamos serem as rMeridas 1940.
A graciosa amversal'la.nte rece-I ClOnarIa eSlaDdualt·. I' 11' tivéra uma visão. Dois disCípllloS exibif'.ões de interês·se geral, convi-

1 ,( na data de hOJe Junto aos I - a sra. oro ea uOlu·e 1, espo- t
-

1 d E'
. .!

y Florianópolis 23 de Março de
, )el�"

.

d·t
'

"pais oS do sr lrineu Comelli Juncioná- es avam, a camm 1? e maus, 1a-1 damos as exmas. autoridades, co- 1948.'
,

,cal'll1'hos de seus. 1 aso" , s�. .'. lando sobre as cOIsas que 11aVi:11n . . . . .

,cumprimenlos etusIVOS de suas no estadual em JtIO do PeIxe.. sucedi.clo em Jerusalém D' e ., I mercIantes e mdustnals, motorIs- .:A_ Diretoria
numerosas amiguinhas, aos quai8 - a sla. Arlmda Lemos !-tosa,

um "terceiro caminhant� ��emde<� I tas e demais pessoas interessadas _

_juntamos os do "O Estado". filha do sr. Armando Rosa.
les se aproxima, que as "mulheres' a assistirem à referida sessão ci- ESPORIE

1.\7,0 "G'RAlNER _. LAURA CAROLfNA. CAIJLA<[).O viyam o se.p�lcro vazio, como y�m- nematogl�Mica.
_,:I bem os Apostolas, mas a �rIsto FI rianópo!is 27 de mar"o de 1948

Transcorre hoje o aniver�áI'lo I
Passa amanhã, maIS um amver- nl1.o VIram. Esta,vam os dISClpulos

o , '"

naLalicio 'do jovem Ivo Fralller, sário natallcIO da exma. 'sra. d. reunielos, com exceção ele Tomé The rrexas Company Oi'0uth
;;atualmente servindo na 16l!. C. R. e Laura. Carolina Calla?o, esposa do quando Ur.isto lhes ,aparece. Di- America) Ltd .

•que, por tão auspiciosa d�ta, rece- j?rnahsta PeLral:Da Callado. Asso- zem-IlO a 'romé e êste duvida; de
-berá os abraços de seus mumeros Clamo-nos ás ,homenagens que ho- maneira alguma o creria.

je lhe 'serão prestadas pelo seu Quaresma em plena Páscoa!
grande circul.o de relações. Enquant.o uns cantam o Aleluia

RüMULO NODETTI. -

_

ela PáSCOa, outros ainda c.horam o

Comemora mais um aniversárI�, I FAZE?1_. AN9S, . A!l'vIANH�: .

Miserere da sexta-feira das dores.

"'nesta data, o sr. Romulo Nocettl, - a. sua. ClotIlde Dualte O�elroz Crisio ainda não lhes ressucitara.

�onceituaelo comerciante e pessoa esp�sa do sr, dr . .Manoel LO'b�o de Não nos a,dmiremos, pois, se

-"astamenle relacionada entre nós: QueIroz, a�vogado. �m Tubarao. depois de vinte-séculos em que a

P.ela sua, grande bondade, pOSSUi - o sr. To�o Sl'PlL�·�a.. . .
Igreja tem testemunh.o eloquente-

o sr. Romulo Nooetti, amplo circl:llü - o ,sr. Odllon MafIa, funcIOna- mente a veracidade estupenda dês-

.-de amigos, pelos quaiS será mUlto rio estadual. se fato auspicioso que é a ressur-

.cumprimentado. .

A êle as felicitacões
_Estado".

-'

* * *

Amanhã, com início às 19 horas,
na quadra do Lira Tenis Clube se

rá realizado o "intuni" do Tor'neio
Municipal de Voleibol, promovido
pela Federação Atlética Catarinen-

�-amigos.

I'LORIAN_ÓPOLIS-S.c.

se, com o concurso dos seguintes
clubes: Barriga Verde, Figueirense,
Ubiratan, Lira, Clube Doze e Atlé
tico.

Dt: flilttltJ!ja. a�P«4lka
AOVOGADO· CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CON�TITUIÇÃO DE SOCIEOADES
CONTABILlOADE GERAL

dos do vU YOLANDA RH3AS

I Vê p.a�sar, am.a�hã, mat�. 11m

aniversarIO natallclO, a gen.lll �1 a

-FAZEM ANOS, HOJE: Yolanda Ribas, filha do sr. Tell'.:m-

_ a sta. Maria de Lourdes Bar- te Coronel Lafa Ri�as, sub C;?�<l?
reto, fillha do sr. Francisco �arreto danle da Policia MIlItar cio L'LUOO.

_ o sr. Alex;andre SilveIra, ne- A disl.inLa aniversarIante será,

:gocian_te. ,por este moLivo, .muito h'J 111.1" "1-
_ a -sra. Izaibel Coel·ho de l::ioysa, geada pelas suas lllumeras amigas.

''esposa do sr. Solon 'CoeLho de Sou- LAR FIM FESTA
_

· .

.za, industrial.
. Esl'á de parabe_ns, o, casal, JOilO

_ a sra. Maria 'José de (.;arvalho de Brito e Haydee A. C. da C. �r�
:.Bor.ba. esposa do - conceituado co- L!;), pelo nascimento de sua 111h]-

;merciante Procópio BorJ8.. 'TIlha '.filais ocorrido a 19 do cor-

- o se. .Silvio .Fernandes. renle.

Realizou-se, desde ontp.m, t.er-
minando hoje, em Blumel1au, o 10
Campeonato Catarinense de Tiro
ao Pra.to, patrocinado pela. Federa
ção Catarinense de Caça e Tiro e a
cargo do 'Clube de Caça e Tiro
UAmadeu Luz", da.quela cidade.
Diversos clubes do 1nterior se

C O N V I T E inscreveram, o mesmo não aconte-

O cendo com o nosso clube d.e Caça ecomandante, os oficiais e a Guarnição do Destacamento de· Floria- Tiro "'Couto de Magalhães", jánópo�, convidMn as autoridades civis, militares e eclesiásticas e o povo campeão de carabina e revolver no
em geral, para assistirem a Missa do 7° dia em safrágio das almas do As- campeonato há pouco r·ealizadc
pirante Av.iador Moisés Pereira da Silva e cabo Zanoni Souto Filgueira,..

nesta capital.
1 d A Federação eatarinense reme-a ser rea lza a terça-f,eira próx�ma, àia 30, às 8 horas, na Catedral Me- Leu para aqllela cidade, aos cllida-tropolitana. dos do Clube de Caç,a Arrw.deu ]AU;

Florianópolis, 23 de março de 1948. riquissima mefialha de Omo, a �el'

Arí Lopes l3ua-no. asp. av.-ajudante.
conferi.çJa ao CamTlE:<lO indindu&l

T de 'ôro ao P,'alo.

Ministério da leronautica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

4 o ESTAf)r -romlllgo 28 ele Marco de 848
_----------------------------------------------'--_-----_..... ......__,�>?c_ I .*...�QCII,I��

Vue requerer a cassa�ão dos mandatos
Porto Alegre, _ (A. N.) _ O CUl'SOS vêm fazendo profissão di

aelvoS".Wo Jaime Boa Vista reque- fé comunista.
reu, há dias, à Câmara dos Verea- _ "Para esse fim, - adiantou
dores, certidão de um discurse nos aquele advogado -, juntarei
pronunciado pelo vereador J. l�esar ao meu pedido uma irr-etorqu íveí
de Mesquita. O pedido í'oí indetn-: documentação compruvadora de
rido pela Comissão Executiva dr minhas afirmacões.

..

Legislativo Municipal. Ontem, Quanto ao iu(leferimento de meu.

pedido à Câmara de Vereadores.
tarde, rápida palestra que mantí este é um assunto que resolverei
vemos com o advogado J aimn 130' (iportlluamente, pois Ia ICO{IlsÜlui
Vista, este declarou-nos que, ne cão da República me faculta êste
deco_rrer da seman? _ entl'al1,l; . en'l direi I 0, tanlo mais 'quando ag:irara com uma petição ao

lrIbU-1
com serenidaele, declarando, sem

nal Regional Eleitoral, requerenue Lergiversações, os fins a que se
a eassaçao dos mandatos daquele. destinava e se destina' a certidão
vereadores que em sucessivos dis- requerida". .

Agem directamente sôhre o ap
parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO,' regu
larizam as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enfermidades
do ESTü:\IAGO, FIGADO e INTES
TINOS.

F

Caçadores

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEB!lITE o SEU ORo
GANiSMO, PORQUE o
CANSAÇC PHYSICO
E INTHlECTllAt o
LEVARA', fATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA .

i Os primeiros symptomas da
; �eurasthenia são geralmente á
tlinsomnia, pesadelos, irritabili
t dade, dôres de cabeça e ner

: vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias, Trate-se immediatamen-

r te. com um remedio de' effeito
: 4x>sitivo é' immediato. Não
tomê 4rogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo.
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da' juven
tude á", .pessÔas exhaurídas,

,

ViE{onM
r:ORTlfICA E DÁ SAÚDE
labofllhuioa AwiM." flUllTAS • S. PaulQ

Ladrões em apuros
·Rio,.. (A, N.) _ Em lj.ma bati

da dá policia no Morro' d6 Salguei
ro, contra os ladrões e malfeitores
que assaltavam residências daquela
zona, fo·ram efetuadas mais trinta
prisões entre quais alguns ladrões
já hem conhecidos ela policia.

,
". e

.

o�. c,omand(fs �gem��s
RIO, (A. N,) _ Comandos sani-

tários em diligencias, fecharam por
falta de higitne uma padaria três

-
.

.,

pens0es, uma qmtanda, um deposi-
to de pão e o estabelecimento de
laticinios "Ada".

IC

•

É lutra coisa cozinhar

., orgulha
5 'ft do Brasl se

9 VII êsie noVO e

em apresentar .

digno
. raduto -

finíSSimo � de seu famOSO

componheplfotad'! portanto,
-I o "A Q r

. mc e
e ItlCilS co

ão se preocupn

faHa de óleo \
a

, .

, . leves e delicIO-
Para fnturas

d s tentadoras...
ara sala a

sas ... P '''ne�es-usetosas mal... �

dpara g)s
. das donas e

novo favonto 01 "Ao
inheiras: eo

- casa e co:. saudável, su-
._ D na" punsSlmO, . 'leoo .

.

• te finíssImo o

Per_refmado,es 'S econõmi-__ . é mal ..

de amendol� -

o fumega,
- queIma, na

E
___ co, naO �l;mentos.

•

harca os .,.

não enc, swift_ garantia
,

um proautoe
. lta qualidade:da maIS a

N vo p' r'-d ? 1�·_"'!lI8!,eelll.iII••��

R� (A N.)Ô_ �!tiCi2e ;;uel� Belciocríc Progresso
no próximo dia 16 de abril, reunir- de JUGEND & FILHO
se-á uma grande convenção para
fundação do Partido Ruralista, já
contando o manirestõ-programa com

mais de cem assinaturas. Vários li�
deres politieos pessedistas encaram

com simpatia a fundação desse par

tido, o qual poderá vir a ser uma

força politica de írnportancia no

Brasil.

o

EST0MAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO AGRADE MOSS

RIO, (U. P.) - Júlio Catalano, líder do PSD, está indicado pa-
:ra a primeira secretaria da câmara municipal.
..-._ _ _ - _ _ _ .. _ _ _._- ._ _ -_ ..•......._ _- _ "--

,MANAUS. (A. N.) _ Desapareceram nas matas de Aleixo três
rnpazes que foram ali caçar. A polícia fez várias buscas nada conse

,guinDO apurar até agora.

Nervos üeblll- Curja MetrolJoUtao8
d

C)

p
5° CONGRESSO EUCARISTICO

'ta os
.

rovocam NACIOANL

ra Neurasthenla

desaparecidos
«< * *

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 facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza 'Purismo,
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 fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "oni-

bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin-' .UA VOLun.",os OA pATR" N.· ee • t.· ANO,"

do do Rio de Janeiro, pelo trem] c.... .rUOOSfAl,lin·fI;u:;:H)tI!i:"'o·rh((l1tAIlA5'·iI'ROTECTOII....

internacional, diretamente a Pôrto1 Agencia Geral para S. Catarina
Alegre. Rua Felipe Schmidt , 22--Sob.
São essas as viagens obedecendo C� Postal, 69 T'el, «Protetora»

ao tipo peregrinação. FLORIANOPOLIS
Evidentemente, poderão os fieis· • • • • • • •• •••• ...• ,... •.

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com 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 d.e amor

Nosso Senhor Sacramentado.

� Fp'Olis, 1 de Março de 1948
Conego Frederico Hohold - Presi.
d.ente da C. A.

Refinaria de
estanho
Buenos Aires, (U. P.) - O

Govêrno argentino autorizou o ser

viço de inrlústrias militares ['
a abrir concorrência para a instala-

ção de uma usina ele manuratnra
e refinaria de estanho, utilizanelc
o mineiro boliviano, Pelo l'ecent,
tralado de comércio enLre a Argen
tina e a Bolivia, esta ficou

obriga-!........ , da a fornecer áquel.a dlll'ante cinco

QUANDO TEUS FILHOS anos, o mineido baslanlc para a

produção de oito mil Loneladas ele It� pergmd;�Il'(!m "b qllle � eslanho pmo,'

Iem lúaro, dize·ih� que I
!Im enfêrmo que pcderi. 1'*-

CASA MISCELANEA d'istri·
.li buidora dOI Rádio. R, Ci A IIcapera;r 11 I1lUai c!$bl fi> aew v\ctori Válvulas e DiacQ$.

,

'-Iumo. RU9' Con$elh�iro & Mefn'
--------------�----------------------- -----------

\
\

-,,

com o novo óleo
....�

\

Agentes
,.."

IRMAOS GlAVAM
Rua João Pinto, 6 - Florianópolis

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e n<tgue
eómente quando' receber.

N. 16 Cr$ 2S0.00 N, 37 Cr$ 350,00
Sui••a mc.rca Mi1a, montado Re'ogio .uino com pute.ira d.
em 6 rubi.. MOltrador•• �

de I material plalltico. 6 rubis.
divel'lla. corea. Caixa de niqueI Folheado em ouro.

N. 16·A cr$ 25000 N.27-A cr$ 570.00
O mUlTIo com vidro gro.lo. i O moam., com 15 rubi•• v\dre

Marca Welllo 6
gro.llo moderno.

NOelro. l'el6gio••ão acompaDhado. dOI respectivo. certificado.
.

de go.ra·ntia.
PEÇAM-NOS GATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba •• ·�raçtl Tiradentee, 260·· Paraná

•.• I!I••••• 'tII·.III•.,��_••MCI••�.IiI.....IiI•• IilI••III_
TIN'l'URARU' Empregue bem o seu diru..eii

Só a 6'CRUZEIRO" Tira- ro, comprando ações do "CoI"
dentes, U gio Barriga-Verde".

deNegocio
... -

OCaSlaO
1 01evodor WAYNE paro automoveis

2 talhas poro 3 tonelaclo$
1 maquina de lavar
Prateleiras. balcões etc ...

Tratar na G10...H\GE D E L A M B ERT I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OESTADO- DomIngo 28 de Marco de ..8 s

CLUBE D ZE AGOSTO
•

.....

DOMINGO DA PASCHOA. DIA 28. MA. TINÉE INFANTIL, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS, DAS 16 ÁS 20 HORAS
E DAS 21�30 EM DIANTE, "SOIRÉE".

���������������������������������--�-

1o ·A B C do Associado
I. À. P. dos Industriarios-

90 CAPí'l'ULO
..

UM HOMEM PREVENIDO VALE POR DOIS

DoH�e��i����d������nto,s"que ninguém pórle deixar de ter,
Nós 'á vimos ue esenls�a� por exempl.o, todo cidadão precisa.

:associadoJ do InsUt�to. a Caâe, nela de Conlnbntções é a segurança do
A carteira profissional é tr d . .

trabalha não pó"e passo
ou ro ocumento muito Importante; quem<, .

u:. . dm sem ela.

teim1�1�gfii�i�n�l�ntece com o trabalhadOl' tem de ser anotado na COl'-

O dia da ·entrada no e
'

-sa ída o novo emI)r"go mtPlrc�o, o ordenado, os aumentos, o dia (1:1
', .. v, - Il C o ISSO deve ser' escrito pel pat ,- ..carteirn Pl'OftsslOnal d "

o (I ao nu

.ou não quiser fazer aOs�' sents '�mpregados., Quando o patrão esquecer,
Além disso t

.

ano açoes, o operarro deve reclamar.
o a cur, etl'a 1 I' f'

. ,

da família do trabalhad .) o ISSlOnal traz o' nome de tôdas as pessoas
sanota (e. • '

01'
'. e .o trabalhador deve mandar fazer novas

:próxiih)o sOl�es,�l��g���I? maj's f'i lhns, se m.orrer algum parente muito
Por'. '.

r qua quer outra COIsa aSSIm.

var m ·tcausa. dessas anotaçoes, a carteira profissional serve para nro-UI as COIsas. '

. _

É muito importante isso: todo trabalhador deve ter a sua carteira
pl'ofisS'ional, com tôdas as anotações necessárias.

Nós já vimos, também, que o associado deve ter sempre à mão a
-sua certidão de casamento, se Iôr casado, a certidão de nascimento rios
fi,lhos, se t ivcr filhos, ,e, a cerLidão de óbito dos que tiverem morrido.

VAMOS COMEÇAR DO PRINCíPIO '

E nós já sabemos que para poder tirar cer tídão de casamento é
preciso casar perante o juiz. Se um homem e uma mulher moram jun
tos e até têm filhos, mas nunca se casaram perante o juiz, êles nã» for
'ruam um casal legítimo perante a lei e os' seus f.ilhos também não são
Iegf íirnos. ,

Também já sabemos que para tirar cer-tidão de nascimento é pre
ciso registrar os filhos. Isso é ou tra coifa muito importante, porque n

á}rianQa que não é registrada fica com a situação muito complicada de
'pois, qne cresce; um bo",," pai não há de querer que isso aconteça com
.os 'seus f'ilhos. E se os filhos não forem legítimos, o próprio pai 6 que
-deve fazer Q registro, porque só assim é que a certidão poderá. provai-,
mais tarde, que são filhos do associado. Convém ·lembrar, também, que
{lo registro póde ser feito a qualquer tempo e que, por isso, o assoe-ado
.deve cuidar logo de registrar os seus filnos, se êles ainda não estiverem
-regístrados.

E nós até vimos que casar perante o juiz e registrar oos í.ilhos não
é dever só dos associados do- Instituto; é dever de todo cidadão, do todo
�brasil'eiro, porque todos nós precisamos viver sempre de acórdo com
.as leis do nosso país.

GR�TIL
(orrespondencla
Comerciai

'Confere
Diploma

DIREÇAo:
,Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

METODO:
Mnderno e Eficisnte

Comissão· de Educação da CalDara
mo. � (A. N.) - Foram eleitos presidentes e vice-presídentes,

respectivamente, ela Comissão de Educação da Cãmara, o sr, Eurico

2,alles e Gilberto Freire.

Ouçam, âisriemente, das 10 às 14 horas, as euâiçõee díiJ

ZVH ,. 6 Btidio Difusora de Laguoa,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

FuudaCão de Curitiba
Curitiba, (A. N.) - Transcor-

rerá no próximo dia 29, um aniver
sário da fundação da cidade, de

vendo a data ser condignamente
comemorada. Curitiba foi fundada
em 1693.

=��AL
CIA CATARIN[I>I:�

DE T�ANSPORTES AÉP.EOS LTOA

/.J.� �
•

"

::y I

,

XAROPE
S� JOAO

" .

:Trigo am�Hiica80
'Recife, (A. N.) - O vapor do

'Loíde Nacional está descarrega�do
, aqui ViGO sacas de fUi'inha de 'trigo
I de proeedêncía de Norte América.

I , ...

� ·X .� � �. 'Q .�. � c .�;
. ,

t �. _

i '. A 'I'inturaría Cruzeiro rnspoe ago

f ra dos melhort s profissionais da
: cidade para lavar, passar e tingir
, pelo sisteI::la suiço.

R. Tira·de.ntes 44 - Fone 1022.

Combat.e a tosse" a

tJl'onquite a os resfria
dos. João- O Xarope S.

,óeficoz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xoeope São João

�.. -�.

sol ta o cutarro e faz

ex r,ect"'l"Ol' fàcilmente.

DE

I

t1��c6S�EAFfER
permite escrever horas sagu�da5 sem fadiga I

É sempre um prazer escrever com

uma SHEAFFER - a caneta que reune

as mais extraordinárias condições téc

nicas à beleza de uma jóia. O equi

lí�rio da SHEAFP1<:R'S "Triurnph"
VALIANT é perfeito o que permite
seu uso' durante muito tempo sem

fadiga. Tome em suas mãos uma

ShEAFFER. Procure examiná-la de

talhadamente e verá então que sua

perfeição jamais foi atingida por ou

tros instrumentos de escrever.
A lapiseira "F'Ineline ", de ponta de

manga que reduz as quebras das

grafites, é vendida também

isoladamente.

A pena SHEAFFER : Cilíndrica, com

ponta de i,,.ídio e platina na ranhu

ra. Tem rr.aior quantidade de Duro

de 14 k. que qualquer outra pena

SHEAFFE'R é a me

Uwr caneta que o seu di

nheiro pode adquiri,·.

SHEAFFER'S "Triumph"
VALIANT:

Caneta: . , •. Cr$ 375,00
Lapiseira:. C"$ 150,00
Jogo: . . . • . .• Cr$ 525,00

SHEAFFER:S
Representantes exclusivos no Brasil: M. AGOSTINI & elA. LTDA.

PUtal de Porto Alegre e Posto de consertos i Rua dos Andradas, 894 - Porto Alegre

ESOOVAS DE 'rODOS OS TI,PO�
NA F.EIRA DAIS INDúS'DRIAS

BRITÂNICAS
Londres, (B. N. S.) - As esco

vas assumiram novos e varíados
usos na indústria. Uma multidãc
ele tipos de escovas será exposta na

Feira Das indústrias britânicas
que se inaugurará em Londres f

Birmingham, a 3 de mâio. Avisa aos SOblS Jlfilrt>adores de titulos já integralisados ou sorteado•
Na secção de máquinas e Ferra- d d

gens, em Castle Browowich, serão ,e acôr o com O' decreto lei n. 7.930 que. tem a dispos�Ção dos mesmos

expostas escovas rotativas usadas CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir-Ie
para remover a crosta numa peça. ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
fundida, polir a fuselagem de um 1 Amélia Neto).
avião ou completar a lírnpesa de
uma ferramenta.
Muita experiência foi publicada

Ina f'aoríçação dessas escovas, al
gumas clãs quais podem trabalhar
fazendo alguns milhares de giros
por minuto.
Escovas. para usos pessoais E

caseiros, e para plntru-a serão ex

postas na secção de Londres, e os

visitantes terão ocasião de obser
var muitas novidades, tanto nr

que se prefere ao material empre-
gado como ao noabamento.

Já se inscreveram, na indústria
de, escovas, 27 expositores, cujo>
pavilhões ocuparão uma área de
6.10.0 pés quadrados, comparada
com 5.200 pés quadrados na Feira
ele 1947.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

QUER VESTlR·SE COM CONFORTa E ELEGANCIA'
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

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

PANAIR DO BRASIL S.jA.
Novo horário

A PARTIR DE 1/3/948
22,. FEIRA

Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

4a. FEIRA
Panaír- _, Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

5a. FEIRA
F.mair - Norte: 6,50.
?anair - Sul: 8,30.

fia. FEIRA
Panau- - Norte: 9,40.
Panair - Svl: 12,47.

DOMINGO
Pannir - Norte: 9,4(}.
Panair - Sul: 12,47.

&l.fI>"�JJfn.I'f� CA PÃ:TRIA fil.o 68 • ,,_it l?\ND'Aft
Ii:Anl'A EI<i1mil"llJIa "�QGNll • ���TEEíTOR'''''

PAf-TA DENTAL
,

ROBINSON
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Corintians 4 x figueirense 0, foi o resultado do jogo ontem realizado

rosseguirá �nie O Campeonato [sta�ual de Vela �e J� 8
I
\

,

COM UMA SENSACIONAL HEGA

TA, FOI INICIADO ONTEM,. Ã

TAHDE, NA BAfA SUL, O CAM
PEONATO ESTADUAL DE VELA�
PHOMOVIDO PELA FEDERAÇÃO'
DE VELA E ::\lOTOR "DE SANTA.
CATARINA DÉVENDO o CEHTA..

ME PROSSEGUIR HOJE COM UMA
REGATA PELA MANHÃ. E OUTRA.
À TARDE.

e- �põrncento sensacional omatc� interestaoual �esta tar�e
Corintians Portoalegrense e Paula Ramos prometem uma lula gigantesca
Deteíen, Nipo e' Alegreti -chegarão - hoje, para reforçar o quadro gancho �. Agu� r
dada com ansiedade a exlréía de Benteví, a mais nova aquisição do campeão ilhéu

Direção de PEDRO PAULO' MACHAOO

I •

fi'

.

O fortíssimo «team» do CorioUaos, de Porto A,legre
. Por maiores que sejam os esforços, cinde os dirigentes dos clubes sa- chos. ' Joãozinho, o centro-médio revela- Nova Hamburgo. Trata-se de UM
dos dirigentes dos nossos clubes, bem arriscar, acontecendo.': mUitasl Hoje o Corintians voltará ao ção; o argentino Sanguínetí, eXimi01 elemento destacado no foot-ball
raro é o dia em que o público €s- vezes saírem beneficiados financei- campo da F. C. D. para demonstrar médio; Cláudio. o guardião das pe- gaúcho, pois foi reserva de Tesouri
portivo da Capital tem a grande ramente. .

o seu grande poderio técnico e con- gadas firmes e elegantes; Segura,j nha no "scratch" riograndino; .Ni
oportunidade de conhecer clubes Ontem assistimos o primeiro co-I [untívo, enfrentando desta vez, o meia=direita do "scratch" gancho,' cácio, ótimo atacante do Palmeiras,. t
famosos, possuidores de, conjuntos teio interestadual do ano. O

cori.O"',
forte "onze" dq Paula Ramos, que um perito na' arte de driblar, .coor-, de Blumenau; 'Katcipis, perfeito za-

100% perfeitos. tians Portoalegrense (ex-Força e merecidamente sagrou-se campeão denar e finalizar com endereço cer- gueíro, que defendia as cores do Co,.,
Todos os clubes que nos visita- Luz) real�za a sua segunda excur- citadino no ano passado, sendo na_! to; Jerônimo, ex-defensor do Corín-jIegial e Medinho, O' antigo e perf

ram, nacionais ou estranieiros, de- são ao nosso Estado. A honra de' tural que teremos hoje um grude I tians Paulista e outros não menost goso atacante do ,Atlético. Além di&

l'am-�os, momentos. de indiscr�t�vel enfrenta� o �lube gaucho ôntem, te- êxito de �ilheteria, tal a expectati-l va:orosol> como Sil�, Alegu�ti, �le-II ses, teremos, For�erolli, C�rio�entusiasmo, fornecendo verdadeiros ve-a o Fígueírense. va que rema em torno do encontro mao, Armando, DOIa, Sordi, Nino, Ivan, Chocolate Minela, Naldi, Chi-. I ,

espetáculos futebolísticos, através O Corintians mudou um pouco. número um do ano. I Darci, Mário Andrade, Godô, Nildo I nês, 'Lázaro, Mandico,_Abelardo, Ne-as jogadas' clássicas, cheia de ritmo Está mais poderoso do que nunca, Poderosíssimo o Corintians e Artur. Nino, Detefon 'e Algreti nem e o soberbo arqueiro Tatú, €»
-e beleza, dos sues valores, incoJ)fun-j havendo quem diga que êste ano O conjunto corintiano, poderosís- chegarão hoje, por 'via aérea.

.

melhor do Estado. O jogo será ini-
divelmente grandes e soberbos em será campeão gancho de futebol. simo como é, está apto a brindar ° O Paula Ramos dado às 15,30 horas.
-qualquer centro onde impera o Revendo o famoso clube dos pam- público com uma tarde de gala, re� I O Paula Ramos, conhecidíssimo e As 13,30 horas será realizada a.
foot-balI. . I pas, somos forçados a afirmar que ple ta de lances sensacionais. Apre- i temido pelos. adversários' dada .

a: preliminar entre Olimpíco e Atlãn.-
Desejosos por assistir jogos

dej
o esquadrão é poderosissimo, dota- ciaremos, no quadro gaucho, figu-! alta qualidade do seu conjunto, [o- tico.

grande valor técnico, coisa que os do de ótimo padrão de jogo. E oras de enorme prestígio no "soccer"

I gará
hoje com quatro novos valores: O Juiz

grandes clubes do país podem ofe- público ontem presente ao choque riograndino, como o maravilhoso o gaucho Benteví, a mais nova aqui- Para dirigir o encontro desta tàr-
recer, vimo-nos privados muitas ve entre Figueirense e Coríntians . não Detefon, o louro atacante que tantOj'siÇãO do clube, que extreou {rente de foi escolhido o sr. Newton MOR
zes da nossa diversão habitual, o escondeu a sua satisfação pelá mag- aplaudimos e que é uma das gran- ao Floriano, no ataque paulaíno, no guilhot, o mais competente árbitJ;t'!i
que não acontece em outros centros, nífica impressão deixada pelos gau- des atrações dos gramados gauchos; jogo reaÚzado' recentemente em dos nossos gramados.

" __ 1.

- --I.
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Agora lamenta
Belgrado, (D. P.) - Um porta-

voz do ministério do Exterior dis

se que é de lamentar tenha circula-
,

do no exterior a informação de que

a Yugoslavia estaria disposta a tro

ear Trieste por Gorizia num enten

dimento com a Itália. Disse esse

informante oficial que o ministro

do exterior da Yugoslavia Stajos
Jomícz não antecipou nada em difi

nitivo nem apresentou qualquer .su

gestão concreta quando disse aos

jornalistas ante-ontem que a Yu

goslavía está pronta a entrar en ..

tendimentos mediante esforços mu-

tuos. .-
.

---------,
----- ..-.---.----

,Mais um SIUDiU1io Continua a greve
Tr�te d::!l' lJi�" I,' alra�e Delambert IhO��O�;\��� Nd� jUl���;e����iza�� Roma, U. P.) - Ainda não há

U Ui'i! W flUi) . � l tr ibunal do Jüri, mais um sumario
I I nenhuma perspectiyª para a termí-

"asp;ratorfig� I J� executa de' LAVAÇA-O Pcltmento
'da culpa dos empregados da 'I'r í-

U I na!) I
Q serviço e huna Popular, 'que respondem a nação da greve dos gráficos dos

I processo por desacato ás autorrda- jornais, esperando-se a ínterven..

I ���::�;{.�;:�i�1�f:� "I Empresã-Sul Oeste Uiiilfada,�:;
..';;:�'_��!'; ::�,����:��:�:!r�:��:,g!:;

}
GRlf""

- sando ontem apressadamente. O
I assim _como a'i .... :>, coo ) bI molestioll que otocarn _0 apa- Linha de transporte 'coletivo entre O rl6i11ilCaO jornal que cir.culou ontem foi o

relho re.piratoria e devem FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - 'Lajes e Bom Retiro e !jI:. "Observatore Romano" orgão ofi-
.

ser trato.daa com um medi- Vice-Versa. A mulher tem obrigação de ser

I comento energico qu<1 com- SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5B• feiras às 6 horas da -fÍOnita. Hoje em dia só é feio quem
cial do Vaticano.

-, manhã. E
.

d dO'
••••••• " ••••••••••••••••••.• o

bata o rnul , evitarlOo com- quer sssa e a ver a e s cremes
1 O SA"OSIN SALDAS DE XAPECó: Todas às 2B• feiras às 6 horas da manhã.'

"

UELl:IO'R U"�ILlSAÇ;"'O DOPlicoções graves. '1 '. ES N ClA A' protetor espI' f
. m L ,-"-

II
t INFORMAÇõ . A: AG1llN GLORI.

. ara a pe e se aper eI-, ,OO�r'I;n,UJ.:.!,'''I'lVE,Lcontendo elementos anlSl!e-. 1V lU I,)

tic"s, peitorais, tonicos. reco1-
Praça 15 de novembro, 24 - FlorIanópoli,s - Fone 1.431. çoam dia a dia.

c:ificante. e modificadores do
, IllIII!I � I_ Agora já temos o creme de alfa- Londos, CU. P.) - O Posto de

organilmO Éo o remedia
'",,,,�,,,--''' -- F

ft ce "Brilhante" ultra-concentrado Pesquisas sobre Combustíveís do

indicado.
t

,...,n'UD.lWDIA aA'f·.A�,ri!. D,A, 141"IW "I
. - Departamento de Pesquisas Oíen-

I �!fU" .t!.ll.lD1.l4 �.,� II llUlI q�1C se caracteríza por sua aç.ao ra- titicas e Industríais da Grã-Bre-

i Pr oeu re hoje o seu �
,

pida para embranquecer, afinar e tanha esta realisando interesantes

1 SIN J �d& - 1m? - �: I A I A refrescar a cútis. experiências sôbre o melhor apro-
Vidro de SATQ �

-

pcmnioe 11 �Ui��O.Dm Depois de aplicar-este creme, oh- veitamen.lo d.e _ú!)mbustíveis.

1,'1
nas bôas farmacias l C'fr•• do BalaDço d. 194' JJ, serve como a sua cutis ganha um

Os peritos unciaram .se�ls traba-

I
J' "" '# .' lhos baseando-se na hipõtese de

e drogatías. I la� de naturalidade, encantador á,que gases cornbuetiveis se perdem

____----------1 i CAPITAL E RESERVAS Cri 80.900.605,30 vI�a'pele que não respira, ressecai �aql;�maa(;I�ed{l��o s�� 1��aCçhaa���;�
T d t I

j . Respontlabilidartel'l Cr$ 5.978:4ôt .755.91 e torna-se horrivelmente escura. O ret�ll:ia a U'ti�ização, pelo menos

ral� (8 secre O � Receti?
(

-

• 67.053.'45;30 C d Alf "H 'lh t" parCIal, de taIS gases.
, U ,t Ativo • 142.176.603,80 �eme. e ace. rI an e

per_,
Além do a·pr,oveitamento de tais

Londres. (U. P.) - A emissora
i \

mIte a pele resplrar, ao mesmo gases, .uma medida nesse sentido
-de Moscou anunciou que foi assina- i ''---

61tiit.lOIi li) cnQ�
tempo que evita os panos, as man- diminuira a qua:ntidad·� de fuma4�

do Hm tratado secreto entre os Es-' SiDÍlltroll pago; nOIl 9B.õ87.fH6,3o chas e asperezas e a tendência pa- �a, e, Pl?rtanto, tornarIa a atmos-

d d Responllst,;lidar.ies • :16.736,401.3)6,20 ra pigmental'ão fera mar·s llmpa.
tados Unidos e a França, an o aos

. �.' .
n processo em e:x;periências do'

Estados Unidos novas báses mili- O VIÇO, o brrlho de uma pele 'Vl- DeparLamento de Pesquisas e re-
Diretotelll d' lt

.

tllres aéreas em território frances, va e sa la vo_ a a Imperar com o lativamenJoe simples e consiste na.

�]em de grandes vantagens e facili- Dr�'!P8mphi1o d''t1tra Preire de Carv�lho.· Dr; Ptenc!l!co uso do Creme de Alface "Brilhan- introdução de ar abaixo e acima da

t de sá, '"Anímio·.MaDllorr8, _j Dr. JOI!H§_!Ji'm. Barreto de AftlUjO te". Experimente-o. rornalha.
dades para construção de ou ras

. • '., Com êsse processo já foi conse-.

bases francesas no continente euro- C JOI€ Abreu.
.

r I E. um produto dos Laboratórios gllida uma economia de 5 ;'l 10 por
.

lt
'

i --=�"-""_"---�=�'''��_�''''AU:III-.1''=_� I AlVIm & Freitas, S./A. I cento no combusll\'cl.
jleu e em II ramar.

, ... ,"�
"

�_, .. ,,,_, �"�

Ecos do discurso
d8� TromBo

R�o,. 24 (A. �.) - EntreYi6tado,
o �Jmstro da ��uerra declarou que
o dISC�ll'SO de I'ruman c.orrespOndeá realidade d? momento presente.
Interrogado. sobre s-e o repareina
mento das .1-orças armadas nos �s
tactos Unidos motiv3rQ alguma
medida do governo brasileiro, res
pondeu que por enquanto não. In
dagado a respeito do pro.blema de
escags�z de petr�leo em Iace das
11eceS�ldades mll�lal'es, afirmou:
.- A exploraça? do nosso palro-

. .leIO,. nas bases ja laneadas peío
presidente Dutra, talvez venha a

.torn�r-,se mais intensa, caso a sí
tuaeão mundial continue a com
'pUeal'-se" .

•• •••• •• e •••• l
.

Cabelos BrancDs 7

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vai.

-lor a "ar natural primiti90l
(castanha, lauro, doirada ou
lIe;t'a) em POWlO tempo. Não
, tintura. Não mancha e não
auja. O .eu u.o 'limpo.
faeU e agradável.
A Logão Brilhante extingu,.

oa caspas. o prurido. a a"bór
rhéa e t6da. as afecções pc
raaitárias do cabelo. a.gim
cO�a combate a calvície. re

vitalizando as J:Pizes copila"
I'8s. Foi apro"ado pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
púbUca.

UI •••

I:
fl

f

I
I

o
Seu carro ou caminhão Chevrolet representa

, uma' inteligente aplicação de capital, que além

dos serviços que lhe presta a tôda hora ainda

lhe oferece as vantagens de uma real valorização.
A mesma acertada previsão que o sr. de

monstrou ao preferir um Chevrolet deve estar

presente sempre que o mesmo precisar de uma

inspecção. E essa acertada previsão significa
confiar seu carro a quem o conhece nos menores

detalhes. .. ao Super Serviço Chevrolet,
prestado pelos concessionários da General Motors!-

'_,__

o Melhor Serwiço
para que seu carro

5�ia o Me(hor!
/

• -Instalações, equipamento e

instrumentos moderníssimos,
para garcmtir-Ihe acurada as

sistência técnica ti grande
economia.

==============�==========.=====-e. 6'; Mecânicos quo conhecem
nos menores detulhes o seu

Chevyolet.

••• mais

l

!
I

I
I

• Peças legitimas GM espe
eieis para o seu Chevrolet.

e mais

quilômetros

com segurança

e satisfação!

Em t6das as cidades: SUPER SERViÇO CHEVROLET oferecido pelos concessionários da

GENERAL MOTORS DO BRASIL S,. A.
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Não cederão um ftlemanhr

ropa.

Dr. João Bonassis

Ocorreu, na. quinta-feira última,
o aniversário natalício do nosso

distinto conterrâneo, sr. dr. João
Batista Bonassis, brilhante lide..
pessedista na Câmara Municipal e

nosso festejado. colega de impren
sa.

Dono de privilegeada inteligência

Exposição Silveira
'd'Avila'

,Continua muito. visitada e apre
ciada a ,exposição de pintura do
jovem eatarinense José Si'lveira'
d'Avila, instalada no andar terreo
do Edificio lPAlSE.

J·á foram adqui,ridos diveI'so�
quadros, poi,s as pessoas. de bani
gosto não quer,em perder tão tela
oportunidade de enriquecer sua·s
residências com tão preciosas te
las, traha�ho de um arlista que
honra a cultura b,.·uri,ga-vercfc.

DESLOCADOS
Rio, 27 (A. N.) - Procedente 'de

Genova chegou o navio italiano
"Santa Cruz", trazendo 298 deslo
cados de guerra, selecionados pela
comissão brasileira 'em Berlim, a

maioria poloneses e ucrainos que
foram recolhidos á Ilha das Flores
onde mantiveram-se arredios á re

portagens, considerando essa ati
tt1de ser devido ao fato de terem
eles ainda parentes
padas pelos russos.

á)'elins,m

nas zonas ocu-

o SR. GOVERNADOR DO ESTADO RECEBEU O' SEGUINTE TELEGRAMA: 'RIO, 19 TENHO O PRAZER DE COMUNI-,
CAR-LHE QUE, NAS COMISSõES PERMANENTES DA CÂMARA, FORAM INCLUIDOS OS SEGUINTES REPRESENTANTES,
CATARINENSES: JUSTIÇA ARISTIDES LARGURA, FINANÇAS -- ORLANDO BRASIt, INDÚSTRIA 'E COMÉRCIO -- TAVA··,
RES AMARAL, SERVIÇO PúBLICO CML �. JOAQUIM RAMOS, TOMADA DE CONTAS HANS JORDAN, TRANSPORTES:,

E COMUNICAÇõES ROGÉRIO VIEIRA. ABRAÇOS. NERÊU' RAMOS.
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

passo
Washington, 27 U. P.) - A doei- As ultimas horas de ontem a Ca-.

_.

f ca fortalecer os grupos nao comu->são de manutenção da zona norte- sa Branca anunciou o abandono dos
. ::.

f .. ,

americana na Alemanha, sob con-1 planos de colocar um governador nístas que �'e -opoem, aos .es orç�s.
Il1'ole

do exercito, por periodo iri- civil na zona norte-americana da dos cOl�1Umstas, na tentativa e�
definido serviu de nova advertência Alemanha a partir de 1° de julho. Co�s:gUlr controle

bd� poder nass

aos. russos no que concerne ás cla-I Fê-lo anunciando, ao mesmo tempo,' elelç?eS �e 18kde a ru. '

ras intenções dos Estados Unidos, que o general Lucius Clay "perma-1
nhrsihlveid- ,

.

em seu proposito de por em xeque! nece como governador militar e co- i
-

o comunismo. I mandante chefe das forças norte-.

D t ti bA decisão foi geralmente conside- americanas na Europa". I
'

em fi c ra � u erad� .aqui como um passo pa�a f.or� Essas forças embora relati:amen-, U. li
talecímento de uma das mais nn- te pequenas enl numero, pOIS sO-. �

portantes partes da linha que os mam 100.000 valem pelo seu valor! Comemora .hoje, mais um ano de-
Estados Unidos desejam manter psicológico C01l10 simbolo diante. existência o De!ll0craLa Clube, con--

:. .. . "'_ '
_ . I Jortavelmcnte instalado na Praçacontra a expansao soviética na Eu- das naçoes ,na�-con��mstas da pre-115 de Novembro.

sença do poderio militar norte-ame-, Vncendo todos os obíces que
rica no 'no continente. Seu valor se opuzerarn ao seu .progresso, a

aliás, foi sempre altamente reputa-i v?-lente sociedade fir;na:"se dia ,a::
I

..

d E t d M dia no conceito do público, pl'IllCl--do pe o secretário .e s a o ars-
paImente pela' sua determinação d.e'

hall c seus conselheiros. excluir de seus quadros todos.
As partes mais fracas da linha, aqueles que não saibam corres-

que confrontam a Europa Russa, pender aos objetivos do programa"
são suas extremidades setentriqnal social, afim de que as f'amí lias en-"

contrem m suas festas, um am-
e meridional - as nações 'escandi- hiente á altura do respeito e cou-
navas e a Itália. Dai compreender- sídcração que merecem.
se que o maxirno da atual politica Comemorando a ausjrícísoá eí'e

exterior' dos Estados Unidos destí- méri de o Democrata Clube or'ere- ..

. cerá hoje á noite, a seus associa-
na-se a fort.alecer ��uelas �uas par- dos, um grande "sarau dansante"
tcs por !l?elOS politicos. VIsam os que, por certo, levará aos seus am-
Estados �nidos com isso reforçar a p,los. salões? uma numerosa assís
vontade das . nações escandinavas, I

Lência,
, . J' Congratulamo-nos com O Demo->prinoipa'lmente a Nor�e�a ?ara re-I crala Clube pela nova etapa, e au-'

sistirem a qnalquer eXlgenc�a. russa, .guramos-Ihe constantes pr03pe-·
enquanto que no caso da Itália bus- r idades ..

�------------------------...-----------------------------

FiO�h9"Õ;r;On�, 28 de Marco de 1948

.Parlamentares catarínenses em

visita ao Governador do Estado
Em virtude do transcurso do primeiro aniversário de seu profícuo

govêrno e entre numeosas demonstrações de aprêço de que foi alvo, re
eebeu, ontem, o sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, eminente-Chefe do Exe
cutivo Estadual, a visita oos membros da Comissão Permanente da As
sembléia Legislativa de Estado.

Acompanhados do sr, deputado Lopes Vieira, presidente da Comis
são Permanente, estiveram em Palácio, às 10,30 horas de ontem, os srs.

deputados Nunes Varela, João José de Sousa Cabral, Saulo Ramos e José
Maria Cardoso da Vei_ga, respectivamente líderes das bancadas do Par
tido Social Democrático, União Democrática Nacional, Partido 'I'raba
lhista Brasileiro e Partido de Representação Popular na Assembléia Le
gislativa.

Os parlamentares catãrin enses foram recebidos, em audiência espe
cíal, no salão nobre do Palácio do Covêrno, mantendo com o sr, Gover
nador Aderbal R da Silva cordu.: palestra, ocasião em que felicitaram
s, excia. pelo auspicioso acontecimento.

O honrado Chefe do Govêmo achava-se acompanhado de seu assís
tente militar capitão Rui Stockler de Sousa e de seus secr�tários dr. Ar
mando Simone Pereira, da Secretária da Educação e Justiça dr. João
David Ferreira Lima, Secretário da Fazenda.

Os Hussíorussos
RIO, (A•. C.) - Tôda gente sabe que a democracia soviética é um

mito. Nilo existe na Rússia nenhuma .dernocraoia, mas uma, ditadura
violenta e sanguinária que vive. e se sustenta do terror policial. Nin
guém ignora que na Rússia não há liberdade de imprensa nem de
,:re�nião� nem de .associ�c!o, nem direito de greve, nem dir�ito de opo
SlÇ::W. Nas prõpriae eleições russas, de que tanto se fala para efeitos
de propaganda, o eleitor não vota em nenhum nome. Limita-se a de
positar na urna uma cédula que significa sim ou não à chapa única
organizada pelo Partido "Comunista. De modo que não existe nunca
a hipótese dessa chapa não ser 'eleita. Sabe-se também que na Hússia
��en!lum oper-ár-io Ol� trabalhador :póde mudar de emprego ou de pro
rissao, �em tr-ansfer-ir-se de uma CIdade para outra, sem licença préviado comité local do partido e da secção de vigilância da G. P. U. Eis agrande democracia sovfêtíca, cujos' princípios e práticas vão ser oujá estão sendo adotados nos. países europeus que tiveram a desgraçade caie no poder dos comunistas. .

.

Notíc!a� da Rússia informam agora que o govêrno baixou um d,e
c�'eto proíhíndc aos russos de conversar com os estrangeiros domici
Iiados no paIs. Abr'c>-se apenas uma excepção pa'ra os funcionários soVIétICoS que por de.ver da fünção tenham de atender a alO'um extrall
g�iro. Mesmo as,�im terão de limitar-se a responder ou i�formar ��mtermos �reves, nao pod�ndo de .maneira nenhuma eonv,ersar. •

.

ASSIm se mantém na. escrayidão um grande povo, digno &em dúvIda de uma. sorte melho�. AssIm, por esses métodos, se conserva nopoder up'l:a dItadura ex,ecravel que tem ainda o cinismo de se intitulaI'democratlCa ,e que .no ?eu expansionismo brutal ameaça hoje a ordemoe a paz do mundo mteHo. .

Dois de administração
a,livida:des adminí,sLrat,ívas e polí
tIcas. Ao lado das sugesLõ,es que
faz, das advertências que lança e
dos apêlos que dirige aos que têm
o dever de colaborar com o Go
vêrno 'na solução dos pro.blema,s
nacionais, alinha os fatos que re
comendam a sua gestão ao reco,
nhecimento da Nação. Não usa de
arLifíeios para fixar os aspéctos da
realidade brasileira. Essa sincera
e honesta exposição dos f.atos é al
tamente alentadora porque revela
o muito que o Govêmo Federal
vem faz'endo em prol do Brasil
apesar das enormes dHiculdacles
que tem de enfrentar, heranças
umas, da catastrófica ditadura ge
tuliana ,reflexos, outras, da grave
situaç.ão internacional,.

-
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Provocou _o'ma crise
São Paulo, 27 (A. N.) - O mani

festo lançado pelo P. S. 'F., segundo
se informa, provocou uma crise no

seio do partido, não se sabendo até
agora quem redigiu o documento.

anos
Rio, 27 (A. C.) - Comentando a

mensagem que o Presidente da
República acaba de dirigir ao Con
gTesso NacionãJ". diz o "Diário Tra
balhista" ,q1fe é sob uma seI1sação
de confiança no 'futuro do Brasil e
de .sadio otimismo 'em relação aos
problemas dependentes da ae,ãc
governamental, que se termina a
sua liLura.
"À margem dêsse importante do

cumento, que tão favoravehs r€per
cussões vem dejlpertando nos ciro
culos parlamentares e politicas ('
na imprensa, cabe a'ssinalar uma
circunstância sugestiva pros'segue c
"Diário Trabalihista". E a seguinte:
a mensagCTIl do Presidente Eurico
Dutra ao Congresso NaciOll'll>1 ofe
rece resposta cabal e i,rrecusável
ás críticas dos qu'e por Paixões
facciosas e por ignorância vinham
tentando negar ou obscurecer e

suhestimar as realizações que mar
cam os do.j,s primeiros anos do go
vêrno atual e que se concrelizaram
;principalmente .duranir o ano pas
sado. O ühefe da Nação opõe aos
maledicentes e aos oposicionislal
obstinados' e sis�emáticos o simples
porém eloquente e convinvenle re
latório das realizações do seu go
vêrno nos dj,ferentes dominios daE

Café Otto traduz qualidade I
Ppço-o 00 seu fornecedor.

1"

PARA FERIDAS,
E t Z 'E MAS,
INfLAMAÇOES,
C O C E , R A 5.,

u.
'Washington, 27 (D. P.) - Alta mente suhmarírros não pertenceu-e

fonte da Marinha revelou que sub- tes a' qualquer nação de fora da

marinas estrangeiros foram assí- cortina de ferro", foram assínala-'
nalados três vezes, recentemente, dos nas costas do Pacifico. Muito"

no Pacifico, uma vez a 200 milhas embora não tenha Sullivan se refe-

de São Francisco: rido a nações a Russia é a unica a,

FALA O SECRETARIO DA possuir submarinos dentro da "cor··

MARINHA tina de ferro". Disse ele, ainda, que."

Washinoton 27 (U P.) - O

e-I
a Russia obteve. mais dez novos-

cretário da Marinha Sulliva�, de-. submarinos alemães, quatro dos.

clarou aos senadores que "recente, quais da guerra.

e vasta cultura, a par de reconhe-

Ih
.

cido cavalheirismo, o ilustre al1i- Desbara lados os guerri' etros.versariante recebeu. àquela oportu-
nidade demonstrações de aprêço e A'fENAS, 27 (U. P.).- O Exérci.to �r'ego acaba de conqmslm'"
.:

. significativas vitórias sôbre os guernlbClros em inumeras batalhas:"
sllnpaha, a que, embOla com atra-I

travadas nas áreas setentrionais do país, segundo declarou hoje o pri--
zo, nos associamos prazeil'osamen- meiro ministro ThemistocJ.es Sophoulis.
te. Asseverou o premi,er que os guerrilheiros' foram, derrotados ,l�as·

imediações do monte Olimpo, tendo perdida 75/t n�ortos c 571 1?f'lSlO�·
neiros ao pa.8SO que outros 289 se entregaram às forças legaiS'. Na ba
talha do monte Bozdagh- continuou o primejro ;nin�s�ro �rego - �s.
perdas dos guerrilheiros foram de 14.0 mortos e 9::> pnslOllelrüs, 240 "e'

rende-ram às tropas do ovêrno.
. '

A derrota dos guerrilheiros ria monte VermlOll, segunda amd::t de
clarou o premieI', custou aos rebeldes 200 mortos.-

f R A S,

A
-

coesao do p_ D-

R E I

RIO, (A. C,) - O ano polftico de 19/[8 comeoa a bem dizer agora'
com a 'abertura do COl1gres'so. .

.

Ao se reiniciarem os trabalhos parlamentares, o PSp apr-es·e.n!,a-�!�
r,evigorado com as novas vitórias al�a.Jl<:.adas nas elelçoes �nun!CIp��s;
em todú o país. Mesmo em Estados dU'lgldos por governadol,es u�em,,-'
ta-s como Bahia Minas Gerais, Piauí, Goiaz, o PSD revelou a pUJança-
de 'suas hostes, �en0endo na ,oposição.

.' .,.

Dois fatos recentes mais important,es para o partIdo maJorüal'lO"
foram a poss'e do sr. Ba,rbosa Lima Sobri�ho no govêrno, de Pernam-
buco ,e a pacificação dos pessedisLas bandClrantes.

.

O reconh,ecimento da vitória do candidato pessedlsta pern::tm
bucano afastou o perig:o de cair na,s mãos da UDN, atra,:és do sr..Ne!.,)"
Campêlo, o govêrno da terra do sr. Agamemnon Magalhaes.

A unificação do PSD de São Paulo tem, por outro lado, ampla
sig'nificação, ficando o partido. com o Vic�-Governador do Estado, ago-·,
,ra apoi'ado por iodos ,os pessedlstas bandeIrantes.. ._

Essa ao começarem as sessões do Congresso NaCIOnal, a slLuaçao'
do PSD. 'Rel,eva ressaltar os esforços desprendidos pelo sr. �crê� R,a-·
mos 'para pacificar o partido, onde quer que houvesse uma dlv,ergencIa_

FRECHANDO IUI.

ESPINHAS,. ETC.

.;

Quando, na Assembléia paulista, o sr. Ademar de Barros con

tava ainda CQm a maioria, seu lideI' discursava assim:
_ "O gest'o das oposições coligadas, negandO número às vo

tações nesta Casa, é digno de exuberante adjetivação: é contrári()<
aos interêsses supremos de São Paulo; é ofensivo às melhores:.

praxes democráticas; é anti-patriótico e é criminoso, Os deputa
dos pessedistas e udenistas que propositadamente se af?stam das

sessões, estão traindo o mandato e estão traindo o povo".
Nas últimas reuniões, entretanto, os ademaristas ficaram em

minoria. E o próprio lider teve que carregar seus colegas para w.
,

-

rUá, repetindo a tática da coligação.
Mas a biografia ficou nos anais" .

Guilherme Tal
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


