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latório sobre a entrada de agentes

PAULO MATtOS PEIXOTO subversivos estrangeiros na Arné-

Por, que êsse entusiasmo que grado a bela ideologia a que ser- rica elo :\orte, através das Nações
está cercando a inauguração, hoje,

I ve,
o p,I,S, D, não leria alcançado Unidas, foi apresentado a uma

pelo Partido S�cia,1 Democrático, a posição _�e destaque .jue alcan- sub-comissão do Senado pelo che-

de sua sede própr-ia? I. . çou, não tora ter ao seu leme o fe assistente da Divisão de vistos

Afinal, a ocorr-ência é dessas que pulso forte de um brasileiro ta- do Deparlarnen to de Estado, Ale

se verificam fr-equentemente, sem Ihado para as grandes posições de xander, e pelo chef'e da unidade de

maiores repercussões, uma vez comando, como o vica.presldente Segurança da Divisão de vistos,
que, normalmente, ressoam apenas da República. Larkin. Diz Alexand er que ésses

dentro do próprio partido, É êle realmente, quem dever ia agentes são constitui dos, primeiro,
Entretanto, o que se nota, hoje, estar onde está, e nenhum outro. I de certos funcionários da secreta

é algo de diferente. Não só os pes- Porque ninguém, como o sr..Ne- ria das Nações Unidas, mandados

sedistas se mostram' eufóricos com' réu Ramos, reune tantas qualirla- pelos respectivos govêrnos ; segun
o evento. Também no seio das ou- des que se exigem do homem pú- do, pelos representantes da irn

tras agremiações e entre os no- hlico que tenha sob sua responsa- prensa e rádio estrangeiras; e ter

mens do povo, a festa pessedista bilidade a condução de um parti- ceiro, por pessoas convidadas pe
está sendo discutida, comentada. do bem estruturado ideológica- las Nações Unidas. Em seu núrne-

E por que? Qual a razão de se mente e com raizes que a cada dia ro incluem-se agentes terroristas,
transformar um acontecimento mais se aprofundam no seio das treinados em Moscou.

vulgar na vida dos partidos em multidões:
coisa capaz de causar sensação? Desde quando interventor em Os ,comunistas 00.A explicação é simples. O· P. S. Santa Catarina, onde realizou uma '"

d FD, é um verdadeiro partido polí- administração notável, que' o �r. governo ,g rauvatíco, E um partido politico verda- Ner êu Ramos demonstrou estar ia- Paris, 2(j (U. P.) _ O presiden
deiro não é coisa que se encontre dado a um grande destino �Olít�-I te Aurigli prossegue em suas con
com facilidade, mormente em um co na história pátria. Sua ínteli- versações para escolha do novo ilustre engenheiro autorize, ,com a

país onde não se formou 'ainda gência clara, sua cultura polimor- primeiro ministro da França. Foi necessária urgência; os serviços
-uma consciência politica esclare- fa e moderna, sua vontade inelo- recebido em primeiro lugar o sr. de- dragagem que se tornam neces-
cida. mável, sua formação cristã e seu Maurice 'I'horez chefe do parUdo sários.
Um pai-tido é uma ideologia em pa�rioLism� �em jaça, s_ão qUalida.-, Comunista, com� dirigente do gru- O dr. Osvaldo. Cabral,

ação. E o P. S. D., é um partido des que explicam a razao do enor- pó que conta com maior número N., auoiou a proposição
que obedece a uma filosofia poli- me pr-estígio que o P. S. �. boje I de cadeiras 'no par-lamento.

.

ta.
tíca e se acha Integrada na hora desfruta, em lodo o tei-rl tório na-

que passa. cional.

Entre as duas correntes radicais I
O sr. �erêll, �amos é. ef'etiva

_ a excessivamente consevadora
' menle, um social-democrata. Tudo

e a totalitária _ ou. sejà; entre os que 'pl'egou e ludo que Jôz tem a

princípios clássicos 'que informa- marca de um propósito de enca-

ram as sociedades nacionais antes' minhar a sociedade brasileira no D"'O Estado de São Paulo", tra- so moral. Um individuo capaz de
sentido de uma ordem onde os dicional órgão da imprensa brasi- corromper a política, de desmante-das g-randes guerras e os princí- 1

'
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d Ibrasileiros ele tôdas as classes pos-
en-a, po 1 icamen e rgaoo a . _. ar a ac 111lnIS raçao, e assa tal' os

pios das doutrinas socialistas, o N" e sob a direção de ilustres ude- dinheiros' do povo, maculando-se
P. 8. D. se colocou como um re- sam gozar dos benefícios de uma nistas, como Plínio Barreto, Julio em negociatas e escandalos, poderia
ceptáculo das idéias equilibradas, democracia onde haja, realmente, de Mesquita Filho e Paulo Duarte, temer a condenação geral e, nesse

.ígualdade e justiça. transcrevemos o' seguinte, publica- temor, refrear-se em seus descala-
aqueles que integram as verdades do sob o titulo acima, na ediçãó bras. Mas, se apesar disso, recebe
contidas nos sistemas políticos da Com um tal chefe e um tal pro- de 16 do corrente: louvôres e homenagens, não só dos
esquerda e da direita e ao mesmo grama, o P. 8. D. como que cons, , "Udenistas do Distrito Federal seus correligionários, mas também

Iitui, hoje, um patrimônio cívíco e de outros Estados colocam-se de homens de outros partidos, espe-tempo repelem os eITos' e as falsi- "
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.

do Brasil. E é por isso que a inÍ:m- ostenslvamen e con ra a . . . C13 mente de um partIdo de bôas
dades de ambos. de São Paulo, em espantosas mani- tradições como é a U. D. N., nesse

O homem descreu da ordem po- guração da nova sede do partido festaçõel! de solidariedade e apôio caso êle se sente incitado ao crime .

.lítica que a última gueITa demons- está tendo tanta repercussão no ao sr. A. de Barros e ao seu E não há como prever até onde il'á
meio de tôdas as classes e enchen- "gang". Não é conveniente ocultar a audacia dos "gangsters" que setrou estar' caduca. E descreu; lam- nem é passiveI disfarçar a gravi- vêem assim aplaudidos por homens

bém, das panacéias vermelhas que
do de jubilo a população do país, dade do fato, Antes, o acertado é que tinham o dever de estar ao lado

os falsos salvadores da humanida- desejosa de alcançar o seu verda- encará-lo, de frente, examinando-o, oposto.
de ,quiseram aplicar ao mundo tleiro, destino. nas suas significações e qualifican- Meditemos ainda sôbre o malefi-

doente. P. rOC1:1r01:1 alg'o 1e novo. (D"'O Radi.cal", do Rio, edição do-o nas. su:;ts eon�equênci�s. cio que se es.tá f�zendo ao ideal dos
u Em prImeIrO lugar, conSIderemos partIdos naCIOnaIS. Todos os dese-

Êsse a],go de novo seria um re,gime I de 16 do corrente). o malefício psicologico infligido aos jam, a bem da unidade brasileira,
{)nde o social, o econômico e o, " ••

.

sentimentos e aos' ideiais dos que, que se assentaria na comunhão par-
I luta 'CO·otloDa· 1 desde os tel11po,5 do golpe de 29 de tidária sem prejuizo da descentra-político, ,se .relaciÜlnasser:'- em ter-· " '

. .

'outubro, se arregimel1taram sob a Uzação administrativa. 'Mas, na rea-
mos ,de JustIça e de eqUIdade. Era Cairo, 20 (D. P.) _ Apesar da bandeira da U. D. N. na certeza de lidade o que temos é isso que 'ai
preClSO, em poucas palavras,

. ,en- ordem de cessar fog'o, despachos
aí encontqlr o clima salubre' de um está: elementos da U. D. N. do Dis-

t f d I partido de gente honesta, ilumina- trito Federa:! contra a U. D. N. decon rar uma, arma ,�e conCllar, da ,Palestina indicam que a luta da de civismo, fiel à lei e à moral, São Paulo, de cama e mesa com o
na d,em.ocraCla, o pohtle_O com o continua ainda. Um porta-voz do vigilante na defesa da sã política ccademarismo"!
econOlUlCO e, Ü sO,clal, afIm de que exército israelita-declarou que ,foi e da bôa administração. Os paulis- Eis'o que compl;ova a1armaIite in-,
a

.

demO'craCla derxasse de ser um' encaminhada' ao 'Coilde Bel'lladotle
tas que em todo o Estado e os brasi- disciplina, deploravel' rebeldia e

mito e se tornasse uma realidade. leiros que em todo o País renuucia- caótica irresponsabilidade. partidá-
uma. lista de violação da lrégua ram a cargos e posições, a comodis- ria. Os intrusos, que saem 'do seu

.

Rio, 20 (A. N.) - 'Acaba de serO ParUdo ISocial Democrático atribuida aos árabes. mos e tranquilidades, a ambições e circulo para combater no circulo fundada na Cidade d.e 'Governadorconsubstanciou, em ·seu progra- proveitos, para se atirar à luta ab- vizinho os correligionários e que '

I
'
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,

d
.

t'
. Valadares, . em Minas Geral's ama, todos êsses princípios básicüs Os SOVI·ét,·cos na-O

negae a e coraJosamen e, so rem . e- evram aJll a e aSSlS enCla, na ver- ,

d '

t
- cepções que podem levá-los ao desâ- dade estão demolindo a' União De- ASsociação do Vale do Rio Doce.a nova üneu açao política. E nimo, ao abstencionismo, senão ao mocrática Nacional, que passa a ser Na solenidade foramisso explica o seu prestigio. I· am desespero. E não é impossivel que um conglomerado de grupelhos re- ressalta-

'Um partido, porém, não va'le compr r muitos, descrentes dos partidos, gionais, lócalistas, sem rumo nem dos os benefícios que o Ministé-
apenas pelo seu conteudo ideoló- Berlim, 20 (U. P.) _ A primei- descrentes do próprio regime, pre- programa, alinhados ao sabor de rio da Agriculbura está atuai�en-

.
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firam ir-se então para as facções interesses ou conveniências pes- te pl'estand,Q; àquela re"O'I·a-o.gICO, o os os par os cal'ecem, ra respos a OCI enta a no leIa o extremistas, convictos de que a nos- soais. E o pior é que isso 'se dá em

de uma organização e de um che-
I fornecimento de cem mil tonela- sa democracia não tem remédio beneficio de uma situação que ma- --o-.-------------

bfe. T�mo� Vdisto diversos partidos, das de víveres pela Rússia, aca,ba Iql1Ueallnldoro de' equoneds'�Obserel\�Oe'ldlliadeessPaperoanrtaO csaUtll�nOaS neaCpieolllaalsiudaadceorPrelllpOçSa_sOeUeSqdUee-lPara, 10,. R,I·Oem ll1SpIr3> os em sua ideolog'ia, de ser dada pela Comissão Con-
. -

. , ,

mentos tamanhos. não obstante, está sendo premiada .

.terem pouca duração. É que não junta de Comércio e IndústrLt da Os desertOres,. os adesistas" os C011l a camaradagem de homens que Teresllla, 20 (A. N;) '- Embar_
têm organização. P.orque não pos- zona anglo-americana. ventoinhas deviam dei�ar de pen- por tôdas as .r�zões deviam lutar no ca amanhã para a' Capital Federal
suem chefe. Friza '·esta que a Rússia ainda sar um momento em SI mesmos e campo contrarIO! o g'overn'ad'or "Roch F t 'd'

,

.'
'

nos seus interesses' deviam voltar a A União Democrática Nacional .

a ,UI' a 0, queO P. S. D., além de refletir uma est� devendo a Berlim setentae' vaI trataI' (]
... , ,..

d P'
,

pensar um pouco no seu partido, na não resistirá a tais abalos se sec-
. e lnLeresses o lum.

filosofia política moderna e con- cinco mil toneladas de g'êneros, opinião pública, no povo, que os vê, I ções suas, ou parcelas delas, nou�

lVincente, càpaz de ,tanto ,agradar prometi,dos em 1946 e 1947. ouve e julga. A sós com a sua cons- tras unidades da Federação, insisti- Terremoto �,'
,""

às elites quanto às massas, goza, Êsses gêneros deviam 'ter sido ciência, certamente receberiam tais rem em bater-se contra a secção de
censuras, como fatores dissolventes São Paulo, em prol do sr. A, de Bar- 1)ainda, do ,privilégio ele. ter á fren- . fornecidos em troca de vários pro- da confiança popular nos seus elei- ros. E, se essa monstruosidade ficar Nova York, 2 (U. P.) - Urg·err-

te de seu destino uma figura mag- dutos, mandados da Alemanha tos, que se posslliriani do desejo de impune, teremos desgraçadamente te - A Uniyersidade Fordham re

'11ífica.
de autê.llticO chefe: o se- O,cidental para a, zona, russa. Além Iredimi:--se

das feias ?ulpas· come1f� en�ra�o na fas.e de

de.�agreg'açãO
e II gisl.rou u� terremoto muito for-

.111101' Nerêu 'Fl!lmos. dISSO, os prometIdos no acàrdo de das, nao tanto contJ a a U. D. �., amqmlument,o ,do partId,o, em que I e, cUJo e!)lcenlro deve estar no·
" ,_ mas sobretudo contra a democracia. o povo, braSIleiro deposlhra suas ,Pode dIzer-se, mesmo,.que� Plau- t abasteell11en(o do Japao. Outto aspecto a examinar é o ca- melhores e últimas esperanças." , Peru.

.... M.ü8 AJlITIOO DLUUO O. IJANTÁ CATAIlIN.A

,t....rIotárl•• D. Qere.te, 8DlDI NOCETI - Dtr�toi Dr. RUBENS DE A.RRUDA JU.OS
Diretor l" de Redação, GUSTA.vo NEVES

.

---------------------

&no XXXV I

UM PARIIDO E UM
de Ju'ho d. 1948 H. ,10.299Aorlan6polls Ql!arta:feira 21

.. , Também DO Japão•.•
Udenistas contra a U. O; N.

Na
Const.ituioão de 6oiaz.-Dragagem,do 'por
to�da ,LaguDa-Uma sugestão do sr. Arman
do' Calit.-Ordem do dia ...Outras notas.

_.

Ordem do diaDirigiu. os trabalhos da sessão

de ontem, o sr, Ari Cezar Feuers

chuette, 1° vice-Presidente, ser

\ indo de secretário os srs. Pinto
de Arruda e Alfredo Campos, com-

I

parecendo 27 srs. representantes.'
Aprovada a ata, foi' lido o ex

.pediente que constou de' telegra-'
mas e ofícios.

'Constituição de Goiaz
O sr. Biase Faraco, do P. S. ri:,

requereu congratulações ao Esta
do de Goiaz, pela passagem, ontem,
do primeiro aniversário da pro
mulgação de sua constituição, o

que foi aprovado.
Dragagem, no Porto de Laguna
Outro orador 11 pedir a palavra

foi o sr. Armando Calil, também
do P. S. D., destacando novamente
a importância .do Porto de Lagu
na. Desta vez, informou S. excía.
i't Casa que um banco de areia, no
canal dêsse porto, e em frente' à
barra do rio Tubarão, está impos
sibilitando a passagem dos navios
que demandam o cáis da cidade
causando, assim, embaraços d;
comércio de importação e expjn-ta,
ção do sul do Estado.

A única materia aprovada foi

a que diz' respeto ao esquema dos

leis complementares da Constitui

ção levantando o sr. Anterior Ta

vares questão de ordem sôbre si
cabe �o Plenário fazer novo pla
no de atividades ou

á

Mêsa, no

meando sub-comissões, resolven
do a Mê�a 'que cabe á Comissão
assim proceder.

"

Logo após a sessão foi encer

r-ada e outra convocada para hoje,
ii mesma hora.

"Dutra, Nerêu
e o P.S.D."
Prosseguindo a divulgação de

'diversos artigos estampados na;

'imprensa .caríoca e que' analisam
consagradoramente a personalida
de do preclaro, Iider nacional dr.
Nerêu Ramos, publicaremos, em

nossa próxima edição o trabalho
"Dutra, Nerêu e o P. S. D:", da
pena de Rafael Correa de Oliveí-

. Depois de tecer
ra, escrito para o D-iá�'io de Noti

considerações das, do Rio.
judiciosas sôbre êsse assunto, o

orador' propôs que a Assemhléia
'se dirigisse ao dr. Thiers de Le

mos Fleming solicitando que o

A insuspeição, desse brilhante
jornalista 'dis],Jensa comentártos.
Também o jornal citado é re

conhecidamente contrário ao par
tido da maioria. O artigo que re

produziremos' constitue, assim,
desapaixonado documento, que
servirá de cabal resposta às últi
mas cÍtll%õ.es tio Dúil'io da Tarde
local.

.

da U. D.

pesscdis-

'I'óquío, 20 (D. P.) - A polícia
na localidade de Saga ouviu o mi
neiro Ichiro Koga, de 20 anos, que
a-tirou uma bomba contra ° chere
comunista japonês Tokuda. Koga
afirma ter agido por conta pró
pria, porque entende que os comu
nistas estão impedindo a democra;
tização do Japão. E lamenta que
não tenha morto Tokuda.

Secretário�geral das
Finaoças cariocas
Rio, 20 (A. N.) - Tomará posse

hOje, no cargo de Secretário-Geral
de Finanças da Prefeitura do Dis
trito Federal,' o Dr. Jayr Negrão
de Lima.
À 'solénidade terá lugar no' sa

lão de honra do 'Palácio Guanaba
ra e será pres,idiãa pelo présiden
te Mendes de Morais.

Associaoão do Vale
do Rio nnca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se'rviço ,
Brasileirct.

da BBC
QU.ARTA-FEIRA, 21 de julho:

19,00 - Sumário dos programas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 - Meia Hora na Opera
"Orfeo" de Gluck,'

20 00 - Rádío-teatro: "O Homem
,

Doente", 'de J. F: Sulli
van.

20,15 _ Osquestra "Midland" da

B. B. C. - la parte.
2030 - "O Seguro' Social na Grã-

,

Bretanha de Hoje", 'paíes-
tra.

20,45 - Osquestra "Mídland"
'

da
B. B. C. - 2a parte.

21,00 -:- Noticiário.
21,15 - Nosso Correspondente

Informa. . .

.;--!

I'
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AS DONAS DE CASA DEVEM SABER QUE:
Uma solução de suco de limão com sal fino é magnifico para limpar

objetos oxidados.'
, ,

O anil 'é excelente para limpar os vidros de portas e janelas,
para isto se umedece uma bolsinha comum de aniÍ e" se passa por tôda
a superfície dos vidros; deixa-sê' o vidro secar bem e depois se fricciona

21,30 - Maria Solimini, piano. com uma camurça.
22,00' :::....:.. Sumário das NoticiJs e

Rádio-panorama. ,,- '.1
AS MÃES NÃO DEVEM ESQUECER QUE:.

QUINTA..,FEIRA, 22" d,' julho: - Os livros são o melhor entretimento para as crianças quando
19,00 _:_ Sumário. dos programas, sejam livros escritos, e estampados por escritores 'e desenhistas de sã
1 J .05 - Inglês pelo Rádio. consciência.
19,15 - Notíciárío. - Sofia é nome de origem grega; significa sabedoria.
19,30 - Rádio-teatro: "Daqui pa- - O chocolate não deve figurar na alimentação de artrítícos e

ra onde vamos"? - peça reumáticos .

.
de 'Dorothy Sayers. - As substâncias que as frutas contêm contribuem para tonificar

20,00 - "O Seguro Nacional de os músculos.

Saúde e os Médicos", pa- - Quando se lê, deve-se descansar a vista de vei em quando.
-

! Iestra, I -. Quando comprar para seu filho a mãe deve comprar o que quer

'20,15 - Banda da Guarda Esco
I
e não o que o comerciante quiser .

.

'

cêsa -_ la parte. I ...

20,30,- Industrías Britânicas _ RECEITAS PARA O SEU. PALAD,AR
PRESUNTO EM CERVEJA

'

pz ig" - ia. parte.
20,30 - 1) "Livros e Autores"; de

Joaquim .. Ferr-eira: 2) "O
Cin�ma na Grã-Bretanha",

_

de -José Veiga.
20,45,- Músic'a das' Grandes Ci

dades ..:.._ «Berlim e Lei
pzig" - 2a parte:

21,00 "'- Noticiário•. '

2�,15 .._ "Política Internaoional",
comentário de Fíarold
Nícolson.

::11,30 - Novo' Cónjunto Londrino
de Cordas.

22,00 - Sumário das Notícias e'

_.
Rádio-panorama.

R�BADO, 24 de julho
. I "

�'9,00:'_;_ Sumário. dos programas.
O Escritório do Partido Social' Democrático, a' rua Felipe19,05 - Revi,sJa). Técnica e Cien-

tífica:..
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação

das 9 ás 12, e das' 14 ás 17 horas tdctos os dias

r

CASAS PARA ALUGAR

Dispomos, no momento, de UIll pequeno' "bungalow", à Avenida �IREçAO.:
Mauro Ramos e uma zrande residência nas proximidades da Praça 15 Améha M 'lgozZi

, '"

I
'

de Novembro. Exigimos contrato .e fiador idoneo..
BANCO C. P. AGRíCOLA DE SAN'JIA CATARINA RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

------------------------���--

�\TINTURÀRIA CRUZ'EIRO
Tiradent.es 44

LAVA
.

e TINGE ROUPAS"
.

Reforma chopeos
Proflsslr,na competente -, Serviço rapido e garanlldó

Navios-tanques, palestra.
20,45 - Banda da Guarda Esco

cêsa - 2a parte.
21,00 - Noticiário.
21,15 - O Panorama Econômico,

palestra de Grabam Hut
tono .

'�H,30 - Recital de Henry Cum-

mings, baritono, e Haydn
Rogenson, violoncelo.

22,00 - Sumário das Noticias' e
Rádio-panorama.

SEXTA-FEIRA, 23 de Julho:

19,00 - Sumário dos programas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 � Noticiário.

.

19,30 - Música ·de Bailado - "O

Lago. dos Cisnes",
Tchaikovsky.

20,00 - Palestra.

.

de

20,15 - Música das Grandes
dades. - "Brelim e

ci,
Lei-

19,1q.. - Noticiário.
f9,30 - Maria Solimini, piano.
20,00 - A Alemanha por Dentro,

comentário.
20,15 - Música ligeira - 1a par-

te.
20,30 - Rádio-magazine.
20,45 - Música ligeira 2a parte.
21,00 - Noticiário.
21,15 __: ,A ,Fiiosofia do Ocidents ]

��;
, "Natureza e Origem do

Método Científico", pa

Iestra de Bertrand Rus
sell.

'21,30 - Concêrto Orquestral do
Sábadp ,- Orquestra Sin-

fônica de Londres.
-

,

�2,00 - Sumário das Notícias e

Rádio-panorama.

'LEIAM A REVISTA

i O VALE DO ITAJAl

.
.

O QUE SRPENSA DA MULHER
A mulher que tem o dom de falar pouco, é um milagre de Deus.
As mulheres hão de ser, sempre o sorriso da história.

''::' Tomaz;.CarIy'le
-:J ",.

Ingredientes - 1 presunto" crú - ,cerveja, (clara Olt' escura) - 1
x icára de açucar mascavo - 112 xicára de ,vinagl'e' - fôlhas de louro -

cravos - farinha de rosca - vinho branco.
Maneira de fazer - Raspe e limpe o presunto. Deixe ficar de mô

lho em água tôda a noite. No dia seguinte, ponha o presunto na panela
ou numa lata, com um pouco da mesma água em que ficou de môlho a

cerveja suficiente para cobrir. Junte o açucar, o vinagre e as fôlhas de
louro. Quando estiver no ponto de fervura, baixe o fogo e deixe o pre
sunto cosinhar' devagar até ficar macio (mais ou menos 15 minutos pa- I

ra cada 112 quilo). Deixe o presunto esfriar na água em que foi cozici�.
.

Retire da água e tire a pêle. Espete com cravos e po�vtlhe \com o, açu-' l

cal' mascavo e a farinha de rosca. Leve ao forno .brarido p!ara .assar e
\

tostar. Regue com vinho branco, de vez .ern quando.
NOTA - Os presuntos nacionais não precisam ficar tanto tempo

de môlho; bastam algumas horas ..�'
. . .

CONSELHOS UTEIS
o perfume deve ser aplicado sómente na pele ou nas pontas do

cabelo. Quando usado na roupa, deteriora-se, tornando-se desagradá
vel, principalmente se a êle se une o cheiro característico 'do suor.

.

i Não há mais razão de queixa por causa da ferrugem das agulhas!
Conserve-as em vidrinho fechado, cheio de talco. Mesmo junto à praia,
as agulhas assim guardadas resisfirão à ferrugem.

CONSELHOS DE BELEZA
, Os banhos de imersão prolongados em água com sal de cosi�ha

(mas quente) são magnifícos para o não relaxamento dos tecidos.
\

,

As, damas 'que tenham o rosto comprido devem ,usar mil penteado
que oculte parcialmente as orelhas, - ligeiramente ondeado.

Rua Trajano, '16

-e
- :-'

"
"

PARTIDO' SOCIAL DEMOCR�TICO
SChimidt;
'eleitoral'

Regi�trad·orás . Il'Ra II,
,

IV

, ,!.

tarnbem u5ará .'

rKOLV,NOS"
dii

'DB�9
!ivtdrevl!'m'r:: },

fomo.o ostr» de Samuel
Goldwyn, que aparece
em "Os melhores Ano.
de No..o '{ida"

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS 'x CL\.

Felipe Schmidt, 2 - ir, andar

·MeC

Basta um cm.

na escova seca

..

._----------- - -._._,---'-- .. _�- _.'--

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 hora« � .

I;�
�

RftOl8 TUBft' ZYO 9
1530 kilocielos ondas méâies de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

'DAT-I LOGRAFI'A,
I

Correspondenda
Comerc1al

Confere
._ Diploma

METODO:
Moderno e El1ciente

�.VI!?�Xa��P��l��S� ,Intercâmbio' Cultur:al .

1Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e- Anú'ncios.

CAIXA POST AL, 775 CURITIBA

.:.

arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e pl'àntâs.' orna:m�ntaiS· nas' r
melhores qualidades ofereie o grande EstabeleCImento de

Flori e Pomicultura
,H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina,
Peçam catalago gratuitamentc·.

---
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CLUBE DOZE
3

DE··AGOST
�DOMINGO - DIA 2,5 - lo CHÁ DANSANTE UNIVERSITÁRIO., PROMOVIDO PELt\ .�EDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
DE ESTUDANTES) 'EM� BENEFíCIO DAS SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS� COM A COOPERAÇÃO DA RAINHA MARIA
.HELENA RAMOS. '''SHOW'' ESTUDANTIL. CHÁ SERVIDO POR SENHORINHA� DE NOSSA SOCIEDADE. MESAS A RESER..

VAR .NA SECRETARIA DO CLUB_E: CR$ 15,00. INíCIO DO CHÁ ÀS 17 HORAS.

ANIVERSÁRIOS
SRA. LEOBERTO LEAL

Deflue, nesta data, o aniversár ín
natalício da exma. sra. d. Ivone

.

Bruggrnann Leal, digna consorte
.. .do sr. dr. Leober to Leal, operoso
"Secretário da Viação, Obras Pú-

.

.blicas e Agrtoultura.
'

A distinta dama, que. pelos ra

.r'os predicados de espírito e dotes
•.de coração, goza de destacada posi·'
-ção "na '"Sücit>dade local, nesta' aus-
piciosa data, será sem dúvida, alvo
-de significativas' homenagens, üs
-quais, por justas, nos' associamos
;',resp.eitosa e prazerosamente.

x x x

, SENHOIlA JOAO KUEHl\'E
Faz anos, hoje, a exma. sra. d.

.Elvira Kuehne, diretora da con

oeituada revista local "Atualida
des" e espôsa do nosso prezado
.arnigo e confrade sr. João Kuehne
.alto funcionário da Delegaclà d;
Ordem Política e Social.

Á distinta aniversariante, que
.desfruta de largo círculo de amí,
.zades no 'seio da nossa sociedade,
.apresentamos cumprimentos e vo

:;tos de feliz aniversário. '

i'f

UODsequencI3 da
Domíngo será realizado nos sa- queda do govêrno

Iões do Clube "12 de Agosto", um Haia, 20 (U. P.) - A queda do

brilhante chá dansante,." das 17 governo francês constituiu um

horas em diante, promovido pela golpe tremendo para a Conferên-

cia das Potências do Pacto de Bru-
Federação Catarinense de 'Estu-

dantes, em benefício das suas ati-' xelas. O sr. Bidaut, presidente,
voltará a París hoje à tarde; e os

,ou tros chanceler-es concordaram

'·.1 .

PASTA DENTAL
ROBINSON

10 CHÁ DANSANTE
UNIVERSITARIO

vidades desportisvas.
Este cintilante c-há' terá a alta

em encerrar a reunião formal, de..
cooperação da' Rainha dos Estu-

pois do almôço .

dantes, senhorinha MARIA HE-

LENA RAMOS. 'VÉNDE-Em"� �r,édi� d�' Á�: �a'u�
Haverá tamhem um esplendido

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo •

"show" que está sendo organizado
... ',' ...............•.. "

. .. . ..
"

..

a capricho,' sendo. o chá 'servido

por senhorinhas de nossa alta so

ciedade..

promete Franckf'ort, 20 (U. P.) � O co-

mandante norte-americano' na Ale

manha, general Clay, desmentiu
que tivesse recomendado aos go-
vérnos ocidentais a remessa de

"

comboios armados, para romper o

r bloqueio de Berlim. No entanto,
CI�y acrescentou: "Mesmo se tôsse

verdade; eu não o diria".

Está despertando grande
resse esta' reunião que

alcançar ruidoso êxito.
Voltaremos a dar maiores de

talhes da proxima festa estudan
lil.

'

A. Sbissa,

NOVO TIPO DE TENDA DE OXIGÊNIO PARA ClUANÇAS NASCIDAS

PREMATURAMENTE - Um novo aparêlho usado nas maternidades

britânicas está oferecendo grandes possibilidades de sobrevivência às

'crianças fracas ou nascidas prematuramente. A .f'otografia mostra a

moderna câmara de oxigênio de contrôle termostático dotada de com-

pleta mobilidade. - BRITISH NEWS SERVICE

ORIVALDO GODLART
Transcorreu ontem, o �niversá-'

·rio do jovem Orivaldo Goulart,
-que exerce sua atividade- no Salão
:Jlecord.

.FAZEM ANOS HOJE:

Gratifica-se
COM CR$ 100,00

Quem' entregar na Cia,
Teletonice, uma bols«
preta que foi perdida.
contendo 2 chaves, 15
cruzeiros e varios outros
ob ietoe,

'AGRADECIMENTO E M1SSa

t MISSA
Corina Mota Mafra

A familia enlutada da saudosa ALICE FERREIRA, espôsa de Da

to Ferreira, agradece de coração ás pessoas que enviaram, cartas,
telegramas, -fonogTamas, cartões, corôas e flores, que compareceram
ao seu funeral e as que deram o conf'orto de sua presença.

Convida ainda a família aos seus parentes e pessoas amigas pa
ra assistirem <\ missa de 70 dia, que mandam celebrar no próximo dia
22 do corrente, quinta feira, ás 7,30 horas, na Igreja de São Francis

co, antecipando agr-adecimentos a todos os que comparecerem à êsse
ato de fé cr-istã.

- os HS. dr. Indalécio Arruda
',J)rÓpero. fazendeIro' em Lajes;

,

- Arf Machado, hábil cirurgião
-dentistaç

- Dante Corradine, competente
T'egente de música, residente em

São Paulo;
- Arnaldo Dutra, categorizado

-funcionário dos Corr-eios e 'I'elé-
,o,grafos;

- a gentil srta, Célia Brognollí
'f'ilha dileta do sr. Adolfo Brog-
.zro lli ; ,

.
'

- a graciosa srta, Vanda-Regi
na, filha do distinto casal Hilda
"<3. e Eduardo Luz;
-a interessante menina' Zení

'Lourdes, filha querida do sr. Tte,
-Orion Platt, distinto oficial da
.nossa briosa Pol�cia Militar... t MISSI',' FALECINJENTn '

,

'

A
SRA .• MATILDE 'BAYER. .

Na madrugada de ontem, na eí- Primeiro .niversano de
-dads de Tí.iucas, veio a falecer a F.lecimento
veneranda ,sra., Matilde Bayer, . -

'

II 6 -Ih'vl�va do saq?oso conterrâneo =. Joao A. Me o UI 00,Joao Bayer. o lutuoso aconteci-
'

A família Guilhon convida os
rnento, tão logo conhecido .nesta parentes e amigos para- assistirem
"cidade, causou profunda cons- a missa por alma. de seu sempre
ternação, dadas as virtudes que lembrado, esposo, 'filho, irmão,
-exornavarn a figura 'da vene- cunhado. f) tio João Augusto Mello
r.rando e x ti n t a., pertencente Guilhon, dia 22 - quinta-feira ás
<1 uma das' tradicionais famílias 7,30 horas, de 10 aniversário de seu
«catar inenses. Da. Matilde' deixa falecimento, na Igreja, da Ordem
unumerosa e il ustr-a prole, além I 3a de São Francisco.
tde 29 netos e 5 bisnetos. Agradecem a todos que compa-

Á familia enlutada, nossas ho,- l t d I'
,-

l'ecerem a es e a o e re 19lao.
: menagens de pezar pelo infausto
«con tecim en to.

Álvaro Mafra, Heriedina Veiga Formiga e filha, dr. João da Vei
ga Formiga e f'amflia convidam a lodos os parentes e pessoas de suas

relações, para a missa que, em intenção-da alma de sua, sempre lem

brada, esposa e tia, CORINA MOTA ,MAFRA, farão celebrar, sábado,
dia 24, às 7 horas, na Catedral <Metropolitana, no altar do Sagrado
Coração de Jesus.'

Antecipadamente, agradecem a todos os que comparecerem a êsse
ato de piedade cristã.

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MJ1:S DE JU-

••.••.••...• ..
LHO DE 1948
Dia 24 - SABADO - SOIRÉE

com inico as 21 horas.
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE

HISTóRIA CATARINENSE com inicio as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA�

Mandaram sua adesão ao Pri- I LÃO DO MJ1:S DE JULHO.
meil'o Congresso de História Ca- •....... " .. , •............

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA tarinense o Serviço de Saúde do FRAQUEZAS EM GERAL

e Exército, a Academia Brasileira V I N H O C R E O S O TA D O

DR. CARLOS LOUREIRO de Medicina, do Rio. ele Janeiro, e .'����V�.I�.��( .

DA LUZ Q Academia Paranàense de Letras.

ADVOGADOS
Escri.tório: Rua João Pinto

\
n.O 18 - Florianópolis
�Dlil_

PRIMEIRO CONGRESSO DE

Es!,a úHinJa instituirão promete
represen lar·se pelos acadêmicos
Sl'S. eles. Loureiro Fernandes, Os
car Martim Gomes, Valfriclo Pi
l:ito e Ciro SiIül.

Inspetores para' o
Norte e Oeste
Catarinense

Importante Companhia de Sor
teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catarinense.
Carta de próprio punho com fo

tografia 3 por 4" para a Caixa

.. " '

.

ARNOLDO, SUAREZ CUNEO
Clínica Odontololtia

NOTUR�A
Das 18 As 22 horas, com hora

mareada, a cargo de abalizado pro-
fissional .' "

Rua Aroipreste 'Pa:íva 17

I Dr. CLARNO G.
'GALLETTI

\ ADVOGADO
, CrIm. • cf".l

, E::�"ª�:.
l0. �dGr.

�••Id. - Rua TiZ'odent.. 47. 'IFONE •• 1468

ínte-

Mesmo setêsse
'v,erdade a..

�ENHORITA!
A u'jtima creação em 'refri

gerante é p Gual'aná K.NOT
EM GARRAFA-S GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

Tabelado o preço
dos cinemas

São Paulo, 20 (A. N.) _:_ A co

missão Municipal de Preços fixa

rá, ainda hoje, á tarde, o preço te

to dos cinemas, por já ter efetua
do a classificação dêsses estabele
cimentos para

'

os fins do tabela
mente.
_ • • • •• • •••••••• o ••••

Muitas felicidades pelo nasei:mea
to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que o melbol

presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRtDITQ
MUTUO PREm�L.
...... tI" ., .. ..'-

Fe'sta da Aviacão
Põrto Alegre, 20 (A. N.) - Es.

tá mareada para sábado próximo
uma grande festa aviatária em

Novo Hamburgo, promovida I),elo
Aeró Clube local.

Comunicado
'russo
Berlim, 20 (D. P.) - O comu

nicado russo diz que as cem mil
toneladas de ,gêneros destinadas
à capital alemã, serão vendidasc'
nas zonas do setor soviético. Po-';;'
derão, entretanto, ser compradas
pelos barlinenses introduzidos nas

zonas de ocupação russa.

DE TRANSPORTES· AÉREOS LTOA

• • • •• •• 10; •••• " •••••••

Tabelados os �aD
dwicbes
São Paulo, 19 (A. N.) - A Comis

são Municipal ,de Preços resolveu
CHEFE DE ESCRITóRIO tabelar também os sandwiches,

Conhecedor de tudos os servi· para limitar os lucros considerados
ços ,de escritorio procura coloca· abusivos.
ção na Capital ou uo interior. -

.
.

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal Café Otfo troduz qualiClo..-l,el
'Ramos. 52 - NESTA.

. P!9go-o ao St;U fornecEdor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

[nf.'J",uações

SEXTA-FEIRA
Rodovlârla Suf Brasil - POrto Alegi'e

- 3 horas.
'

Auto-Viação Catarlnense Curitiba

I=::�ê:: :.::= -=-= Produtos·· V�tte,inarios
-

E���e��ra�âo Cristovão - Laguna - O INSTITUTO PINHEiROS - (C�Lxa Postal, 163 - Florianópolis),
7 horas.' ,

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, FazendeirosAuto-Viação Itaja! - ltajal - U! ho-
. '

, .'

raso

,'e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande sene
Expresso. Brusquense - Brusque -

16 horas. "dêsses produtos.
Râpldo Sul Brasileiro - JolnvU.

-los primeiros J'á a venda, são:às 5 e 14, horaa.
'." dSABADO SULFAGU.(\.NIDINA: Tubos de 10 e vIdros de 100 comprImIdos e

Auto-Viação catarlnense Curitiba
-

._, 5 horas. Il',fiO g.
Râpldo Sul Brasileiro - JolnvUe -I VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

às 5 e T9 !loras.
- 6 hOras. lOu cm3.
Autõ'Vlacão Catarlnense JoinviJe. SóRO ANTI-TET'ÀNICO: ampolas de 20 cm3.- 6 horas.
Auto,Viação l-'atarlnense TubarAo VACINA' CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

- 6 horas.
Exor�sso S1Io CrlstovAo - Laguna de 100 cm3.

7 ���seS8o Brusquense _ Brusque _I VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5,cm3 e de 10 cm3 e frascos
14 horas. �'dê 100 cm3.
Auto-Viação Itaja! - Itajal - 13 ho.j D d' 'lt' ,

I'raso I, ps OIS u Imos, por serem os seus prazos de vahdez re atlvamen-
Expresso Brusquense - Nova Trento te curtos o Instituto Pinheiros não manterá "randes estoques atenden.- 9,30 horas. ,I' , '"

l!:xpresso GlórIa - Laguna - ti 1/2 dfJ. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessárioe 7 1/2 horas.

I' d
. -'

f'd bao preparo os mesmos que, aSSIm, serao sempre orneCl os com à SO.

O VALE D6 ITAJAJ lllta garantia de atividade máxima. .

Proeurem na A.g�Bfjl. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

Progresso, ) terinários de grande eficácia, como: Terneri,na (Buco-Vacina contra

LIVRARIA 43, LIVRARIA. diarréia infecCiosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
.

ROSA Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . ..... _ .....

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doen.ça�
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas peld Departa

,

llento de Veterinária,
Pelo sistema de reembólso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

o ESTADO
....� • Oflclau • na ''''

PIIIIII .. W

Diretor: RuáENS A. RAMOS
.....de&úl•• Dlr.-Gena"

BIDNEI NOCBTI
DI"&w III. 1tM.�"J
GUSTAVO NEVES
ela.r. III. P.�!l.�I.:

raANCIBCO L.ULUQU.
ela.,. •• I.,rade:

....QI"'JII CABRAl· D" IIIL.,.,
RqresentlCDc.:

'

A. S. LARA
b. hlu"or DJlntae. '"� - ..

••tlar
'

Y... II"'Z" - Rto ti. 1....1'.
IlAUL CASAMAYOR

.... lr.U,. d. OUnlra. 11 -
I� ....r

"$L 1·117» - 8io P••J.

&SBINATURAIl
Na eallll..1

be Clt
1e...&r41 CrI
rrl.Mtr. Cr'
.... _ Cr'
'...er••••100 CrI

N. l.'ertor
.............. Clt
......r. '_' .... Clt
Tr1.estre Crt
"t...r••,..bi•...Cri

...-
41."
.......
••••
....

1M,..,
.....
.....
....

bUd•• aMlaate .....111'.".

o. .r·2atllalll" _n.. ai.
;t.bll�adoll. nio ..rl.

4e.,.ohiàOlL
� 4lre(io nio ae ,...... "

•••lUza ,.íM eoaeelto;
_.Itld,oa nOI arU...

..........

Viacão Aér-ea
.!O

••

Horano
Seaunâa-teiro.

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1,3,55

Norte
Terça-feira

CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARIG - 12.:�0 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

.

Norte
VARIG - 11,40 ___: Norte
PANAIR - 12,47 -- Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul'
CRUZEIRO DO �UL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30'
Sul

Sexta·teira
CRVZEIRO 'DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte

Sul
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR - 12.47 - Sul.

Horario das em'pre
sas rodovia rias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São C1st6vAo - Laguna

7 horas.
'16 horas.

Auto-Vlação ltajal � ltaJa! - 111 bo
Expresso Brusquenae - 'BruSQu. -

raso

EJq)l'esso Brusquense - Nova Trento
- 1'6,30 horas.
Auto-Viação Catarlnense - JotuvUe

- ti horas.'
Aúto-vtação Catarlnen.se - CUrItiba

- IS horas.
Rodoviária Sul-Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
'

RapldO Su!'BrasU<!iro ..,... Jolnvile -

As li e 1� horas,
TERÇA-FEIRA

Auto-Vlaçllo Catartnense - POrto Ale
gre - 6 hora".

Auto;:Viação Clfr.arlnense. - Curitiba
- 5 horas
Auto-VlaçAo catar,lnense

- 6 noras.
Auto-Viação Catartnense

- 6 horas.
Expresso São Crist6yão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa GlórIa - r..agmIa - 7'Ji

e 6;;' horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas. .

A ',to·Vlaçâo Itajal ..,... Iajal - 15 ho
ras.

Rãpído Sul Brasileiro - JolnvUe _. b
5 e 14 horas.

QUANTA·FERA
�uto·Vlaçiío Catarlnense

-- 5 horas.,
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

JotnvUe

CurItiba

Jolnvili!

Àuto-Viação Catarlnense Laguna
- 6,30 horas.
Ráp.do Sul Brasileiro - Jolnvlle - li

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovao - Laguna -

7 horas,
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
-t

Auto-víacao !tajal - Itajal - 16.ho
raso

Expresso Brusquense - Nova '!):ento
- 16.30 horas .

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.

QUINTA·FEIRA
, Auto .. Vlação Catarlnense
Alegre - 6 horas.
Auto-Víaçâo Catarlnense

- 5 hora".
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
,

Expresso São Crtstovão - Laguna -

7 horas,
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas. '

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltajal - Itajal - 16 ho-

ras .

Râpldo Sul Brasileiro - Jolnv11e - às

I5 e 14, horas,
Empresa Sul Oeste l,tda - Xapec6 - ás

POrto

�itlba

JOlnTlle

TubarAo

- 6 horas.

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva s'em deITIora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
critorio se encarrega de acompanhar e requerer n,o Minis�,ério da
Justiça o que necessario for á sua conoessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio' e novo casamento, certidão de nascimento e de Icasamento de qualquer parte do Paíz.

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

I. Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jói:..
inicial de Cr$ Iu.oo apenas,

Participação nos lucros

Ex-Partido Republicano Calarinense
. Liquidação de .aç�es"

-O abaixo assinado administrador -e-hqUlda.tiu:io .. da CASA DO

ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO CATARINENSE", conforme pode
res quelhe foram outorgados em ata da sessão da maioria dos acioni�
tas, de Hi de Julho de 1944, ata esta d�vidamente registrada no Carto

rio de Titulas e Documentos desta Capital, sob n? 1497, de 18 dos re

Ieridos mês e ano, tendo recebido do desapropiante a importâ�cia ar

bitrada em liquidação [udicíária, convida a todos os possuidores d.e
ações, pessoalmente ou por 'procurador bastante e devidaJ1l�nte autori

zado a virem receber a importância que lhes tocou por açao no valor

liquido da importância recebida, mediante exibição das
. re�pectiva�

ações. Desnecess-ário é, declarar que, sendo as ações nominativas,
.

so

aos seus, subscritores ou aos devidamente endossados par transfe�en
cias ou por alvará ou formal de partilha quando se tratar de h,erdelros
tudo acompanhado das respectivas ações, é que se fará o resgate. .Em
seu escritório, sito à Rua Dr. Felipe Schmidt n? 2, sala 2, nesta Capital,
todos 'os dias úteis das nove (9) às doze (12) o liquidatário está a dis-

posição dos interessados.
_

As importâncias não reclamadas no prazo de noventa dias, a contar

desta data, ficarão em depósito bancário até ulterior resgate.
Florianópolis, 13 de Julho de 1948.

Pedro A_ C. Cunha

OOIlPANInA •AtlANÇA DA IAlA·
....tI... 1171 - .... : IAI'
IIC1IlIBlOI • fiUIlPo.nl

Cifr•• do Balence d. 1944.

,CAPITAL E RESERVAS
, Respoo.abilidane.

,

Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

,

67.053.245,30
142.176.603,8c

•

•

Sini.tro. pagol no" último. la ano.

Relpoolai'.;lidatiell
98.687.816,30

• :76.736,401.306,20

Diretorell

Dr;-Pamphilo d'Utra Freire de �rvnlbo. Dr: FrancIsco
de 'Sã. Ani.iot,M...orr.,� Dr; Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.f: Abreu.

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
Rua Cantareira, 928 - S: Paulo

Peç<\ll1 lista

•..reune som .. _ acabamento ..

solidez .•. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para \,
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano d�
pagamento a longo prazo! .',

Schwartzmaun
São Paulo

Av. Ipiranga, 71.4, - Tel. 4.7478

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 257·A- Tel. 32·7522

«€}Jt(t:':>�N J 1\NTE·
para Santa

KNOl'
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
. . . .. . . . . . . . .. .. ...... -,. .. . .......... ":.

O Crédito Mutuo Predial, oferec"
a08 seus associados o melhor pta
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5.0.
mensais.

.. ; .

Telefone a esse' número e a bi

cíeleta da Tinturaria Çruzeiro ràDi
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

IfUA VOLUNTÁRIOS_ DA pATRt" N.- 68 • 1,- ANDAR
<.: ... , .... PtlSI"�. �l • fELEFONE6S<1I . f€t€GII ......"5, _orECTOU,.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua F ..Jipe Scbrnidt , 22--Sob.
C. Postal, 69, Tel_ -Pr otetora»

FLORIANOPOLIS
'· •• • 0,0 ..

SRS. ASSINANTES
Reclamem l'mediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

A.luga�se
Linda e confortavel resi

dencia, recentemente cons

truida à rua Souza França.
TI atar. COm o prbprietario

à rua Blurnúlau n. 68.
..4O • • •••••••• -0 •••••••••••••• ,0 •••

FEldDAS. REUMATISMO E
PLACAS SlFILlTICAS

Elixir de Nogueira �
Medicaçéio auxiliar no tratamento

da .ifUi..
. . . . . . . . . . . . .. . .

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRIC.\.
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a

importância necessária á referida.
aquisição. Muito grato fica-lhes o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 48.
.......................... '- .

O.leo de Peixe
COMPRA-S,E QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
A RUA CONSELHEIRO MAFR \. 41.
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124.

'o Batalhíio TInrrig-a-Verde
foi <,onstituido de catãrinens0S
,lestemiílfl'l p, fi "rolpgio TI,lr
rfg'Il·"V!'rllf'''. lIi;llrá Il m�m.

bandeira.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os. estudantes e ti projeto I
Pedroso Junior I

Acalmada a greve dos estudan- podem ser sobrepujados pela co- Ites de Cursos superiores, 'levada a biça desmedida de terceiros,

meS-1
efeito em sinal de protesto con, mo que ela se Taça sentir no in
tra o projeto de autoria cio depu- tuito de conseguir meia clúzia de
'lado Pedroso Júnior, os ânimos votes a mais.
Be arrefeceram como por encanto, Qualquer tentativa de entrava- I
em virtude da retirada cio mesmo menta do progresso de nossa Pá
para voltar á carga mais tarde' tria, será tenazmente repudiada
talvez com um substitutivo de in- pelos estudantes, pr-incipalmente
'túitos idênticos. quando ela se referir a vergonho-

Essa greve não evidenciou, co- sos projetas que visem fazer so
mo muitos pensaram, apenas um orevíver velhos 'processos ernpírr
pequeno movimento esporádico, cos, em detrimento' dos modernos
-agitado por meia dúzia de cabe- métodos científicos e mais eíící.,
ças á 'cata de novidades. O seu si- entes.
gnif'icado vai muito além dessa Enquanto o Govêrno cogita da
hípótese absurda, que contrasta criação intensiva de escolas,· que
flagrantemente com o cara ter ge- formem verdadeiros pro.fissionais

',r'al do estudante brasileiro. nos diversos setores da atividade
'Ü movimento verificado foi a humana, elevando bem alto o nos

explosão de sehtimentos; que, em- so n ivel educacional, ;profissional
:botados durante vár-ios anos nas e cultural, ainda 'há quem preten- Escritório reêem

'

organizado,
consciências oprimidas e sotapa-, da provisionar prálicos; e o 'pior précisa de "pracistas" para traba
{Ias pelo despotismo, silenciavam é que êsse alguém surge justa- ilharem nesta cidade e no interior;
-ante as mais insensatas reformas mente das. casas legislativas, de com artigos ,de fâcil venda, e _com
educacionais, impostas a uma ge, onde esperamos sempre algo

me-I
boa margem de lucro. .

ração inteira, reformas essas que lhor r

a mais elevado. . Informações á Praça 15 de No-
-até em nossos dias sentimos seus Acácio S. Tiago vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12
efeitos negativos e deturpadores. Ac. de Ciências Econômicas. horas. ,

Hoje fno entanto, esquecem-se
alguns de que readquirimos a li-

.
�]Jerdade de consciêuoia e de op i-
nião - teóricamente, pelo menos. p8M quem possue de Cr$ 10,000;00 atê Cr$ 100.000,00 renda
E assim sendo, procuram ainda certa de lO·/. 80 ano com recebimento de iuros meneeis.
Iudihrtar essa consciência,' in vo- Informações nesta redação.
cando falsos postulados democrá- _ - _ - -.--.-_ .. - .. - .. _ --- - ..-- - -- -.-.- .. ----.-.-.. --- -----.----

=tícos e praticando verdadeiros
atos ditatoriais. - O deputado
']>edroso Júnior, apresentando ii
Câmara um projeto daquela espé
cie, deu vivas mostras do quanto
-ainda se acha imbuido das idéias

extemporâneas: mostrou clara-
· mente a razão de ser de nosso em

botamento educacional. Nesta

-época em que se deve pr-imar pe
'.lo encaminhamento científico e

metódico de iodas as profissões,
-em que a Nação 'Procura lotar to-

-do o seu território de escolas e

de academías, o ilustre parlamen
tar pretende que se provrsione

· Jl�átiüOs de. Farmácia! É o cúm ulo

do abuso e da f'alta de conheci

menlo dos mais cornesinhos prm-
· cjpios de demoeracia; sim, por

que valer-se dos princípios demo

cráticos, para fins destrutivos, é

-pior do que qualquer ato totali

tário. Aliás, não ,é esta a primei-
.. ra vez que um deputado federal
levanta a voz na Câmara, para in-

-vestir contra a integridade das
classes. Em 1.947 o deputado pa
.dre Medeiros Netto pretendeu que

seus pares aprovassem um pro

jeto que visava provisionar prá
ticos de contabilidade. Que absur

-do, num país como O" nosso; onde
sobram contadores e guarda-li-
vros diplomados!!!
A julgar ,pelas ideias dêsses re

presentantes do povo, seria mui-
- tíssimo melhor 'que se e laborasse

'uma lei especial, fechando todas

as escolas: para que, afinal de

contas, escolas? !Não é bem me-

"lhor incentivar o analf'ahettsmo,
a incompetência, o servilismô?
Para 'que proporcionar educação
a êste povo inculto e ainda semi

· ciyilizado? Para 'que· tudo - isso?
Para despertar nele o conheci-

. mento do que está certo, e direi
, to? Que absurdo ll

Vamos ;provisionar todos os

práticos de Farmácia, de Conta

bilidade, Curandeiros, dentistas,
advogados, engenheiros, econo

mistas, etc.,e, quem sabe, conse-

guiremos provisionar até .... de
putados?
É preciso que os representantes

do povo saibam que a .nação ja
mais olvidará uma só de suas

prorrogaLivas e, mais do �ue níri, Terrenos em Coqueirosg.uem,
os estudantes estarão

sem-Ipr,e na vanguarda da defesa dos Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

-6irei'os da colelividade. por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Os ínterôssos das classes não Planta e informacões - Rua trajano, 16.

•

i
1

Val'vulas - Peças
geral

,

aeeesserres

Rádios
e
..

para
O· maior sorttrnerro do �ul do Brasil

e5�eciai. Oficinas RevendedoresPreços para e

Importadora Americana
CU8ITIBA

Praca Tiradentes 337

pedidOS por reembolso postal au aéreo - Remessa com urgênciaAceitamos

Procístos

SUCU�SAL DE

BOM' NE:GO·CIO

Atenção, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA- f Ventiládor de-4erro,· manual.

QUINARlo.S
i Máquina p/beneficiar àrroz,

'com pouco uso. da afamada mar

ca "TONANNI" com doís brunido
res e classificador de tipo "TRIER"
capacidade para 60 sacos de -60

quilos, beneficiados em 10 horas

de serviço .

1 Motor DIESEL, sueco, de 20

H.' P. efetivo, da afamada marca

"BOLLINDRS", completamente no

vo.

1 Dinamo para 6.000 velas, com

instalações completas, isto é, qua
dro de mármore com reostato, am
perimetro e demais pertences,

.para arroz em casca.

2 'Fratores "Fo.RDSON'� .. sendo

um funcionando e outro desmon ...

tado.
1 Tr ilhadeira p/arroe. com capa

cidade para 250 sacos diários.
1 Arado de dois discos para tra

tor, marca "o.LIVER",
1 Semeadeira de oito linhas.

americana. marca' "THOMAS"

p/p.rroz ou trigo.
Os interessados queiram dirigir

se á IRMÃo.S GLAVAM, Florianó

polis, Rua João Pinto n. 6 - Cor

respondência para Caixa Postal 42.
Fpolis.

rse 00 M��i�OM
;& I HAVANA

fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA,

consumidorDa

Registr.os de Diplomas .

DIPLOMADOS POR ESCOL,AS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto .521.B/ 47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCo.LAS LIVRES: (Comércio) - Nos tér
mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus .díplomas,

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
dos !'PIlS registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIRo.S: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jur-ídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRA':l'AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

,

ItempO.
Telefone para a Impressora' Gra ieú

,

Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o' procurará para receber

tua encornerida tipográfica, Ser'V iço' Eemerado , En trega
imediata. Preço s sem concr;rrencia-

Não perca

VISTlR·SE COM (OHFO�TO' E ÉLECiAMC'. 7
'

PROCURE ,A

Alfaiataria·
.

Mello
I

I!
.QUER

I

I· I
,

I
Rua Felippe Schmidt 48

A V I S O

O C�f:DITO MúTUO. PREDIAL, COMUNICA AQS SEUS ASSOCIA

Do.S Q-pE MUDo.U SUA Sf:D� PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.

22, SEqUNDo. (2°) ANDAR DO. PRÉDIO o.NDE FUNCIONo.U o. RES

TAURANTE PÉROLA.

Guia Paraná
Publica relação dos comercia-ntes e industriais com seus ende-

. '
..

reços. ".

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa·"Gatarina,·
.

-Bedação : Rúa',prud��te de Moraes. �. 626. - ClJritiba.

do

FARMACIA ·ES'PERANÇA
.0. I'.r �.tleo �O LAUS

.:' ·BoJ IsI'..ri ....."' .

·0...... nel." r ru -.:..; B._ � _ P....
, aarlu - Arda......n.-.e

·

Gana........ d." .....ntada'.. recelbl6rle .MI...

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma, �
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua-

dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tr ipé ; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio. flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido;. Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões ·para hydrogênio; Supor-
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Noyembl'O nO 22 - 2° andar - Telef-one, 1.388.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ivaní, PaulaAlegando não constar das
Ramos dirigiu-se ontem à Federacão

inclusão
-

do reíeridu
disputou uma

do «player»
Catarinense de Desportos com um protesto
no

-

esquadrão do Avaí, que domingo último
oficial vencendo por 5 a 4.

contra a

notas oficiais a
ti tI-

lOScnçao o

jogador
partida

Protestou

Uma suqestêo

a Federação

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Temos andado tão fracos em I Saulz inso e- outros que os patrocí
nossas últimas partidas de futebol 1_ nadares ou dirigentes do futebol

profissional que no intuito de bem local tão bem saner iarn aproveitar.
servil' ao nosso público esportivo Ouso ainda, dedicar êste prélio
lançaremos aqui um palpite. Lá á Rádio Soeí edade Guarüjá, -i)elos
vai. bons serviços e destemor com que
Militam em nossa cidade, nos traz informados nas coisas do

"players" contratados pelos diver- esporte.
sos clubes, elementos de varias ci- Ai ficam pois as nossas suges
dades do Estado e de fora. Assim, iões e que se realizem são os nos

poder-íamos, com o concurso dos sos votos, pois nada .perrter iamos.
clubes, cedendo-os, realizar um M. S. S.
amistoso, composto de um quadro
de elementos de fora e outro de I
locais, cuio prélio seria realizado I Como fazemos todas as' sema
em homenagem ao desportista que nas, damos abaixo o scralch da
durante mais- tempo pratica o es- última roelada do 1° turno elo cer

porte na ilha, homenagem esta tame de profissionais, realizada
que nada mais revelaria do que domingo último e, constante do
O merecido reconhecimento de .prélio entre Avaí

-

e Paula Ramos.
nosso público esportivo sôbre seus

_

Adolfinho (A.), Fabéco (A.) e

atlelas. I Katcipis (P. R.); Nenern (P. n.i,
Acreditando ser viável a realí- Chocolate (P. R.) e Ivaní (A.);

zação dêste amistoso, veriamos de Lázaro (P. R.), Benteví (P. R.).
um lado Benteví, Nede, Nícácío, Pinto (A.), Fornerolli (P. R. e

Geraldo, Gastão, Isaias, etc., e de Mandico (P. R.).
outra parte; Adolfinho, Fateco, Crack da rodada: Bentevf, do
Chinês, Bráulio, Ivan, Mínela, Paula Ramos.

O SORAT,CEI DA. SE'YlAl\!\.

."._- -_- -_-_...,....._-...._.._- ......-.- ._....- ._-_.f#••_._. - •.•._..-_-_..-_..-_.._-.-_-;.-.-_

Arthur Polli e Atílio Polli In-
Vende-se de 11 portas em exce-

lentes -condições, côr verde (duas
Lonalida'des), eqLlÍIpado com óti-

P , .

I
mo rádio "Delco", faróis de ne

raels as blina, farolete lateral, ventilador e

Escritório rec:em- organi�ado I
forrado com palhinha ameeicana.

, Preço Cr$ 55 00000 Trata" á
precisa de "pracistas" para trába- .' .

.,. L

lharem nesta cidade e no intetior, l'ua BocaJL1va 1, diáriamenie até

ás fi horas.
com artigos de _iãcll venda, ,e com

iboa margem d-e lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12
horas.

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

FILMES DA SEMANA
ODEON - 6a feira

-

Avant-premiere.
Um filme com tôrla a dramaticaMóveis de sala, em perfeito es- intensidade ... Humano interesse ...

laelo e ele quarto, 1 rádio marca Artística beleza... caracteristicas
Esparto - mÓYeis, di\ ersos

reI6-1:
de 11�1a ';�gantesc:'l, obI:a d� �HANK

P.IOS ele na rede antigo� tuelo em BOHZAGE - o (hletoI-poeta."
.

,�, SEMPRE TE AMEI
per[ello eslado, 1 crlstall'il'o li: eli- Técnicolor
I'ersas louç:as e mrtis al�lll1s objc-I Com - Catherine Mc LEOD-
Los. Philip DOHN - William CARTER

\TI'alar á Rua Bocsinnl. 3. I :'Ime. Maria OL'SPENKAYA.
L'ma eXÍf1Siante sinfonia de -amor! .

EDITAL
Polh Socied.de Anõni-

\

ma-Comércio e Indústril
Ar thur Polli e Atílio Polli

'corporadores ·e únicos cotistas de
POLLI & CIA. LTDA., desta praça
em transformação para' POLLI
SOCIEDADE ANÔNIMA CO
MÉRCIO E INDúSTRIA, convidam
todos os demais interessados na

constituição da dita sociedade pa
ra a assembléia g-e-ral a realizar-se
no dia 26 de julho corrente, ás
16 horas, na sua sede social à
Praça 15 ele Novembro nO. 25, para
constituição definitiva da soci-eda
de, de vez que por motivos supe
riores não s-e realizará a ass-em

bléia marcada para o dia 19 de
jullio de 1948, com,o fôra c.o.ny.o_
.cada.

Florianópolis, 16 de
1948.

julho

corporadór.es.

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

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tira'dentes r.O 5
Telefone 1393.

in-

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo. minam a energia. arruí
nam "u. saúde e debilitam o coração. Em

3 minutos, M,endaco, nova fórmula
médica, começa a circular no sangue.
'dominando rapidamente .

os ataques.'
Dêsde o primeiro dia. começa a deeepa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz- ne

cessário é tomar 2 paatilbas de-Mendace
ás refeições e ficará completamente 1i�re
da asma ou bronquite. A ação é .mUlto
rápida mesmo que se trate de ca�o!
rebeldes e antigos. Mendaco tcm tido
tanto êxito que se oferece com a. gare.ntl�
de dar a.o paciente respiração .livre e [ác�l
ra-pídãmente e completo aHvlo do sofri

mento da asma em poucos dias. Peça
M.ndaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia.. A nosS& garantia é a sua maior

proteção.

Mendaeo A:a!:m��m

... TÃO NECESSARIO QUANTO O f1 .-

M t
-

letRO}Ó:'_:___: H�.i� 'às' 7:3Ô 'l�����:"'" CAFÉ DA MANEI,-\. vurl8 e ropo I aDaUltima Exibição.
Ingrid Bergman _ Cary Grant _ O banho frio, de chuveiro, re� 5° CONGRESSO EUCARISTICO

Claude Hains : �)l'esenta excelente exercício para NACIOANL
INTERLUDIO a pele. Ativa a circulação do san- Na qualídadé de Presidente da

Uma mulher que fugia de algo
apavorante. Um homem que a reco- gue -8 proporciona agradável sen- Oomíssão Arquidiocesana do 5°
lheu em seus braços quando tudo sação de bem-estar, principalmen- Congresso Eucaristico Nacional a

parecia perdido .. -. A mais extraor- te se í'ôr precedido de ginástica e
todos os fieis e demais interessados'

dinária e extra nha história de amor. que o mesmo se realizará de 28 a
Censura: Proibido até 14 anos. seguido de fricção com toalha
No programa: _ grossa e_ felpuda. 31 de Outubro do corrente ano, na

Noticias da semana _ nacional. crdade de Pôrto Alegre, Rio Grande
Atualidades Warner Pathé _ Jor- Diàr"Íamente ao leoanlar-se, do Sul.

nal. faça um pouco de qinâsiica - vi-
Outrossim, comunico as facilida-Preços: Cr$ 4',80 e 3,00. E'd taorosa. An seçui a, ame ttrn des de viagem, entre outras, as for-

· .

nrrz ._:___: An;��ilã' à� 5 �. 7:30 i{o·;;s·. banho ele cturoeiro e, ao enxu- necidas pela Empreza 'Purismo.
Edward G. Robinson - Judith aar-se, friccione o C01'pO com a Pontual-Machado-Bensaude S. A.

Andersen - Leo Mac Allister-: toalh a. - SiYES .

O SEGREDO DA CASA VERMELHA
com quatro tipo de perigrinação

Um drama diferente . cheio de '................. a) uma Aérea, em aviões especiais"
"suspense". a partir do Maranhão, escalando em

D'�l�li;lg� miz�' J��I;'F��;t�i��':" Lev--anfadas Notur�nas todos os Estados; b) uma em navio.
I V Y especialmente fretado, e conduzin-

· . _. . -' , .. ,

::... E'nv'elhecem OS Homens do exclusivamente peregrinos; c)-
• • 1-' • , • • • • • • • • •• • •••.• , ••••••••• , uma terrestre, prosseguindo de

Freqüentes levantadas ou mícções no-
ODEON - ÁS 5 e 7,30 horas: tumas, ardência, resíduos esbranquiçado. São Paulo em confortaveis "oni-

Sessões das Mocas na urina, dôr na base da espinha dorsal, bus", através do Paraná e Santa
Nunca se viu nada igual! Uma na ingua, nas pernas, nervosismo, debi- -.».:

Iidede, perda de vigor, podem ser cau- Catarina: d) outra terrestre partiu-maravilhosa exibição de fertil ima- sadoe por uma enfermidade na próstata. - ,
' ,

nação realçado pela .magia do Té- Esta glândula é um dos mais importantes d-o do Rio de Janeiro, pelo trem
cnicolor, enriquecida pela alearia ó,giios masculinoe. Para controlar êstee

internacional, diretamente a Põrto
•

'-J transtôr,nos e restaurar rapidamente 8. u>

contagíante de suas, ccnas tão ri- suúde e o vigor, siga o novo tratamento Alegre.cas de surpresas l. - cienrifico chámado Rogena, Mesino que

FANTASIA DE AMOR seu sofrimento seja antigo, garantimos São essas as viagens obedecendo
-

T'"
. Qúe·.H.og.n� o aljviará, revigorizando sua .

(_ écnícolor) glândula prostáti'ca e fazendo com que ao . tIPO ·peregrinação.
Fred Mac MURRAY - Joan v. se sinta muitos anos maio [ovem. Peça, Evidentemente, poderão os fieis

LESLIE _ June HAVER. Rogena em qualquer farmácia. No••a IlR-

Sedução! Beleza! Encantamento! arantia
ti a sua ,;,elhor ���d1��do no tra-

proferlr 'Outros meios ao seu alcan

No programa: ogena tamento de pro.ta.- ce, COIll viagem de auto, oníbns,
to - Valença - Nac. Imp. Filmes. ';te.s, ur-etri tes e ei.titel. ' aviação, etc., na certeza de que o
2° - Dadiva do' Oceano - Short. nosso 'Estado, e em particular a
Preços: Sras. e srtas. - Cr$ 1,20, .. , • ' .••.•• ," •••••••.•••••

Arquidiocese não -deixarão de se

3�JO.dantes - 2,00 e cavalheiros -

Com um- bes'Guro fazer representar naquela parada'
LIVRE Crianças màiores de 5

d
de Fé e demonstração de amor a

anos poderão entrar na -sessão de 5 DO OUVI' O Nosso Senhor Sacramentado.
horas. � ••

............ Nova York, 20 (U. P.) Um Fp'Olis, lde Março de 1948

IM�ERIA� -:- _Ás 7,30 horas: despacho ele Norfolk, Estado de Conego Freder.ico Hobold - Presi
UltIma eXIbIçao "�O ,.� ,_-rore fl11" n cenllOra dente da C. A.

NO DIA EM QUE 'ME �-QUEIRAS- -H',gm-l-a,·-l't>l.-.G-< ""'_"--"- _." -

Com - Carlos GARDEL _:__ Rosita Carlotta Williams vinha _sofrendo •............. ., -

MOHENO - Tito LUSIARDO. duma terrivel dor de cabeça há
No programa:

, uma -semana. Finalmente procu-
10 - Jornal da tela nO 125 - Nac. . � d

Imp. Filmes. rou o hOspItal. E, com gran e es- ra d.o emprego.
20 _ O Exterminador _ Desenho panto, os méelicos extrairam elo .Informações, rua Rio Grand� -do.

colorido.
. seu ouvido um besouro japonês, Sul n. 22

30 - Fax Airplan News 30 x 52 -
com vida.Atualidades.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
Impróprio até 14 anos.

.
-

CINEMAS�
-RITZ-- Hoje-às .. 5 e-,7,30 -horas,
Ultimas exibições.
Joel Mac Crea - Andréa Leeds

- Walter Brenan - e o grande vio
linista JASCHA HEIFETZ:

MúSICA DIVINA MúSIC,1\
Crianças cujo pendor para a mú

sica faz desviá-las' da senda dq cri
me ... Mães pobres que não- poupam
sacrifícios para aos filhos darem
uma educação ll1u!iical... Um ro
mance de amor e um concerto com

pleto do- grande Heif'etz, num filme,
que- jamais esquecereis. Um poema
de harmonia .e amor.
Censura LIVRE.
No -

progr-ama:
Caxias Patrono do Exército

Nac.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.

de Tiro

de UEIEVROLET -;-- ESPECIAL DE_
LUXO 19'12'

Caça
Ao que fomos informados, a Fe- Como se sabe, Max Soh rappe,

eleração Catar inense de Caça e Ti- pertencente ao Clube de Caça, e

ro dirigiu veemente protesto á Tiro "Amadeu Luz", de Blumenau,
Confederação Brasileira de Caça e

Tiro, contra o fato de não fel' sido
escalado

-

'o atirador catarinense
Max Schrappe para fazer parte da

representação brasileira de tiro

que irá as Olimpíadas de Londres.

e

foi o vencedor da prova de cara

bina, com 527 pontos, nas e-limina
tórias que se realizaram recente-

mente em Pôrto Alegre para sele

cionamento da equipe brasileira.

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM

..

.
.

COMERCIANTE: Dá tml U

.-to ii Biblioteca do Centro Aca-
4émico XI � Fevereiro. Coa

t.rlbuirtla, JtIlSim, para Il fo!'"D1ll

!;Ao cultural do. elltarin��
,11(\ amanhã I

COSINHEIRA
Precisa�se de uma que durma fú.

PAGA-SE BEM

. LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

...... - . . . . . . .. . .. � -

pró-UTro'"

}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Pa'Qlo Fontes
'. CÜ";ico e �per�dor

D>lIsultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

COllsultas das 10 ás 1 � e das 14 lu
IS brs. Residência: Rua -Blumenau.. Empregue bem o seu dinhel '!

22. - Telefone: 1.620
Operações - Vias Urinária. - ro, 'comprando .ac;.ões do "Colé

Doenças dos intestinos, réto, anuI e 'D M'· W dhHemorroidas. Tratamento da colite r. arlo en ausea ,gio Barriga-Verde".
, amebiana. C1ll1ica médica de adultos e criança.

Fisioterapia - Infra Vermelho. Consultório - Trzjano, 29
... .... , ..••••••.•••••••••••••.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende Telef. M. ·769

VENDE SEdiàriamente às 11,30 hrs. e á tarde, Cons11lta elas 4 ás 6 bor.. ,.,
das 16 hrs. em diante Residência: Residência:. Felipe ,.schD)idt II. 38.
Vida! Ramos, n. 66 - Fone 1.667 Telef. 812 Vende-se finissima sala de jan-

� "ColégJo Barriga-V�rde" I Camisa., Gravat•• ; Pit.Bmu.
tal' em estilo Renascen_ça, �Ilt�ira-, Bc'ra ia (cChryslerestá construido o seu maJesto-, Meiu dali melhore'i'�pelo.; me- mente trabalhada a mao e alIlda »)

80 prédio e necessita de sua I Dores preço••6'·n.�ASA', MTS I
não .us�da. Tratar à rua Saldanha I Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com

valiosa colaborac;ão. ' CELANEA _ Ruae. Marr.. ; Marinho, �6. . .' - Almeida - telefone 1.406.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THlAGO
Médico e parte i" ..

Do Hospital de Caridade de Flo
.

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es pe

�iaimente do coração e vasos

Doenças da tiroide e,demais glan
dulas internas

Cliruca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAB
DIOGRAFIA -r-r- METABOLISMO

'BASAL I

HORÁRIO DE CONSULTAS� - Pe

ta manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas' na .Maternídade (Clínica
.

de gestantes)
A tarde no consultório das 15 ás 1!1

.. _,
. ,_. - - - - - 'horas'

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDf:NCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manuál 76?
'DR. 'LINS NEVES

Diretor da -Màternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PAinôs
Diagnóstico controle e tratamento

'.'
,

especializado da gravídês. Disrur-

bios da adolescência e da menopnu-
8�. Pertubações'menstruais,' in�h

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino,
Operações do ute�o,. ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes; etc.

Cirurgia .plástica do períneo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO, PARTO. E OFE ..

RAçõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandjllar.es, tiro�de, ová·

. rios, hipopise, etc.)
-

.'

.

Disturbios nervosos - Esterilidade

..,-�, .Regimes._
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro _. Edif.

Cruz e SouZa _:_ Tel. 846.

Dr. Ne�on D'Avila

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floría

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru-

���:�,d:�����i���t!�il����e��e����:- -Ag-rad�c" .·sl'e·nto. e Mle'ssatradoras, Balanças automáticas, rl '1ríit •

Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos

.'

Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e
.

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral'

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins --: Coração
� Pulmões - Estomago '-- Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia

Ultra-Violeta - Infra-Vermelho
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas d�s 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

, riR�SANTAELA
(Formado. pela Faculd·ade. Nacio·
nal ile Medi"in� dA Universidade

do Brasil)
Midiéo- por concurso' dá Asststên
cIa a Psicopatas do DistrIto

Federal
'Ex-il}terno dr Hospital po}quiá·
trico e Manícômlo Judiciario

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

N}"'RVOSAS
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.

Assegure desde já um

NATAL FA RTO E FELIZ
eem sacrifido financeiro. adquirin
do, em suaves mensaliriades uma

CESTA DE NATAL

�.
Agente nesta Cidade':

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

Dr. Lindolfo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabílista
Cível -- Comercial

Con8tituiçõe. de 8ociedad.e.
e .erl1i908 corel;Jtol, em geral.

Organizações contabei8.
Regi8trol e marca., di ..pon'do, .

no Rio. de ·corre.pondente.
E.crit-6rio: Ruo All1aro de

Canalha n, 43,
Doa 8 à.. 12 horatl.
Telefone 1494

Uficlna Celeste,

_
CASAS

'RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande. com 6 quartos, sala ba-

nheiro, etc.' Serve também para comércio'. Preço Cr$ 22p.000,0? .

RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio comz pavimen-
" tos. Preço Cr$ 350.00{),00. ,. _

.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações, Pre-

ço Cr$ 250.000,00.
'

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre
DO de i 7 x 30, todo murado, com 4 quartos; etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno
de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,.00 ,

.

aUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

'RUA RIO GRA,NDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno
10 x 40. Preço o-s 35.000,00.

RUA AL�nRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter-
reno ele 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô t'.ompletamente novo,
com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço C�$
�0.000,00. . .'

t
. P

-

RUA. 7 DE SETEMBRO (EstreitO'), casa com 4 quartos, e c. reço

Cr$ 55.000,00..
"

CAPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o 'terreno a área de
�G.OOOm2. Preço Cr$ 50.000;D. .

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
te e f'i-ia, instalação sanitária, etc, Preço Cr$ 60.000,00.

.

TERRENOS
RU_\ RUI BARBDSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.0D0,0Q: .

RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$
.1;0.000,00.. . .', ... ;

RU�\ STA. LUZIA (Estreito), Iendo 50 x 40. Preço ces 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua 'I'í.iuca) ; Pre

\:0 Cr$ 20.000,00.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança. I

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão CODSoni
.

. CJRURGI_A GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOU:STIAS DE SE

NHORAS -_. PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

.cina".da. Universidade. de ?ão Paulo,
onde fOI assistente por: vârios anoa do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

, Corrêi" Neto
'Cirurgica do, estômago e vias circula·
re�, iptestinos delgado. e grosso, .tirei·

de, rins, próstata, bexiga, utéro,
ovários e trompa�. Varicocde, hidro

ceIe, varizes e bern·as.
Consultas: Da. 3 ás 5 boras,' à rua

FeliPe SChl)1idt, 21 (altos da Casa
Paraiso); Telef. 1.598

' .. Residência: .Rua_Jl:steves Jumor, 170;
--.'relef. M. 764-

------ --.-_

Para as pessoas de fino
paladar Café Ot to é

.em por.

PASTA DENTAL
ROBINSON

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,

com uma industria de produtos de mandioca. sagu, �etc., demais infor-

mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.
.

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias 'hipotecárias. Sigilio

absoluto.

Ouçam, diàriamente, das 16 às [4 horas, as evdiçõe« da

. N Á O ESQ U E ç .AI.

I. A Tinturaria·.Cruzeiro dispõe ago
ra dos melhores profissionais �.'
cidade para lavar, passar e. tfngil! '

pelo sistema: suíço,
R� Tirade,ntes 4" -:- I<!one _ 102.2. _

, .

. . . . ..

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

·TAVARES

Advogados

.

Causa civeis comerciais, naturali·

zac;ões, consulta,s e parecel'es
Das 9 ás 12 e das 16 às 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 1.0

andar
Florianópólis

ZYH ... 6 Radio Difusora de Lanuna,'
970 kilocic1os onda de 300 metros.

Laguna - San ta Catarina - Brasil

-(,--

A família enlutada da saudosa VIRGINIA ELOI REGO, agradece
às pessôas que enviaram telegramas, cartões, corôas e flôres, que com

'pareceram ao seu funeral e as que deram o conforto de sua presença
e aos drs. Armando de Assis, Polidora Santiago e Djalma

. MoeIlmann
·pelo carinho e desvelo com que atenderam a extinta.

Convida ainda a família
-

aos seus parentes e pessôas amigas para
assistirem' à missa de 7ó dia, que mandam celebrar no próximo dia 21
do corrente, quarta-feira, às 7,30 horas, no altar do 'Coração de Jesus,
na Catedral Metropolitana, antecipando agradecimentos a todos os que

comparecerem a êsse áto de fé cristã.

IROS> CO�1'RA
DO .TRABALH04

SÉOE SOCIAL:

PO�rQ ALEGRE

RUÀ VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 • 1.° ANDAR

e"�A POSTAL. 583 - TELEFONE 6Me • TELEGRAMAS: .PROTECTORA •

Agencia',6eral para 8ta Catarina
Rua Felipe Schmldt, 22 Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

RE-EMBOLSO POSTAL
Para .

casem iras, linihos, brins, eLe, precisa-se re:presentante.
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital,

Lourival

�
i

I "A
I molhor.. fdbricc!I'J. t. � C1

viGit,

_mJi&Ri;>iSUiAAhií4St.SQf'""""""""W '.eLy

Fabricante e distribuidores da. afamadas con

fecçõe. -DISTINTA- e RIVETt Pos.ue um gran.l
de sortimento de casemira... rlsaados,' brins
bons e baratos. algodõ.s,'mor-in•• '

a"iamentos
pal'a alfài(lbs� que recebe diretamente da.

Snr.� Camerclsat•• do interior no ••ntido ,de Ih. fazerem 'Ima

FlorlQiR6paUIII� ..,.j FILIAIS em Blam_nou e Laje••
ahcuna Q atl!ll'igllo dos
oompra.: MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:;ÕeiJ."cOrty 'M'achado 'IGra'vê desastre derrvier-
Procedente de Canoinbas, regres- - FI \: - ,}-sou �nterp. a esta-Capital, Ae,�n com-I' .

çao "e�
- '-Or'lQ'D,'OPO lS�;, -

panlua de sua exma., esposa., ,pelo A.a....
, ,

, ' ,

"

avião da ;Cita�;':o nosso distinto. 'poes' Ánte-orlt-ém;' á tarde ocorreu as auloridadês' tomaram tódass
taduano e brilhante deputado a As-

. "c': ",

de 'aviacão em Flo- as providencias para sooorret-: a'
sembléia Legislativa Estadual dr. grave desastre a.v,

','.

Orti Machado.
' ,

rianópolis. trípulaçâó e os passag,elros.
Ao se!l desembarque," no a�rodro- Um aparelho militar, surpreen- ,

Q CeI. Miguel Lampert é coman-·
mo Nereu Hamos'deI1IJSa� JoBse, �O�dl- elido pela hrusca mudança de tem- dante da Base Aérea de Sa!:.vador, ..
pareceram, o sr. r. ose oaHaI, ,'"

_
' "

' .' ,
, '.' : ".i:1'Governador do . Estado, deputado po, caiu no mar 'peno da Costeir-a r: o aparelho procedia de S. .Paú o.!

Cid Loures Ribas, dr. Carlos Gomes Saiú gravemente ferido o res-
de Oliveira, Diretor do Departamen- . I l\Ii 'ue lto das Municipalidades e sr. Sidney peotivo comandante, cei- 1 g �
Nocetti, diretor dêste ,matutillO. ' Lampert, que se .encontra hOSPI

talizado no Hospital de Caridade, Mau jeito _�.
inspirando cuidados. Nada mais natural do que prelen-·
Tambem, saiu ferido o piloto, derem os adversârios políticos do"

lenente Clovis A. Borges, o qual sr', Nerêu Hamos dissimular- fran-

t
'

f
'

d queza e a sinceridade com que o·
;::e encontra,' entretan o ora B

preclaro Chefe da Nação se fez ou- .

perigo. vir, há pouco, na séde do P. S�', D., .•A data de hoje recorda-nos que: Ao sargento mecanico e a sra, no Hio. O general Eurico Gaspar' ,

- em 1604, a Bahia sofreu os
do 'tenente Clovis; bem como ao Dutra falou claro e disse da ( sua.s

t d f L 1 01 desa de' mais profunda consoiência de quan-i-a aques ; a 1'0 a ,1 an
'menor Alfredo Lampert nada ' A .

dPaulus van Caarden, mas resistiu to lhe significa a existência o gran-
aconteceu. de partido majoritário, .a que deve»

Logo que souberam do desastre, a sua eleição para o cargo em que
-

__liIIm_r__IIIóI__.,l'iIIN.i__IIiI_IIIiI'IIIi'iilMWWlMII'iI:I'....' "em correspondendo plenamente à l

confiança de todos os brasileiros.
,

U
" - ,

..
,

I Prestemos atenção a estas pala-i-
m gavI30 rea vras, que s. excia. pronunciou:

...r "As peculiaridades do atual pe-"Rio, 19 (A. :\T,) - .�O&SO corres-
r iodo histórico e as exigências de->

pon.lente em Manáus nos informa correntes dos interêsses da Nação"
que um curioso caso foi divulgado concorrerani para a fórmula de apa--

- em 1711, durante a guerra ziguarnento e tolerância, seguida 1
pela imprensa local. L

dos "mascates", o presidio de San-
\ ,p"lo govêrno desde a sua D.asse",O senhor Manuel Bezerra, agri- v

to Antônio foi atacado pelos si-
Observada sem quebra da solidarie-'cultor no município de Canutamâ,tíados do Recife, mas os Olínden- dade partidária, que vincula a ação

contou (IUe, em j'aneiro dêste ano, d'ses conseguiram repelir, sendo dos que emergem os pronunera-:
-morto o

seu filho Pedro se encontrava ti- mentos eleitorais, essa diretriz re-'·seu comandante, ::I'lanuel
d

, rando madeira na floresta, quando' sultava, para nÓ,s,:na hora ,e recu-
Nunes,

',' _ .

"

I peração democrática e do esforço de '

_ em 1777, em São João D'EI- avistou, numa das, _,II veres mais a -

soerguimento nacional, naquilo que
Rei (Minas Gera is) , nasceu Este- tas, poderoso gaviuo �-eai. o vosso autorizado intérprete cha-
vão Ribeiro de Rezende, mais tar- Acercando-se cuidadosamente, mou a alta dignidade d,� presidente"
de Ma 'q ê d V I' I conseguiu

derrubar a ave, com cer- de todos os brasileiros. ,r use a enca,
, '.' _

.. Já havia dito, no mesmo discurso:
P' t ,'I 'g' e teIro UIO. " '

I d t"t'- em 1800, em ar o -"- c r
...' Aqm vo tan o, nes a VISI a Slm-

(Rio Grande do Sul), nasceu José O gavIao real tr�Zla preso, num,a bólica aos qUe sufragaram o meu

d A
.

R'b' 't d VI'S das pernas, um CIrculo de al1lI11I- nome, cabe realmente recordar
e rauJo' 1 eIra mms ar e -

. '] 1
'

b t II a,.' nio, no qual se lia: "Notway-Fls- aque es companleIros qu� .

a a 1 -"

conde do RIO Grande;
I 'W d'l't S' f' t ram pelo advento democratIco, com.'

_ em 1815, a povoacão de c 1e- ay J aI ervIce-was ung OJ1- não desmentida confiànça na vitali-

Areia, na Parailba, foi elevada á D. P. T. V. 823.309". dade da organização a que dedica-
A referida placa será enviada ao ram por vontade própria o melhor-

cat,egoria de vila; d f Q AI b vIramDiretor de Caça e Pesca do �Iinis- os es orços. ue e es em a e •
- em 1818, na campanha da demonstra-o, inequivocamente, o

Banda Oriental, o então Capitão tério da Agricultura. pronunciainento do povo brasileiro

de guerrilhas, Bento Goncalvcs' da elegendo o vosso candidato à Presi- ..

dência da República e tornando ma-
Silva, destrocou em Las-Canas, as

ECOnOml.Za, adquirindo joritário, nos corpos legislativos,
tropas de Francisco Antônio Del- lIó nacionais" o Partido Social Demo-

gado, que ficou prisioneiro com �t I d U·· A . crático."ti u os c1 nla o· merlca- E venham, agora, os escribas do .

alguns de seus ,110mel\,s. O coman-

na', da CaPl"tall·zar.a·o "S.A. "Diário da Tarde", dizer que o Pre-
danteTomás Latorre, com fôrças lIó 'T sidente da República o que fez foi'

orientais procura neste mesmo dia "o elogio do papel desempenhado'
l'd por todos os partidos" ...libertar Delgado, mas foi repe 1 o;

_ em 1800, ein Itaipu (Niterói), A tanto os escraviza o despeito;..·
- em' 1836, o General Chagas

nasceu Aurelino de Souza e Oli. treslêem... .

Santos repeliu o segundo assalto
veira Coutinho, mais tarde Viscon- ------·--d-------de Pôrto AlegTe pelos revolucioná- ESflrl·tõr'l·o ede de Sepetiba; \Jrios farroupilhas; ,

- ,em 1821, o General Luiz do Advocac,·.- ,em 1873, em João Aires, Pal-
.

,:\j

Rêg'o Barreto foi vitima ele uma
mira (Minas Gerais) nasceu o

O'lorioso ISantos Dumont, que a 23 agl'e.ssão, quando governador doe
"

. Pernarúbuco, recebendo varios fe-
de out.Uibro de 1906, em ParIs, rea- ,

lizou o primeiro vôo em aeropla- rimentos;

no, vindo, a faiecer em 23 de ju- - em 1839, chegar;am � barra

lhO de 1932; da Laguna (Santa Catarina), os

_ em 1874, -os "muckers" en- revolucionários do Rio Grande do
-

t Sul, qtl,e fOI'am repelidos pela es-
Rua Vigário José Inácio n. �58�trincheirados fizeram fogo con ra

, d cuna "Itapar>ica" e lanchãó "La- Porto Alegre.- Rio G. do Sul
as tropas do Governo, sen o mor-

to o Coronel ,Genuino de ,Sam-

Brasil,
da Ca
(1532) .

Julho de ,1948Florl.nOpoll., 21' de

o Guvêrno o Partidoe
(Um editorill do jornal «A 'Manhã»)

Diz o jornal carioca "A Manhã", em sua edição de domingo,
;seguinte:

"Evidentemente não é possível emprestar à troca de saudações
,entre o Presidente ela República e o presidente do PSD, na cer,imoma
inaugural da nova sede dêsse partido, um mero sentido oongratulató
,rio. Houve, nelas, uma expressão de pensamento político, uma def'í

nição de posições que a ninguém seria lícito ignorar.
O sr. Nerêu Ramos, traduzindo mais uma vez aquela sólida cons

ciência partidária que o caracteriza e 'que tanto o vem fortalecendo no

quadro da agr-emiação a que pertence, esboçou em traços muito se

gnros a sua concepção do regime presidencialista e do papel que néle'
{levem assumir os partidos, rnaxíme, quando êstes, como sucede em

mosso país, têm a situaCão de entidades de direito público, isto é, são

lPer:as nec-essárias do mecanismo político ou representativo, e não

simples organizações de ordem privada como foi nossa tradição du
ran [e um largo período. Percebe-se que, para êle, o partido é, ao me

nos, um co-responsável natural, perante a Nação, pelo govêrno que
realiza o presidente que foi seu candidato vitorioso na eleição: have
lá, portanto, entre um e outro o dever de solidariedade e de apôiç
mútuo. Assim, num regime presidencial, tanto quanto no parlamen
tarista, o governo deverá ser, em condições normais, eminentemente
ipartidário sem quebra da obrigação de justiça e equanimidade no

tratamento dos demais gTUpOS.
Talvêz esta concepção do sr. .\1erêu Ramos não encontre um f'un

<lamento muito 'claro na histór-ia ria apl icação do sistema presiden
cialista no Brasil, cujos presi deul es via de regra, e acreditamos que
por força das próprias circunstâncias, tem, procurado conduzir seus

!;ovêrnos sem uma ,estreita ligação partidária ou, quando mais não
seja, mantiveram uma Iconsiderável autonomia em relação às fOl'cas
que os trouxeram aO poder. Tenderam, pois, a agir mais como dele..
g:ados de tôda a !Nação, mais como juizes, do que propriamente como
instrumentos da vontade partidária antes definida em tôrno de sua

1)eSSOa, e não raro a formar, ou improvisar, uma base partidária di
ferente para amparo de sua administracão.

.:lIas é ,obvio que no momento 'atual as relações entre o govêrno,
ou o Preside'nte, e os partidos, já não podem ser apreciadas apenas
ii�ndo-se em vista .os dados ,que nos oferece nossa tradicão republIca
na, pois um novo elemento se introduziu 'em nossa equação rePresen
íativa.

Referimo-'nós precisamente, àquele caráter de entes de direito
']lúblico, que pela Constituição foi conferido aos partidos e que tem
'Je ser levado em conta se ,quiseDmos oferecer os meios de realização
lll'ática ao sistema ideado 'pelos constituintes de 1946' e que responde,
não somente a uma aspiraCão reiteradamente manifestada pelos mais
ilustres observadores de nossa vida ipolítica, mas também, e a-credi
tamos que principalmente, à necessidade imperiosa de corrigir-se o

efeito pernicioso Ique, para a unidade nacional, poderia resultar da
tendência, tão veementemenle renovada, para a descentralização po
litica e administrativa.

Nas pàlavras de resposta do Presidente da República ao lideI' do

partido majoritárIO, cremos vislumbrar, do mesmo ,passo, uma leal

adesão ao ,sentido presente de nossa evolucao em matéria partidária
e o reconhecimento de que, dadas as condicões históricas em ,que lhe
('oube assumir o govêrno, era forçoso repercutisse neste a concepção
tradicional ,das funções do Presidente em nosso país, sob o aspecto
>de um esfôl'Co em bene,fício da conciliacão ,políHca, muito e'll1ibora
..:em que nisto sequer de longe transparecesse o intuito de ceder à.
idéia da organizacão de um instrumento partidário exclusivo do
(Presidente 'ou destinado a realizar-lhe a vontade ipessoal.

_
Êste exato e honesto entendimento de sua missão constituciünal,

IllUma das fases mais diJfíceis de nossa (história, é um dos mais belos
titulos de crédito a que ü General Dutra fêz jús em face do país. De
vemos-lhe ter conseguido uma paz interna que a muitos parecia im

possível e, mais do que isto, a criação de condições objetivas para
(!ue o sistema p'artidário imag'inado na Constituicão, possa tornar-se
l·ealidade. E isto signifi.ca muito para o Brasil; si,gnifica, talvêz, ao ga
,l'antia elementar de sua sobrevivência como grande nacão e de seu

progresso político".

o Ontem e, hoje
DO passado

A data de ontem

energicamente;
- em Hi46, no Engenho de

Marcos André (Capibaribe), os

capitães Francisco Berenguer, An
tônio Borges de Uchõa e Francis
co iLisboa derrotaram um destaca
mento de holandeses:

paio;
- em 1897, foi inaugurada

t\:cademia Brasileira, de Letras;
- em t934, em Joazeiro (Cea

,rá), falec3'l1 o .célebre Padre Cice

ro Romão Batista.

21 DE JULHO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1564, faleceu Martin Afon

so de Souza. Foi Capitão-mór dao terceiro Churrasco da Saudade
esquadra portuguesa noNumerosas têm sido as adesões ção, bastando a Icondiçao de ex

de ex-alunos do Colégio Catari- alu�o.
-

de 1531 a 1533; fundado,r

nense, como de outros colégios je-- pitania de São Vicente
>Há listas nas redat>ões, dos .J·or- F I L' b'a'auitas do Brasil; ao terceiro " a eceu em IS o ,

,hais, na Livraria Moderna e em �

"Churrasco da Saudade", festa de - em 1676, fartiram da entao
mãos do revmo. Padre Alvino '

feliz iniciativa em que se reunem vila de São Paulo" chefmndo Uma
Braun e vários ex-alunos,

para reviver os alegres tempos da bandeira, Fernão Dias PàeS Leme
juventude.

,
O "Churrasco da Saudade" rea� e s.eu filho Garcia Rodrigues

Como se tem acentuado, as ade- !izar-se-á domingo, dia 25 do cor- pais;
sões independem das convicções' rente, na chicara do COlégio Gata- em 175'9, p'or carta régia, fo
religiosas 4� quem 'quer que nese- 'rinense, á rua Esteves Júnior, ao ram os jesuitas expulsos do 13ra�
je participar dessa confraterniza- meio dia. sil;

;.i

·PAR-A - f E R-l-DAS,'
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUN C J:I EXrSTIU IGUJ:lL

, DRS.

JOSé Pinós Pereira
Sebastião Adroaldo Pereira

Ciabriel Pereira Borges Fortes:.:

gunense"; F,ESTA.:'""H·ÕJE-;-DO-GRÊMIO' LIRÀ.
- em 1859, avancando do p�asso O simpático GRÊMIO LIRA" 1'a-.-

a Xará, o General Portinha derro- rá realizar hoje, com iniCio ás' 20'�
lou a divisão do Comandante Ver- horas, na sede dó Lira Tenis Clu-
nal, em Bare-Cuê; be, uma reunião festiva dos seus'
- em 189?: a Inglaterra oCUPo:ll aS'sO'crado� em regOzi�o aos. sócios,'

a Ilha a Trllldade que o BrasIl aniversarIantes no mes de Julho.
wnseguiu rehaver a 5 de Agosto ;,8,. dir..eioría. d€J 1 Grêmi'o ,pede o·
de 1896; comparecimento de todos os ;;sso""·

Andl'é Nilo Tadasco ciados.

FRECHANDO •••

,Na'quela defesa que o sr. Wanderley Júnior mandou �pa
l'a O 'Diário, a v-erdade ficou de fóra\.de'-fio a pavie."Um',exem-
pIo, para esclarecer: Afirma o jornal "que, enquanto o sr.

\Vanderley ·esteve à frente dos prot�st.os po-pulares não houve
um só ataque a propriedades nem a pessoas. Êsses só foram
ini'ciados depois de úm comÍ'cio sob os auspféios' dó 'sr. Nerêu
Ràmos, do qual nem sequer o dr. Wanderley fêz parLe".

Fa�sas e remarcadamente farsas' são, essas; afirmacões.
pe1as quais afinam, aliás, tôdas as outras que estão na defesa.. "

Os ataques a 'que se referiu este jornal' ocorreram nos

dias 1:9 'e 20 de agôsto de 1942. NOl díil: 21 o' Gàvêrno 'dó' Esta- .

'd-O, à vista dos abusos 'que se' estavam verificando, proibiu
terminantemente os comícios. E, nesses diàs; 'O SI'. Nél'êu Ra-·
mos estava ausente do Estado, na Cilpital"Federal. Regressou �,
no dia 22, sábado, quando os fatos já estavam consumados.
íColno se vê, a mentira não auxilia a defesa, ,que dela quís
'Valer-se para, ainda uma vez,. caluniar" o' sr;' Nerêú Ramos."
Regressando do :Rio a 22, só a 7 de setembro o sr. Nerêu falou
:ao povo. E nessa data os festejos cívico-militares, pôsto qUft·
vilbrantes, não terminaram por depredações. Essa é a verda
de, que todos os jornais da época narram, e que vem con...:,

fundir os paLranheiros vulgares.,
GUILHER::IiE TAL.
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