
ft extincão dos

. '-

pl1Uticos
Rio, 31 (A. N.) - Está sendo di ll- seis meses, não se reestruturar de

eutida a lei crganica dos partidos
1
acôrdo com o estabelecido na Ieí,

politicos, cujo capitulo sobre a ex-j inclusive realizando o regular pro..

Unção dos mesmos reza o seguinte: vimenta dos órgãos diretivos.

Extinguem-se os partidos nosl Será suspenso o _partido quando"
casos previstos nos res?ectivós es- mantiver escrituraç'ão 'não regular.
tatutos e mais nos seguintes: de sua reiceita ou despesa, ou forem

1) - quando não apresentarem consideradas [licitas suas fontes de

candidatos em duas eleições con- renda.
secutivas; 2) - quando não elege-

§ 10 a suspensão prevista neste
rem, em eleições federais realiza-

partido será: a) de seis meses para
das em todo o território nacional,

o partido sem escrituração regular:'
nenhum candidato, ou não alcan-

b) de 12 a 24 meses para o culpada;
çarern cinquenta mil votos.

/ ....1 di t d
.

d t
da receita ilícita: e) passando a:

1. e ranre enuncia e ou 1'0 par-

H
.t I II

t'
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, h I·
cancelamento de registro do partido;_. . tido, ou qualquer eleitor, ou repre-

ouve 10 :fomlssao russa na c ecos ovaqma ;:���� ��pr:'�;U;';��;',��ral,,�� '� �,oo:eq:���::�ci·�;'tamente
t J,alde Suecess, 31 CU. 'P.} _ A nhuma das delegações lenha apre- 'sarn que haverá um dificil debate, cancelado o registro de qualquer responsáveis pelos fatos que deter-

1l0Jll('F'Ão de um C·01fl.'.iM ipal!ft .m- sentado q.ualquer moção pedindo a relativamente ao prcccdimento em. partido, nos seguintes casos: minarem a suspensão <1.0 partido OUi

vesti�}:r a acusação chilena de 'que cr-iação ele um comité de investiga- torno ao direito da União Soviéti- 1) quando o seu programa ou o cancelamento do partido Ou 0>-.

ft lJnillo So"idica se intrometeu ção, já ·os Estados Unidos, França ca de exerce!' o veto. atuação pretária os príncipíos de. cancelamento 0.0 seu registro, além
nos negócios internes tcheeeslovã- e Reino Unido declararam eategó- O fal.o de não haver caso seme- mocráticos: da peràa do cargo que exerciam,
eos .� medida ,ql\:l lparece LeI' o ricamente ser inevitável uma i'Tf- lhante nas atas do Conselho torna-

(apl)ip ela. I!laio�'ia ,:-:.' segundo se es vestigação dos �'atos que motiva- :'� mais dif'icil qualquer decisão 2) quando se der a extinção ou durante dois anos ficarão impedidos-

l�era, or'lgmUI'a..rXJ1Ieuto debate no ram a mo�flP,açao do rcg ime tche- ja que o orgamsmo internacional perda de sua personalidade juridi-, de exercer qualquer outro, no mes..

Conselho ril"'Segl'urança sóbi-o o co. Por outro lado, sabe-se que es- procede sempre com cautela quan- ca, na conformidade. das di,sPosições,
mo ou em outro partido, ficando;

processo p� -lamenãar e sôbre a in- sas delegações acreditam que o do se trata de estabelecer um pre- legais ou estatutárias; ainda, sujeitos á multa de 500' a'
t,ettn'etaçãr d'\t Carta, único meio de efetuar a investiga- cedente. Antes de mais nnrla as po-
A discusão do problema chile cão é a nomeação de um comité es- tóncias ocidentais insistirão n 3)

.

quando, dentro do prazo de t 5000- cruzeiros.

n� será renit;iada l hoje as duas ho- pedal com êsse propósito. Até as senlido de que a <Vni50 Soviétio
,fÇ;.> e meia da tar-de. Embora ne- partes mais mteí'essadas contes- é uma das' partes interessadas, el
i ,I. _

,. .

.
. portanto, segundo a Carta, não po-

'��#' . ,� derá exercer .o.velo. Também par-

O j.
.'

C·
.. '"

n B I
l.ilham da opmrao que a norneaçao

tUm.I:O . �ftíl�r!l Vl!SI �A � . de um comité de ínvesl.igação é
. t.. �h 116 {UniU ai I ' hit! � '. II \'I medida_ ele pro?ediJ1l�nlo _

sôlbre a New York, 31 (U. P.) - O ex- viétioas no Mediterrâneo e outras;

I
J qu 1 ...1 l j l secretário ele guerra, Stimson, su- áreas ínteírarnente fóra da esfera

I'
.

1 (. r "" . cs E'
. f" 1 I D ' .'

D. nao pouera er unçao O· ve o.

-. RIO. ( "\. .v.) -- ,-ou::t smmencia o I,are,ra
.:

' Jayme Camara \'1- Não há dúvida de que o delega- geriu a Truman, na conferência de dos interesses russos normais.

�t.ou ,fi' .>!?T ,rJm companhia de i\!on�enhol' BeI1P�Jto Mar-inho, I.endl) do soviétíco, sr. Andr e i Gromyko Potsdam no verão de 194.5, que o Extravagantes pedidos da Russí a

'lU? ]'.ecc.I:�O, IHa c��-a ,p;lo p]'.eslde-nt� He�}}el:� lVlo�es, com todas as se opqrú a ambas as .intel'pl'et::tções segredo da bomba átômica fõsse eram apoiados pelO exército '"01'-

(''10).1 as. O _alt.�('al IOl ".u,lclado pelo SI. lIr1 bel1. i\tIo"es. e não titubeará em empregar o Ve- utilizado pal'a democratisar a po- melho, cujo poderio na Europa
t_

I
lo. Em tal c::ttiO, segundo uma nor- litica secrela do Estado da Russia" crescia relativaniente dia para dia,

� r ,ma jú c,lallelreicla. �prá �llbm8l.ida A Ifropo:sta qne o pr�'\rio SLimson á medida que os americanos dis-

Pj",
;.,

b
� �

I
i vot::tI�;'iO a 1)roc0d(�n.cin do velo. afastou, algllns meses depois, co· punham de suas fôrças para o at.a-

r,� (!ii' ,?:q � � � ri '; � 11SC � ft I mo impraLicável, foi revelada na que no Pacífico .. Stimson cheg'ára
����� a u � iI t.: � ... \!fIm u ��-._-_.-_.--.........-._._.�_.".__ .- pal'te final das memórias do ex- á conclusão de que "nenhuma es-

,

1'1'0, 13..1 ..
t,.A. ".''). .l.... O "C,orl''''I'I) 1\1.1'aI111,�1, ,. d f d 1 D

secretário de guerra, denominadas pécie çle l'p.lações inter.l1Hcionaifi
1.

�
1\ c _.l em al'Llgo o nn o, ItJ.JI',

'l� 'l'� ,. {li :i"�"e �'f: � _R) -i;;; "Time of ppril" qUE' vem sendo pu- seguras poderia ser es.la<beleci,da

·Il��a. l�l�i;���H);��;lt���'{)S d�o�r�:f�)L�jI�t�s�n����gi�a Ij��â��i)���' 1�10�'e�isC�;�� l$ \ti'U-· � tl" U', .�..... �ft�. ".,!, bliradas 110 "Ladies Home Jour-! ·permanentemente entre os d(tis Sls-
.

..

li
'

d' t ,. -..J' t I d ,R1'o, éll !'.1\.• lN.) _. (.) ':onselho (lo" n,.,a..l,". A PI�O,p.o,sta foi, fei.ta .porQU8t'f.e.ma,s nac.i,onais·fu_IldamenL�ln1_.en. te.'.. T'PSSO, eili, sllf ..

a a s�ne �rJa, a r.no'e�l,? 01.1 nua, .liepül�, a von ar {".?"" <- • •

. . I d ] f t ..

-

i· E I
'll.(" eS'Ha.tl('''Í', ,)lZ ° .I ,01')'.1'10 da �I[lllhD , qlle i'el'la a,;ó<lD1 um eXCl'('lClO rep;'esenLan! es '

.
da Conferlel'uc.i]D ,:lLImSOn e"ta\ a C�I1\ e_nclc o e �u�! c I, el en�.e� como �a� o (o".,,� a

,t'al.irtl t,l; L :lf>lllOl'l',;eij. fi (!�laJ n;w d'P\·f· �"'J' npC'uf1;:: n,)s dÍ<H d:JS i'll'Í- :'iac·;"n.al rio "Omt\rt'Í() apl'OYOU &1 nenlhum:l a Orga;lIz'��t�o. �Ul��h,al l0elOS ]T)lll(jOS I te Ul1sl0ao SovleLva.
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I .. _r •• ""'!'���-.:'-.J:_" � J.!"p. �i:J:r": t�,�(d'p i)-dfl� rJi""'fli'g-t"nCJRS i (,0" pOí er]� flr CO;nL��o�e e }CIPn e. eq)DI�O (e .1�Fq: L.llnP;On (':-C1 eYel�

] exis'l,,;;�-;-<[â;l�lí '8--('nD,"pú(;1;ã?;;� 1._G!LLl'!:t:rI,plll: St!P.1SO:l, dIZ em í que "0:3 eomU,mstas que l)enSDII7

.ij.... iI � ��"§ara0 o�. p'�ie S�ii� fJ'iienle ?iVi(úd�a'. em IdOi.S tS.ruP05:. trI.
m

.aJPo6!! II�lg�� l��r;:.�I��s ;-'in��:��1�mi���� ,I ���1 �;t�C���1Un.ij���� ;����i� cp�'����\�l�:� , '.
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". . 11l{:01l lCIOna men e os. av. b· .
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l
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l opoc'
! rcsse em asseg1lrar as ases so- vrlH o num mdU o flue nua eX1S e

.
\ �g I '. 'li.�'" 1i;IS',' au e ]\'211'(\, e ou 1'0 ,10-1.

.

,..:�-'-_

Iho,}l (A. �,)._ Amaühã instalar-5e-á n. cama,ra municipal, não nisfa� Jiderado pelo sr. Millon FrCl'

O
.

"t· ;. _B,," d ["� .. !<Io�en�o dha.,J.?O �n��\er acordo atr, agol'a. pa>l:a a .constitlli.çã,o. da" m",sa. tas ,bQusa.
.
JUU'U'H n� p � nrd�� dnn� � �rm��·ta:.encor�l.a�(e. I)PuLa em tOl'no da presIclenCla e pnmClra 8'ef\Cc: uf§�.hH �J-a b�,,\..li..�$���Ufl,j� .!ai \Ui lh,,�·

I r�l�;�r/Sl;�nc�nA?Jl1ores que o. 51'. .'\.].encas�ro GUllnarãe? cio PTB, "nJ Homa, 31 (U. ·P.) - Um porta- dia. Segundo rumores persistentes,
1\ fJltad.r ''''\nh·'···lct'alura" Bm vIrlude de 'nao Ler o apolO de toria a A. �·�r�'!k.�!&;4tllii6"Ei.n .. ,. I " t t" t

.

, ,ajN J" pet�:';la. O PSD'não tem candidato á. presicJ.encia, estalido a. � �\!WD�"iSl"1!.I"UU voz do MII1Ist�r�o �o nt�l.IOr reve- cons a que uma po enCla es rangeI..

..,m t" j;;"'....:bclida enlre os nom-c� de Tito Lí'vio e ]la,e.;; LClDP. dfi 1i':ri""""GJ lou q�le a polICIa lllten�lfIcou suas ra tem desemharcado armas de pa·

�t � 1- -

U'U'. !<iMUtll!. I pesqmsas durante as ultImas 48 ho- raquedas, tendo a polida descober....

01!'·J�' .: �
C

& tRio,. 31 (A. N.) _ Publica nrnJ ras e localizou· vario: depósit�s to 6 morteiros e 83 metralhadorasp
i �;ft l� :$De �pe e 'cc r1on1 BS "as mal1?-tm.o que o dp:-pulado do PTB clandestinos de explOSIVOS em va� 334 fuzis, 8� boinbas, 4 toneladas de

. 'Ri·' . .
.

BenjamIm F.ara,h, Ja .cont.a COI�1 do,
rios pontos do pab assim como explosivos, 60 revolveres e grund'ól'

, 'Vieira'), 31 (A. N.) - NotIcIa-E;,e que o senador Iloberto Slmonson ze assll1atnras para Jogar 3.1bmxo a .'

'
.

dustrla;vlacha90 a uma eq_uipe de ec.onominstas' da federação de iJl- liderança do sr. Gurgel do Amaral dOIS aparelhos transnllssores de rá-, quantidade de munições.

pero"ld:' -de Sao Paulo, estao pr·eparados· p.ara seguw para Bogotá, es- parecendo que outro deputado pe_ ,

.ç; d'a ;1 apenas a dcS�g'llação do presidente da Republica. Ess'{} refor- tElb

..i.Sla.sel'á �nve..
Sliclo

.na
Hderança O Br!ASla• f

...

!l
... r!l n.�, I. �.��m·e!'to �.m·. o·u,r"tõe.s 'ec.'clega:ção bras'Heira visa permitir um maior debaLe das qIICS·- '------�---�----- U. "U u p�y{! mI u � �

li V
�

onom1ca5. flc�lra Isolado ! \Vashingtoll, 31 (D. P.) - Reve· americanos dizem que o Brasil ofe-

P
f/J tRio, 31 (A. N.) - Noticia-se que la-se que os Estados Unidos e o receu 300 milhões de dólares em

�
. ·

d
·

t 14 d t d' S
o sr. BenHdi Lo Valad<�l'es r�solveul Brasil estão discutindo de que'ma-' ouro á venda e as cifras mais recen-

�SS! encan ue� eou a o velar todos os entendImentos comi. . .. , I 'É d U'd
..� . .

.

I�. '!li'.. õs�issidentes mineiros elo seu. par nelra. o BraSIl po?�ra �aldar o eI�- tes mostram que os .sta os TIl os

_ _ U tiel'l'í. Diz um jornal qne nesse ca- prBsbmo de establhzaçao de 80 nu- compraram ouro no valor de 287

[ut) Rio, 31 (A. N.) - O sr. Antonio Feliciano, deputado Federal, disse minho Valadares Ticará com pou- lhões de dólares com este pais. milhões de dólares.. Não es�á c1a

'(IS rxisf.'e na bancada F,ederal do PTB uma dissidencia de 14. d,epu!.a- C?S correl!gionári?s, pois a maio: O Brasil obteve um emprestimo 1'0 camo as vendas de ouro figura-
�d�1 havendo mais quatro que não seguem a órientação do atual p;.'e- �'hl do propl'lO PSD or;�od?xo est.a i de 100=milhões de dólares em 1937, ram nas conversações.
:'5 dte,e a,tual lide!' d-o. parl�00' A bancada elo PTB, no i'l1ici� era de mt.eresMda em harmon ,:;:aI-se com I ., O 'lh-

·l'�.id�htJldo.s,
porem cmco Ja passarmn-se para outros partIdos. Os o governadtw. dos quaIS retirou 8 mI oes.

�' ,a a;:s qLl�r�m a. su�s�iLu�çã() do sr, �ur.?'el do Ama'r?-l na lido-
'

As convers�ções a propósito estão

,.Jué�1e;; f'U.(.}]'I�tar' a um.fIcaçao da sua, dll"eçao central. Dlss,e que OH F 1 t t do sendo realizadas pelo Departamento
.

ra os âe' lutam contra o sr. BaeLa, Nev'ets, p·orque ,este nunca ligou a.... a U do Tesouro dos Estados Unidos e
_ ]utado&- agindo ditatorialmente. .

IUo, 31 (A. N.) - Falando á �e-: pelo Banco do Brasil. ,

Def�"f!l·nl·t·IIiIVa·menle.,.,.ence.rra.do' porlage;11 o sr. L:andro, .1\>faClell As discussões incluem a possibi-
depnta(j' da UDN de .SeIgIpe, de-I·l'dade de venda de ouro do Brasil
clarou: "}feu Estado e uma terra I

. _., .

que carece ele tudo a começar pe-ta0s Estados Umdos. FUnCIOnarIOS por algum tempo.

Rio,�, (A N) S d' lo gO\'8l'llador. Aliás. se houvesse I

.�rilo Juni'1 . I. -, �gun ·0 mfor!Y'u,ções o reqc:'eríme.n�o do sr. .

I
.

t d 1\1 I
! a O· SI'. ,ar l)ara a apl.Iraç_a.o de dem.lnCla do sr. Antol1l<O Felicla.no con··

um governo, laNerIa U o. j' as

A U D N d t rá !I tesa, dR PSD'_

II B h
-

h ne3�e !)Ul,ticular Sergipe não tem , � O a lU! U ti,

lendime. ugo org' 1_, nao c ·egou a ser apl'esentado, s��do feitos, tido 501'1 e". I· • • " U .• ....
!'Ía desisn�os no sentido do_ caso ser "a.bafado". O sr. Cm]o Junior Rio, 31 (A. N.) _ Segundo os circulas políticos é be.n1. possivel'
nLe o sr.

tldo dn; a�l'es�ntaçao ?O requeflmen�o, se d·esta data em di-

S fi que a dilr,eção nacional da UDN. tambem apOIe a tese da �uhd�de dos

e Barros. �orglu nao tl:v,e� maIOres compromISSOS com o sr. Ademal'
'"' nD ra caroe votos comunis,tas, adotando aSSIm o mesmo ponto de vIsta do PSD

�u ontem ;9.utl',as Jont'es afumam, po!' s.eu lado, que o SI': .B?�ghi pUl"
,Rio, 31 (A. N.) _ Segundo uma no caso do preenchiment.o das v,agas dos parlamenL_ares vel'melh0t.:_

6m o SI' Aara Sao Paulo com o obJetiVO de romper deflllltlvamentc .'

I
1

·1 Il";'1 ('!emar de Barros. nota da secreLana ?a .�griCu fura

O IM' h II E h·a.50 ,��tr� (' ,A. N.) - NoLioia,-se que está inteiramente encerrado o da Prefell.Ll�a, eXlstem estoques

pano ars a e a span ahais POssib'.)' .sr. Antonio Feliciano e, o
.

sr. Hugo Borghi, não havenrl,t nos f�IgOrIflC�S, de 5�O tOIlela�as
______ 'lhelades do mesmo TessurgI<I' na- Camara. de calne d �vlbéhr' pOI co e ou tIOS 1

_

L

f
. produto.Sd, nao procurados pelos!

Washi,ngton 31 lU. P.) - Os observadores politicas e diplomaticos
l!l •

'

I'"
consumI ores. ,. . . , , 't d'"

,

li<

.

ilI ...

t
locais declararam que o auxlllo Marshall a E�j:).a'nha lem mm ai< 111�-

.

.

"iyor aos 10 rna.;s �s T culdad'es a enfrentar, havendo pouoas probabIlIdades de VII' tamul'

R' 31 I , 9 om.a posse f'orma. 'eficiente.
10,. ,.

N) A C
_ - .

) O
"

J I
.

bl' o 11G
na )'.ellni'ío A. .

- omlssao de Justrç.a da Camar.a aprovou, em . Pari,s,:31 (U. P. governo provLsono esvan 10 repu le�n .

\'0 pl'Ojef; 1', .de ontem, o par�cer d.o sr. Gi!berto Valente, fav01'avel Nit�rói, 31' (A. N.) .- Toma Ilos- ,('xiliíl. (me é sediado nesta capital, segundo se apuJ'ou, reumll-se a

'pcolhido pI�,)g1.1ndo o qual o JOl'nalliSLa Ill'oflssHmal. não poder� ser se hOJe o nov? pr�f�Jto da capI,lal, note· passada afim de elaborar uma declaração sobre decisão tomada.

../Ialu 'e"pecial �so, antes> de sent'E'nç,a tnwsItada em Julgada, senao eIn advogado Jos·e 1nacIO Rocha \\'er- pelo Estados Ullido,s de Ulli'O\'al' a i.nclusão da Espanha ele Fl'anCC1

dO Estado .M-alOl'. neck. no pl�U10, Marsehall.

I
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\, .? !U..\.B A..1\ITiGO·maIO D� UNTA �ATÃ.&f.N.A
D. e4{N�t0, SUprE] NüCl<1'fl - DIretor Dr. RUBENS

,( n�I"�.·u 4. �oh.flM A... D�O DA SILVA.
,OE ARIUJIU lU.IlOS

I florlanÓpolis-Qulnta.feira, 1 d& Abril da 1948 10.223

As memorias de Stimson

O problema é que o Brasil, éomo
quase todas as nações latino-ame-J

ricanas, tem poucos dólares - e \I'

empréstimo de estabilização dev�
ser saldado eTIl dólares.

C
As discussões devem se prolangar

- .... --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

IUlormações uteisl
, ........."".. .__� .__�.
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[ Horarlo das easre-
�

sas rod�Hli{ií�hjS I17 �::."� 'i::UI!E,t;�� L.,,>mO -I! Unificacão das forças
116

horas, W hí -t so (U P) O h
-

'})roI'bl'da de atacar
Auto-Viação Itajaí _ Itajat _ 15 ho- as .u ng on, '" .'

- se- nana0 sera

Expresso Bruequense - Brusque -I cretário da Defesa James ForrestaI qualquer alvo no interior do país
ras I"
Éxpresso Brusquense _ No:va 'l'l'ento segundo se divulga declarou ou- inimigo, sempre que isso se torne

- 16,30.horas.
_ Jo'-"lle tem que todos os pontos divergen- necessário para a realização de'

Auto-vtação Cl1.tarinense......
c e ,

- 6 horas, tes entre os chefes dos serviçps ar- seus planos. Igualmente a guerra
Auto-Vtação Catarlnense - CUritiba mados foram resolvidos. A declara- anti-submarina é atribuição essen-'

- 5 horas, -

Rodoviâria Sul·Brasll - p�gre
I ção

consta de um documento apre- cial da Marinha, ao- passo que 'as
- R�;I��a:sSlll_Bras!leiro :.:_

-

.1tilnvl1e _ sentado ao presidente Truman, so- forças aéreas a tem como função,

I
ás 5 e H hor!s� , •

bre a conferência dos chefes de Es- subsidiária. ITEiRçA-FEmA 'b
. T' RA !C'N�'"Auto.Viaçllo Catarinense - Pôrto Ale· tado-Maior conjunto, cele rada em Forrestal define os objetivos da: RU A I ,D.I:.o 1 ,("l:)',

gre - 6 horas K "nr t FI id t 11 14 d
! , 't' h

i F 1 'la"
Auto-Viaçã'o Catarmense Curitiba ey n est, on a, en re e o maneira seguiu e: gan ar a guerra

W
'

oro

"e ue"

, t,�- 5 horas
J i 11

'corrente. I com a maior econômia de tempo e
1 t

Auto-Yíação Catarlnensc o nv e
.. . •

I
, I --��.........,._- .."._-.

_ 6 horas, I Cada serVIço foi incumbido de de homens, .• , .... , .. , < •••• , • , ••••••
' •• .' •• , , •• �

I
.

ABSINA1'URA_8 Autc-Vtacão catarínense Tubarão funções especificas, com responsa-l O documento confere aos fuzilei- ln· �6\np' da' f;,i
" e...;�

.��. ��·"·b :::: �!l�: ":16�:t6�
..

..:;- '" �l;i�:d��id��::���.Ac:�:C"f�::� : ��:'�;:;�U:md!n:��:::e t�:;:nc:,'�� � ���pll�� II,:
�

S �Ntfe ,..... (,:!� ll!,'Je e 6'>2 horas., primária, á aviação; á marínha.t especifica que os corpos de fuzilei- I li li r� � i! O) i)
� �.... ',........ Ct� t,.. 1"Ehxpresso Brusquense - Brusque -

também como função primária, a
I
rcs não serão uma segunnda força 7 cosa. d 0 ma.deira cc/in. um," bl"!"é"

»JI.,_ ,
..

,&.. varas. I
f •

I'
1J_or� 1II"'!1dUI .' U·... �.�� """.to.Viação Itajaí .- Itajal - 15 no- realização" das operações aéreas terrestre, além do exército. O corpo >;lO 35xZS rnctrcs.•�o hm fifi TU

. 1i."!� int,rh"l ras I Ir c
'

t' E t oit
'

a_

'H Rápido Sul Br<lsileiro - JolnvUe - às necessárias á consecução dos obje-l, de fuzileiros recebeu a incumbência .�::,�� .•.1.,_

I�"
.... . , . .. . Cr� ��t�: '1 ,5

e 14 horasQUARTA,FERA i tívos da campanha naval. Poderá de desenvolver a tática de desem- fb )

p!kqU
... r':' JIt

.

.

'••HtmrlJi •• ' •.• ' (�\!
. .' o!I; I Auto-vtaeão Catarlnense - CUritiba inda, participar com sua força aé- barque e o equipargento anfíbio, de tiaS?l!; :à;�s

;ii'rl'lli't�tu �..�� b,oe! I·_ 5 horas. '-
de uuerra em coni E

' ,

'

1
" � I Auto-Viação Catarinense - Jolnvlle rea, nas açoes e guerra em conjun- interesse comum para o xército e ou quarto \ en. "alia .. fpmi lái

flWu4U''II 1A'Il!lllstl .Cr�, "". - 6 horas,
La to, segundo as instruções dos che- a Marinha. � !pena cceo i l'em fjJh:ós. : m p011"ão.

I
Auto-Viação Catarlnense guna .. p,:t'ocurus-e. I Inform�lçÕ,.. n!!ttta r ...,

,.
'1iI."trtt.hJi! ;ned!a��.. ,,��•.�:n;.�� - 6,30 horas, fes dos estauos-maIOres. A Man- -' '

....""
Rápid0 Sul Brasil:eiro - Jo!.nvl1e - às .

""ação, I

�
Os ��'ire=d�;, Q�:·:�b�Ü�'l'. � :rl,:.���a�ão Cristovl!.o - Laguna _I .._..�._v i ..- -W • ---.. , ., '"-----"

1)�6'eb;'f.\:Iº·"�flr t}iJ,.r
.

de'folddoa. Expresso Brusquense - Brusque THEODORO FERRARI e ESPOSA' UVtl §Ii!; p., .. '(],.
� . \5 hor3s, "3 (1: P)
� I ih;;:'çllo não. I!I� rilJ)l�1) Auto-Viação Haja! _ Itaja! - 15 bQ- Buenos Ah'c. O ..,-

� �M,lb'.Jl pelos eOli:ie�Uolt raso
MANOEL L. RIBEIRO e ESPOSA, jornalista

-

bl'silei o Hélio

t Il'JIilHid-Of! D68 I!.rUflte>1! Expresso Brusquense NOVl\ Trento Melo diretor i/O \ espel't Illo.

�lt!ItCH
- n1!��iá�f;aS�l Bra.sll _ PÔTto Alegre participam o con trato de casamento de seus filhos lha 'Cal'ioca" ú Rio de JUllt'tl,1.l

'_",__,"�_.,,__• __ ,_._,�. b�'_'_
- 3 hCJras. QUINl'A.FElRA! GILDA e AURELIO �������\a���iará �l

11 OI � I t"
Auto .. Via<:ão Cat.arlnense POrto j Peron, O Cl"lp.:lepoi,

rarmaClas Ue p 311 ao Al�:�eO,Via;ãOhGrê�taTinenSe CUritiba: Florianópolis. 28-3-1948 Porto Ã!egre, 28-3-1948 cOI'dial pales. co
, .

_; 5 horas,
Jolnvile !, tanLe da irl?llS,"" .e.! ,bl'a�llel

DURANTE O MES DE MARÇO ES- "'-ilto,Viaç!lo C3tarlnense ,�............,.._W."'" �.. 7" _ carre"'ou-o de :;ier portad,'" 1e
TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN· - (lhoras.! daço-e� do povc', da A_", .,1.'. ,.;r,Auto.Viaçl!.o Catarinense Tubarão 'I'

'

TE FARMACJAS: _ 6 horas, � I IPi I pOVO do�-"Eh'''''Qil.
'

_ Rua TraJ·ano:. 'Auto-Viação Catarinense - La·guna I � � (
j,..... .. ..

__ 6,30 horas, I I<� �m. �.
. . . . . . . .

r

13 S:ibado - Farmácia Sa.... Expresso São Cristovão - Laguna

-I G
- '� i\ ·ud 'CAaostinho - R. Consclheíro Mafra. 7 horas. '1'J (�Vlfllrn.v'

.

:itl O .

� Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2, " ..... .r

14 Domingo _ Farmácia Santo e 7 1/2 horas, ! (' l'!'(, l'''<'!'\'''n.Je''ci..''' t""f"'r'" T.Ol1(-jl'''·'''' 30 ,(U, 'I,I:T _. ".\ C()nlí,�-
Expresso Bru�uense Brusque - '-... ç"!",,, O-II lO " .... " ç " ,L 1·-

Agostinho -- R. Conselheiro Mafra. 16 horas. ,I Comercial i)lpioma ,,!iI) eIlvioll1 b_�,Je H'Ql rlernOJ'anJ,p..,á
20 Sábado _ Farmácia Esperança Auto·Viação Itajai - ltajal - 15 M-I Agencia IJudv-,ca df'cbI-.lndo �"e

R C Ih' 'U f
ras, I! J 1 11 à

I
. Fdlij.; c()n(;:;l1]L� {l,QJll O�':les;"m��

- ua onse eIro ma ra. R[rpido SUl Bras le ro - o nv e - S I DIR�r... ;rO' I i!'n:�T.OtV">, I
"

t-, t(\ (lo,"' o� l)tll-tlClu" lJo •
5 e '14 horas, '� r..",l�. ""', _'.'-f-.

• es f ( , u" '

i" '1 1'021 Domingo - Farmácia Esperança Empresa Sul Oeste Ltda _ !.apec6-JS+Ah\à!�êl- M' P!g�'Ii:Zí - Miiferno Il! R��ch:mtfJ da Palesti.TJ.a elecH 11'a H! il',C!, a, :1'-

- R,ua Conselheiro l\.fafra. _ 6 bOL�-
- I II n ,][ l1 conselho pl'\lY1SOl'IO

maçuo UI
, >0.' 1',') h 'l'ü' - j

26 (Sexta-feira) - Farmácia da SEXTA,FEIRA I
!l1'<!.Uft 1:>'1)"'('\1'110 q\UC e�La ': .co, I, •

. Rodoviária Sul Bra.sil - Pôrto Alegre; K JlfI ALV��O DE �:1.\�V�!.HOt 65 c"'rr qltalr,'1 iel' autol'1d:>
I ./Fé -- :Rua Felipe Sclnuid.t. - 3 horas. •

,I ld a L
.

1 27 _ ':::':,�Jado _ Farmácia _ M'O-
.

Auto,VJação Catarlnense Curitiba i Lcrmino ele) n:�l ,c. o.

d;�n�omi��a JOã;a;����� _ Mo- =;:�g��:: ::::�ne:::e � :::!II Dolorosa cena de sangue �h�;:::;:;�:'::d
derna - Rua João Pinto. - 6,30 horas, 9 '�o h()'

O serviço noturno será efetuado 7 ��f::'sSO São Cristovão - Laguna. -I SARlRA MANSA, 30 (A. N. )- Informam da cidade ele Bananal,
No.. ,.

It".jal _ 15 ho.', em São Paulo, que OCOlT8U ali impressionante cena de sang'ue, a qual A PhRTILf 1r_ J

I

pela Farmácia. Santo Antônio sita

I ra.!-,uto-Viaçáo
ltajal - �

�,

., I teve origem numa briga de crianças, sem importância. Antônio Almei- Z", FEIRA

á Rua João Pmto. E:>Opressa Brusquense Brusque -' àa Junior, gerente do Banco do Vale do ParaiJba, ali, após dirig'ir-se á Panair - Norte: 9,40,

16 horas Panair - Sul: 12,47 .

.

'0'
•

'B' a't'a'l'h''a�'o'
..

'H'a'�'r'l'g','a'-'V'e'r'd'e I àsR�áPeid104' ShuolrasB,ra.sllelro JolnvUe -I residência do coletor do Es(ado, sr, João Sohultz, desentendeu-se com 4", FEIRA

.;;; lo mesmo devido a briga de duas crianças, nascendo violenta luLa cor- Panair - Norte: 9.40,

f i t't '(I d t'
SABADO h'ora!. O gerenle, mais forte, derrubou o coletor e este cai do, conse-

panair - Sul: 12,47.

O cons 1 ·UI O e ca 8nnenses Auto-Vlaçlío Catarinense Curitiba: g'uiu sacar do revolver, desfecllalldo um tiro. mortal so'bl'e, o g'er'elltc
5". FEIRA ,.

d t 'd "C I" R
- 5 horas, I

Panair - Norte: 6,50, ;:
es eml OS e O o eglO ar- Rápido Sul Brasileko _ Joinvile _

i (Jue teve morte instântanea. O coletor aguar.dou a policia, enLregan- Panair - Sul: 8,30, '

riga-Verde", usará a mesma às 5 e J9 horas, i do-se.
6"', FEIR.�

6 h
Panair - Norte: 9,40.

bandeira.
- oras,

I' Panair - Sul:- 12,47.
.

Auto·Viação Catarinense - Jolnv!1e.

5 IW S g
D'oMINGO·;.

a· � n
.

�t'
.

'd'
. . . . . . -

A�t�?-&�:çl!.O L'atarlnense - Tubarlío
J ao

.

ativa or sem Paião �:�:i� = ��r�e i2�i,0, ,.

VISO aos nS U antes - E�P���;g' São Cristovl!.o - Laguna -I
P'" , , ..

7 horas, ! SALVADOR, 30 (A. N.) - PamIicadores locais anunciam que a tQEN'HOR"'1'Estudantes em férias que dese· Expresso Brusquense - Brusque -: partir de primeiro wbril suspenderão' o fa:brico de pãõ: em virtude do ' <J .!l.

Jem viajar conhecendo todo o Es- 14 horas. . I" d l d
. ,-

d f
.

h I t
'

E I A ultima cle�ç�o e

.00 d
-

bt f' d Auto·viação ltajal - ltajai - 13 ho-' preJUlzo ccorren e 'a aqmslçao e arm a pe os preços anaIs. 's- '" Q

� o po 6rao o er os un os ne--
raso i pera-se que o goyêrno asslGna a direção áas padarias para garantir o g,erante é o Guara:

oessários executando í'acil tarefa Express{) Bru-squense - Nova Trento: fornecimento do precioso alimenLo á população, até a solução da crise EM G 8 RRAFAS Gle
� bem executada lhes proporcio· - 9,3Ú horas, ! t' I " t'( ,,1 d d .,

ará ainda a 'g-un Id d-. Expresso Glória - Laguna - 6 1/2: mo IVa{ a pUI' essa a I uue , os pw eH os. Preferindo-o es.-.
•

j 1 ,sa o em 1
e 71/2 horas. i " ,._,.. ... """'�� l5\!l�:_S..lI'l,_

�elro. I ' acompanhando a !

lulnfor.mações à rua Visconde de
-

I j .

li 111 .. • • .. .. • ..ti

ruro
Preto n. 13 das 9 ás 12 e das' Viaça-fi -!li e' 'I!"A1aH�ra I! I Ofy,liíPAIC� f""AUANtA DA Iftmw;

I t 1 d
,,r

ás 17.
,

.l'. _'li � ! � rio I: ns a � � � ,

f_�� � 'U11 "_. �: IA�j. Ii� . gg !li V, �'

I i�,' f""
,Salvador,- "'lO '\ ,.

'

:rj'((iJiDit�� � ��F{iI�U�' v

lou-se a' câmara i('
� CifrlU do Balamço de 194�! f desta capital, ,$�l'

i ! den:Le' da mesa o . "-

J
CAPITAL E RESERVAS Cf;

_ 80,900.606,30 , ���;al�fl�e�:a���;/J
Responnabilid-ane!J Cr$ 5,978:40! ;755.r�1 ! tarjo o sr. Gen]'ald 1

_ I! Recete • 67.053.245.30 t UDN. O 'lider da U' f.:

i
� Ativo " 142.176.603.80 f tista Caries. "

_II SiDhtr�11l pagos<' nõi; Úl"',�í.m:)� H,l ,UlO!ri 98.õ8VU5,30 I bC�dSA 'Md" iSCREáLd'�f
'I R l-f UI ora OI .

T

.' .•••""ao 'tid.�.. •
. 16.736,401.3 ,�.20

� Victor. Vélvul.Ô
I Diretores) ! "

_ ���. �������,',
.. Dr:. Pamphilo d'Utr8 Freire de Carv�lho. Dr: Franc,!!<co � V II de Sã, "'�niaio'.M8'lorr8. � D:. ]oaqpim Barreto de Ar!ilIJ10 i i a res�\J'
I e JOI6' Abreu. B I' 30 (A NTi t

e em, "

_.��-""")''''''''''''''''''''''''"",,&;/b-'''_�'''�_''''''''''''''''''�_'''''__''=_''''''''''',,,..>.�,., da UD)i Belohi<,r
teu na �âmara ,

tada trans.formar
de Soledade er"..:,
pelo IAP,C. ve 'J

Mario Chermont, �

vorável á idéia. :

I
t

, I

"""1'''11'''''''''""_"'r �__"'''''''''''''''''�''''''·''''''''''''''''''-'·�·'' "'".

.... Ofic!_ Ia !'lIA 1_
Pt-. L 5

DlNtor: RUBENS A. RAMOS
�rletArl•• Dlr.-G.1'$ah

SIDNEI NOCETI
Dlret&t tI. Reà&�I.:

.. DAMASCENO U..Um.VA·
Chefe de PmrPiltllclo:

n.t.N€ISCO LAMAi Qtm
CW. til, l:lllpr�:IId.o:

.;t:,QrDI CABRAl, DA SD..TA
R4lVresent.all.t.e: .

Á. S. LARA
Btm h:u{]or Dantas, .. - I"

anllM"
'!'to!, U-I924 - Rio ie JIlIl.b�

BAUL GASAMAYOR
. ilha !'eUpe de OU'Ulira. n -,

8'" an.dar
Ir'" 1-1873 - Sio l'�!d..

.armadas
Ai e*t�s e:x�'us�
a e.lielnGS ,Wa

,

-I ,

�t6ndo
Com!pleia
Tér:nw'j

a Do
apài'
compb.

("Ctm'lopa.n.b.a pió-llw4J'"

pt !lo XI do J'�"'f.l'�).

-,
SEGUNDA-FEmA

ft (. m. !!'I\IU� G Varig - 10,40 horas - Norte.
Ur. Li'lJ�nV e Panair - 9,50 horas - Norte,

GftLLe.!PTI Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
iN! VII Panair - 9,40 horas - Norte.

A D V,O G A D O
Panair - 12,47 horas - Sul.

" 'I'ERÇA-FElRA
Crim. 'e civei Varig - 12,30 horas - Sul.

O -..4.1 i -'_ i
I

Panair - 13,07 horas - Sul.
o&.. � tu ção .... Scd.,õcdH

f
Cruzeiro do Sul 12.00 hora.s

NATURALIZAÇÔF.8 Norte

Tit 1 O QUARTA-FEIRA
u o. ealal'at6ri.M

i
Panair -- 9,40 horas - Norte.

Eecrit. - Pra9Q 15 d. No .... 2!J. Panair - 12,47 horas - Sul.

lo. andar, NO��,zeiro do Sul 11,00 horas

R..id, - ��a Tiradent.. "7. r Varig - J 1,40 horas - Norte,
. FOnE •• 1468

'

QUINTA-FEIRA
,....,- Panair - 9,40 horas - Norte .

.•---������-----__aI
. Panair - 12.47 horas - Sul.

' •••••••••••••••••••••• '. • • • • Varig - 12130 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Su:1.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA·FEIRA
'

Varig - 11,40 horas - Norte,
Cruzeiro do Su.l - 7,20 hs, - Norte.
Panair .- 18,07 horas - SuL

.

SÁBADO
VarIg - 12,3() horas - SuL I
Panair - 9,50 horas - Norte. IDOMINGO

ICruzeiro do Sul - Norte - 13.55 'horas.
Panair - 9,40 horas - Norte,

"Panair - 12,47 horas - Sul.
Cl'ulI�1ro do Sul - 11,00 bs. - .UI.

('.mE

..:.
..·r.

cla CATAR!NEI'ISl
pr TI1ANSPORTES AEREOS LTOA

/ Isala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes nO 5
I Telefone 1393,

COMERCIA.NTE: na um u
no à Bibliot� do Centro Aea
iUmico XI d'a F�vereh'o, Coa
tribuiráa, Afaim, pant a f·orm«
elo cultural do«; eatmnfilWle
de amanhã I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[
k

'-

(�1'FT fi, PC, afilhnt8�hdr�- t �a Abr51 � t.�48
____-..l..

inil·� rcia� 6ruspuense S A I
I, '�'PEumA I P�r�;dw

, , " ' ,
�

" .

• � fi A!f";" I '\. c .ibernd e esposa teu- f Reli::',' Bíttencourí (' senhor», oru

': .

AS;';l \!BLhlA UJ.,R \1" ORDl:'I1�nrA do de SI ,: v..tgem paru o Rio d'\ l'dpam ,,;; pessoas de suas reJÚu)(:'s.

(J:' .,'
J
r

,"�'(� l(' \ idades 0" senhor-es a"!i 1!1l::< f as, "ar,\ a ;ló;'wr'ibl(>j,a gPl'a) ,'.

� :: " _
t. ".,'. j de ,f'" '" ,

;< l,on"U''l a O E ...II! ADO fazen- �,cJ"J' ta, c,o ta socieduoe a se l'(>::llizal' ás 1 r (quaf or ze) horas fi" dia �ilUOI', o» vao residir, U:J.O 1-" .. 11,1" un. lhO
,

e s�" .dL., l\l�ll,t

.lc ::".1lti 'lições ele vali sos li- t . ': .

>

f, .';,ete) de ll�). iI (�) C()J')'f'nlt ano, ');1,�{'df'. iJ'l �()cl(>dnd,' á nen I , por carência de tempo, ues-

I �ehlnlj ." 'ITi�� �Ja :0, ,'lI Mtl.tei'"

-, 'l'Ol1 ." " .•iv e ,ttH'nances mo- r .1. I eu Ramo". "In , desta cidade de t.l i'!<>",IUHHl, lI11decp.n'1o pc.r-r-sc pessoalmente de todas as nídade d.· ]'ú·19110pobs.
.

- a ., J) �\
. •

t. n.n<.."" :�n.:.; fi oeesoes que OftDnl\i no P';A,
; "'''ú<lS d.e ;'ll�;; rela?��es, o fazem Fnolts, 31 JL: 'í T'CIí ti, 1 '8

.1 de sev nadeetro so I. L ,\ rrra, di�1' H "" e til'! h(>u..�.[ o ,r,br-e ) relatúrlo da Dit.!'
f. '10S"O l)�t('l'medlo" agrade-, __ . _

: .l '". ,Á .� {} .geral cont : ", L'I' os l T�l'raas rt"crt'n!.f" ,)(1 (,Oi I .. l)o de coraçao todas a" gentile-

,.Jt'�s "Ias qu,e' ainda. não
I . tll7 . c_ opa) ('(', d" ")'l:"elt.,J .FfSl'U!; , <" de que foram alvo durante 0'\ re :('{,l ra, .sendo se, ':11 Ip,

"
ii .... ! 'Fao do r "J (f! l�"ho r '('·al (' HC>P c('lh.. ·'!)�.1 1,.,·..." ' . t

'

p eenchlr" o coupoe .\._ untos díver. l
..., s que aqiu I ( uI! 11 I, e, apro .. lI,v. 1:1 !lJmô - 2° ..l..1<1.

diarsarneru: publ• cazno I J'I'�('; , la, 18 dé Março ele 1\:!/'b.
'L·H<lJ.\ I) ensejo '!1:ir' ·ft r cerc

-.,Ad(JctJ.o Feze-Io ,r;;.gora, hel»•. ! l'ti'(/�_ :.I·Yclbe·/'g, DireLor Presidente. l'i Jlrm DO j'� I t' n .1)

;��;;'l;(),;;! /l��r���:n������'�::! [�� t.; ,fia
-� ---

_01;'.'_ 'o;, o patro« � � '" U
_...

- S
..

E Comercial Hrusquon�p!a i..rlVr4Rl.4. ROSA i r d d ..

b \l9D
CEp ,

., . eli. eunr "Ia,jan�e
.

"

.

RELATóRIO DA mr.,ETORL<\.
Scn110r03 Acionístas :

�/V() e c apetente, com conhecimentos técnicos, para Cumpt-indo os preceitos legais (\ cstatuláríos, submetemos a vossa

(.,�ão da l.lr1aquinas. Ordenado. fixo e comissões. Boas apl'C'cioção a tiolibemção o balanço gPl'al, demonstração da conta lu-

possibilidades para pessôa ativa. Cl'OS e perdas, parecer do Con',eltho Fiscal c demais documentos rcla-

{faas pe' escrito, com indicação das funç5es an terior-
tivos ao exercício encel'l'ado em 31 de Dezembro de 1947.

Oulrossim, esta diretoria se 'põe ao inleiro dispô]' dos senhores
ente exercidas, devem ser dirigida.s à acionistas para pl'e6tar"lhes quai:sqner inrormaçõe:s ou esclarecime;o.-

Cón't cio e Industria WALTER SCHMIDT S/A tos.

Blumenau - CRixa Postal, 63, Cre�ciuma, 18 de Março de 1918.
Jorge l"l"yauer'g - Dil·eLor-Presidente .

AÉRO CLUBE DE SANTA J3kLi\iNÇO GERAL EoNOEHT'., no EM 31 DE DEZEMBRO DE 19!t7

, CATARINA \ A T I V O
Imobilizado estável �u fixo

Edifícios . . . . . . . . . . . . .. . .

Instalações Comerciais .

Móveis & Utensílios , .

4'

Sessões Chics tI> A ,s ,S r v o
Simultaneamente Niío ex'igível

ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas Ca'pHal , , , .

P C " 400 300 O'
Fundo de Reser,va ..................•

reços: r"" , 2, O as 7,30 F d 1 D
.-

,

un o (e epreclUçuo ., .

horas Cr$ 4,00 único
.

IMPERIAL hoje �s 7,45 horas ExirrÍ1:el
Preços: Cr$ 4,00 3,00 2,00 Contas Correntes , .

OBSESSÃO TR\GICA
Bancos. . . . . . . . . . . . .. . .

Títulos Descont.ados ' .

COM: F..ranccs Lederrer - Ann L A. P. du'::; Comerci,ários .

Rutherford ::_- Gail Patrick 'BQnif:iO'Aç 'io ::lo Direlores , ..

No programa: Bandeirantes
.

da Bon.i.ficaçào, a Emppe,g.u:dQ$ - .. �

Téla _ Nacional Imperial Filmes DIVIdendo n. 2 .. '_'
.

- A Voz do'Mundo - Atualidade,;
Censura até 14 anos.

I
n::da l! .31H�· ,-1

H H. dr. ti
"[ ,�a do '

,). j'lllC Pu\' '1,

'I'stiç'a, Et.Í'!ca- ---
• .: Saude. , I .

D·.;_mn (le ,Il'S!drn 13 \IrttHks �'? I :.:, �

� "'. :';j,1;:�

II!. ie gran<Jp!Ue, 11hllCna�,._'1.d'd j'
'!a�h' l: ',' :0 1(. ",:::1'

dações.tl .�.

" J . IA!' '10
-

SAN r A ,A

�
.

'RI ,stn.l11l0 h(,· .. , o m:ivrrsáriol
h.1TZ hOje ás 5 e 7,30 horas

llatdieio ,ln .�r. ,\1 ma!ldo O;:.wt'AM, �cssões Chies

,'.:ivo.e
,- h,'ttlo d.de "n_, Srcção dei �dà �Upi...l0 -: Robert Alda - An

'J.mot1pcS it.. I'llOl'ells't . t aI do urca l\lllg - Bruce Benette
.

,U'ido, i nu '. (1("'. !' ,�·ima t: MEL' UNICO AMOR
• 1

•
I

,

n.1Zadf; �.t' ·todn..l os >,' r,' Jas I (.;'.'n� ']rua lIvre.
�, lind,( Dl.: llantos lat,..! 'lh l·,�o ,., �� p.rogl1l.na: Bra�il Atu?l}�ades

I' _. :-::al'1Ona' - AtualIdades Warner

li-'
,tllé - Jo .. aI
Pre,'os Cr':: 4,80 3,00 ás 730 horas

u��ZEM ANOS HOJE: Cr� 4,80
"

.. ,)

,

Q D{"h'mbargad0r 'll>('!:.í.1d <;1
•.• , •• • ••••••

: Silwt ',� (I:: SOJza, lOje appo R()XY ho; ás 7,30 .�����
. " ...••

drc 10 fJán (h - Martha Viekers _

.� 'ltl.l1cy Bn'f'nstret _ Alan Ral�
,

,,' " �.

.

. I �1L:n\) II. fEIRO ATRAPALHA

-; (l :<;;' ;::,eC,lUliJnO .,)m1H� 1lJ.I1C11)°1' trIlSUI'<1 , t.' 14 anos.

-uÍ1rlO public:) apo�,:nÍfh�).

t :-..;; pl'oara, .a. Dncumentário 6
- a sr:.!. [I'a�,. 'Idpe .. .'1 <, 'I ;a. ",�.

_ �[Iclonal
õsa (10 F 1\, b! Sih'o 1 I'.Jll'(); Cl'� .3 90
_. ü !1wuin· í:I"1Iíltrn I n, f 'ho

'

-<lo sr. R�ll,ln' h) pi· Se 1'" ' , .. , .

,) ,t__'I "',:r. 1,' .n•. ;,r ( ",101ú,n. Ir ii [ó;l 'i' 'I,: áfl<;{U LJ!l,'O Alll '0
. 1 o 2 2

� '��
-

1 "".clefone a. "3se número e a bi-

n:io ' � h ,,-) 1n,u.·.·T JI c;· l"ta da T' Iraria Cruzeiro l'àpi..
tendo h�'··'·

l .. , • 'J'_ '.

G h ent.e irá li ·scar seu terno.
havendo .g I I� T"" d .. 4'
t' '.' '-la' 1' .... · [' .. p..n'l

\.. na el ".', 't.

ána, cor ,,"- ,., Hle: "

""'1t retirar', 81'

I
--------------.-----------

I··l�]���
r Re�in:,",1rl:. ilIh'

B R' A F"I T Ef r' ....:. L Can, Ih'
I '

,

' Pauliúu Schnirí,1.z "

{l(�.-; 'I
'"

t 'U lncl \, 'I
(,O\ll' A SUL BRA�I1J}<�lRA DE FIA"Ã'O E TgeELAUt;lVI.

�

�'!S3, (O sr.... <" ',,"
v

�_ ......
" �nida Capanema, n. 3-8 - Caixa PO::ital, 224

Rl' "EC'}' �
I I CURlI'DIBA - li:'A'ltl\"N.'

.0'" 1" �.:. 1'>..
.'>.

'dVieíra '

",(1(1 ," ,,'., nu 'd'U II ]\f U I TA A 'J�' l!.: N ç .H)
, ustI'ias "

-

" .

perD'ild() o ca.,.H JjCltor B't-
I

141 ii ,!umas pU'blicações e teremos encerrado a s'érie de

eo da d', ,11(,1'<1. � "r ,. 'dm,n- 1
:lllllUr.JOS q e devem ser coleeioua-clos pal'a o CrO�GUil:{J:\EN'1'l!.: se

Lõe.s ec' ,lha '\lm'l«

He''''�'i-'II'�.
• ':1) 'it.aJ ) interessanlissimo

I I . CONQüRSO
_."

• ri ( ) "'or�'e"!' , na

D:lIi�IliI.' ,
••

'
.,' I'lon.'" )po.!J<;,

1': I
(IUe vai 11' 'IDar aos amigos de <COBAAF1TE com a distribuição

�
_

(I" valh':;i)· P,RÊlMIOS, entre os quais se destaca um MODl!.:tliNO

(' r.co 11' � novel modêlo 1948, pel'fazendo um valor tot.al (1e
�": � r,,· M''\U'''A '"

. . .

d tV;:'I; � r r<'Jr1 lO::; aproXIma amen e,
�� i"Z!7 �ORA

..

I 'Cr$ 200.000,00

[�:. -. am O t'lli.sczmento. t 1.1.:' imp incia a Companhia 'gastal'á ulilizando-se da verba

ir.1er,. '6(3(1 /tIno q,lf 1·1H" !ta a Lei das Socieda:des Anônimas disl)ender, P08-

? (!,eput." .!,..
�mlU' .. ,> ".' >0, a'ssim, a distribuição de prêmios no Concurso

lSE'ldentt..
. ",iJ..., .....

GRATUITO
. ��lça p'aJ� . Dt.• '!' correrão todos os colecionadores dos recortes

'�-�'f"S'Stt1:eütes .:,> _. 1948
'rr.a os de,. JH b'. ,h'f�," numeeadas e os acionistas da Compan hia.
'"'" �...---.. I '- 'cões devem obedecer rigorosamente as determina-

Def!�,.'.:"',�,.:. 1��"�S('c,' d�

t (�", 1 \ S no anúncio que teve o n. - '1 -
•. t<;sta publicação

� ",._ �

t I NÃ'O 'I'Ji}ltA NUMili:H.O

�
I' "

I' I I DEV'ERA SER REtf..':UtliTADA, Plt-EENUH·lDA OUM o.

Rio i' ,1(:(' e COf t.éUa l t I· .DEREÇO DO CONOU.H:.HEN'l'J:<.:, e enviada sob regis-

:4.rilo J�n;. <) Albuquet'l<'" � I I '.' í :llope contendo Cr$ 4,80 de seios do GURHEW para

�aosr..
. � I

"I :-J\, ",. vro, ex'pre&samente e troca de correspondência.
,.t.endim.,ele....1;,. �raa;"r do p'U"

..

I [,
�.la deSlst ".,;pd,,: '$'.\1 paro.\

I .", pois, esta publicação, e sem perda de tempo envie á

nLe o sr. :111 de, G;.t-J" foia � i , Bll.H \ (IGOl�'(}UR.S'O) GA.1XA POSTAL "224", - CUlt1'1'lBA

iell BoaITos. (.J1,.�im"'Ht" d �1.\.

j)' l"
'I,' I anolar o nome e endereço do CONoUUHR.b.:N'HIJ.:, e, se

.
ncem 'P�, .meu o <.O::-t11l Q3 'I;C _. 1 .instruções e o número com o qual vae concorrer.

.orn o sr. Aí, ,,cOl rp.,. :n 1. Ma- \' .. ro' I I"
.

n:o, ,�1 (Ite. c,.,i'.'
o concurren,e: ..

·;a,so 'entre ('�jii•• ':1(' 1,948. . I h"·,' , N° (.;j,dade ..

nais pos,sibl , I
" '" Tem a eoleção compleLa'! ou não: .

_____ .
��"'.Z ;!!!'�.r>.... •

L os detalhes acima e GÜN'l'.lNUE' a reunir as pu-
rma' :10 a série completa que .terminará nestes 1)1'6-
Si!h faltar algum número, procure completar a

te, invariavelmente, só concorrerão os que forem

da série completa, comô se constatará no final.

;orLeio, COBRAFlTE deseja-l·he a máxima UHANla'�.

eVELOX PROPAG,�DOR·1\»

Convoco os srs. diretores do Con
selho Superior e Diretoria p::).ra se

reunirem. em sessão, no dia 5 do
ms de abril, ás 19 horas, na Séde
Social, afim de resolver assuntos de
importancia para vida desta enti
dade.

Em, 31 de Março de 1948
AB'teróide Arantes, Presidl�te.

lE!iW :

.1 cU. o� .1\)SSO. aJ)ra�, oi,

COBlRAF'l'l'lli:

ril()')

::--6 Ii_ t L
Rio, 31 (

.

�eco � e rY!olhl
na.l'el;lnião . �;·L,:.I n ca-";:'

�,[) pr�Jeto 8. ''ia'' � PU Si...'1fC
pcolbIdo pl�!', .L

•

ala .e''!)ecial ',;9 n}... I!,,, L Tt'110

�'1eJ .._�.t�.

r (l I.< 'I

r

182.000,00
14.936,20
33.501,10 230,437,3ó

Disponível
37.151,10
G3.843,40 100.994/.íf)

Caixa .

Bancos

Realizável.
'Mercadol'ias . . . . . . . . . . . .. . .. , ,

COnL,'lS CorrenLes , .

Participações . . . . . . . . . . .. . ,

Cornpe�ação
Açõt� Caucionad:as , .

Resultados pendentes
Contas dê l'esultados não realizadas no

exercício , ., ...•..

8'88.627,40
594.2,87,40
8.000,00 1.490.911,80

20.000,00

3.463,60

U345.810,20

700.000,00
17.099,00
6.650,60 7?3.749,60

"J-';";;;'.-.ç::

688.973,00
90.964,90

246.370,2(}
1.087,50
17.110,00
8.q55,oo
4'3'.OOO,mr

Compel1sação
Cauç�ão da diretoria .................

,
20.ÕÜü,oo

U!4'5.81 O,�(I

Jorge PrJlaberg - Dil'etor�PresiDente.
Wilson Barata - Contador, reg, n. 39.479,

DJj}�WNtSl1RAÇ.W DA CONTA DE LUOROS & PERDAS DO EXEIWtelO
DE 194.7

D .'I!: B I 1'.0
Administração . . . . . . . . . . . . . . .. . ........•........•

Despesa.s Comerciais , . . . . . . . . . .. . > ..••

Promoções de vendas . . . . . . . . . . . . .. . ,.

fmpostos, Taxas e Segu ros , .

Conlribuiç.ões de Previdência
'

'.'
.

Manulenção de bens ...........•............... , , .

Despesas Gerais ,

Fundo de Reserva , ..

Fundo de Depr,eciação ,

BonHioação a direlores ,
,

Bonificação a empregadOS , .

Dividendo n. 2 -
,

, •

1,83.949,00
82.724,70'

532,00
81.516.50'
8.934.,00
496,20

9,�51,4(}
8.,5'55,00
2.aaU,10

17.110,00
8.555,00
49.000,00

dat

Ru';l Francisco To!entir.o 12 - B .. - FLCRIANOPOLIS

453.0,53,90

CRÉDITO
Rendas diversas '.'

, ,

Mcrcadori.a� �. . . . . . . . . . . . . . . .. .
.

11.434,20
441.619,70

453.053,9'

Jorge Fryaberg - Díl'etor-Preswente.
'Wilson Barata - Contador, reg. n. 39.479.

PARECER DO OONS,ElillO FIlSCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fis'cal da Fi.rma, Co�

mercial Cresciurnense S. A., tendo examinado minuciosamente, o ba�

lanço, demon�Lrativo ele lucros e perdas;referente ao exercício de 1947,
declaram ter cllconLrado tud,9 em perfeita ordem e correção, send'O de

l'are.eer que os mesmos devem ser aprovados pela Assembléia Geral.

Cl'escil1ma, 18 de Março de 1948.
Mansueto Costa
José Contin Portella
Leandro Mar·tignago

���.w-=�__��__�--------.w�--------------����'�

I Vulcanizadora Leonelli
I

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO'

1. MAQUINARIO MODERNO
!
j Perfeiçã? e 'gH&otia tm: Pneus, C�mar&s, SapatM,

Galcchzr, Cintas de �enhoras etc ...

Montagens de Prnms em 5 mlnutos

j

f

I
-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE •• IlRó CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" DL4. 3 DE ABRJ,L FORMIDAVEL "siOlRl1:" INTITU
LADA "ENTRE o- q;U E O MAR" •. GRANDE NÚMERO DE SURPREZAS •• SALÃO DECORAD,O EM ESIII:O;L,·'�ÚMEROSDA ORQPESTRA JUVENIL ,DE FLORIANQPOLIS •• MESAS A CR$ 30,00 NA RELOJOARIA MQRITZr A ��,Rl,��} .DE ,SE-

-v- --'o". tUNDA·FEIRA, DIA 29. "r "'-�f\l'
Cnrla AietrtPI) IUanll
5Q, CONGRESSo.;- EUCARISTIC(}

.!NACIO�NL .

Na qualidade ),. Presidente da

Comissão Arquidiçccsana do [)"
Congresso Eucaristico Nacional a

lodos os fieis e d mais interessados
que o mesmo se ,realizará de 2S a:

31 de Outubro do cor-rente ano, na.

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

des de viagem, enft0 'tJutras,· di- f�

necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Macha.d'O-B,ensa1Ude S. A.,
com quatro tipo 'de perlgrinaçãor
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, e�calando em

todos os Estados; b) uma em navio.
especialmente fretado, � conduzin
do exclusivamente peregrinosj c}
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "oní

bus", através do Paraná e Santa:
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacíonal, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fiei5

proferir 'Outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que 1).

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpolís, t de M�rço de 1948

Conego Fr�dericÓ Hobold - P�si
d.ente da O. A .

Seu processo de neturalizaçâe
ainda não foi despachado?

lDoisI.·

(
uodos-duas politicas

Escreva sem demora ao Escrítorío Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações: Esse Es
oritorto se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério ti:1
Justiça o que neçessarío for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certídão de nascimento e de
'casamento de qUafCJ,uer parte do Pa íz,

.,

.

(s. I. P. ) -'A última decisão tomada pelos russos na Alemanha.
veio uma vez mais afirmar que estamos divididos em duas fac�:õ0�
distintas: Ocidente e Oriente, Democracia e Comunismo. Já não exis
te mais qualquer dúvida de que caminhamos para um nrcoipicio, pai ..
milhando caminhos tortuosos e difíceis de -SE'Ti'n1 vencidos, Muito 1'1"

rat-am àqueles que afirmaram ser possível uma união entre a i] ii;1-
durá proletária da Russia, e as Democracias rio Ocidente. Os l'US,Oê

181to não qu izeram, pois, ao invéz, de adotarem uma politica de búa
vontade fraternidade com o Ocidente, pl'Me'1'i1'am colocar-se na of'en-

:-1·_
..

··-.·1"·4····
....

e-a·x·-e
..

·

..

�
..

-\:1·a
..

t·-a·-g·-�·-eerv�.�ço de LAVA'--Ç-Ã'-o"-e-P--o'''lim'--ento
síva, procurando, pd'r meios ilegais, conquistar a supremacia no

D· I b estrangeiro, pelo unico beneficio ele sua ideologia politica. Hoje, exis-
a. '�m 6 r'& te uma 'f'rontelea distinta entre duas, enormes facções do' povo: a

� 9 � . " última conquista soviética processar-se .. á certamente na Filanclia, onde'
os primeros preparativos já foram f,e1tos. Desde o fim da última guer-
ra , que se poderia 86venn' que chegariam os .a esta ponte: a C0l1l1Ui'3"
ta do governo livre polonês exilado em Londres, não foi feita ox ..

�----'---'----l clusivarnente pelos russ?s,: infelizme.I1_te, ta�bém, f0IT.'l0s os. c�lpado�
. { pOIS apoiamos um "comité de libertação", cUJO pr-imeiro objetivo, 101

Empr'esa Sul Oeste LI-m'BI'.ada! e�;�e�;��a��S C�i�l�rO d�� l��(SrOa�� �:J\��r��5'fi�er��ó��r�g;on3�je�Ta(���
,

.

..
/
.'

.

� contar com largos ter-ritórios vizinhos da Russda, que foram anexados
tt

'

á r-evelia ao seu território. E o resultado mais comovedor de todo este
,

drama, é o sofrimento que se depara para a. humanidade, com a imi-
nência de uma terceira guerra mundial, não poderão existír ao mes-
mo tempo, liberdade e escravidão, cristianismo c paganismo. Uma

Retiro e dessas forças corr-entes, terá de vencer, e vencerá o mais forte! O",
russos estão de posse de um forrnidavél poderio humano, dispondo

O horas da por outro lado, de um vasto corpo de cientista alemães, comprovados
organizadores do poderio bélico alemão,

Todos estes elementos, coadjuvados por outros de Importância
igual, 'nos 'darão idéia do inimigo que ternos na nossa frente: eneou
tramo-nos do lado da compresão da liberdade- e do cri lian.ismo; elo
outro, é a ditadura, a escravídão ,e (J paganismo; aqui temos a demo-
perfeitamente diferentes, com politica diversas e governos desiguais.
cracia, e lá o comunlsmo férreo; estamos ern dois mundos distintos,
Sórnente há uma solução para a humanidade; ou será liberdade, ou
eternamente escravizada.

Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom

Yice-VQrsa.
,SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às

manhã.
.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã,
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 - Florianópolis - Fone t.43t.

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna -:. Santa Catarina - Brasil

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

Cae

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

'É indicado nos casos dc fraque-
za, palidez, magreza e fastio, por
que em sua fórmula entram subs
tâncias tais como Vanadato de só

dio, Licitina, Glíccrof'osfatos, pep
sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastcnias. Vanadi'Ol, é

ind�cado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe-
cida pelos grantJes m&Iicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

'. • • • •• ., •••• � • • • • • •• 11 ......

EsfâJlheio
_. ..-..._.-.r-

Rio, 30 (A. :.'l'.) - Pelos pronun
ciamentos dos srs, José Amér icn e

Prado Kclly, através da imprensa
e da tribuna da câmara, consta
tou-se que o hrigndeiro Eduarda
Gomes está inteiramente á mar

gem do caso de São Paulo, não
tendo sido consultado nem dado
opinião sôbre o mesmo, nem pelos'
líderes da UDN nacional ou pau
lista.

.,

............ " ........ t .. .. .. .. .. .. • • • ... • .........

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audiç"5es da.

zya .. 61adio Difusora 'de Laguna.

A ElIvIPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

VENDE-SE" Avisa aos S811S ]lIi1rladores de titulos já integralisados ou sorteados
de acôrdo com o decreto ler' n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir..se
ao escritor centra] de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt. (Edificio
!Amélia Neto). ....__ ._ _ _- _ .. __ _._--_ _ _.__ .__ .._._ - __._ .. _._ _._ _-

� � Uma otima proptieqade.
contendo 2 casas, ú,arage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima.

do na FJ'r'macia Pilar 'ou em

Cambirs/a com Raul .SeU •

JEmptegue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catar:nenses

Adquira ações da «C I T A L"
Transportes Aéreos S. A·

. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . , .. " ..

Vende·se a rua Conselheiro
Mafra n.o' 116

T·r..a..t..a....l'- cõm. Albino Zome1"•

.I
,

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

Casas proprias
Rio, 30 (A. N.) - Encontra-f' r:l

,Rio uma (j'órnissão de portu,)'iEls
sanLislas que veio convidar a "lU
tas autoridades para assistil'e..�J a'
lançamento da pedra

functame�aIdas casas próprias que serão c ns
lnüdas pela C.AB dE' serviços u

blicos de Santos, A comissão �fOi.recebida em audiência eS11ecial ,v"

lo Ministro do Trabalho.

Capital CR$ lO.QOO.OOO,OO, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: 1" 4G% - 21 40% - 35 20%
Procure hoje mesmo o Agente da "CITALq em sua cidade e de lha dará meihlEe:.. �wl.lrecim;a:.·tos.

1

)
Rio, 30 (A. N.) - Os go\'cmad.-,

res do Ceará e Alagoas comllnic�..

ram ao sr. Pereira Lira, pl'és'jãerl
le do segnndo cOLÍgresso brasileil'Í'

I dp admillisti>ação, que se farão re�

I presentar no referido conclave.

I
..

"",':'
c_., ., ..

".
'

...Peri11i1 dlkm'!!s'&;:óllAl.1
...J \,; .. U .} ..... : {L�.{ã � �-�, ��1! '!J

1 ,Rio, 30 (A. N.) - Informa-sa
�lltori7,adamente qtle o prrfciLo d9,/i[prôi pediu demissão do cargo. ,

'. \

EnvhH�ão repre
sent(nrte�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t!!3!� �)O Fa::d��P,!e���!!'!,!�:� C�����,���gu�d�_f���a�J
'Jiciano declarou que nã 11a mais' duvidas quanto � v�tação ,de l�i do

te na séde do Democrata Clube a I
irDpeachemenL contra o �l' Adernar de Barros, pOIS para isso Jú te- "

. _ '.' .

'

!

mos maior-la" - lCJ"'iJinüll o entrevistado. anunciada reumao da Dii etoría e,
_ dos demais componentes do Teatro

Jamaí � deseí !l_'ram ��. !.uerra
do Estudante sendo tomadas díver-

fj.)J "J� tQ1
C1i'

sas deliberações relativas as próxi-:
Washinton, 30 (DF) O Pres." Trumann declarou que os E. Uni- mas atividades daquela agremiação.

dos viveriam em paz com quaisquer nações' uma vez que "as llher- Entre outras cousas ficou asseri-

,dades em quaisquer paises não fossem destruídas". Falando ontem
"á noite nesta capital perante uma cornpata audíencia de gregos e ar1li!

!'icanos, 'I'rurnann acrescentou: "Este pais não deseja a guerra 1'0-
rem existem condições piores que a guerra encerradas na palavra
,>esccravicliiü" .

Rue Felippe Schmidt 48

Declaração
A "Protetora" Cia. de Seguros Contra Aordentes do Trabalho, co

munica aos seus amigos e segurados a promoção de seu antigo superin
tendente neste Estado sr. Alfredo AlteIllbernd para idênticas funções
.na Capital da República.

Comunica também que para substitui-lo foi nomeado' o sr. Sadu
'Rc,hmidt, na pessoa do, qual espera continuar merecendo a mesma pre
'fel'ência que sempre foi dispensada ao seu antecessor.

Florianópolis, 30 de março de 191.8.

Agencia Geral para 8tH. Catarina
O Teatro do Estudante está con- Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

'

vidando todas as distintas senhori- Caixa Postõl. 69 - TeL "Protectora- - FLORIANOPOLIS

Viú\'a, f'ilhos, noras, gem'o�í�:t�s d��au�o:o :!:Cles Scllmidt, �a:rt�;i;:�nsd�:S::P��g���:ei�::1
S h J

-

.

-eonvidam aos parentes f! pessoas amigas para assistirem a missa que co�o aos conjuntos musicais: para Ii Irmandade d··o".' eu or esuspor n lma do seu Inesquecível espôso, pai, sogro e avô mandam cele- se inscreverem no programa, o que, "

,

hrar dia 5 á 7 horas no altar do S. Coração de Jesus na Catedral Metro-
. olitana. poderão fazer todos os dias ás 19

�o���i�����d�:��!.�ilseUR;i�j-��;i� hO'p��;�o�:�be_ dos Passos- e Hospital
ministro da Grã-Bretanha e o pre-

.

de JUGEND & FILHO
'nüc)' da Afr ica do Sul acabam de

d C Ad dtrocar mensagens, em seguida a; COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
. •

e
.

ar I a" erel ificação do acôr-do financeircl REEMBOLSO POSTAL .

1)e10 11al'lamenlo daquele domínio. ,

O acôrdo consiste de um smprés-]
"timo á Grü-Bretanna em ouro, nel'valor de 80 milhões de libras es-,
l�rlinas. O premier Attlee, a êsse]
'respeito, escreveu que "o govêl'ncj
,e o povo elo Reino Unido apreciam,
-sobremodo o verdadeiro auxitior I
matet-ial qu e 8e1'(' proporcionado:
]lelo eruprésf irno. 1

Estimam ainda mais' a 'amizadel.sinccra-« a cooperação entre nos

_:50S dois países, das quais o convê-I.nio é urna pro\'\ evidente. Numa,
-ocasião em que todo o mundo en-I
frenta as ma is formidáveis tare
fas, constií.ui, na verdade, um c1e-(menta de sa li:::façilo e existência!-desse

C.Tllendimenl.O
intimo

entreI-nós".
Em su a r-esposta, disse o mare

.chal Emuls : "Não há duvida, co- i
mo. dizeis que o empréstimo e o ..

.acórdu
í

inaneelru I rarão grande::!
benelTcios pa ['[1, a.mIJos os países 1

Mas, o qlle de�eja salientaI', em �
eôre:;, em nome da Africa, do Su{,

él:;'0 espirilo de bôa yontade que.
fun�

,-<lamentou o a('tlrdo e nosso dp�e.lc
-de cooperar com

.

o Reino' Unidc I-'Com slIlcera amlzade em suas

atuais dificuldades financeir,as:', O" ••••••aa.IiI.. III...UEllb............................... b t
.

Alé d l't d 'd' tgeneo e car ogeneD e1'ap1a. m os Cl os e In Igen es, aproxima-
espirita oi'orle rio povo bntalllco 1 .....__..... "'.. ....

\'encerá essa erise.
Conforta e inspir:l. conf.iança, po

rém, o conheci.menlo de que seus

':amigos MI ão a seu lado nessa

·emCl'@êllcla que não se limita ao

Heiuo Cnitdo, mas que inLel'eSSa de
.
maneira' viLar a muitos outros paí
:.ses, e, dj)lUt. \J modo, a todo •

mundo". _o:

VESTIR-SE COM (ONFORTO
APROCURE

alfaiataria
E ELECiANCIA 1

tado que na próxima semana o Tea
t1'O do Estudante oferecerá ao publi
co no salão de festas do Democrata i

Clube, .. a desopilante comédia

"AjMulher do meu tio" - em 3 go
zadissimos átos, e mais um su rpre
endente programa de variedades, no

qual tomará parte o aplaudido con

junto vocal "Os' três cavalheiros",

ello
Ficou tambem resolvido que o

Teatro do Estudante iniciará a rea

lização de magnificas festas litero

musicais, denominadas "Congressos
de Musas" em cuja programação
haverá numeras de canto, numeros
de musica, bailados, declamação,
conjuntos musicais, gaítínhas de

boca acordeonas, desafio ao violão,
esqu�tches e outras atrações.
Serão noitadas das mais inte

ressantes, que farão a delicia da

assistência, e proporcionarão ao pu
blico encantadoras horas de recreá-

com numeros especiais.

__.., ..,'._ ...........',. ,.._....n ..._, ....�" , _ ção artistica.

[DelVOES SCHMIDT

Bronze fosforosa i
t tieutos, Caixas, Repartições, etc.

Telas de seda . a Suissas -_ largura j l'2 cms. i No chamado e escolha do médico a'SsisLenLe é atendida com rigôr,

I todas malhas. t apre ferencia do conlribuinte.

Latão e galvanisado: - pronta entrega.!

II MARIO SCHAEFER·- Caixa Postal 5756 l (\parelhos
i TsJegremas " MARIELY • S. Paulo I Chle[rUJt.�or8f'cos
---------.•-----------------...----\

I
Tsrnos poro darnenatraçõ&s '.:lpa-

I I relhos parI] einemn -de 16rnm por-'NNTURARIA'

I
Empregue bem o seu d,JnlHh tdil. 35rnm portct; 1, IHm'Ü·porta-

11 ÚCRUZEIRO" Tira- ro, comprando a�ões do "Colé til e 35mm peso do (fixo) vindell di'
dentes, 4:1:. gio Barrig'a-Verde". l'étOtT'H\b dúdábrico, Infounapõe.,

!lu.:. General B�hncourt N. 67

1 G:�:;':-:s.nhor.
I pa.ticipo.rt'. COi Beua parentca

1 elevado!' \lVAYNE para automoveis � e am;go ... o nClllcimento de

___2_1_tO_�_Jr_,G_Q_�.u__t_n_:_r_�_a_3_1_:_:_:_re_l_a_d_Q_'� � III',! C_A;�:Sfill-;OSÉPrateleiras, balcões etc ...

Trotar na GAHAG E D E L A M B E R T Fpolis .. 17 de Março dG 948

.iJ .......c;:::a��tIY-T.JIi'!;iI'���...

1Jt fliltrlvlfo. tl�PáeiJla.
ADVOGADO· CONTABILJSTA

CIVEL E COMERCIAL

CONST'TUIÇÃO DE SOCIEDADES

CONTA�ILlDADE GERAL

FLORIANOPOLIS-S,C,

ALV-,\RO MILLElv DA """"1'SILVEIRA.
ADVOGADO

MARIO CLIMACO DA
SIl. V.4 t

�ONTADOR �

CaU'iOIl Cí'lei.. e Comerciais. �
Contratoli, Distrc.toil, etc.

IEerviçolJ da ContCibilidade
:

,

em g'arol.
. � Ctflxa POilltal, lOS

'"t 11 Florianópolis -- S. Catarina.
• • I
�����Al'!'&�����'l.�J

Faça seu pl!d�do por carta ou telegrama e ""igue
sômente quando receber.

•

�

��laftlJ'ltWlu
J] doOLNAR

fifJ!! É A SEGUNDA VOZ

4_., \; ��
DA MUlH&:R

) .Conserve li eloquência dos

seus olhos, livrando-os dos

� . ,
riscos da irritação, verme-

) I';
G) thrdáo. embaciamento. AI, r'II r
') ,guinas gOl.hS diarras de

LAVOLHO restaurarão 8

saúde. ú brilho e a vivaci

dade dos seus olhos. (-

aw,.�ON?ARfOS DA P'ÃTRIA ""'0 G8 • .... ANDAR

I.1AIXA�ae .�6140'.�.. .ttOtmrOfMt

---

N. 16 c-s 2S0.OO N, 27 c-s 350,00
Sui.sa roo.rco. Mila, montado Re1ogio lui..o com pu'.eira d.
em 6 rubi.. Moatradore. de mQurial plcswtico. 6 rubi.,
di,.-erIlQ. corei. Caixa de níquel � Folheado em ouro.

N 16-A cr$ 25000 N 21-,A cr$ 510.00
O mumo com v.i,dro gro".o. O meamo' com 15 rubis I v,dro

Marca Wellgo grCIllO moderno,
No,,,ol relógio. .ao Qcompoa.hado. dOI respectivo. certificado.

da garantia. ,

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENVIAMOS 'GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba·. Pl'aço Tiradentee. 26C -- Paraná

Télas de
Telas brcnze· fosforosa" (largura 91. cms) .

malhas 6° - 80 -, 100 - 120 � 160 200,

Hedicos de plentêo

S6

Cada dia será escalado um médico para socorro aos indigent-es

cujas operações obedecerão ao rodisio entre os cirurgiões de' sobrea

viso: Drs. Newtom Ávila, Oswaldo Rosario; Roldão Consoui c João

Araújo.

Com a nova distribuição dos serviços pejos diversos especialis

Las, ainda mais eficientes iicarão as modelares instalações todas em

funcionamento. taes como. Cirurzia geral, da tíroide e simpatíco,

Negocio de
'" -

OCaSl00

uro-proctologica, infantil, ortopedíea (mesa ortopedíca com controle

pelo fluoroscopio), .círurgta da vesícula e' gastro-íntestína.l g ineco

logica, broncoscopíca, oto-rtno-larnígologtca, fisio terapia em geral,

radio-ciiagnosti,co, raaÍolerapia e radium, ,eI'ectro-coagulação ,e bisturi
,

.

eletrico, banho suda, laboratorio clinico, iests ale'rgicos, metabolismo

basal, tubagem duodenal {lo colangiolrl'afia operatoria, histero-salpln·.

gografias, anestesia pelos gazes, transfusão cJ.e sangue e palasma, oxiu

cIamente tr,ezenLos, o Hospital dispõe de esplendidas {nstalacões para

contribuintes, da 3a• classe ,ao apartamento de luxo, onde n;1ais de doze

conceituados profissionaes inLernam ,os clientes particulares e de lus-

Cfll o.TAR INENSl

DE TRANSPORTES'AÉREOS lTDA

Café Otto -trQ,duz qualida.de!
Peça-o 00 seu fornecedor.

NÃO ESQ U E ç A!

I
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais da

cidade para lavar, passar e tingil.'l

'pelo sistema suíço.
R. Tirade,ntes 44 - Fone 1022.

..... � •• �. •• 11
...

S�l�' ;rt>rno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Cül'r.petente

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dois joiadores .

gauchOS' contrata�os p'eto fiuueirense
�������--�������������������������������������--

_ Podem� �furnllir com abs�u� ��l ainda e�a smnana, por �a

t segurança que o Figueirense acaba aérea, sendo pensamento da direto

de contratar dois magnificas ria do Figueirense fazê-los extreiae

"players" ganchos para o seu es- rium embate de grande írnportancia,
quadrão profissional: Cecilia, mé- possivelmente frente ao Cor-itiha,

dio direito que defendia as cores bi-campeão paranaense, que recen

do Cruzeiro e o médio esquerdo temente abateu espetacularmente
Gastão, antigo defensor do Renner'los famosos conjuntos do Olaria, do

Ambos deverão chegar a esta ca- Rio' e do Atlético Mineiro.
Direção de PEDRO P-AULO MACHADO

oacODt�'

Grande companhia cotari
Z1en.e, que .,tá aumentando
aeu quadro 'd. funcionarioa,
precizQ d.. dual la), �""oa.

de ornho. oa .e;;;1)'i�

e

I
Em ..

mais uma Ccrinítansempolgante pugna iuterestadual 'bater .. se-ão novamente

'"

.w.'Y......... Pertoalegrense e Pula Ramos,
O Cor-íntians

_

Porto Alegrense, u�n I
entre os seus esquadrões, marcan- médio Joãozinho, ladeado por dois os médios Ivan, Chocolate e Mine- i Paula Ramos: Tatú, Chinês e Kat

dos clubes ,J1<U� P?derosos
_

do RIO
I d?-o, par? a tarele de l�oje, com ini-I

médios inteligentes e eficazes; a za- la, formando a linha média mais cipis ; Minela, Chocolate e Iv:>�;:,
Grande do Sul I eal�za prcse-ntem,en-, ela as 16 horas, em disputa de va- ga bem constituida pelo intelignte sólida do Estado; os zagueiros Chi- Bentevi, Carioni, Nicácio, FOJ'ne

te uma de _suas maiores e

pro;el.to-! Iioso troféu oferecido pelo Govêr- Délcio e o hercúleo Sordi; Cláudio, nês e Katcipis, de grande poder de- rolli e Mandico.
sas excursoes, tendo como objetive no do Estado, em homenagem ao' no arco fará as delicias da assis- fensivo e os dianteiros Fornerolli .

atingir São Paulo, onde enfrentará

I
governador Aderbal Ramos da Sil-! tência �om suas intervenções f'ir- 'Casioni Mandico Nicácio e a nov� Com. inicio ás 14 horas prclíarão.

f t" "d h
.

• , "

o or ,e. o?z_e , o. �eu om?msmo; va, a quem o nosso desporto deve- t mes � elegantes; o extrema Jerôni- aquisição do, clube: Bentevi, que, como partida preliminar, os qua-

��n retríbulçâo a visita que este lhe lhe inestimáveis serviços. Imo, antigo defensor do Corirrtlans desta vez, mais familiarizado com o dros do Botafogo e Flamengo, for
fizera no ano pass�do. Teremos, portanto, Um espetáculo' Paulista; o "mignon" meia Motorzí- ambiente e o conjunto procurará' mados por torcedores dos dois cIu-

Efi(�u�into os paulistas agu�r�a� a gigantesco na tarde de hoje, a qual nho, excelente construtor de ofensí- mostrar as suas reais qualidades. l bes cariocas.
sua VISlt�, o clube gaucho rra di�- está destinada a alcançar o máximo vas e o oportunista Sila, comandan-, Prováveis quadros para o con-

Jlutand� Jogos. com ,os clubes
. �aIs sucesso. do o ataque corintiano. I fronte desta tarde: Vigorarão os seguintes preços:

categorízados das cidades mais im- Veremos novamente a perigosa No Paula Ramos todos são conhe-' Coríntians: Cláudio, Délc.io e 80r- Cadeira, Cr$ 20,00; Arquibancada.

portantes.. .. .

ala esquerda Segura - Mário An- cidos do publico. Teremos o agilis-' di; Armando, Joãozinho e Sangui- Cr$ 10,00; Geral, Cr$ 5,00 e críae-

�ossa Capital Ja. �OI cont��p!a- drade que tantos aplausos mereceu simo Tatú, o guardião que gosa de neti; Jerônimo, Motorzinho, SUa, ças e militares não graduados, Cr$
da com. d�as magnificas exibições da asslstêncía ; o soberbo centro- maior prestigio em Santa Catarína; Segura e Mário Andra-de. 14,00.
dos corintíanos.
Na partida-extréia, o clube da DOMINGOS VOLTOU AO BANGú THOMAS CHAVES CABRAL O AM:ÉRICA CONTINUA LUTAW-ltE;:; D.E BOX

terra dos pampas sobrepujou facil- DEPOIS DE 17 ANOS DE Aniversariou-se domingo ultim,o _

VENCENDO
,. tRiO, 31 (A. N,) - Noticia-se que;

mente o esquadrão do Figueirense AUS:eNCIA o sr. Thomas' Chaves Cabral, prr- QUIto, 30 (U. P.) - O América, seguirá breve para os Estados Uni-

e na segunda, realizada domingo ul- Rio, 30 ,V. A.) _ O grande "Es- meiro mandatário do Figueircnse-ej do Rio ve« ..... ') ante-ontem o sele- dos, o empresário Rafael Einkets

tirn, conseguiu manter sua ínven- tádio Proletário", praça de Espor- F. C. c pessoa iargamente conceí- cionado du l':quador, pela conta- teiu, para contratar novos lutado-e -"

cibilidade empatando com o poten- tes do. Bangú, de recente constru- tuada nos meios desportistas do Es- gem de 3 a 1, golos de Maneca (2) d�segJ�-�eo 'tol��e�10mdâo�U\�taàl;::;
te "team" do Paula Ramos, campeão ção no bairro "Maria Bonita" fOi'l tado. f e Jorginho (1) e Gavillan, pelos q��e será co�Lratado é primo de

da cidade, cotejo êsse (rue foi o mais unte-�ntem, inaugurado com ..� jogo
. Graças. a s�a adminis�r�ção pro- equato:ianos. .

I Carnera, ex-campeão mundial de

renhido e sensacional dos prélios Bangu x Flamengo. Um publico dos fíena e Inteligente, o distinto

es-,
D0l11111go, o clube carroca despe- box.

interestaduais já realizados aqui. mais numerosos -e entusiásticos 10- portista deu novos rumos ao clube dír-se-á, enfrentando o Emelec, I ,. ,

O Cor,inUans fez jú� .

á adm�ração tou as a�omoda�õ:s b�s.tànte arn- a�vi-�egr.o que caminha com rapí- campeão do Pais e que re.cente-··
••....... , .. ' , -

do publico pelo seu ótimo estilo

d'el plas
do novo estádio carioca, fazen- dez Incr-ível para o progresso c' mente tomou parte no Torneio dos JOGOS DE AMADORES

jogo, vistoso sob todos os aspéctos, do com que a arrecadação assumis- prestigio no "soccer" estadual. Campeões, em Santiago do Chile. Rio, 31 (A. N.) - Os srs. Fer-

enquanto o Paula Ramos portou-se se a vultosa quantia de Cr$ .....• Emõora com atrazo, enviamos- Até o presente momento, contí- nando Loreti Junior e Luiz Vi-

com bravura incomum durante todo' 177.282,00. lhe cumprimentos. nua invicto o América em sua gira nnaes foram nomeados chete e.

o transcursô da contenda, o quel Além do natural atrativo da
T RIOSA S-BRE pela Colombia e Equador, tendo fécnico respectivamente da dele-

11' bem rc-l
í -

do "Estádio Proletá- CAMBRIDGE VI O o
id t d t tid gação da F,MP que irá a São Pau-

, te garantiu o empate que em rc- mauguraçao '0RD
venci o o as as se e 'par i as em lo disputar jogos com os amadores

fletiu no "placard", dado o equili- rio", havia grande interesse do
.

OXF
I' d

que tomou parte. de.-Football daquele Estado.
. 'b

'

'I AlImentados com elte e vaca
brIO de forças. publico pelo em aI-e, pOIS 38sllla a-

. O (U P) 1\-1 A uarni-
Afi111 de brindar a torcida fIo- va o jogo de ontem o retorno de

_

Londl e� .. ,3
.'

•• g
"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18." ...

., '

b D' d G' B
. '! çao de C3l1'Ipndge venceu a ",uar-

rIanópohtana com maIS H.m em ate ommgos a Ula ao angu, apos -

'- 'f I'"
- , • '

'
I. I mçao de Ox ord nas c aSSlcas re-

R
·

t d D· Ide grandes proporçoes, 100°_lc, repIe- uma ausencJa de 1.7 anos, uem co-
.

.

. , . . "

egl's, r-'os '�__ lP 0111aS.
, I '_ I gatas umversItarlBs anuaIS, o malDI' �

to de lances emOCIOnantes capaz de! mo a apresenlaçao dos novos va 0- �. '

d
'

• . \ ' aconteCImento esporhvo o ano na I A V I SOS
fazer estremecer as depelndenclas res do quadro rubro-negro. _

da praça de desportos da rua Bo- O Bangú, entretanto, fazendo Gra-Bretanha.
'lh

DIPLOMADOS POR ESCOLÁS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

, ,. I d
-. l' -t 1 d' t Centenas de llU ares de londri- d'O Projeto 52:1. .BI�7. deverão reQuerer a validação dos seu'S diplomlls

camva os responsavels pe os OlS praça ('e mL1l o en en ll11en o e, cn- ,

. - no prazn ,.Ie -90 dias.,
•
.,' 'I nos tomaram pOSiçao uas margens oU lt

clube alvI-rubro-negros assenta- UlS13S1l10, eOJlJ um Dommgos da .'
,

d 4'
DIPLOllIADOS POR ESCOLAS LrvRES: (Comércio) - Nos tCr-

ram a realização de novo embate Guia ple,no de energias e de técni-I do TamIsa, num perc;�rsod
e .��-- mos do Proj-e-tú 520/4.7, poderã,o registrar os seus diplomas.

•

ca e com uma dianteira bastante, lhas e um quarto, a Im e_as.SiS 1- REGIST!,-OS DE PI!-0F�SSORES: .D��erão requerer a substiutiçãer-
DIRCEU GOMES NOMEADO DI- . . -,

.
"

I
rem à 94a prova anual, realIzada dos s-eus regIstros proVlsórlOS por ddlllltIVOS.

RETOR DO DEPARTAMENTO, DE
pOSItIva, nao teve duvI�as em aba-

em meio de uma atmosfera' carnava- PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parec-el' 22t

FUTEBOL PROFISSIONAL DO
ter o Flamengo, pelo dIlatado ,esco-· do Consultor Jurf.-1i{)o, podam registrar os seus diplomas.
rc de 4 a 2. Os tentos do Bangú fO_,lesca. . _

.
DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.

FIGUEIRENSE ram conquistados por Joel Moacir A guarmçao de CambrIdge ve�- TRA�AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

A que a nossa reportagem conse- I' M 't M' .

O' ceu a prova com o tempo de 17 11U· BUII.EAU lJNlVERBITARIO

F.
,enezes e, novam.en e oaClr. s, nutos e 60 se"undos _ estabelecen- Av. Alte. Barroso, ii, to àndar - Caioca Postal 3_932 Rio

guiu apurar, a diretoria do Iguei- fI t f b "

-

contrastes amenguiS as oram oral
d Direqão do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

rense criou o seu Departamento de
de Zizinho e Grfu1go. I 4<? novo recor e.

. ,

Futebol Profissional, nomeando di� Ad' t
O recorde anterIor tambem per- .:MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA.

retor o estimado esportista Dirceu s, tuas eqUti?te� � uarBanA1NcGoU� a,' tenda à Universidade de Cambrid-I QUINTA ZONA AEREA
segUIn e cons I Ulçao: -. . 1934 DE TO B É

Gomes, o qual já está em franca O I d D' d G' N ge e. fora estabelecIdo em , S . ASE A REA DE
r an o, ommgos a Tlua e 0- I •

atividade, tendo já providênciado a .

S I Ed d P' 1 I
com 18 m111utos e 9 segundos. FLORIANóPOLIS

guelra; u a, uar o e mgue 3,; . - U"d d d
vinda de dois excelentes médios A 1 M

.

I J 1 M '1 IDI A gUármçao da IverSI a e e O Comandante do DestO da Base
, mara , oaCIr " oe, • oaCI,. .

b
gauchos para reforçar o conjunto Z· h FLAMENGO D r M' I Oxford fOl derrotada por cmco ar- Aérea de Florianópolis, Avisa aos

,

e ezm o. T - o 1, 1�1 candidatos à matricula E 1
alvr-negro., guel e Norival; Biguá, Brias e Jai-' cos'. . , .

na 'sco a

Pessoa de confiança no seio da . L" I Z·.· h D" I I Essa fOI a segunda vItona COllse- de Aeronáutica que, no dia 3 de
me, UiZlnlO, �IZIn o, Ul,a,. ,

d U' '1 d d C Ab'l
,.

f' I'

Ifamilia alvi-ne"'ra e muito

benquiS-, G
'

H '1' I cuhva a ,nlversH a e e am- I"i proxlmo, ara rea Izar nesta
,

'" nncro e elo.. .

-',to entre os esportistas ,o sr Dirceu P "'I' .

t
.

. brIdge. Umdade a prtlva de seleçao, para 'a
" re 111l1narmen e Jogaram as eqUl-! ' _

.. ",'
(lomes saberá estamos certos, CU111- d _' t d B

'

d
A guarmçao vencedora alimen-I

referida Escola.
pes e aspiran es o angu e o ,

' . ,-' -::==============
prir a espinhosa tarefa que em boa V -d G A' d b ! ton-se com leIte de vaca nos uIh- NOTA - A c.onduçao largara do ..

I
asco a ama. in a nesse em a-, .

d 'd T' h l\1f
••

l' 750 h POLYPHEN110ra lhe foi confiada . , ., b ,mos dIas, ten o mesmo traZ! o

umal
rapIc 'e 'Ülnlcipa as, oras. OL" te a vItorra sornu para os su ur- r '

' '" b' 1 t d d 3 vaca, a frm ele ter assegurado o for- (as.) Ary Lopes Buono, Asp. Av.
oi

-o CORINTIANS REALIZARA DOIS
anos, pe o aper a o escore e

necimento de �eite durante os trei- - Ajudante. O Desinfetante da atualidade
-JOGOS EM JOINVILE

x 2.
• _ .. , •.• .

_ .' no.s, já que este alimento está :ra- ••••.••• •..•••..•• . .....•.

,

h fi' Terror dos mielobios, óchs.se
Palestrado com o chefe da dele- ,PA.RA ASSISTIR OS JonOS cionado na Grã-Bretan a, DvENÇAS N,EBT�".J..b

, à venda ne.t" pr"lç'l
-gação do Corintians Pôrto Alegren- Porto. Alegre, 3 (A, N,) - Desta . _ ,",

-
, ,.,.... {�m Oi! iI!"ll>!f.r'IIIUO. dl:!! lICdid$'

"se era nesta capital realizando capital ei'ti'io seguindo por tOdaSI GREVE D.E,., ArI1BITIRO-S ��je. \1" doén�'!l Dcnrua, tIIllU'id Pedidrll '" ], MARTINS &
,

as vias para MontevHléo 'carava- BurIlOS Ail'es, 31 (U. P.) - A !7>it:!.fI:Il1l! 6l!!1 telllJIIl}, do 'lllly.le:t1 '!)4'f SILVA. Ru� ]0ã� Pinto, 16

,u�a. temporada, a no�a reportagem! nas de despo.rList�s que vfí.o assis-, chegada aqui d coioIs árbiLrDs i11- l'!.fi;3\l5.1f!:nt� r('l�H�.ijiá ...@u;. O e?i�r;,d�i Caixa Posta! n·. 332
'fOI mformada que apos o encontro, til" o campeonato sul americano de' p:leses, crmrl'atarlos pelos centros �:t;;t>IJl, tl,,,to!) ,iJ� Inorinelll. floi ���,

••••••••••••••• • ••••••••••.••••••

de hoje com o Paula Ramos o grê-' remo e os jog'o.s da Copa Rio Brall-: futebolisLicos argelltin:'�, pro."\'o- ;:r�!ID.;iif'l!T "II huUvf�llQ� .febd", ".

-mio gaucho em demanda a São Pau- co. Segundo os cálculos, seg-uirão cou uma cl'Íse nos cil'Cl do!' le foot- '.<-- <!'$lft>"!"m!41:ui� () g;!jlr.'11�1lI l{lt

I P t 'I 'd d'
,,' f ', ... '!t�! de DGt'Ji(1UI liUlllt&im qi!",�<

10 realizará dois jogos em Join�le c e .01' o h _egre e Cl a, es

prOXlll1as,
halI profisslOnal arg'enüna, Jus,a- �e •• .AlIlb.lúórltl>, ",ue �!(ll'!�", ",.,.'"

,
" ,

'
para a caTlltal uruguaia malS de menle quando faTIa meIlOS dum:;; ..."

�endo o prImeIro no sábado, frente cinco mil pessoas. Em COllseqllfm- semana para começa.r a temporada }l!;:f�me�ta "'II ;il'l«ti1!tlW 1l."Q� h

-ao Caxias e o segundo no dia se- cia desse movimento ex !.nlOrrliná- deste ano. É possivel também que
�"'..,.�. lU Uli,!!Ií U_ª",lH' '" ",1",.

guinte, quando enfrentará o forte rio o Consulado Uruguaio esLú en-! se não rôr enêontl'ada uma solução O CrÉdito M-;;t�;-Pr;di�i-:-�-f�re'
"team" do América campeão cata- carregado de_frab:llho para ��rn-l' os árb

..

-ltros da I-iga meno.r tamb,'m C3 aoa teu8 os.ociadc6 o rol!lhOT
.

'. d 1947
' eler a todos que deseJam munn--�e ent.rem e mgeevc, em sinal de su- -olnnc. no melhor sort�io, po:.:' Cr$

TlnellSe e . de passa-portes, , Iidarieclade. 5.00 rrenloit.

Opor .unidade

Jnformaçõe. à Rua Vi.oonde
de Ouro Proto 13 I dos 9 à.
128 dos 14 às 17 horas.
J

Moça sabendo cortar ofete-
ce seus serviços para costu
rBr nas residencias,

Cartas para Irene Maria
Ferreira aos cuid61dos de Os
mar Meira, I(UéJ. La ;es

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Polydoro S. Thiago
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI,INICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe ..

cialmente do coração
.Doenças da tiroide

'

e demais glândulas
internas

NEUROTERAPIA - ELECTRO·
CARMOGRAFIA - :l\1ETABOLIS·

MO BASAL,
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer bora,

inclusive durante a noite;
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
'Residência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico·cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinicá
Consnltório: Felipe Schnfidt, 8 �

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

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

-Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 As
'iS hrs. Residência: Rua Blumeuau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhausen
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812
---_ . ........_,.-=��---

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
- Sobrada - Telefone 1.461

Re.idência - Rua Sete de Setembro
Edifício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

TINTUR.ARtL\ CRUZEIRO

\ I Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA' CIo
RURGA -- MOU:STIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirai-

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Va"ricocelc, hidra

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa i
Paraiso). Telef. 1.598 .

J'Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Tele!. M. 764

---,------, ,--- -----

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

do Brasil)
Médico por concurso da. Assistên
cia a Psico;;latas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Mauicômío Judiciário

da Capital Federal
Ex-intE:rno da �allta Casa de ]\{i
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA'-,- DOENÇAS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208_
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732 •

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias _:

.. Doenças dos intestinos, réto, anua C'
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho,

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:"
Vidal Ramos, n, 66 - Fone 1.667

Tiradent.es 44

LAVA IS TINGE ROUPAS
.

Reforma chopeo-
Profissional competente - Serviço rapldc e garJntidoo

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ ZOO.OOO,OO renda
urta de Iõ'], ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação .

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

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêu.ttoo JHLO LA.U8

.

Hoje e amanhl ..ri • na pnferWa
brecM udSflm II _raq.lraa - HOIll�.átl&ll - h�

mariu - Artis.. ti. ltenaella.
hra...... II! onta """&.da _ r.e01tdn. l!lIéi\U�

�
I)

I
..
•

:.
a

Atualmente, I de Cr$ 5.000,00. fi de Cr$ 650,00 9
5 de es 250.00

_. r,.. �' I!_ , " •• " � e .li 1- C> � II �. " 4;1. ti CO .,3 '" •• II •••• e 6. G" ••••• iii. G ••••••

�Iil'j{;�t&moa...� , �� 4G JmtleIM à�_
W.l���.(� .. OO'Wti, � J«l\fé>-lIl� � 48��

'1 Fe�oU�!012 d:ez�.U���:V·aL:V���os�a�37��: �.a;!10'
pedindo informações

{ Sda tambem nO!iSO agente. Estude nas horas vagas

ii
e ganhe dinheiro.

CR$Desde 300,00 a CR$
melro quadrado

500,00

Consulte- .'lOS sem compromisso

Reinisch S/I

o ,(Colégto Barriga-Verde'!

I
Se ricos quereis ficar

'

esta,' eonstruído o seu majesto- De modo facil elegal
80 prédio e necessita de SU8 Fazei hoje uma inscrição
valiosa colabomção, No Credito Mutuo Predial

• LEIAM A llE:vISTA"
O VALE DO ITAjAl

--------------------------------------------------------------�--------

mais moderna creação em
refrigerante é o

txperimente-o.
. r delicioso

,

arraIam

rdbricati� It Ca.Sil .,.. CAPIT1U,· OhQt'L"tU .e atg:n;t'1o à,'l.)I!Ji
v-!:Dita cntª&1 d. Qfsb:wram !l!utl-D ctU:n'Ç1'4:li: MA.TRIZ 4br..l

tw·

f'abricantill ;$ dilJtl'ibuidores dao afamada. can
f.CiiÕU "'DISTINTA-'. RIVET. POIll.ue um gran;
d••ól'timonto d. o('l!fsmiral., ristoadou, brinD
!lona e barato.. olgodõ••, jmariol» e QYiamentol
iJena aUa1at••• -que reoebo dilrGtement. da.

SH"�h CtiSr.e;,�C�;'k�t'lii1 do intell'iol' no ••nUdo d. ln. fall.,em 'Im.

rleJt"i�,"bp'aH&!. 4 FILIAIS em BlIamenau a, Laje••
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Conforme comunicação do Departamento de Estradas de Rodagem, foi
trafego entre lijucas e lIajaí.
Hoje no passado i .U �ç6rdo é só 3ónliQistratlvo
A data de hoje 'recorda-nos que: f Cu'RSO DO SENA(2 NO ESTREITO, do gad�, do arroz. Ressaltou, sobre,
Em 1641, Amador Bueno da Ri�i" Realiza-se hoje, ás 19,30 horas.! tudo, o entusiasmo pela cultura do

beira, promove a aclamação de D. no Grupo Escolar José Boiteux, do' trigo.
João IV, já reconhecido na Bahia, Estreito, a inauguração oficial de! Referindo-se ao sr. Warter Jobim,
Rio e Santos. UI11 Curso do SENAC e que repre- i governado' do Estado, o represen.

Em 1660, por carta de lei do prin- senta grande melhoramento. �a)'al
tante riograndense. escl�rcceu QUe

cipe-gerente, depois D. Pedro II, foi os comerciários daquele Distr-ito. ele desfruta das simpatias popula,
abolida a escravidão dos indios; A proposito recebemos atencioso i res. Elogiou, ainda, a obra adrninís,

Em 1808, foi decretada a liberda- telegrama de convite, do prof.' trativa do sr, Jobim.
de industrial d� Brasil: . I Flávio

Ferrani Delegado rlo SEN.AC! O P. S. D. É O'PARTIDO MAIS

Em 1818, continua o SItIO ·e ataque em Santa Catarina, e cuja gentile- FORTE
de S. Carlos, nas Missões, pelas tro- sa agradecemos. I Finalmente, disse-nos o sr, Camt-.

pas brasileiras do General Chagas Hio, 31 (A. N.) - Ouvimos sobre 110 Mercio que o P. S. D. é o mais"
Santos contra as do didator Arti- a situação do Rio Grande do Sul, forte partido do Estado, dominan

gas, do Uruguai; o senador Camilio, Mercio, do P. do em 54 dos 92 municípios. Os ou-

Em 1857, faleceu no Hio de Janei- S. D. que está substituindo o sena- tros são dominados por diferentes

1'0 Ô Marechal João Crisostomo Ca- dor Getulio Vargas, no momento li- coligações de partido.
lado, o pacificador da BahÍa em cenciado.
1838, nos combates de 13,14 e 15 de

Março, fazendo triunfar a causa da ACORDO, MAS Só NO PLANO

Iei e da união nacional. "ADMINISTRATIVO
André Nilo Tadasco

ipl�po§iO
Rio, 31 (A. N.) - Há dias, Afon- em Juizo com uma petição, pedin-

80 Franeisco da Silva e mais 162 do -a reconsideração do despacho
funcionários da Leopoldina Rai- pôr isso que, concerlida a medid�
lway. 'Üompany impetraram, no pleiteada ,dificilmente conscO'ui
Juizo da 3a Vara da Fazendo PÚ- riam, depois reayer o sa·lário reco
blica, um mandado de Segurança, lllido ao Banco do Brasil como o
a 'f'im de que Lhes fosse reconheci- vinha-fazendo a direção da Leo
do � di_reito de. não pag�r o impos- polclina pedindo, que, ao menos,
to smdIcal e cUJo recolhImento vom que fosse sustado êsse recolhimen
sendo feito OIbri,gatoriamente nas to ,aM que se decidisse o remédio
suas folhas de pUlgamento, na bas·e invocado.
de um {�ia de tralbalho.. Alegaram O juiz sr. Mourão Russ'eI, por
qlle a leI em que se baseIa essa co- despac:ho de ontem, determinou
b!'ança que é de 1943,' se acha ta:- que se oficiasse á Leopo.ldina para
Cltamente revogada pe.la ConslI- que proceda aos descontos nos sa
tuição atual, esperando, assim, os lários dos impetrantes não os re
impetrantes fusse concedido o cothendo ,entretanto, �o Banco do
mand�to. . I Brasil, e retendo-os em' s'ê'"u poaer,
PedIram amda fosse susLado C?' até ulterior deliberação sua. On

desconto do trlbuto em fóco, ate lem mesmo foi cumprido o despa- C nnsiru;.ra'que sóbre a espécie se pronul1cias- cho do Juii. ti �1l !!
se definitivamente o ·poder judi-
ciário, requerimento que foi inde. t de a asferido preliminarm�nte, por não CODvencão de enas c s. �

,se enquadrar na leI.
..,

"

Niteroi, 31 (A. N.) _ O presi-o advogado dos impetrantes,.:lI:. ...

d
.

dente da Caixa Econômica no Es-
entrelanto ingressou novamente ,uvIa ores tado do Rio, sr. Jo,s,é Pedrosa, en-

.. , . .... .... ..... ..; 'I Poços de Caldas (Minas Gerais) viou á assemlbJ,éia um memoria)
ARNOLDO SUAREZ CUNEO 31 (A. N.) - Os meios avia;ióI'ÍCYs solicitando' a isenção de impostos

Clinica Odontolosrla mineiras estão animados com a de transmissão inte.rvivos para os

NOTUR::-iA I próxima convenção de aviadores adquirentes de h<lJbitações que se-

Das 18 ás 22 horas. e-om hor& civis qu.r. será reaJ��ada aqu� s_ob r.ão construidas pelo refel'ido i?S
marcada, a cargo de abalizado pro� 'Ias ausplCIOS da Umao BrasIleIra tItuto, sendo pensamento da CaIxa

fissional. .
, d�s Av.i�dores Civis � com apoio dOIEconômica construir centenas tde

Rua Annpreste PaIva 17
.

l\hl1lsLeno da Aeronautca. casas.

Os Estados Urridos pre
porem-se para a guerra

(8. I. P.) - Com complemento ao discurso pronunciado, fl no

qual o Presidente Truman definiu em palavras claras qual a: posição
dos Estados Unidos em f'aoe dos últimos acontecimentos, várias medi ..
das' vêm sendo tomadas, afim e que a H umanídade não seja apanha
da desprevinida ante a nclamidade e uma guerra. Conferências sôbrc
conf'erências vêm sendo realizadas enrre as forças armarias estadou..
deuses, imoluindo-se enu e elas, as conversações que o Presidente
'I'ruman levou a efeito i;i,,'ll o Sr. James Forretal, responsável pela de
fesa dos Estados Unido:'. Perigosamente ou não, encontramo-nos dian-
"ie do grave dilema (:c nus dcf'inir por essa ou àquela situação. Pre
ferimos acertadamente ('x.reminar com o- apogeu bélico da URSS que
vinha desde há tempos pondo O mundo em polvorosa. Os lam'entá
veis fatos ocorr-idos na Tcheco-Slovaquia, porém, marcaram o ponto
final da polif.iea vermelha.

-

Foi em praga que os r\lSSOS pnfim obtiveram o que quizeram a
voz potente do mundo, que os fa·zená parar em seu assassinatos á li
berdade humana. infelizmente, muitos governos livres caíram tantos
que- as medidas que bO.ie vemos serem tomadas, fossem lev�das a
efeito. Foi necessário q�!� l;j;JU;C� (fe poloneses, de lituanos, hun
garos, yugoslavos e rumenus, í'u ssern eseravizados pela foice e pelo
'martelo, para- que a humanidades revoltasse diante e expansiorusmo
vermelho. Felizmente porém, podemos contar ainda como presttgio
norte-americano, que é o pr-imeiro em lodo o mundo. Os povos refu-'
giados lêm agora um vislumbre dr esperança, de que poderão breve
mcnt-� colaborar na libert.ação ele HHl.S pátrias. Estamos hoje na mes
ma sítuação que o mundo alr-avr-s-avn quando os alemães ocupavam a

Europa. Perdemos quase tres anos ounsecutfvos, somente com me

didas estéries, que até o momento nada produzn-am. Foram discus
sões acima de c: iscussões, e enquanto procuravamos elaborar as coisas
de tão modo que se pudesse chegar ao mais cedo possível a uma con-
clusão lógica. ,"

Esta conclusão não chegou a definir-se ainda, e assim, en

contramo-nos, OU seremos atacado". Porém, OR preparativos estão fei
lOS achamo-nos em plenos esforços de' guerra, se durará muito tempo,
não sabemos. O que sabemos somente, " que devemos trabalhar muito
daqu

í

para diante, em pról da liberdade que está sendo suprimida pe
lo comunismo. Contra o comunismo, sómente a força bélico poderá
vencer, E esta força encontra-se nos Estados Unidos.

Benvão papal. �os Delegados de Bogntá.
Bogotá, 31 ,o. P.) - Pio XII en- desejou-lhes a inspiração divina

víou a bCnçfí.o papal aos delegados para a solução pacifica dos proble
da Conferência Pan-Am'Olricana. mas "lo Hemisfério Ocidental. Ao
Numa Ibre�'e mensagem lida duran- mesmo tempo, observou que a reu
te a missa solene celebrada hoje, nião se realiza en,quanto "pesa
Sua San.tidade exortou os repre- sôbre a Europa uma aLmosí'éra ele
sentantes das republicas america· s·uerra". A missa começou ás 10,20
nas a traba]'harem pelo êxito Zia e terminou ás 10.50 horas. Todos
.conferência' e pela paz- mundial. os ohefes de delegações estavam

,O arcebispo Perdomo, em breve presentes, exceto o sr. Juan Bra
�ermão lido pelo J:jispo auxiliar, muglia, que foi represenlado peJo
saudou os delegados americanos e embaixador Enri.que Corominas.

Aind·a sindical

Busto g-rat Outra
Campos (.mo), 21 (A. N,) - No

próximo domingo seguirá para Ni
terói uma delegaçâo de operários
presidida pelo preteto municipal
quo vão consegu h' com" o governa
dOI' do Estado, uma audiência corn

o Gal. Dutra, para convidá-lo a VIl'

assistir á inauguração do seu busto
na praça da Bandeira, desta cidade.

Navio {<Cachoeira»
Salvador, 31 (A. N.) - Adquir-i

da nos Estados Unidos chegou uma
nova unidade para a empresa. ele

navegação hahiana. Trata-se elo
navio ",Cachoeira", que será incor

porado á frota da referida autar

quia.

Blrpode-N�m�
Rio, 31 (A. -:-1.) - Segundo se

informa, dom João :\1ala, Bispo de

J\Ianáus, foi psc01lJido para suce·

elcr a Dom José Alves, falecido ha

pouco na dil'eç:'io do bispado de
Niterói. A p0:-\SC dr Dom João Ma-'
ta dar-se-ii. clentl'o de poucos dias

Caçado () registro
Rio, 31 (A. N.) - O Diretor da

di\'isão de caça e pesca do ministé
rio da Agricultura, resolveu cano

celar o registro naquela .elivisão da
firma Alves Adolfe e Cia., estape-:
lecida em Sobral, Est.ado do Ceará.

52 pinguins
Rio, 31 (A. N.) - Passou por es

ta capital no avião cargueiro Pana
merican, um lole de 52 pinguins
caplurados 110 polo sul e ernJJarca
dos em MonLe\'idéo para os impor
tadores de anim<l,is de New York.

Gord"ura vegeiãl
Hio, 31 (A. N.) - Seg'undo fon

tes autorizadas,' estão ohegando ao

Rio, mensalmente, '1.200 toneladas
de amendoas de babaç·ú, sendo a

produção de incfüsTl"til do Rio, de
30.000 toneladas, não havendo as

sim temores de escassês dessa gOl"
dura vegelal para os cari_ocas.

cen

COIiRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAtS

AfEtcOES DO

COURO CABELUDO.

�xposição Silveira
d'AvilaÁ nossa primeira pergunta, as

sim respondeu o senador gaucho t
_ Tudo se vai encaminhando pa- Esteve vilôitoI'ldo a $XpCllçao de-

ra ° acõrdo interpartidário, mas pinturo do jovem cotarir.ense Io.&'
..

t
- Silveira à'A.vilo. a \\xma .,a Adllf

apenas no campo da adminis racao,
boI R. da Silva

Aliás todos os partidos, sem distin-
Depois de oprtcia.r a e,plendido"'

cão de um só, estão possuidos des- rnclit,a (1 ilul!tl'lII damo teV6 pu·

sa vontade de colaborar administra- lavra. de elogio aoa trabalhes do

tivamente c01i1 O governo, para so- orti�tQ conte:r!oneo, doa quais ad-
I c

.." quir,u «A Padre da Gcvec» para Q,.

luçâo dos problemas que i uteressam

I colecão r'le telos de eu!! retidencio.

ao Estado.
UMA OPOSrçj\O EXEMPL.&.R

.. ·I�eria criseProssegui,ndo, disse o sr. Camilio """ & .;, 11\.,
Mercio: I Rio, 30 (A. N.) - Falando á�-
_ O zovernador tem o apôío no portagem o sr. Lean{lro. Mac�e}
PSD "'Mas não tem encontrado, deputado d� Ur:N de Serg!·p�, dI�-"

. . '". . _
I se que a sítuacão econõmíca e fI-·

por parte dos partidos da oposiçao, nanceiea de ,sergipe não é boa, es

nenhum óbice á sua administração. tando o Estado a braços com uma'

Existe um acôrdo de fato, entre to-! séria crise.

dos os partidos e o governador, no I ---------------

que diz respeito aos interesses

dali-Tomará posseEstado.
d J-

BOA A STTUAÇXO ECONóMICA ruo, 30 (A. N.) - O ,sena ar oao.
,

• ,�. �
A
_ Câmara do PSD do RIO Grande dOi'

R�latlYamente a ::;üuaçao econo! Norte deverá tomar posse da ca-

mica do Estado, áfirmou-nos o se-! deira' de senf\!dor no próximo mês.;

nador gaucho ser muito boa. Falofl' de abril.

��lii

Ainda a estas alturas dos aconlecimentos, os garf\!tnja

clores do folhetim ud�nisla cultivam ânsias justificacloras das

derrotas eleitorais que, por -três vezes, l,hes fulminjHam o

paltido e chamuscaram a inefável eterna vlgi.lância. Para ca

.da quéda, 'Uma de�cuJ.pa! Da primeira resvalacLa espetacular.

não poude o Diário atribuir à policia o insuce:S·SO udemsl�.
'qne o Secretário de Seguranç,a era o mais seráfico e evan�e ..

lico dos bri.gadeil'isias. Já o sr.gnndo tombo, a 19 de janeiro, ..

latiçOt�-o o ,jornal à conta ele coacções milicianas, em melan-'

'cólico acinte à justiça eleitoral, luleladora das garant�ag
conslilucionai". De eas-o meclidalo não quis o órgão OPOSIClO

nisLa aludir, nessa puglla, a influências porventura exerCI

das pelo dinheiro. É que, divorcIados como sempre .do povo,

os udenisLas cata.rinenses confillivam n,o poder metallco que

o seu candi'dalo sima:Joliza:va.
A .compra-e-venela de valos, cochichada pelos c.aMs ude-

nistas como g'arantia de yHória, resuHou no que todos sabe

mos: a esplêndida reaçüo do -civIsmo barriga-v,erde e o ca's

tigo de mais uma" derrota 'para a coleção da U: D. N. VelO,.

então, o 'pasquinete oposicionista a blasonar com os resulta

dos dos centros urbanos. A U. D. N. - argumentavam OS des

peitados - fóra 'Vencida pelos votos dos anaLJalbetos, nos re

dutos distrilais. A 23 de novembro, quando pela terceIra vez.

o padido mordia o ,chão, os números responderam a esSas

arguições falsas e estultas.

lC:um]pria, entretanto, aos fraseadores do pantl·eto ude

. nisla a:pontar aos de.sbastaelos correligionários a casca de

ll)anana em que o partido escOl'reglára mais uma vez. O estra-'

:bismo, o despeito acumulado, o rancor· dos que, de data a,

data sentem a falta ele apóio do povo deram ao Diário a co-'

rage;n da â,firmação infamante: no dia da eleição os eLeito•

j'es pobres venderam q voto paI' uma cédula que lhes pel'mt

tisse ao menos uma vez, comeI' mel/tO)'.

Os eleiLores ricos, a.ssim, leriam votado na U. D. N. e os:·

pobres, comprára-os o P. S. D. por dinheiro equivalente a um

melhor prato de comida! Se isso fôsse aceitável, que vergo-"

nha para o brio da genLe catarinense.s. Mas aí'irmá,lo ,s�ca 'e

pecamente como causa substitutiva da falta de preSLIgIO, é-"

'desafiar o pO'Vo. Outras eleições virão. Queira Deus que a:

nossa pena ainda aqui este.ja para alertar êsse bravo e hu-'

mUde' e honesto eleitor'ado pobre de ::5anta Catarina, lem

Ibrando�1he o juizo que a seu res'peito fazem os granfinos,'

da U. D. N.
_ Um voto paI' um -mdhol' prato de comida!

.

Essa leviandade, que o rancor não soube reírear, vaI.

custar muito caro aos eternos vigilantes! Será o preço de'

mais uma derrota, conrado silenciosamente no interior elas:

gabines por müha.ces· de eleitores pobres. �.
,

GUILHERME TAU.,
'

\:
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