
DISTINGUIR-SE NA QUINTA EXPOSIÇÃ O-FEIRA AGRO-PECUÁRIA DE LAJES E NA SEGUNDA REUNMJl ...ECONôl\'llCO- I

AGRíCOLA DE SANTA CATARINA, SoM ENTE, UMA ATIVIDADE DE ROT�NA� É UM ERRO. A INTEN�lO:Jlf�T.4S" IN1-
{]ATIVAS É PERMITIR O CONHECIMENTO E O DEBATE _EM TORNO DAS QUESTÕES QUE AFIJGEMi·'· ���J}��'i.9Q

, IMPEDEM O NOSSO PROGRESSO NO CAMPO DA AGRICULTURA E DA PECUÁRIA." :ri,j ,f�k,;:: :.��:: ,ii.�i:'��-" i
IDsf�lado. com a preseDça�.d�t srs. 'Des/ I.
embargadores e do sr, Procurador Geral' \

do Estado,' o Tribunal. Pleno
Realizou-se no dia 2 do corrente coloquemos a altura das nossas.

mês, nesta cidade, ás 14 horas, na g-randes responsabilidades.
sala das sessões do Tribl�nal de Vamos trahakhar como até agora;
Justiça, a sessão de- instalação, com serenamente, com a independên
a presença dos 81'S. desernharga- cia que a Lei e os interêsses dos
dores U1'oooo-·j\.[üller Salles, Pre- cidaéêos exigem dos magistrados.
sidente, João de Luna Freire, Jo- - com a vontade de acertar, vi
sé Rocha Ferreira Bastos, Flávio sando á Justiça, pedindo a Deus que

I O 10.C8-'
Tavares 'da Cunha' Mello, HercHio nos +nspire, de modo que possa-florianópolis-- ulImdeira, 10 de MarIO de 1949 "l • João da Silva Medeiros, Osmundo mos desempenhar com crescente

���������������������������������������������� �anderley da Nób�ega e do d� perfcição a nossa árdua incumbên-

Orleans íombém protesto TfUmaO,�coDtra �!�::In ;�ei�est��o�osta, Procurador �i:!ad�€��st;�i��� Justiça aos que

ABERTURA DOS TRABALHOS: - Justiça verdadeira, "exLreme" de'

I
-

d fl A, M·· I
O comunlS Ino . Com a palavra o sr, des. Presiden- paixões, ditada apenas pela soma

oçao . a uamara DDIClpa, contra a WINTER PARK, FLóRlDA, 9 te disse: - Senhores Desernbarga- de elementos conducentes a cer-

t- d d
.

d
.

" d a
(U. P,) - Em breve discurso que dores e Dr, Procurador Geral cio teza de verdade". Já Soe disse: "O

a nu e os u eDlslas e Ararungn. p,ronunciou, depois de ,receber o EstadO,: �ong'ré!-tulo-me, ?�m Vos- Magistrado é o elemento humano
titulo de doutor lumoris causa em' sas Exoelênoias pelo rmcro- dos por excelência na vida juridica
humanidade", pelo Rol ling College, nossos trabalhos em 1949. - Ex- dos povos e por isso, é o mais vivo ..

desta cidade, o presidente 'I'rurnan presso a satisfação de vê-Ios no- o mais eficaz, o mais adaptável
prosseguiu com sua campanha vamente reunidos, com saúde, ás necessidades públicas, Um país
·contra o comunismo, exortando os prontos para' cumprir os seus de- pode viver com leis más, se seus

europeus, que vivem' "diante da I veres. Abro um parêntese para la- jl,jÍzes são bons, mas as leis boas
cortina de ferro", a que' resistam mental' que aqui não esteja, nêste de nada lhe ser(rão, se os juízes
firmemente aos avanços dessa dou- momento, o ilu Ire colega Gui- são maus".
trina. Iherme Ahry, que em consequên- Insigne _conferencista, dppois de
Declarou o presidente que "tal- cia cio acidente "que sofreu, e faço referir ao crime de Pil:X, disse:

vez não saibamos o qu'e há por de- votos para, dentro ele curto prazo, "Mas, os Juízes, os v�rdadeiros

FI"nlonde'ses c pi"
-;

tuáz da cortina de feno. :\i[as sabe- possa êle voltar ao nosso convívio, Juizes, os magistrados de todos os
.

.

ons -

mos, cerlamen[e, que a inLeligên- em que se destaca pelas suas qua- tempos e que dizere o Direito á Ia-

... ' R
",.. cia dos povos elas democracias ela lídades morais e íntelectauais. ce cio Céu e elos homens, êsses, sa-,

ram contrcro iUSSla Europa, que vivem diante da cor- O ano que passou foi de relevan- bem o que Jazem, elevem sabê-lo

• tina de ferro, constitui a maior Les serviços á Justiça, como se, e não há força terrena que possa
NOVA YORK, 9 (U, P,) - Por- na Coréia como na Alemanha, po- esperança de paz, hoje em riia". I ve:'á p,rJ? Relatório! cujos princi- diminuir o iufinito de sua respon-

ventura a modírtcaçãn ministerial dei-ia precipitar o choque, Sem citar nomes, o presidente pais tOplCOS vou ler dentro em sabi lidade",
soví é! ica, com a substituição de I A série de bombásticos pronuu- criticou aquêles que nos ultirnos ! pouco, E' essa a compreensão elevada
Molotov \)01' Vishínsky, á testa do ciarnento de Thorez, Togliarü, anos rem usado indiscriminada-) Uma revisão elo esforço comum, que elomina, estou certo, o espí

Ministério, do �

Exterior, resultará I Harry Pnlli tt, da Inglaterra; "VÚ- 111en te ela palavra "democracia" 'I
no di�'nificante �spi.nhoso cargo ri to de Vossas Excelências, senho

na preoipitação do esperado

cho-1lJaI1l
Foster, dos EE. UU., não par- Depo

..
i.S de insistir na

necessid.
ade

I'
que '\ oss�s Ex?el:ncIas exercem, res Mste Tribunal, e a que está

que diplomáLico entre o Leste e o te dessa campanha, Essas declara- ele que os Estados Unidos sejam leva-nos a convicçao ele que iodos entrrglle, em insfânc', superio , 0,

Oeste? ('õC'� tor-am concebidas de morto ti dnlarlos de dir-igentes inst rHdos·, t-mnpr-n-am os seus deveres, como (ie,tinos, l.lu ")( 111 orieulados e de-
.Ó: Qualquer ,'as fluas l'4a1'les pode- não aneuas animal' os comunistas' clf'.,dc crianças, 110 que é a "ver- julgadores eméiItos, no ano que ft'ndidos, da mugístratm-a de �,an
ria prec lpí lur -('s:,e choque. 1�1C' po- conviotos, �()1110' a atraír muitos es- darleira democruciu", o jucsi.Ieu- I'indnu, o qual nassa, assipl, a ser ta Catarina, que p. digna (' lil"T!l"l-
deríu comecar com outra tentati- pi! itns pacifistas. te ft'z nua breve pa nsn e p:iJsse-

11m inrenfh D, i!n1 \�<;fíJJ1illo, plll'a da.
vu ,dC' golpct eomo () ocol'1'irlo I a Po,' lia \ PI':, p, ';ri ;,;, (J:' < ÍU, lHe �e!lll'l"', c cada "ez mais" nos Continuaa na 3a, pagina-

• '..rI·�"ll)s!tI,àttlli • V'oV"T110S 'SlW";(J' 1'''lt'l·� l)odel'j'ttrn COmpGrt'll'-'(' a ":.\i'ío hú pabh!'<t no i,lioma :,1-
,--- ---------'-'-------------------

que (\·(�Ipp,' de,.;�a· ,)l'dl'm acolúc- ,pJ'l";Sill' () d�sfL('ho. Ilá indicios, gll's .da qual s'p lCl'lla abl1sado l<hi- Ja Comíssa-() de Coos UUI-�a-oçam'! aliás, de que alg-uns estadistas oci-
.

Lo, nós dez ultimos aI;lOS, como des- V
, Na Finlândi:l, Lalvez. Os Soviets dentais ·n5.o apenas não Lemem o ta - DemDcracia - AIg'urnlls pe5-

' •
,

J i' d S dencabe('al'am nova campanlla con- desreclla, �omo acham que êle deve soas falsificarahl seu vel'dad�iro US lC8 O ena o
Ira o govêrno finalandês,. Os filan· ser aprEssado. 7

•

• sellUdo. Ti'lata":''Se de uma elas mai-
' .

deses 'são acusados de conspirar Acreditam êsses estadistas. que, oJ;e�palavras da histórÍa ,elo idio� Importanle' parecer do sr. Lucio CorrêaI

contra a União Soviética e de pla- uma. vez concluido o Pacto do atlân- ma inglês e seu significado deve
nejarem repor no poder o velho ini- tico No:'te, as potências ocidentais man�r-s-e puro, quando'a pronun-
mig'O ela União SQvietica, Vasno deyeriam fazer séria pressão para ciamos", ;

TannÚ'. I forçal' a solução do problema ale- Repetielamente Tl'uman insistiu
E a NOl;ueg-a? A Rússia deu um mão. A Alemanlla Ocidental, sob o na impol'tancia da educação co

passo nesse senLido, ao propôr o

I
praiJo ;Vlarsnall, está, melhorando, mo defesa cootra o comunismo

'Pacto de não-agressão. ao passo que a Alemanha Oriental que, seg-undo êle, é uma eloutrina
A Turquia e o Iran são outros está afundando, B;- "isto como todos completamente oposta aos con'cei-

,possiveis pontos sensiveis, - Ainela os alEi!'nães desejam·a unidade, tal- tos de,mocrálicos norLe-ame'rica-
perduram os pontos sensiveis da i "ezo; a' primavera fosse uma boa nos,

Coréia e da Alemanha. A ativida-' oportunidode para provocar a ";0- "A educação é �nos;a primeira
de das milicias comunistas, tanto luçiIo da questão. liQba de defesa, clisse o .presiden

te. Somenle meJiante I a educação
podemos combater Oj dogmas do

çomunismo, A arma sem cadeias
elos homens livres constitui uma

defesa espiritual inespugnável".

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA ,

ProprIetário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA'RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano xxxv

o sr. Celso Ramos, digno Presidente da Comissão Executiva do
Partido Social Democratico, recebeu o seguinte telegrama: "Orleães, 7,'
'Tenho a. elevada honra de comunicar-vos que, em sessão da Câm'ara dos
Vereadores deste municipio, hoje realizada, o vereador Antonio da Silva
Cascaes Junior, Iider do nosso,Partido, apresentou uma moção de pro
testo contra a atitude dos vereadores udenístas de Araranguá, encon

trando apôio unânime da bancada pessedista. Cords. sauds.

(a) Waldir Coimbra Bitencourt Cotrim, Presidente do Diretorío
do PSD".

Os

e

(

Divulgamos domingo úllimo des-, meC(ida ansiosamente esperada pe
pacho recebido

.

pelo dr. Leohedo: los pecuaristas.
Leal, do sr, Ed�ar Maciel ,d� Sá, G�-Irente da Carteira de Cre.Jllo Agn- , •

cola e Industrial do Banco do Bra- Ftxa�ao de 8nUI-sil, 111 que S. Senhoria av()ntava a
, Y.

.

possibilidade de o Banco elo Brasil dadOIfinanciar a aquisição de reprodl1- \)li
tores colocados à venda no decurso RIO, 9 (AN) - O diretor da Di-
da Quinta Exposiçã'o de Laje�. visão do Ensino Secundario do
Em aditamento aquele telegrama, Ministerio da Educação, fez hoje

acaha o Sr, Secretário da Ag!'icuHu- estas declarações sQbre o tl'abalho
1'a de receber a seguinte e significa- que está sendo executado 1'elat1\a
tiva mensagem: "Dr, Leoberto Leal mente a fixação das unidades de to
- Secretário Agricultura - - FlorIa- dos os colegios do pais.
nópo!is - Prazer comunicar úire- - "Estamos estudando a possibi
tor Carteira, Dr, Marino Macha.do ljdade de ser fixada uma tabela de
Olive.ira autorizou finaacianiento anuielades para todos os coleglOs
compra repredutores Quinta Expu- do Brasil levando em conta uma
sição Agro-Pecuária Lajes. Tmlru- serie de fatores de carater soclal e
ções por telegrama já foram tl'am- economico de cada região. Para tan
mitidas Agêneia Vacaria. Sigo para to, foi designada uma comissão a
ai avi:;io VARIG próxima. quinta- fim de es�udar tabela por ta;)c]a,feira. ·Cordia,is saudações Erlgar cada coleglO de acordo com o esta-
l\bciel de Sá. Gerente da C�J.'·teira ce belecido em avise ministerial do Muito embora; Truman não se

f:1'édito Agricola e Industrial elo. ano passado, tf(nha referido á questão racial
Banco do Brasil". Esse aviso determina aquele' es1.u- neste Estado stllisLa, a questão foi
De parahens, por conseguinte c�' do e ((ue o Ministro não permit� I allL d I d d FI't-

,

d 1
. " ey a a pe o governa 01' a 0-ao os cna ores a,leanos, prOllloto- que o aumento das anuidades no -=- �'

rn� d'] EXIJO SI'Ç'-lO e a Senl'ctaI'I', da t lt
.

.

'

I rlela, l"uller \Vanrn que elisse quec .. ,< , , < " d
"

corren e ano u rapassem ao Indiec' ,

Agr�cllltura �J,o, Es�ado, que
_ servl!l! de elevacão. do curso da vida de elogia, a o presi(�enl e por/ter ex

,de lntermedwJ'Ja a eonsecuçao ria cada região do pais". posto o pei Lo a "tn);; graneles pro-

AJUDA FEDERAL À EDUCAÇÃO
Além disso, também aIlroveitou

se da oportunidade para fazer pro
paganda do seu próprio programa
ele, ajuda féderal á educação, que
alguns Estados comb'aLem como

"ll1Vasão do campo dos direitos dos
Estados".
Fl'isou que � educação foi de

finida como bastião contra o fas
cismo e o comunismo. Nenhuma
dessas formas totàlitárias de g'O
yêrno pode sobreviver ao exame

dos homens e muLheres educados
- "homens e' mulheres/livres pa
ra procurair a verdade e imbuielos
dos principias de liberdade, expos
tos no preâmbulo da Constituição
dos Estados Unidos".

blemas de nossO tem'po - os pro

blemas, raciais, os .econômico�\We a

p,az".
Disse o governador da Flórida

que "o problema racial consiste
em sàber como sübstituir o ódio
e o desespêro pela ajuda mútua
e pela esperança, naquelas regiões,
íilqui e no eslJ'angeiro, ond� duas
ou mai5 raças vivem juntas, no

mesmo ou em territóri� próxi-

Na Comissão de Constituição e comp ulsoria, em qualquer instan-
,

.

JustIça elo Senado Federal, o sena- cla".
elor catarinense' Lucio Corrêa, ela 2) O Decreto-lei 58, de 10 de de
bancada ela p, S. D.; relatando o zembro 'de 1937, que o proje�o se

projeto de lei- .nr, 488, da Câma- propõe -a1terar, rege os compromis-
'ra, deu o seg'uinte parecer, sos referentes a imóveis, loteados.
.' Dispõe o ProjeLo de lei n. 4.88, Quanto aos não loteados, os com-

ele 1918, ori,undo da Câmara dos promissos a êles relaLivos são 1'e

Deputados, 'nos seus arLigDs 1° e g�ados pela legislação co�um.
2°, Num ponLo apenas o Decreto-lei
Art. 1° - o arl. 22, do Decreto n, 58 dispõe a respeito de imoveis

lei n. 58, de 10 de dezembro de não loteados: quando á averbação�
1.937, passa a �er esta redação: que o art. 22, como disposição ele
"Os contratos, sem clâus'Ula de ar- caraLer geral, assim expressa:

rependimento, de compromisso de "As escrituras ele compromisso
compra e venda de imoveis não de compra e venda de imóveis não
loteados, cujo preço tenha sido pa- loteados, cujo preço deva pagar -

?,O no aLo da. sua constit�lÍção ou Se a prazo, em uma ou mais pres
deva selo em uma ou mais ,presta- tações, serão averbados a margem
ções, desde que inscritos em qüal- das Respectivas transcrições aqui
quer tempo; atribuem aos compeo- sitivas 'para os efeitos desta lei".
missál'ios direito real oponivel a E ao regulamentar o DecreLo
terceiros e lhes confere o direito lei' 11. 58, de 10 de dezembro de
de adj\ldicação compulsoria nos -19337, repetindo a apigrafe da

têr,mos dos a.rtigos 16 desta lei e, quel,e diploma legal, o· Decreto n.

346 do Código de Processo CiVll. 3,079" de 15 de setem!bro de 1938,
Art. 2° _!_ Esta lei se aplica aos estatu�u, no artigo 22:

contratos' referidos no artigo an- "As escrituras de compromisso·
terior, ainda em via cje execução de compra e venda de imóveis não

10Leados cujo preço eleva pagar-se
a praw, em' uma ou ínais presta
ções, serão' averbadas a margem
das respect.ivas transcrições aqui-.
sitivas, para os efeitos desta lei,.
compreenditlos nesL:;t disposiçã,o as:

escrituras de promessa de venda:
de imoveis em ge-ral".
3) Dos tçrmos do ar1. 22 do De

creto n, 3,079, a. expressão - para
os efeitos desta lei - aliás adota
ria tam]Jr.m pelo art. 22 'do Decre
to-lei n, 58, não logrou ampliar -

Con'tinua na 3a pág.

o Banco do Brasil e a ExpOSição de Lajes
Autorizado o financiamento da aquisição de reprodutores

mos".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Autc).V1açIo Catalill_ - Jom'YUI
- • horas.

....... c Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. �Auto.ViaçAo C8tum... - Curlw_

, _,-+=- �BruU -'��l '�I' Agentes: Fiuza 'Lima,,'&, Irmãos' c
Rápido Sul·Brasileira - Jomvl e -

,13��i�� Sul.Brasileira - Curitiba -

c Rua Conselheiro Mafra; 35 - Telefone 1565·
�6horas,,, QTJIlRÇA-FElRA •
)AU1tO-Vlaçl.o C8tarlDezuie ,- Perto.AI. _()�(�...()...()....�()...()...()...()...()...o.....( ..

II" - 6 hora.,
.. ,

Auto-ViaçAlo C6tar1n1llLge - Curi...bI
� 15 horu
Auto.Vise'" Oltu'ln_ - JoIDY1le
- • horas.
Au�.VIaÇÀo ca� - TIJ'balrIa

- 6 horas.
EJlpres80 810 CrIIr..ó...lo - x...uua -

7 horas. '

Empl'êsa G16r1a - LqlIII& - 'l�
e 6� horu.
Expresso Bruaqu_ - :aru.qu. -

16 horas.
Â'\to-Viaç60 llaj..t - I� - 1. )lo.
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Nenh'uma mudança na politica russa
sido vice-primeiro ministro desde
1946.MOSCOU, (U, P.) - Os obser-

vadores estrangeiros dizem não
acreditar que a reorganização ha
vida, no gabinete russo signif'ique
que se verificará qualquer mudan
ça na .politica ;/Jviética.

'

Até o momento não houve co

mentários oficiais sôbre a nomea

ção de Vishinsky para sílbstituir

MoloLov, como ministro das Re�a
ções Exteriores e de M. A. Men

hikov para substituir Arrastas r.

Mikoyan, como ministro do Co
mércio Exterior. Os jornais des
ta capital não deram grande im

portancia ás modificações introdu
zidas no govêrno, publicando o

c-omunicado oficial sem comentá
rio algum nas últimas páginas.
Não há nada no comunicado ofi

cial, que indique que Molotov e

Mikoyan deixarão seus cargos no

Politburo, que traça a politica in
terna e externa na Rússia. Melo-

Ca,tar1nenM - Jo!nYDe
tãvot e Mikoyan es ao entre os rnem-

C:atarinenae /- TuI'balrIo bros mais antigos do Politburo.
Catarinenn - L� OS únicos dois membros dêsse 01'-

Molutov tem sido primeiro-mi
nistro ou vice-primeiro ministro
da União Soviét.ica, íniníerrupta-:
mente, por 20 anos. Mikoyan tem

sido vice-primeiro ministro des
de 19/16.

NÃO ACREDITAM

."1()l1� KN�T,ASSINATURAS
Na Capital

Ano .......•..•.• Cr$
Semestre .• r o • • •• Cr$
Trimestre, ...•..• Cr$
Mês Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ ,0,1'0

No Interior
Ano Cr$ 1{10,00
Semestre .•...... Cr$ 80,00
Tjimestre .••..... Cr$

_

35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

/

"

1111'1MOOUTO DA KI10TU.//I/J..((II'f. E SEfiIlROI
• • ITA.J.t.I _

90,00
45,00
25,00

ra�ápido Sul.Brasileira -' Joinvile -

13 horas,
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
QU.ARTA.JI'ER.A

A'uto-Vlaçêa C:atar1nenM
- 15 horas.
Auto-ViaçAo C:atarinenle

- • horas,
lAuto:-Vla.ç4o C:atu"1lIeHe

,
_ 6.80 horas,

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
,

'1Rápido Sul·Brasileira "T" Joínví e -

\13
horas,
Expresso São Orlsto.aG - Lacuna -

7 horas,
Erpregj() Brusqu_ - aru.que -

116 horas.
Auto-Viação ltajal - ItajaJ - 1. b0-

tas.
'

_.•�

Expresso Brusquense - Noya ... ._......

- 16,80 horas. ,

Rodoviária Sul Bl"uU - P«to .AleI"
- a hor&8.

• QUINTA·FEIRA
Auoo--V1.ação Ca�ID,enH

Alegre - 6 horas.
Aut()-Viação C&ta1'men.H - CUrlUba

- 5 horas,
,Au:to-Viação

- 8 horas.
Auto·VisçAo

- 6 horas.
Áuta;Viação

- 6,30 horas.
EXP.resso São Cr-Lstovlo - � -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - • 1/2

• 7 112 horas,
Expl'esso BrusquellR - BrullQue ,-

16 horas.
Auto-V1.açllo H,ajal

Curitiba -

Os observadores estrangeiros em

Moscou ,"ecla�aral11 não acreditar

Ique a reorganização do gabinete
seja, um presagio de importante
modificação na politica soviética,
pois, pr imeíro, deve-se levar em

Conta que a politi-ca sovietica não.
é traçada por individuas isolada

mente, mas sim coletivamente pe-
lo g-rupo do Comité Central ou

Politburo, sob a suprema direção:
de Stalin. Segundo, Vishinsky e

Menshkov foram mãos direitas e

auxiliares capazes e hábeis de seus

respectivos chefes, Môfotov e Mi

koyan, e de modo algum pode-se di
zer que representem uma linha de

politica diferente. A política na CATALOGO"DE ·MOÉDAS··no.,
Rússia não depende dos caprichos BRASIL'
de um ,só individuo, por mais alta

'Já se encontra a venda com
que seja a poslçao que ocupe. O.

t d' os de moedas de"
d"

- .

t I t'
o os os preç

que, a" Ireçao comUlllS a co e lva-
O P t Nitnuel e Bronze, d 'd

o - uro, ra, a, '''' ,
.

mence eCI ,e e o qut\ se poe em
p. o 2'O 00 em todas as livra-'o

t·
"

i\,r I it V' I
. reç, •

pra lca, seja por ,<o o ov, IS llns-
rias da cidade.

'

'

ky ou tros.
Pelo correio Cr$ 25,00.

Dr. (LARNO G.
'GALLETTI

ADv OG AO"O

Jomvu.

Crim•• ci".1
CODatltulçéio d. Socl.dad..

NATURALIZAÇOES
Titulo. D.ola,:at6rioa �:"í,

f

L
----------------------

Anúncioa mediante contráto.

E.crit6rio e Re.id.ncia
Ruo Tirac.:ot.. .'2.

.fONE .; 1.68

Os ori"!!, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

. ':: ...

Se rICOS quereis ficai
De modo tacil elegql
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Viacão Aérea
, �

. Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG __;; 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,5� -

ganismo �1ais antig(/s que ê]es -são
SLa1in ,e KJ.�,menti Voroshilov.
i"[�lotov tem

..
sido primeiro-mi

nistro ou_ v\ce-primeiro ministro
da União Soviética, ininterrupta
mente, por 20 anos. iVIikoyan, tem

naja! - 1. )lo.
nuI,

T' '1Rápido Sul·Brasile1ra - �GmVI e -

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Kmpresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..

- • horas. Relojoaria Progre1so
de' ]UGEND 8i> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faço seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

fiorte •

'FABRICA DE FOSFOR08 (PRON:..
TA P. FABRICAR)

Vende.-se
'

Maq'.J.inário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo. Alegre - S. c,..,

Vende-se th. só maquinário
informações com A. Wehmuth _.

Brusque - Santa Catarina".

Terça-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio. o

",IH 10,40 - NO$
'kU�h:IRO DO SUL - i2�OO .....

Morle
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

Quo:rta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
'PANAIR -- 10,40 - Nor"te
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

, "orte
VARIG - H,iO - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.,

PANAIR - 10,iO - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL i3,515

«orte
CRUZEIRO DO SUL i5,30

I&ul

8EXTA-FEmA.
RodoYiAr1t Sul Brasil - PO\"tO Alep-e

- 3 horas.
Aut.o-V�ção C:atartnenH

- õ"'horas,
Auto-ViaçAo CatarmeJlM·_ Joln'Y1le

- • horaa.

Auto-Viação CatN"llDenH - �
- 6,80 horas. ,

Expresso São artstovlo - J:A«un« -

7 horas.
•

Auto·V1açêo ltajaJ - Itaja( - li ho-
ras.

-'

Exp,.--eS80 Brusquenn �u. -

16 hocas,
Rápido Sul.Brasileira

13 horas,
Rápido Sul·Brasileira

,6 horas.

Curitiba

•••••••••••.•• �. I..... �
.

Joinvile

Curitiba

SABADO
Auto·V1a.çtl.o CatMinen..:- CIm'1t1.ba

- 5 bora,s,
Rápido Sul·Brasileira JO�l'Ivile -

13 horas,
Rápido Sul·Brasileira Curitiba-

6 horas. \
- II horas.

Auto·Viacão CatarlD,�nse - Jo1nYile.
- IS horaa.
Auto·ViaçAo ,CatarllD_ - Tubarlo

- 6 horas,
Ext>r�sso São Crlatovlo - � -

7 horasó
Ehq)reSflO BrusquenH - BnHqu. -

H horas.
Aute,ViaçAo Rajai. - Itaja! - 11 ho.

raso

Expre,s'80 Brusquenae - NOft Trato
- 9,30 horas.

.

Expresso Glória - Lacuna - • l/I
• 7 1/2 hor...

DOMINGO
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.

.

___�."f""'''''''-�-�'-'t''�.---:- IfUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 68 _ 1.- ANOM

C.o.U'APOSTAl.68l· fElEfONE6640· fELE6i ......,S. _OTEC1OR...

Agencia Geral para S:Cat ariDãll!
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.;
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»"

FLORIANOPOLIS

H. 9 cr$ 260,00

Despertador de bollo
ilumina a noite

Sui••o de qualidade

N. 31 cr$ 100,00
r �

Urna maquina fotografi<la
'americana d. focil

manejo

EMPRESA SUL BRASILEI�\
DE

.

ELETRICIDADE S. A.
.

- EMPRESUL -

NOI.o. relogio. .ao Qoompa nhadOI do. re.pectivo. certificado.
oe garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
Proça Tiradent•• o 260 - PoranáCuritiba

Serviços de energia elétricl1i'
� em Joinvile, Jaraguá do Sul,

LIVRARIA "ROSA São Bento do Sul, Mafra, Ti--
jucas, Rio Negro e Lapa.

(RUA DEODORO, N. 33) Material elétrico. para insta-
. lações - Motores - Dinamo!J'
ACEITA ENCOMENDAS· - Bombas - Lustres - Fero

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS, ros�eenB���::= �!���d�'
APRESENTAÇÁO IMPECAVEL •• ENTREGA instalaç?e�. por pessoal técni-

. ,. co especmllsado. ,

RAPIDA Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. '449 Caixa postal
n. 62 - End. tlegr. - "õEmpre
sul" Joinvile - s_ta. Catarin81
- Brasil.

FRAQUEZAS EM
._

GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V E I R A '9

Sexta-feira
"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"orte·
PANAIR - 10,40 ...:... Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos. srs. i-!.!.teressados que,
tendo regressado de sua viajem, aos
Estados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, ° Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinhe. n. 22),
nos primeiros dias de agôsfb, .espe-

Dominflo rando continuar a merecer as espe·
PANAIR - 10,40 - Norte ciais atenç(ies de seus amigos e

CltUZEIRO DO SUL - H,OO - clientes. .

l �ANAIR - .13,º-_Q S:ul. _l� ,,>,.:. _i I Pedro Medeiros, Auxiliar

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

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

lIforte Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
, !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:NEM TODO LEPROSO OU TUBERCUW SO PODE COMPRAR '0 REMÉDIO IMPR ESCINDIVEL À SUA SAÚDE. AJUDA-OS,
I E ÊLES TE SABERÃO AGRADECER

_,..-.• .-........I-.......�......._,..:..,,).........._�...,._�....._-•._.....-_-_...._,....-.......,._..........._._.••.......__._••-.-a-a-... ,...._.....-.-.-.. r.......__.........- ...._-.;,,_-...- ......- ....._...- ...._-..._-••_..-_.................·--.-........".......-.-----:-......._",_._._._..,.,..

_PENSA NO FltrURO DE TEU FILHO! LANÇA' OS ALICERC.ES À ,EDUCACÃO DE TEU FILHO, APOIANDO A CAMPANHA
� ,

PRO CASA DO ESTUDANTE •

,

I t I d dia is' entre a classe dos advogados�ada desaconselha a qu� o ne-

I OS a ii . o. com a € a. magistratura catarinense re- ereto-lei n. 58, embora de caráter

conclueção da 'la. pa;:na sul Lavam do elevado r/nceito de especial, seja ampliado no texto

Pelo exm". sr..des. Luna Freire que 'esta gosava, pela sua cultura e do seu' art. 22, para reger, além dos

foi, à seg!lrr, declarado, que, em independência, confiando os ad- compromissos referentes a imóveis

primeiro lugar, falanelo em nome vogados ele Santa Catarina em que
I loteaâos, outros contratos de com

de todos os juízes, como o mais o Colendo 'I'rrbunal haveria de sa- promisso de compra e venda de'

antigo de seus colegas presentes, 'nar os inconvenientes relativos á' imóveis não loteados.
-

.

se congratulava com o exmv. sr.: morosidade dos serviços jUdiCiá-! Um e outros desses contratos me

eles. Presidente á visla do reinício rios em algumas comarcas do in- recem, na epoca contemporânea,
dos trabalhos, Dls�e mais que, in- terior, cujas causas residiam no I em que na abundantes transações
vestido dêsse carater que lhe em- acúmulo de serviço e nas novas I de prédios, o maior amparo da le

prestava a antiguidade na Casa, atribuições decorr-entes da jus ti- gislação e a melhor garantia por

saudava seu P residente, í'elicitan- ça eleitoral e do, trabalho; e ter-I parte dos poderes publicas,
.

do-o, sobretudo, pêlo substancioso minou torrnulado os melhores vo- Por que nada nos ocorra arguir

e complelo relatório q.ue acabava - tos pelo bom êxito dos trabalhos contra o aspecto juridico constitu

Ararangug Anísio Du tra, pessoa
ele ler perante o Tribunal. Exter- judiciários no decorrer do ano de cional do projeto opinamos no sen

muito benquista nos meios juri� nando-se sôbre a peça juríelica em 1949 e feliciLando o Exm". Sr. Pre- tido da sua aprovação.

cos cio Estado. apreço, salientou odes. Luna Frei- sidente e Exmos. Srs. Desembarga- Sala das Comissões, em 10 de fe-

S. S. viajará amanhã, de reter- re que a mesma, ao par de atestar dores 'pela eficiência e importâu- vereiro ele 1949. Attilio Yiuacqua;

no àquela Comarca. a cultura e objetividade do seu cia dos trabalhos do ano passado, Presidente - Lúcio Corrêa, relator .

autor, descrevendo com exatidão assinalados no Relat.ório que fôra -Arlhur Santos. - Ferreira de

DR. OSCAR LEITÃO e clareza o movimento, da Justiça lido. Souza. - Aloysio de Carvalho. -

Procedente ele Blumenau, acha- do Estado, no momento atual, era O sr. des. Presidente usou ainda Alva1'O Maia. - Filinto Muller. -

se entre nós, o sr dr. Oscar Leitão, um testemunho das pesadas tare- da palavra para agradecer os srs. 1Valdemar Pedrosa.;__ Etelvina

Juiz ele DireiLo· daquela Cornar- fas desempenhadas pelos desern- des. Luna Freire, que falou em no- Lins.

ca.
bargadores no ano �nteeior, que me elos seus. colegas e em nome da PROJETO DE LEI DA CAMARA

Desejamos-lhe feliz eslada nesta assim, guiados pelo saber e nota- Corregedoria Geral do Estado; ao ,N. 488, DE f948

it 1 \"81 elevação de S. Excia., na di- sr. dr. Procurador Gúal do Esta- Dá nova redação ao artigo .22, do
capi a.

R}<�UNIõES: reção elo Tribunal,' tinham conse- do e finalmente ao sr. des .. Silvei- Decreto-lei n. 58, de 10 de dezem-

Ohedccenâo á convocac'ão do guido ournprír, palr-ioticamente.: ra de Souza em nome da Ordem bro de 1937, que dispõe sôbre as

ilust.re sr. major João E.10y"Mendes, I
os ,seus deveres, Co��titl1i�iona�s dos Advogados em Santa Catarina,

I
escrituras de compromisso de com-

comodoro da Federação de Vela e pata c,om o PO\ o de SanLa ..Catar-i- ... _ - pra e venda de imóveis loteados.

Molar de Santa Catarina os mem-
na. Rematou o orador esta parte ·Na flom·'8sa-o de

. o Congresso Nacioual decreta;

bros elo Conselho de Representan- do seu diescurso, fazenelo votos U ...... ArL 10 O art. 22, do Decreto-lei.

tes daquela entidade se reunirão que o sxmv. sr .des. Presidente (Conclusão) n. 58, de 10 de dezembro de 1937
, .

1-' continuasse e Iôsse' até o fim, com se aos cornprimíssos de imóveis passa a ter esta redação:sexta-feira proxrma, aman la, as

2Q horas, na bíblioêeca do Clube o mesmo êxito e felicidade, no seu não loteados, A' especial disciplina- "Os conlratos sem cláusu-

biênio presidencial. Concluindo, que o legislador instituiu (Decre- las de arrependimento, de com-

disse ainda o exmv. sr. des. Luna .ro-lei n. 58) fôra para os terrenos promisso de' compra � venda

Freire que, na· qualidade de Cor- loteaelos, pois, como se sabe, pre- de imóveis não loteados cujo
regedor Geral ela Justiça, lendo ceitas de exceção nã.o se ampliam. pl'eço 'tenha sido pago no ato

acompanhado com a devida aten- 'Houve, nesse partículae, conlro-
.

de sua ,constituição ou deva

ção a leitura, feita pelo exmo. sr. vérsia de interpreLação nos tribu- sê-lo em uma ou mais pres··
de-s. Presidente; do seu relatÓrio, nais. Mas o alcance elessa expres- tações, desde que inscritos

nomeadamente no que concerne.á são continuoLl limilado'â averbi:l- em qualqlJer tempo, atribuem

situação das comarcas, dcspro\"i':- ção, regulada nu a'rL 5° cios De- aos compromissários direito
elas que se acham de juízes subs- creto 58 e 3.079, dedig-ido nestes real oponivel a terceiros e

titutos, havendo mesmo atrazo. do termos: Lhes confere o direito de ad-

seniço judiciário em alguns se- "Art. 5° - A a\"erbação atribue judicação compulsoria e 346

lares, aproveitava o ensejo para _?o compl'omissario direito real elo Código cio Processo ·Civil".
asseg'urar ao Tribunal qu� a Cor- oponível a l�rceiros, quando á ali- Art. 20 Esta lei se aplica aos

regedoria, a seu cargo, envidaria enaçao �u oneração posterior, e contra tos referidos no artigo - ah
todos os esforços no sentido ele fm'-se-a a vista do instrumento de terior, ainda em' via de execução
salvag�lardar os inlerêsses da' Jus- compromisso ele venda, em que o compulsór'ia, em qualquer instân

Liça elesde que ao seu conhecimen- �ficial lan<:ara a' nota indicativa cia.
to fôsse levada a exisLência de ca

sos conceetas.

GSOll ela palavra o sr. elr. Pro
clll'ador Geral do Estaelo ,que dis- fevereiro de 19110, poÍ'em, aquela
se: - Ao me congTatular com o ave1'bação foi substituida pela' ins
Egl'ég-io Tribunal por motivo da crição, eslabelecida no art. 253:

instàla<:ão' de seus trabalhos, no Será inscrita no livra/ II, para

corrente ano, quero fel iCtitar .' a a validade, que!' entl'e a partes
Vossa Excelência, Senhor Presi- contratantes, quer em relaçã.o a

denle, pelo completo relatório que terceiros, e com os mesmos requi
acaba ele fazer das atividades do ,sitos do art. 24.7,' a 'promessa ele

Judiciário Catarinense, no decor-I venda ele imóvel não lote!ldo'�,.
rer ele 1948, peça que põe em re- A averbação do compromisso de

levo a competência a integridade compra e venda de imovel não 10-

e o amor ao trabalho reveÍaelos teado, como se sabe, não era obri

pelos Egrégios Juízes que inte- gatoria, pois, no ensinamento de

gram a nossa Alia Côr�e de Justi- Serpa Lopes, nenhuma sanção ha

ça. via para a sua falLa. Apenas o

Por fim, asseguro a Vossa Exce- compromilente comprador perde
lência que os .membros elo Minis- ria a garantia que a averbação novo reco� mundial de vôo ·a

Léria Público Sllperiol', nêste ano, lhe proporcionaria (Revista dos longa distancia para tôd'as as clas�

como nos anteriores, tuelo farão Tri:bunais, vol. 1411/235). ses de aviões leves, perfazendo,
pam colab�rarem ef'icieIlltemeIl\te 4) O projelo visa, como se vê, num monomotor e sózinho, a dis

cam o Colendo Tribunal na aplica- por têrmo as duvidas que surgi- tância de 7.98"2 quiJômetros, elesde

ção da Justica. ram nos tribunais do pais na apli- .Hickam Fleld; no Havaí, até o

Em seguida pediu a palavra o cação do Decreto-lei n. 58, no que aeroporto de Teterboro onde ater

Presidente da Ordem dos Advoga- tange aos seus efenos quanto aos risoLl as 12,05 do dia de hoje, de
LONDRES, 9 (UP) - Revelou o

.

dos, Dr .. Alcibíades Valéria Silvei- contra�os ele compromisso de com- Nova York, elepois ele permanecer
Almirantado' planos para bombar-
dear um cruzador da Armada CO!'l ra de Souza, e disse que, em nome pra e venda de imoveis não lotea- no ar .36 horas e ·um mitiuto,. Odom

raios atômicos, durante êsle verão, dos advogaelos elo Estado, vinha dos, que evidentemente, não estão teve muito trabalho na etapa fi�

no Canal da Mancha, para saber o apresentar as suas sinceras con- compreenelidos naquele diploma. nal, quando, com o esgotamento
que é necessário à defesa de UI11 va- gratulações ao Egregio Tribunal de 5) A nova redação elo art. 22, do elas reservas de gasolina, qu}.se so-

so de guerra contra o ataque atô- I

mico. Justiça, pelo reInicio dos seus tra- Decreto-lei n. 58, é, contudo, am- freu um desastre,. sôbrc- Indiana.

A revelação foi feita na Cân,ara banhos, no ano corrente, o fp/üa-o pIa e perfeita. Não elá margem a quando o motor falhou at;tes ,:c

elos Comuns qu:ando o secr'ctálri.o com granele saUisfaição, certo 'de gualquer interpretação que possa 'êle poder ligar o novo tanque. 'Des·

(;APTTXO FORTUNATO GOMINHO
do Almirantado, John Dugdalt, pe- que o Colendo Tribunal il'ia con- l'estl�íngir o direi to real conferi- ta vez êle mais do que dobrou sua

P
diu aprovação do projeto do urça- tinu.ar a sua elevaela tarefa ele ele-. do com a transcrição cio contrato proesa anterior, no mesmo apare-,

\' '�z anos hoje o nosso ilustre pa 11wnto naval. Disse êle que lar"'a

n�!CIO sr. capitão Fortunato GOlui- soma será L1sada no desenvolvil11(,'�- fender e restaurar os direitos vio- ao compromis_sario, sua opinibili- lho, de 10M32' do envergadura e

"i���oO�ioCi€llI4odBo. nCo.sso Exél'�ito ser .. to e pesquisas e. que'a Grã-Bret';,- lados, com o alto espírito de jus- dade a terceiros, quanto á aliena- motor ele 185 CV, voando ele Ho�

I nha dispõe de resultados "de todo' liça, integridade e independência, ção ou a opel'a('ão posterior. Dá- nolulu a Oakland, na California --

F. . r espetaculares". no dcsenvolvi- que constituiam atribuLas já tra- lhe, além disso, direito de adjucli- 3.850 quilômetros. Os iPatroctna�
_

JlZEM ANOS HOJE: mcnto submanno secreto, "ln::.s
- . ,

- N 1 S I dicionais dessa ilustrada corpora- cação compulsoria, nos. tpl'mos dos elOl'es quel'iam demonstrar as po::;-
dr

() sr. 1 e san ,antiago de An .. niIo h<Í razões para supo:- que ou-
.

d�(l". administrador do depu�)ito t.ros paises nã'O estejam f�zendü a ção judiciária; disse mais que as artigos 1°, Daquele decreLo-lei e sibilidades do mono-motor para uso

, Texaco; ; mesma coisa". relações sempre amislosas e 'cor- ,346 do Código ele Processo Ci:Vil. pessoal, do após-guerra.

Vida�ocial
ANIVERSÁlUOS: _ o jovem Osmar FJ.)rcntino Ma-
D. IRACEMA MIMOSO RUIZ chado, estudante de engeuhnr;», e

A efeméride ele hoje assinala o filho do sr. Manoel F. Machado co-
.auiversário natalício da exma. sra. letor em Imbituba ;

,

,.d., Iracema Mimos? Huíz, digna es-, - a srta. Gilda Jung, filha dr) sr,

posa do n?sso br-ilhante "olega de Leo Jung, farmacêutico em Mah-a ;
ll1�prensa [ornalísta Alexandre N. � o sr. Luiz Antônio .Esteves, rc-
.Mímoso �UlZ. . _

sidente no rnunicipio de Biguaçú.
Socornsta da Legiâo Brnsi leira de

Assistência, a distinta ani versarian
-te, no desempenho do cargo, teu-se
.deserrvolvendo em atenções àqueles'
que a procuraram fazendo, pois, Encontra-sê-nesta cidade o sr.

jus, ás expressivas horaenagens dr. Juiz de Direito ela Comarca de
que lhe prestarão hoje.

SAG. MILITA0 VILAIN
Passa hoje o aniversário na:'<llt

.cio elo nosso distinto contcrràneo

.sr. 1° sargento músico de classe es

pecial da Policia Mi litar do Estado
Militão ViJain.
ÁS inequívocas demonstr-icõcs de

.simpatia que receberá dos ll;'ligos t

.colegas, juntamos as nossas.

, SR. ARTUR .PACHECO
Faz anos hoje o nosso prezado

.amigo sr. Artur Pacheco.,
MENINA NEUSA

Completa hoje mais uma prima
vera a graciosa Neusa, dileta i i+ni
nha do nosso coestaduano sr. Fio
.risbelo Silva, proprietário da Atfaia
taria "O único".
Nossos parabens à encantador a

.Neusa.

SR. SAUL TORQUATO
O sr. Saul Torquato, hábil vola r

te, festeja, nesta data, seu an'in:rsa
rio natalício.

. -

DR. IVO STEIN FERREIRA
Transcorre hoje o ani vE'rsario n:!

ialicio do nosso distinto eonieH,'\,
neo e abalisado médico or. .fvo
Stein FelTe; ra, chefe do postJ de
Saúde de Itajaí e médico diretor
do Hospital Santa Beatriz. O íl\l;'·
Ire aniversariante não só naqu€b
<:idade como em todo o EsLado, drs
naI, motivo porque I11UitHS sel'utJ
'fruta de sólido prestigio profissio.
as felicitações que receberá pelo (,('!
correr de tão auspiciosa onta, incJu-
;sive as nossas.

'

SR. JúLIO TEIXEIHA
Grata é a efeméride de hoje ,Jarn

{I sociedade itajaiense pois assi.lala
a passagem do aniversáriu n,Jtali
cio do benquisto cidadão sr. .] ulio
Teixeira, coletor estadual naquel:.!
ci<iade.
Seus amigos lhe prestarão as ho

menagens devõdas à sua nobreza de
. cara ter e à sua retidão.

SRTA. LUC1MAR LISBOA
Come1ll0r� hoje mais uma pdms

vera a gentilissima senhor.ita Lu
cimar . Lisbõa, inteligente nluna da
Escola de Comércio e dileta filha ,10
SI'. Edum'do Lisboa e de sua 8),,[l1i!
sra. d. Albertina Lisboa.
Lucinlar é destacada figura da

nossa sociedade, e, por certo, nu dia
de seu natalício, será alvo das ll1fi

nifestações de simpatia e de apreço
d� suas inúmer�s amigUin

.. ha.s. .1"O Estado" a felicita, com ,,'-a
zero

.

SR. ALCÍmVEIR.���
Paz anos hoje o sr. Alei Silveir�

!ledicado funcionário do Depana
Uiento de Saúde Pública do Estado)

MENINA MA�.IA SIELLA
O lar do feliz casal sr. 'Heitor DlÍ

tencourt, acatado indusüial, e de
sua exma, espôsa d. Stella N. Bit
teneollrt, se engalana com os socTi·
Sos rias amiglli nhas da graciosa .il�

�Ia Stella, qucrida filbi.nha dn illlS'
re casal, que irão à sua r':si,!f>l1ClS
Clll:lprimentú-Ia pelo ., anSCUFSU de
nl�;s um aniversário nata1ício.

O Estado" lhe deseja farta mos
se de felicidade.

VTAJANTE$:
DR. ANíSIO DUTRA

12 de' Agosto.
O assunto principal da reunião

será a regaLa que se': eIetará no

dia 20 do corrente mês, sob (j pa
tl'ocinio da I'edéração.

IRDOR DE
E S T Ô M 1'1; O ?

Com frequência a causa

é excesso de acidez, isto é,
o estômago contém um:1

quantidade de ácido gás
trico superIor :1 normal e
daí essa sensação tão in
cômoda de peso após
as refeições e às dores
próprias, da indiges
tão.MAGNESIA BISURADA
é conhecida como excelen
te antiácido ecorretivo dadi
gestão normal. MAGNÉSIA
BISURADA alivia ràpida
mente e permite digerir
sem dores nem indisposi-

ções.
Em pó e em comprimidos.

MAGNÉSIA

BISURADA
ANTIÁCIDO .DIGESTl'vO

Bombardeio com
raios atômicos

cio livro, pagina e data do assenta-
menLo". Arl. 3° EsLa lei entrará em vigor
Pelo decreto n. 5.318, de 29 de na data de sua publicaçãó, revog_a

das as disposições em contrário.

,PI'oieto .publico ·na "Diário do

Cong1'esso Naciond1" de 27 de no

vembro de 1948; pa1'ecer no D. G.

N. de 15-2-49 e aprovado na sessãe>

de plená1'io de 23-.2-49.

Voou sozinho 7.982
quilômetros

NOVA JERSEY, 9 (U. P.) - O

aviador William P. Odom !bateu
34
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,aa410$ iaelo_oe· 44.
Da Fábrica co c.onsum'idor. -� Grande estoque recebeR a firma distribuidora

«Fiuza Lima &' Irmãos» - Rua. Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 Fpoli�.

�.8

Aceita-oe r.p,"�:�!:n;:.�.:; li;�e�o;l:.�o!':;:��· Cartas para LOJA DAS CASEMIRAS
V -S-vl·a-J"a1 Resl·de no lote-rl"or,' ,o 'l�E80URU Especializada em artigos 'para

I Da ínstrução .está ao alc&ne. '
.'

• •. . .• ._ _ . ,
! l1e tedos, Dá esse tesoure ao tet ,', homensV. S. VIaJa? Reside no Intenor? Adquira um Catalogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a un II, ,

,

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Gru� RECEBEU VARIADO - SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

Peça em qualquer li_vraria de :",Iorian?polis. Cu�to Cr$ 20,00. Pelo E�colar- São José, na. Escola índus ClONAIS E INGLESAS PARA. HOMENS E SENHORAS.
C?rFelO c-s 2<>,00; pedIdos.a �ose. Claudmo da Nóbrega. Rua General tríal de FlorI.an6poha ou na Cate. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
BIttencourt, 91. sob - FlqnanopolIs. 11rlil Metrnpohtan&.

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

'TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

ludo pelo menor preço da praça
Faça uma vis.ita à nossa üasa e verifique

nossos preços e artigos

,

Industria Maquinas As'ricolas
o;

Ltda.
de
N�rdini

• A maior e mais itperfel�oada Fabrica de

Maquinas 'Agricolas, Tornos,., Teares· e
Artigos _e Cutelarias

I

Fabrica em Americana _:, Estado -de Sã.o Paulo

I�opPOSQntàn tos o�ellJsi\[os papa. o 6stado
,1� banta (QatapÍna·

Industria Comercio e Seguros Kunt S. D.
Praça 15 de Novembro,' 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324
,

End. Tel. KNOT
Flopianópn is - Santa @atapiflla

,

"VI�R(jEM ESPECIALIDADE"
(lA W ETZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A t OUPA BRANQUISSIMA

o Sabão

I
------------------------------ � � �_�k���m

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua: São José, 63. - 10 andar. 'Telefone 42·4989 - Rio der

Janeiro

Viagens .aereas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sábados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

-Igua� são facultativas). .

Agentes em Florianópolis: Z. L Steiner & Cia,
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steíner" .

........-.,...........- .........- ..................-.-u.............._-....-- -_-_-.-_-_,-_- -.w-- ••w�

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Sêdee BAHIA

.

INCÊNDIOS E TRANSPORTES

80.900.60ô,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,�0
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Cifras do Balanço de 1944 .-

CAPITAL E RESERVAS .Crs

.
Responsahildades Cr$·
Receites . .. . .. "................ Cr$
Ativo Cr$

,

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
.

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, D-r. Francisco de Sá,
Anísio Massorru, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

...;...... J" J" -.- ...----_ -.-.-.-..--..-,.....-..-..__ �

NAVIO-MOTOR· "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria (

Agentts em Florianópolis CARLOS HQEPCKE S. A

. ���Ã2 'f/RCCA,....
EspECIAt IDADE
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Deus· e a hora presente
o mundo moderno esta em crise.

.Da hora presente se pode afirmar
.() ,lue Tito Lívio escrevera 'ÜgullS
decênios antes de Cristo: "Chega
mos a um ponto em que não pode
mos suportar nem os nossos vi
.cios e nem mesmo os seus re.né
dios". Na realidade, jamais se tem
visto como hoje tantas desordcus,
·tanto ódio, tantos conflitos entre
.os homens, e também tanta recusa

-em escutar a 'voz da conciência, em
acolher os paternos conselhos de

tem a autoridade de corr i-

.gir. Tudo [á se' tem feito para fa
zer esquecer até mesmoáquela lei
.natural admitida pelo próprio pa
.ganismo. Platão, Aristóteles, Zc
non, Eráclíto, Crispo, Cícero, sê
néca, grande astros da filosofia'
pagã, todos admitiram e defende-
Tam a lei natural ídentificarvdo-a
com o inteleto divino. Hoje COlllO

afirma Gaetani, com a negação de
um Deus transcendente, se chegou
.a negar esta mesma lei escrita n0S

.corações de todos, Eis por que o

rnoderno paganismo se apresenta
.maís tétrico que o-antigo. De nada
'.tem servido Os vãos esforços 'da
moral laica e sem Deus, da moral

-autônoma, da moral científica, do

ItülstoislmOio do Iurmanítansmc. do
"solidarismo e do socialismo. HOje
os próprios vícios são justificados
com as aberr-ações ele um F'reud,
de um Proust, de" um Gide, de um

Pirandelo, de, um Nietzsche (Cf'r.
Gaetaní "Dia" pago 6 ss.).

As prer-rogativas da pessoa hn
mana são desprezadas , o homem,
mola de um mecanismo sem cora

.ção r êJ::timado somente pelo seu

renuímcnto e parece reduzido R'J

-estado de .símbolo quantitativo em

um cálculo de administração. Ain-
da mais, há conflitos em tôdas as

ordens: o indivi ::'Lio se opõe :'t

-eoletividadc, e a coletividade, < por
sua vez, lenta sufocar o indivídclO
e, sobretudo os valores esp iri tua is

-periclitam, porque os homens, ao

.invés ele usar a matéria ao serviço
-do esp iri!o, usam a espírito a ser

'viço da matér-ia,

Qual a causa de semelha�le
crise? As. fonles de riqueza flãJ
equ ital ivarnente repartidas entre os

homens? As lutas de classe? A ne·

-gf igência dos estados a i-espeil o do
·bem esl ar cios seus súditos? A ne

..,cessidacle Slo espaço yi,�1 para os

-povos jovens? Tudo isto é efeito,
ma,; não a causa do mal. A fonle
da nossa crise, é outra, muiLo Oll

-1ra. Pio xrr em sna magisJral En
.cíclica "Summi Pontificatus" nos

-di?; qual a raiz de tantos male;.
""A raiz profunda é a causa ulti
:ma elos grandes males da socieda
.de model'na 6 a negação e o repú
·cdio de lima norma

..
de moralidade

-universal, quer na vida individual,
.qller· na vida social e internaci,u
nal: o menosprezo da própria lei
'natural que Lem sua base em Deus,
Criadol' Onipotente, }'aoi - Uni
-versai, Absoluto Legislador, Gom:,-
·cienle e J·u.sto Juiz da's ações hu
manas. Quando se nega a Dens,
-desLl'oe-se lambém. o f\mdamento
..da mOl'alidape sufoca-se a voz da
':natureza. 'que ensina' aos doutos e

incultos as norlJas do bem, e do

mal, do lícito e do ilícito e o sen

timento de responsabilidade das

próprias ações pf)rante um Juiz

·up,remo".
Eis a ca usa de nossa cl'ise: o

afastamento de Deus. O pensamen
to moderno está crenle que atin

giu ás últimas raias do pl'ogresso
" no entanto, o ritmo inlerior da,
vicia fi perturbtido pela desordem
:social que 00ng-esLiona a familia
.hl1mana. E isto porque ao homem
modern,o fa�l.a uma s,G c:ausa':

Deus.
Nilo se quer resign...ar a admiLi�

qllf' para compl'een'der a "ida é
únicamenle Deus que dá a Luz,
que somente iluminada pela lllz
Ili\'inH ri q11(, a lJisLól'ia do mundo
.�e [Ul'na inleligT\'el. O homem (le

RIO, (A. 1'1.), - Proc;.edenLe de

Gênova e escalas, passou, ontem,
por esta capital, o transa-tlântico
italiano "Rio Santa Cruz", consl

gnado a firma Zamits Lachman &

Cia., desta praça.

Apenas 11 passageiros desem-
barcaram no Rio, enquanto cêrca
de 400 prosseguiram viagem ru

mo aos portos de Santos, Mcnteví
déu e Buenos Aires. Entre as 11

pessoas aqui !desembarcad3Js, en

con tra-se '0 padre carmelita bras i,.

leiro Vitoriano Carcedo y Carcedo

A�êle sacerdote astá regressando
da Espanha, onde estêve durante
cêrca de oito anos. Volla da terra

do caudilho Frauco, possuído do

mais vivo entusiasmo pelo regime
ali imperante, a respeito do qual
se expressa nos têrmos mais elo-

giosos. .

Assim e que, durante o encontro

que teve com o repórter, ainda a

bordo, afirmou, entre outras coisas,
o seguinle. ,

_ "Á Espanha é o único pais da

Europa que não se encontra a hra

ços- com problemas de' ordem poli.
üca e social,como os que absorvem
o melhor das ali vidades dos de

mais povos e govêrnos. Franco es

lá fazendo da Espanha baluarte

da defesa do cr isl.iauismo .. Preten

de óonstruir uma Espanha grande
e o está consegu1ndo com seus pró
prios esforços.

.

PRESCINDIU DO PLANO
MARSHALL

Referindo-se ao Plano Marshall,
em relação á Espanha, o padre
Vitoriano declarou que Franco

não aceitou a forma de auxilio

nas bases em que é proposta, por
que quer ser independeu te e estar

livre de países imperialistas, para
que, no caso de uma guerra, pos
sa se c-olocar ao lado do cristia

nismo e contra .o eapí íalismo an

ticristão.
O MAIOR "EXERCITO DA EUHOPi\.

Prosseguindo em suas considera

ções sÔ;J1'e a politica de Franco,
disse 'que aquêle pais está pronto
para enfrentar a Inglaterra, a

França e Itália. Com os Pirineus,
que por si só constituem uma f.or-

para quem 'possue de Cr$ 10.900,00 até Cr$ 100.000,00 renda taleza, a Espanha conta com três

o.rta de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais. milhões. ele homens, ,e é, sem dú·

REPRESENTANTE Informações nesta redacão vida, uma barreira inlransponivel
a uma invasão comunista. O' pa-l

Catarina () VALl.. DtiJ I1.'A".U DR. RA�r;AEL G. CRUZ LIMA dre Cal'cedo finalizou, dizendo que

S/A Proelll'flm na A.r�.el& e seria necessário que ,todos os pai-

Progresso, DR. CARLOS LOUREIRO ses latinos, oomo o Brasil, esti-

C�. 134 - Tel. KNOT LIVRARIA 43, LIVRARU DA LUZ vesse fazendo uma politica livre de

Florianópolis ROSA.

IE.��!�'!����nto ��:�;E::�:��:�!:;h:,:31:::
,

'
.

n.O 18 _. Florianópolis terêsses anti-eristãos do c�pitalig...

VENDE-SE por motivo de mudan,ça'
..

'���::,�':=��=;s���:"" ��' .

.'i d t
·

"I
cura Quarto Mobiliado, com

õrea e erreno IH cu tivada ou sem refeições, em ambien-
te de sossêgo.
Permutam-se referências.

Cartas para ARFON ns!c

jornal.
..... ,

'

j
As aguas do mar não constituem,

perigo para a cünservação dos Mo
't:Ol'es JOHNSON Sea Horse pois to

dos ,êles, antes de sair da fábricu\

I
são tratados por um processo esp("

cial, idealizado e executado para

IprotegeI: as partes metálicas contora

os efeitos corrosivos da água salga-
da. Distribuidores Comércio -l

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.
'

hoje não quee admitir que somen
te Deus defende 'o direito contra a

fôrça, protege a obra gigantesca
cio pensamenlo humano contra o

insucesso e o falimento (Dio, pago
9 ss.).

O remédio aos nossos males não
é outro, po is, que' a venta inc�n
dicional a Deus. A sociedade mo

derna, se não quer perecer vítima
ele �las próprias aberrações, deve
novamente buscar a Deus e Nêle
alicerçar os preceiLos da moral e

os vínculos das suas relações. ÊS
te Ser Supremo, primeiro princí
pio do universo, distinto do ho
mem e das criaturas demais, prici
Fio lranscederrte, personalidade
moral suprema, Legislador e Juiz
cfas ações, deve novamente ocu

par o lugar na hora presente.
Sem isto a' nossa' sociedade es

tá' Jadada ao falimento e lodos os

-esf'or-ços para elevar a família hu
mana serão vãos e irri.sól�6s:
Ensinemos, pois, aos homens de

boje a buscar a Deus, mas abus
cá-lo com o coração sincero, corn

a vontade ele encontrá-lo. Dêste
modo, levando Deus aos homens
teremos feiLo muito em prol da
nossa sociedade. A mocidade ca

tólica compete salvar o mundo.
Energias jovens devem ser empre
gadas neste sublime e santo mis
ler.

'

•.. reune 'som._. acabamento ••

solidez... no piano perfeito 1

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maraVi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através rio plano de
pagamento a longo prazol

SuhwartzmaUD

para Santa

KNOT

Grande

-------�'------------------------------------�

/ I'" \ nos VAPCJOS
.

,JI

'" D��'(, /_;;ft�,� i,'"- ,'I." »-, �....;:, -

�
�,� �

� � e'

Cirurgia - Clínica -Obstetrícia
Dr ..

, Antônio Ilib Mussi
Médico eletivo do Hospital de Caridade

,Serviço espedeltzedo em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

Consultório: Residência:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

Consultas. dier ietnen te, das 13 às 16 hore«

Departamento de 'Saúde
.. Mês de' marco.-Plantões,

12 -- Sábado -- Farmácia S. Agostinho ->Rua Conselheí-
ro Mafra. j

13 -- Domingo -- Farmácia S. Agostinho -- Rua Conse
lheiro Mafra.

.

19 -- Sábado -- Farmácia Esperança -- Rua Conselheiro
Mafra.

20 -- Domingo. -- Farmácia Esperança -- Rua Conselheiro
Mafra.

26 -- Sábado -- Farmácia da Fé' -- Rua Felipe Schmidt.
27 -- Domingo -- Fargiácía da Fé _;_ Rua Felipe Schmidt.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento.
.

Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de
1949.

Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutíco-fiscal.

BOM NEGOCIO

Orgam
Catarina

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor. Válvulal e Di;co ••
Rua Conselheiro Mafra

(Distante -C'erca de seis quilometros .
da capital-Bairro-Barreiros

A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
\ 6 casas de madeira e uma de material.
•

TRATAR:

Florianópolis -- nesta rédação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel C�lIzeiro.

IL';ia, Divulgue e Assine
IIJornal de Joinvile"

o

�ae"""""""""""""""""_""I"".

MOEDAS A,NTIGAS

mais completo
Santa

de ............... .o.. .. � ..

CASAS E TERRENOS
Passue V. S. casas ou terrenas para

ve�der?
Não. encantra compradar?
Entregue ao. Escritório.

fi L, Alves.
Rua Dea<,\ara 35.

Imabillãrio

Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas ue
Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.

As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Clalldino da Nobrega

I «O maior Exérciío
da Europa»

PASTA DENTAL
ROBINSON

. ' .

..

Para o cútis.
Paro o banho.

Paro as crianças.
o Sabonete de Reuter - é prep<"
rado' com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à custa
de minuciosas pf>squisas e con,"

provado pela experiência de cinco
gerações.

Inter-ContinentaL
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ajudar . a cam�anha ,d.o .Promln, da Estreptomicina e' da Casa do
:1 Estudante e contn�=ul[ para o progresso de, -nossa terra. .

Hoje no p,assado
10 DE MARÇO

A 'data de hoje recorda-nos que ;
- em 1.534, Duarte Coelho rece

beu por doação a Capitania de Per-
12,00 - Oferecimentos musicais

I Florianópolis, como tôda cida- nambuco; concedida por D. Ju�().
14,00 - TNTERVALO de que se presa de suas tradi- III;
16,00 - Em tempo de valsa - 1.534, Pero de Góis recebeu por-

16,30 _ Musica deliciosa
ções, vai melhorando devagar, doação a Capitania de São Tomé
sem .solavancos, lá isso vai. Or- mais tarde Paraiba do Sul, concc-

17,00 - informação Guarujá 'b, ,gulhamo-nos de mais dois' ars dida por Dr-:> João III;
,

17,05 - Frank Sinatra
.

"

que, com o do Chiquinho, so- - em 1.641, chegou ao Rio de Ja-
17,15 - Francisco Lornuto e sua

mam três. Chics. Todos com seus nciro a noticia da restauração de

orq. fugazes caprichos, como as coco., Portugal, sendo reconhecido como

17,30 _ Um programa para vo- soberano de Portugal D. João IV;
tes requintadas. _ em 1.650, o Conde de Castel-

ce. . .

O Ricardo, envelhecido por de- Melhor tomou posse do »argo de
18,00 - Ave Maria

trás do balcão do Chiquinho, vê, Capitão-general e Governador 0('

,18,05 � Carta 'Sonóra
neste instante, ao lado, o jovial Estado do Brasil, governando até

18,15 - 'I'r igemeos Vocalistas li de Janeiro de 1.65t�;
Conforme relatório apresen- Mário Co.uto, de ademanes gr.a- _ em 1.69·", 'ern Paris, foram ou

18,30 - Pensamento Social Cato- ...

tado pelo sr, João Miroski, te- ciosos, mIsturando palavras in- blicados os contos de Pe rralt iuti-
lico I'

.soureiro da Federação Catari- glesas, francesas e doutras na- I tulados "Cou. tes de ma,m, érc lóir�" e

18,45 - Lecuona Cuban Boys Ch 1
.nense 'de Desportos, o Campeo- cionalidades às caboclinhas dês- seus personagens apensm ro

nato Estadual de Futebol de
19,00 -, Momento Esportivo tes Brasis em sua lista de pre- Vermelho", "Ci�direla" e. "Peque-
19,30 - Noticiaria da Agencia Na- . . no Polegar" S?0 conhccidissinu-s

1948 rendeu Cr$ 125.960,00, as- cional ços côr-de-rosa. MaIS adIante,
em todo o Brasil ;

.sím discriminado: Paula Ra- exuberantes de entusiasmo, os - em 1.752, partiu de então Vila
20,00 - Orquestra Sinfonica .

mos x América, em Joinvile: Cr$ Rosas não cessam sua prediga- capital de Desterro, com destino a

20,30 - Musicas variadas I G I G ne Freire de
7. 375,00; Ipiranga x Palmeiras, lidade musical. Daí a preferen- .aguna, o e.nera 01 S

,

�

21,00 - Radio Conto musical Andr-ade mais tarde Conde de DO-

em Canoinhas (Jogo não rea- ci.al frequência qu.e lhe .dá.•.0 Lou- badela ;
,

.

L ' ,

21,30 - Musicas Portenha .

.

Iízado) : Cr$ 1.760-,00; Palmeiras rival Bastos, pedinte ínsístente
- em 1.854, no Rio de Janeiro,

22,00 - Tnformativo Guarujá
X Paula Ramos, em Blumenau: de Nervos tie aço, samba de ho., faleceu o Conselheiro José Cle-

, 22,05 - Variedades 1 di
Cr$ 15.975,00; América x Ipi- mem enrabichado que, segundo mente Pereira, n,otave esta ista,

22,30 - últimas melodias id P tu' 1 em 17 de Teve
.ranga, em Jcinvile: Cr$ 6.145,00, conffssão sua, bole com os que na.scl o em or ga .

., t:'

.

A'
.

Bl
23,00 - Bôa noite - ENCERRA-

. " ." rerro de 1.787;
PalmeIras x merrca, em u- "ME:\1TO. tem sangue nas velas ....

- em 1.859. desabou sobre a an-

menau: Cr$ 14.205,00; Ipiranga Ainda recentemente o velho ,tiga cidade do Desterro um Iorte.

x Paula Ramos, em Canoinhas; Em nossa capital desde ante- Chiquinho rejuvenesceu-se, pôs .tcmporal causando inumcros danos

o-s 4.650,00; Paula Ramos x A- ontem se encontra o renomado V·,· " d f" M "marquise" e se enfeitou todo.

',materiais; .'

mérica, em Florianó.polis: ors arqueiro Nivaldo, pertencente, ,I 18 a Irma a- Faz três dias o Rosa colocou
- em 1.909. fOI assinadq um cou-

_

" ."

'

Gabinete Ministerial;
20.45,00; Palmeiras x Ipi_�an- ao onze ef�tivo do Coritiba F.C., h d & C· pendente da marquise", um '- em 1.889, o sul da província
ga, em Blumenau: Cr$ 8.265,00; da capital paranaense. O ex- C a o 18. em luminoso. O cafézinho expres-!de Santa Catarina foi .flacclada por

Paula Ramos x Palmeiras, em celente ex-guardão do Paula

BI
) 80, do Ponto Chic, é uma "bicha" grandes i!1lmdaç�es; .

Florianópolis: Cr$,', 13.535,00," Ramos veio à SUa terra na.tal Ump.nau
'

sempre viva.
- em 1.909, fOI aS�llladl) um cc-n-.

, trato para o abastecimento de agua
Ipiranga x .América, em Canoin- para tratar de seus interesses Subscrita pelo se. Osvaldo Ma- Cantávamos, alegres, todas es- potavél em Florianópolis sendo

has: Cr$ 5.555,00; Paula Ramos particulares', devendo· retornar chado, diretor-presidente da irn- sas vantagens ao Benito Araujo, adquir-idas as Canhoeiras de Asso

X Ipiranga, em Florianópolis: 8., Curitiba dentro de alguns portante firma Machado & Cia., ontem, mas êle, fria e calcula- nra e A na d'Avila, ambas no dis-

Cr$7 .915,00; América x Palmei- dias. desla praça, recebemos e agrade-. damente, tirou de seus aponta- trito de Lagôa.
.

·t André Nilo Tadasco
ras, em Joínvile: Cr$ 20.535,00. CR1\.CK PARANAENSE

cem os a circular abaixo, cornuni- mentos, e nos cochichou, eVI an ,

Da renda bruta do campeo-
PARA cando-nos a instalação, na próspe- dos os tímpanos do COuto:

nato foram deduzidos O PALMEIRAS
r-a cidade ele Blumenau, de uma I - Escândalo ,escandalosamente

Cr$ 75.002,60, provenientes de São Paulo, 9 (V. A.) - Já se filial, com escrttór ios e depósito. escandaloso.

despesas de viagem e estadia encontra nesta Capital o famo- "Florianópolis, 21 de fevereiro ?!
- Simultaneamente -

dos clubes, [uizes, bilheteiros, so arqueiro paranaense Pinos- de 19'19. _ Os preços, é claro, outra RITZ - ÁS 5 e 7,30hs.

k· d F
., .

tá ODEON - ÁS 7,45 11s.

porteiros, auxiliares de árbitros, 1, o erroviario, que e�· a sen- Pl'esado (s) Senhor (es) cousa não me seduz. Peço Ma-
- Sessões Chies _.

representante da F. C. D., mar- ,do pretendido pelO Palmeiras. Temos o prazei' de coml1nicar- rumby, pingo Underberg, no - Um dos melhores filmes des-

cação dos'. campos, ajudas de O passe de Pianoski éstá fixa- lhe (s) a instalação de nossa

filiallPonto
Chic, Cr$ 3,00; no Chi- tes ultimos tempos!

custo, etc., cabendo à F. C. D. do em 60 mil cruzeiros, �endo na próspera cidade de Blumenau, quinho, Cr$ 2,50; e no Rosa,....
1 �iS��da á téla a grande obrrn

Cr$ 10.193,40 e a cada um dos q�e: de ,"luvas" recebera 140
com escrilórios e depósito á rua Cr$ 2,00. Cálices iguais, meu a-

(e. 2A�A DE BONECAS

clubes disputantes Cr$ 10.191,00. mIl cruzeuos. 15 de Novembro, n. 1326, caixa pos- migo. O mesmo cálice, acredite. com

Com as despesas de transporte PARA CONTRATAR ARBITROS I tal 267, endereço telegrafico "Fi- Não é fuxico. Estou fulo com
\

Delin G-ARCBS

€ estadia dos clubes foram dis� INGLESES lius" tal incoerência... , .rorg� RIC�O.D
.

I F
. ,- f'd fT I D

.

t
.

tos' depois I
- FragIl, femlllllla, rneiga ela

pendidOS Cr$. -61.314,00. Partiu segunda-feira para a
.

unClonal ao na re 'er"l a 1 la espIs amos, mInu .' era como uma boneca para suas.

Inglaterra o desportista inglês ?S deparlamentos constantes do õ Benito, e
. ru�an:os os tr�s ccianças e seu marido. Mas sen,

JOGARA O IPIRANGA EM
Harry Welfare, diretor de Re- ,

Impresso anexo. bars de Flor}-anopolIs. Para. por imên",o sacrificio revelou a. força dI'!:

BRUSQUE gras do Colégio de Arbitros da! Com todo. o �r�zer. colocam�s 10.
preto no branco. Exatmho .sua alma, e tudo o que vnha de

F d
-

M t I·Ç d F
I
nossos serVI\:OS a lntell'a dISPOSI- como nos disse" grande e de belo seu coraç,to de mu-

.Continuando os' seus prepara- e eraçao. e ropo hana e u-.:. T' ., _. lher!

tivos para o campeonato com tebol. Welfare levou a incum- çao_ de '-- (s) S (s., cUJas ord�ns .

3 2,5 e
..
2
..

E a �equ�ncIa. E
Sublime! - Enternecedor!

O São Cristóvão, do Rio, o' es- bência de contratar 10 arbitros senlO obJeto de nossa,melhor Slm- a consequencIa aqm e�ta: che-;. No programa

uadrão do I iran a F C de ingleses, sendo 5 para a F. M. F. patia. gámos a casa meio grogues e ali-, 1) - A ma�cha da vida - Nac.

Sq d L·
� g ..', e 5 para a Federação Paulista Agradecidos, subscrevemos-nos, nhavamos esta queixa. Em se- 2) -. AtualIdades Verner Patuc. _.'

aco os. lmoes, excurSlOnara

I
at c·ósam nte) .

AtualIdades.

'á cidade de Brusque, no próxi- de Futebol.
O Id Machado

en �ireto�-pr'e� gredo. Cr$ 4,80 e 3,00. .

mo domingo, onde está com� -INVICTO-O BRASIL EM 33 side��:.
o "LIVRE" ---:: Cnanças maLOr�s de-

prometido para enfrentar o

I
É

' Moedas de 800· �n-os !) anos pode!'ao entrar na seSS30 de.

.• , "d '
'

PARTIDAS NO ESTRANG IRO U 5 hs. no RItz.
onze o Pay�sandu, local. , Noticia o jornal "A GAZETA PASTA DENTAL Ji\1PERIAL - ÁS 7,30 hs,

INVICTO O MADUREIRA NA ESPORTIVA", de São Paulo: ROBTN�ON passad.08 .
/ ENTRE A CRUZ E A ESPADA

•
COIll

COLOMBIA O futebol brasileiro vem de fog03, na Bolivia e agora o Ma- TOULOUSE, FrançiJ., 9, (UP) José MonCA

Bogotá, 8 (V. A.) _ O Madu- estabelecer uma singular pri- dureira 5, na Colombia. Portan- Foi encontrada uma caixa conten- Anita CANPILLO

l'eira, do Rio, continua invicto mazia internacional, por inter- to, num total de 33 prelios nen- do moedas de ouro de há mais. de No programa

C 1 médio doS' clubes do Rio: Vasco oitocentos anos. Algumas das moe- 1) - Noticias da semana Nac.
em campoS' o ombianos, tendo huma derrota conheceram os d· ',IS esta-o datadas de 1130 e, prová-

(d )'
.

t
2) - Conquistador Galante Dese-

abatido, ante-ontem, por seis a uas vezes , AmerIca, Bo afogo clubes brasileiros ! Cremos que velmente, foram esçondidas durante nho Colorido.
dois, a equipe do Milionários, a e Madureira, disputando, de fe- E:E' trata do recorde absoluto na a cruzada dos Albingenses. Preços:
mais poderosa do paiS'. vereiro de 1948 até agora uma America do Sul de serie invicta $.ERVIÇb-OE f:r$ �,oo (Unico)

_ , _

série de 33 partidas, em campos de clubes, no estrangeiro. NessaS' Imp. 14 anos.

'Ü SaO CRIS�OVaO TEM NOVO I estràngeiroS', sem nenhuma der- �:)3 partidas, fora do nosso paíS', METEOROLOGIA Domingo RITZ - ODEON

TECNICO
. John GARFIELD

.
' rota! 12 meses invictos! Esse é ctl'splltadas de feverel·ro de 1948 .

14 1
I f h d R·

Previsão do tempo, ate . 10ras Lilly PALMER
n ormes c ega os do 10 di- O cartel dos clubeS' brasileiros a março de 194111, permanecemos do dia 10 • CORPO E ALMA

zem .que O técnico Ribeiro foi além-fronteiras. O Vasco dispu- invictos contra 'luadros argenti- Tempo - Emgenil Instavel. Tem'- ROXY - As 7 �O hs.

c�nvIdado para substituir João tou 17 jogos, no Chile, no Méxi- nos, uruguaio::" chilenos, boli- ueratura - Estavel. Ventos Varia- O BANDIDO

LIma na direção técnica do São c.o e na Guatemala o América 8 vianos, mexicanos', peruanos,
�cis frescos. r>n111

Cristóva-O
" Temperaturas extremas de hoje', Amed·eo "-T,\, 1'17 ,\R{

.'
. •

na Colombia e Equador, o Bota- equatorianos e guatemalenses. Maxima 26,8 Minima 21,0 Anna MAGNANI

PAULA RAMOS E PALMEIRAS NIVALDO ESTA EM FLORIA-
EM NOVO E SENSACIONAL' NÕPOLIS

DUELO

Chegaram a bom termo as

negociações processadas pelos
dirigentes paulaínos junto a di

retoria do Palmeiras de Blume ,

nau, para a realização de um

amistoso no próximo dçmingo
nesta capital, entre "os esqua
drões dos dois'valentes grêmios.
Portanto domingo próximo

teremos entre nós o' poderosís
simo "onze" de Teixeirinha ap
-to a consevar sua invencibili
dade nos gramados da metropo
le catarinense.

cr$ 125.960,00 A RENDA BRU

TA DO CAMPEONATO ESTA

DUAL DE FUTEBOL DE 1948

Rádio Guarujã
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA - Bom dia
para voce ...

9,30 - Arco Ir is musical
9/15 __é__ Maria Luísa Landim
10,00 - Musicas brasileiras em

Hepresentcmte=Hio
Representante especializado em artigos texteis, otimamen

te introduzido no comércio a'(ícadista, aceita representação de:

fábrica de tecidos, artefatos de tecidos e dos demais artigos
similares, rendas, etç., para a praça do Rio 'de Janeiro. Aceita

tambern representação de artigos de outros ramos. Cartas para
Werner Mandel, Rua Laranjeiras 210 s./ 806, Rio de Janeiro.

gravações
10,30 - MUZAK Aperitivo

do
meio-dia

11,00 - Informativo Guarujá
11,05 _:_ Sólos de violão-
11,15 - Mantovaní e sua orq.

11,30 - Variedades em gravações

CINEMAS

.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ Xadrez telegrálit}o

dica que faz o dr. J. B. Rhirie e seus

associados sôbre seus estudos das

faculdades sobrenaturais da men

te humana. Recentemente, Rhine
revelou que inciou em seu labora

tório, fundado há 20 anos, um. es·
tudo para determinar �i,en'tlilfica
mente se o homem possui ou não:

urna; alma. Uma das fases do- es
tudo, segundo afirma, será o de re

copilar em todo o mundo, as his

tórias 'de casos em que figuram as

faculdades mentais sôbrenaturais.

O jogador de xadrez atribui suas

avalddades á telepatia mental. "Pa-

lovesuga�ào mundial 8ôbr., o trabalho I Guia do Parana
escravo na RÚSSia e ooutros- paises I Publica relação dos oomeréíaates e industriais com seus ende-

. . I recoso ,

tem operarros trabalhando em con- Cada guia e vendido acomnanhado de um mapa rodoviário do

dições de forçados. Paraná e Santa Catarina.
Derrotada a proposta Soviética Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

Agenca Geral para 8t8. üataraa
p,ua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

·1················································
...• Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

.

DR. i·
A. DAMASCENO 'DA SILVA i Bunga IOU COl\IPRADO:::Ri��: CASAS E

• o Escritório Imobiliário A. L. Alves,
• Aluga-se, á familia de trato, nm sempre' tem compradores para casas e

i
A D V O G ADO: bungalow, de construção moderna terrenos.

• situado em rua próxima do centro Rua DeoJoro 35.

i
AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS i !aer��d�1��e!e�d�uji���fmco��mdi���: ..•..•..•..•••.••••••••••••••••

• sas árvores frutiferas e canteiros FERIDAS. REUMATISMO -::
Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando : para boa horta. PLACAS SIFILITICAS

: • O aluguel compreenderá o mo- "I,'xir de Noguel·ra• (Edifício Pérola) : biliário completo que se encontra n l

: • no mesmo prédio. Tratar com J
.

Medicaçéio auxiliar DO trotamento

• Fones: 1.324 e 1.388 : Carvalho, funcionário da firma Li da .iflJi.
.

: • vonius & Cia. à Praça 15 de Novem- �............................ . •..

•
• bro n. 1 - sobrado.

C' R• Florianópolis - Santa Catarina : .•. ..•... asa ecem• •

:. �............................... SRS:ASSINANTES construtda
ORIENTE raclonaljnente sua publicidade, tornando-a intensa e DE S O C UPA ]j A

.

proficua Reclamem imediata-
RUA FELIPE lvEVES

U mente qualquer irre-m veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela
onda da ZYH _ 6 gularidade na entreAâ

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
de seus iornl{_i!'s:'-

o
- -

"

1
.

.

Locomóveis.ímiqrcnte como va or Dispomos para pronta entrega "A ..' dos locomoveis seguintes:

eCOnOmlCO Badenia (Alemão) de 1S-JiPE. I
. Marshall de 24,30 e 36 RPE. IPaxmann de 36 RPE.

,Claiton de 42 RPE. ITratar com Mário Abreu nesta cio i
dade ou no Departamento de C0m- i

pras à rua Ferreira Viana, 75 RIO.

LAKE SUCCESS, (UP) - As
Nações Unidas deram, hoje, o pri
meiro passo para a investigação das
condições do trabalho escravo nu

União Soviética e em outras Nações LUKE SUCCESS' (UP) -. O
do mmfdo. O Conselho Economico Conselho Economico e Social das
.e Social do ONU, baseando-se cm Nações Unidas derrotou hoje por
informações, pelas quais se afirma esmagadora maioria uma proposta
.que a Russia mantem 14.000.000 de apresentada pela Uníão Soviética

pessoas em campos de trabalho for- no sentido de ser levada a efeito
çado, adotou uma proposta norte- pela Federação Mundial de Sindi
-americana pedindo para que

pre-loatos
uma investigação sôbre as con

pare um estudo mundial das con- díções de- trabalho em todos os

dições de trabalho. Essa proposÍ'! paises do mundo. A proposta sovi
foi aprovada apesar de forte oposi- ética pedia que o Conselho organi
ção do bloco soviético. zasse uma comissão composta de
Pela moção adotada, o Buerau Ir- representantes da Federação Mun

ternacional de trabalho é "convi- dial de Sindicatos na proporção de
dado a atuar, baseando-se nas acu- um para cada um milhão de mem

'sações de qUe várias nações parti- bras. Tal comissão daria ao blo
cularmente a União Soviética, man- co oriental considerável rnaiorra.

(
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Estudando o especto téoníco-eco-. ria. encontra soluções satísratõ-
nornico das regiões geográficas Irias e, apenas o receio ainda di fi
brasileiras, é fac) I chegarmos á I culta um maior _fluxo imigratório
conclusão de que muitas delas te- para nossa terra.
riam seu problema resolvido com O acaso, esse grande cooperador
a remessa de imigrantes. capazes. do gênio humano, veio ao encon-

A politica imigratória porém tro das necessidades imigratórias
nem sempre atende ás necessida- nacionais, no acôrdo do governo
des democráücas vitais. Muitas brasileiro com a O. I. R .. Constítu
vêzes ela tem que se cireunscrever em grande ajuda economica sses

ás injunções, sem dúvida justas, trinta ml1 imigi-antes, deslocados
da etnia e, então, vê-se obrigada a de guerra, que a- Comissão Mixta,
col-ocar em plano inferior os dt\; órgão encarregado de os . selecio
mais aspectos do problema. Um nar e colocar no Brasil, vem laho
exemplo dêsse critério vamos en- riosamente, encaminhado ás re

centrar no excelente parque hortí- gí ões cL'l\ja densidade demografíca
cola, criado pelo colonos )apone- não pede solução diferente, O va

ses em São Paulo e que contribuiu lar do braço, seja êle nacional ou

para a situação privilegiada em estrangeiro, é decisivo para a eco

que se encontra hoje a 'hor ticultu- riomía brasileira. E esta terá que
ra naquele Estado mas que, por ou- ser atendida, pois a solução dos
ü-o lado, criou um problema' de nossos problemas é fundamental
niscigenação dificilimo. Nem os para a grandesa e progresso do
casos porem são idênticos. A maio- I Brasil.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

eoupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim, de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social. ....
Nome

.

Rua Est. Civil 1:. Nasc .

Mãe
Pai

. . . . . . .. . .

o •• o.. •• •••••• .. 4 •••••••• o ..

Emprego ou Cargo . .

Cargo do Pai (mãe) :....... . '.' .. . . . . . .. . .

Observo . . . . . . . . . . . � " �

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

,
Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

DURHAN, Carolina do Sul,
(U. P.) - Os psicólogos da Uni

versidade de Kuke, explorando o

mistéria da mente humana, in

formaram hoje que um campeão'
de xadrez alemão afirma que
vence seus contendores pelo sim

ples método de ler-lhes o pensa

mente. O artista de xadrez tele-·

pático, Paul Schmidt, está sendo

atualmente estudado na última

edição do Boletim de Parapsíco
logra da Universidade de Duque.
Tal boletim é um informe perió-

'roMPANH� !D)[E��.;' RO� CO�lí�
�ACCIDENTES. DO TRABALHQ �

Se o u SOCIA"-:

POlt(10 A�EGR�.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· es . I.· ANDAR

,,,.,,,, POSTAL, 583 • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.
,

oo USO constante da telepatia. Pa

ra conseguir meu êxito, "adivi

nho" o próximo movimento do

'parceiro. Do contrário, todos o�
cálculos serão inúteis". Confessa

contudo que êle não é o único ·que

possui tal poder mental no mundo

do xadrez. Qualquer jogador, se

gundo êle, confirmará que é muitp
corrente esperar inclusive movi
mentos que parecem quase irracio

nais. As afirmações de Schmidt es

tão de acórdo com a conclusã-o a

que chegou o sábio Rhine de que
é possivel a algumas pessoas pre-

ver, e as vezes desejar, o resulta
do de qualquer ocorrência na qual
intervém até ·0 azar. As experiên
cias do sábio em percepção extra

sensorial demonstraram a capaci
dade de vários "porquinhos da In-

,
dia" humanos para prever as jo
gadas de seus parceiros. Tal capa
cidade .sohrenatural permitiu a

outros saber qual a carta .do b3-'
ralho que estavam tomando, mes

mo que tal carta estivesse situada
a vários melros de distância.

6x10 metros, toda de
material.

-

TRATAR NESTA REDAÇÃO

PASTA DENTAL
ROBINSON

I

I
�--------------------------------------------------------

Ouçam diariamente, das 9 àsvl3 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Encontram-se atualmente em uso

em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de

.

Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano;
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Concursos do DA8P
Encontram-se abertas até os dias 18 de março e 15 de abril, respctiva

mente, as inscrições para os concursos de escritório dos'Ministérios,
Militares e Contador.

'

As fichas de' inscrição, bem como as instruções respectivas serão

entregues pelo sr. Mário Heleodoro Ferreâra, �a Escola Industr-ial;
situada à 'Rua Almirante Alvim n. 19, diáriamente, das 9 ás 12 horas.

Transportes re"'gu)ares de cargos do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA rOBI
Informaçõe. comas Agente•
- Carlos Hoepck�S/A - OI - Teletone 1.212

do Sul -- Carlos Hoepcke S/A -CI - l'�lelo'le ')
Florisn'6pQlill
São Francisco (En L t e'eg

MO) � � \1AC"t

/
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o ESTADO ACABA DE ASSINAR CONTRATOS, COM, O ESCRITóRIO SATURNINO DE BRITO, DE INSTALAÇÃO DAS

RÊDES DE EXGôTO DE LAJES E DE ÁGUA DE TUBAR10

Florlan6polb, 10 (le Marco de '949

-o MOMENTO

\

Desde que, vitoníoso nas ur

nas pela primeira vez e nunca

depois vencido em sucessiv �E

pleitos, no âmbito nacional, c
P. S. D. assumiu os compro
missas de consolidar o regime
de representação popular em

que vivemos, a marcha da' de
mocracia brasileíra através de

indisfarçáveis escolhos, ten

restituído à consciência nubli
ca a confiança mais irrestrita
nos destinos da nacionalidade.

Fôrça majoritária, inconfundí
vel nem só numérícament>
como expressão eleitoral, se

não ainda morai e politica
mente pelo seu conteúdo ideo

lógico, o P. ,S. D. não poderia
deixar de encontrar, no seu

caminho, os óbices que, aliás,
em momento de tão flagrantes
entrechoques de mentalidades
no amplo cenário mundial,
não o seria menos em ambien
te de uma Nação nova, que,
para a convivência democráti
ca, vem emergindo de uma

fase acidental em sua evolucão

republicana. Todavia, a conso
lidação do regime que se con

substanciou na forma consti
tucional de 1946 não sofreu
nenhuma solução de continui

dade, mesmo ao defrontar as

mais rudes provas de resistên
cia. A tôdas superou, com pro
gressivos acréscimos de con

fiança na sua vocação demo
crá tíca 'para o povo brasi
leiro. E precisamente ao' P.
S. D., cujas as atitudes, em
ta_:_ntas daquelas conjunturas,
nao mereceram a compreensão
e o apôio de outras correntes

paralelamente ativas nos qua
dros da política nacional, é de

justiça creditar-se a inteira soo

ma dos méritos, graças aos

quais não lograram retardar
mais a recuperação econômica
social, política e administrativa
do país as fôrças da demagogia
com tamanha fúria desenca
deadas no sombrio panorama
nacional dos primeiros dias da
reconstítucionalização.
A firmeza das diretrizes 4:.rJ.

çadas à reestruturação juri-íl
co-política da Nação e a ratei

disciplinar da vitoriosa organi
zação partidária da ms ío; la
brasileira prevaleceram contra
a pressão de elementos anti-de

mocráticos, que se insinuaram.

engodando as massas com as

promessas dum paraiso soeis'

utópico, nos' centros onde S€

decidiriam os rumos da vida po
lítica do Brasil.
Basta que, portanto, '>� re

cordem tantas refregas parla
mentares, em que o P, S D.,
conduzido por espírito sereno,

.Tudo, pois, está a corroborar
o conceito que eleva ao mais al- N R-

• ,

to nível de apôio generalizado' O 10. um mara]8
da nobre gente brasileira o' P. NOVA YORK, 8 (UP) - O mara

S. D., cuja influência no senti- já de Kutch, governante de 500 mil

do do bem estar público, é dig- súditos na India C,e�tral,. parti�l pa
na dos mais entusiásticos

ra S�n Juan de Por!o RICO, RlO .de
Janeiro e Buenos AIres, numa via-

aplausos,. onde quer que" na es- gem de recreio.
fera nacional ou na dos esta- O marajá pretende visitar seus

dos, se faça sentir, através elos amigos resídentes no Rio de Janei-

seus órgãos de exoressão ro e Buenos Aires,

É assim que o P. '3 D. cada
vez mais se integra na sua. des

tinação majoritária, a serviço
da democracia brastleira,

conjurou as rondas sinistras do

demagogismo, para que se con

clua pelas estrênuas atitudes
da organização política majori
tária, cuja previdência, no âm
bito nacional, foi confiada a

um homem de passado exem

plar, como defensor das liber
dades populares, - o sr. Nerêu
Ramos.
Em Santa Catarina, o P. S.

D. não conta menores triunfos
nem menos significativa te�
sido a'sua atuação, na defesa
das instituições democráticas e

dos ínterêsses da coletividade.
Disciplinado sob uma conscien
te vontade de servir a terra ca

tarinense e de dignificar a sua

gente, os homens públicos a

quem se confiaram mandatos
eleitorais seguem a pauta do
mais elevado critério político,
do que é expressivo índice a ge
ral coesão das fôrças pessedis
tas em todo o território 'esta
dual. Os problemas de ordem

admínístrativa, nas mais remo
tas regiões do Estado, são aten
didos com tôda eficiência, de
modo a salvaguardar a livre

expansão das atividades priva
das e assegurar às populações,
tanto quanto possível dentro de
recursos ordinários, a- indispen
sável assistência governamen
tal.

Lerra catarinense. I
Cmte, Plíniof.ll·· ,1� l;

F. Cabral:",
prezmos.

Pelo avião da Cruzeiro do

Sul, chegará hoje a esta cida

de, procedente do Rio de Ja

neiro, o Cte, Plinio da Fonseca

Cabral, ilustre e benquisto ca

pitão dos portos do nosso Es
tado.

S. S. que foi á Capital Fede
ral, submeter-se á rigoroso tra
tamento de saúde, volta com

pletamente restabelecido.
Aos muitos cumprimentos

que irá receber de seus inu
meros _ amígcs, e, ao regosijo
que seu retorno e seu restabe-.
lecimento provocarão entre os

mesmos, "O Estado" se associa
com grande prazer.

IOr. Helio de Macedo
Soares e Silva
o nosso Estado hospeda, desde

ante-ontem, o ilustre eng-enheiro
dr. HelTo de Macedo Soares e, Sil

va, que 'aqui vem a serviço, via
jando em companhia ele sua exma.

consorte. Renomado técnico em

energia elétrica, o dr. Macedo Soa

res examinará as fonLes produto
ras ele energia, no EsLado, em es

tudos prêsos á solução elo proble
ma da luz na CapiLal.
Prestigioso político no Estado

do Rio, o nosso ilustrado hóspede
é deputado á Assembléia Flureí
nense, na qual lidera, co�_.a1tó' pa
triotismo, a brilhante=bancada do

P. S. D.

Apresentando-lhe nossos valos

de .boas vindas, almejamos ao dis

tinto casal ,.isilan1e feliz estada na

DR. BIASE FARACO
Ausente até fins de Março.

Cooperação de que precisamos
Ninguem igonora o valor da con

tribuição da técnica estrungeira na

formação e no rejuvenescimento da
econômica nacional.
O vale do, Itajaí é um exemplo

magnifico de aproveitamento inte

ligente dessas aptidões tr-adicionais.
transmitidas de geração a gerada;
e finalmente aproveitadas em nos

sa terra tão precisada de técnicos.
Devemos levar em conta, ainda,

as vantagens que decorrem para o

trabalhador nacional, do contacto
com elementos capazes, portadores

de conhecimentos modernos que
como uma espécie de sangue novo,
vêm beneficiar um organismo em

crescimento.
Os _métod�s .atuais de pesquisa e BUENOS AIRES 9 (U. P.) " .',

'

,

seleçao profissional, como acontece ..'
._, o pr incrpro do ano passado, quan-

na O. L R. órgão subsidiário da O,
A Argentina esta procurando

con.!
do se revelou que tinha sido of'ere

N. U., em n?s.so país emprestam um tratar cien�istas atômicos na Fran- cida uma cadeira na Univer-sidade
cara ter decI�I�a!llente pratico,. ao ça e na Itália. Um decreto puhli- de Buenos Aires ao notavel Irsice
assunto, possibilitando o epe�mmhl\' cada pelo "Diário Oficial" autorrzou alemã' W' H' ber O f{·
menta, segundo as tendências vo- An .el G i' ..

' ."

o _er ner ,eIsen erg,

cacionaís, de individuas categcrizr>
g

1
.

u elo, • elto.r da Umversida- SIC?, alemao aceItou-""" convite �

dos para a agricultura, a indústria d� Nacional de LItoral, em Santa solicitou autorização ás autorida
e o comércio. Fe.' a e�ecutar a missão que lhe eles britânicas de ocupação para

fOI confiada pelo Conselho Nacío- viajar com destino a Buenos Aires
nal ele Educação. Guida foi auto- (porém essa autorização lhe foi
rízado a contratar professôres e a negada. Tem' havido rumores sô

adq�lirir malerra.l cienLifico a ser bre a descoberta de depósitos de

utilizado no Instituto de Pesquisas urânio na província de Mendoza,
Atômicas da Universidade do Li- porém nunca houve confirmaçãll
toral, ÊsLe é o priXieiro. indicio de de que o material encontrado fosse

que esHlb sendo procurados cíen, abUl�ite.
tis tas atômicos no exterior ,desde

Sociedade C�, «Granadeiros da I Ilha»
Reunião da Diretoria

D� ordem do sr, Presidente eleito, convóco todos os membros da

diretoria e demais associados, para uma reunião, hoje, quinta> feira, as

�9 horas, na séde do Democrata Clube, afim de se tratar de assuntos de

grande importancia.
Florianópolis, 10 de Março de 1940.

4

Ivo Noronha _ 10 secretário

-=-=LI=-=ND::-:O:-::-S:--C---H�A-PÉ-:rr-'lJ-S-D-E-PA-L-H-A
----

NORTE-AMERICANO
RECEBEU A "MODELAR"

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Quinta. ExpOSição de Lajes
progrü'ma

Publicamos hoje o programa da Quinta Exposição de L�-
jes, ontem recebido pela Secretaria da Viação, Obras Públicas.

� Agricultura.
'

Dia 11 - Sexta-feira

17 h - Recepção no aeroporto, a S. Excia, Sr. Dr. Nereur

Ramos, Vice-presidente ja República. Em continuação, rece

pção pelo povo na Praça João Costa.

22 h - Baile de gala no Clube Primeiro de Julho.

Dia 12 - Sabado
10 h - Inauguração da sede da Associação Rural.
11 h Inauguração do Forum
12 h - Churrasco oferecido pela Comissão Executiva da Ex=-

..

posição.
14 h - Inauguração do certame

22 h - Baile de gala do Clube 14 de [unho
Dia 13 - Domingo -

11 h - Inauguração do Busto de Thiago de
A seguir, solenidades diversas da Exposição.

Dia 14 -Segunda-feira

Castro

- Encerramento do certame, com desfile e entrega de'

Os aquedutos são um fator irn- I nais seguem, sempre que possível,
portante para o comércio nos Es- os cursos dagua naturais. O siste-
lados Unidos. O que se vê na f'o- •

tografia é o New York State Bar-
ma ele canalização, que tem 57 em-

ge Canal, com 525 milhas de ex-
hocaduias é de vital ímportàncís.

tensão, Iigano Toy a Buffalo,
material para o oeste e proxirnída-

duas, cidades do estado de New

I
des onde o comércio

.

Y .

.'., em maior

ork. � .profundidade do canal percenLag'em é interestadual. (Fo.
nunca e ínf'er ior a 12 pés. Os ca- to USIS) 671.

Procura a Argentina contratar
cientistas atômicos

FRECHANDO _.

Bilhete singelo: ,

Tolentino amigo. ,

d. Você leu a carta aberta (file' o jornaf anônimo publicou on

tem? Você já viu carta a:bert;ac assinada. com pseudonimo? Vo
cê j.á reparou essa gente só reclama contra, os pequeninos? A·

ql�eles a quem chamamos trabalhadores braçais? Aqueles hu-·
mlldes (lUe, de SQl a sol, ga:nham a, vida" empurrando um car-'

rinho de mão?, Aqueles sebastia:aistas· que só recordam o tem

po em qHe estavam no Govêrho, e em que tüdo era azul para
eles e roxo para os adversários?)E é essa gente que ainda fala
em meter �Ull candidato dentro da' n:Já-rJiüta dos trahalhadores:'
Cavia:r não se come de calhe!':,

Ao fiderzel11

Guilherme Tal.
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