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mente, e com visivel h0I11-I1I111101',
apesar de corncrl irlo em SU<l� d ec la-

�').l�<

o sr. dr. Nerêu Ramos em ·Potf -7:�;11egre
Entrevísta concedida. ao «Correio do Povo'». Regre�sou domingo -an �Rio��: ()!,tr�,�,'�%notas.

Porto Alegre, :30 (v. A.) - O

5e-,
e

po.
la alta direção péssedistu

neS-1
blica, quo, após r-eceber os cumprl- Palácio rio (:0\'(>1'00, onde ficou hos- Hefcl'ü!:HHJ'1.l\::, ':�fln�üo, á declara-

nhor :'IPI'e�ll Ramos foi recebido, te Estado. mentes dos sem
,
corrnligionáiins pedado, ção Iormulãds ' ]'1ittfP;'onsa por! o-

õntem, no aeroporto de 8. João por Às 1:3 hei-as, exatamente, t!e�em- gauchos, rumou em eqúlpanhia do Ali almoçou o senhor Ner êu na- alcgrense pelo SI'. Paim Filbo. Jl011-

Lodo o mundo oficial r iograudense harcava o vice-presidente da Itepú- governador Valter Jobim, para o mos com o chcf'e do Executivo gau- do em xeque as cl'pdenciais [Lr qu«

cho, iniciando-se, em seguida, uma é portador o senhor Nerên Ramos.
i-euião pr-ivada, ria qual' participa- Ditou-nos então o vicc-presrdentc
ram la'mhém os srs. Marcial 'I'er ra, ela República a seguirrte declaração:
Ci lon Rõsa, Baí is!a Luzardo, Gas- - Não conheço, pois não l ive

ton Englert, Francisco Brochado {la ainda oportunidade de ler os [ur
Rocha c Gl iccr io Alves. Corno se \'f.:, nais desta capital, poi- só haver
rlos dil'ig;ellle,; pcssr-d istas que atu- chegado ás 13 hor-as, a entrevista
almrntc se encontram em P(,t'[o-:\ll'- do meu velho amigo general, Fir
'gTe, () único (lIIC deixou de corupa-. mino Paim 1o'iJ110 c, por isso, :-;I)�

recer a esta reunião foi o sr, Puirn Lr c pIa não desejo me pronunciar.
Filho. _:_ I,: quanto ás coorrlcnarõcs Ul1l-

A]Jó� a i+uníüo, 11[1 J'esdôncia do duzirlas pelo ministro Adroaldo

gnvernador Val lt-r Jobim, [) senhor :\Jo�qllita da Costa. consirleru-us
Ner-eu Ramos recebeu OIS renrescn- uma inter-venção do presidente de:

1 antes da imp rcnsn . .E: I) f(>z cord ia 1- Hppúhlica no problema da ·.511(,C��
- =-=
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s50:) interrog amos.
- ,\_ missão confiada ao cmincn

te ministro da Juxl iça - ['CSP,)il<_f,U

I '! C D E
Nossa primeira pergu1Jta ao ilus- s. pxcia. - consta expressameu!e

UZi08 « aravana
"

r. 'lpidl0 Barbosa», de í.re visitante ,foi no' sentido de sa-. du cnu-evísta que o honr-ado sr.

1p1' us objetivos cspec if'icos de sua lWesiclpnte da República deu (,j)lJrn

esíudantes de L )11 t C "I I visita ao Sul, Ú imprensa carioca. Como já accn-

"

. a es, nes a api a - Vim apenas visi lar os meus Luci cm di;;CUl'SO, considero I) gc-

Sob a âireçõ» do sr, Projesscr Dulf Rodolfo, os alunos da Escola Normal «VidaI Ramos» correligíonários do Rio Grande do neral Dutra o mais consplcuo h.ler

_

visitaram, ontem, o Departamento de Educação do Estado Sul e conversar com {>les sôhre os dó PSD.
Em ex cursao cultural c de cou-

I Flor-iani,
Dor-is :-:ichmidt, 'Fercsa ull imos aconteclmcntos politicos A esta altura, pedimos ao senhor

graçamento, chegou no dia 29 do tes: Denise Almeida; Mnrisa Wolf, Costa Avila, Alice Mendonça, Wal- d;) país. S(�l'êu Hamos que nos adiantasse

n:ês de �:L1 íubro, último. a. e,�ta ca- H �Jio 1l0doHu, Fa:1Y Sousa, Isaut'a, ter Nunes, �'rlla Anrlrruíe, .Jo",é ,?omo .esppr{is�emo;; que prosse- quanto pretende desinoumbir-so da

pital, a Caravana dr. Elpidio Bar- Hügen, Luc- AraUJO, Osvaldo A1J10- Otávio Varela, Romeu Lucena, Ma- i guissc, o eu l reví«I arln apressou-se missão de "prosseguir nos entcudi-
bosa", da Escola Normal "Vidal Ha- rim, Ives Amarante, Enio José rio Cesar Pereira e Levi Cruz, !! em aduzir:

-

JlWnLOS", segundo expressa a no la

mos", dn Laj-es, sob a direção do Krexbs, Adaitotn 'Almeida, Aldo Pe- Aos jovens cstudantes, os nossos I
- F. (� sr!,.. do Conselho Nacional do 11Sf) l'mi�

Distinto edttcador conterraneo sr. reir'a de Sons�, A.imé� :<\.nlayd�, Ve- cordiais cumprimentos com votos - li: não SE' �fastará de 1>61'!0 I ida logo após o encerramento das.

IJroi. Dulf. Rodolfo, lente daqueie ra Bebelo, Nllma VIeIra, Helena de hoas vindas. " i AJpgre, para aVlstar-se c(lm o se- conversações dos "3 gTa·nd'3s".
\CstahelecimenLo de ensino, além de I nadar Gelulio Yargas'! - pel'gun- Hesponc]eu-nos o cntrevist:1i.10:
diretor do Grupo homônimo, Auxi· Mal·s de 15 b-I-

-

d d ') tamO;5. - En: primeiro lugar, prj'cisÇt
J.iam-no as exmas. Sl'as. professoras ,1 tOes e o ares - Pretendo voltar amanllu, 111) ouvir os llleus coneligionúrios II

d. Henedina Pôrto Lucena e d. Elim

FA A
- a\'ião da V_\RIG que me tr'ouxe, ao P o que eslou fazendu ag'ora (' por

Tcz�a. para as orça� rmadas Rio de 'Janeiro e dali seguirei pal'3 isto mesmó aqui me enconh'o, vis-

'·"'a.O]1I'11gton, '1·1 (.0 E.) _ O pre-
a Bahia, a lo ue novernbl'o. Op01'- to como O presidente da secçflo do

Domingi), à LarJe, os jowns \'1SJ- y � e 8G3. 4.98 dólar,cf; ÚS fôrças arma-
tunamenle, no desempenho da mis- PSD riograndense reside no Rio

tantes estiyeram om Canasvieiras, siUentc TI'uman promulgou llma lei das, porem or�enol1 ao Departamen-
.

.

d dI" COJ1Cec]eJ1{]o 'li' J)J'II'o-es "J8" ml'lh.l-1es I I 1") i'
-

f'l' t.. sf\o que mI" conl'iou () mui r!adirlo, G-l'ande do Sul. Quase todos os 1)1'('-
c, ontem, no pono o :o): man ln, ", u . O (a e esa que nao 11 1 lzas�e os

preLendo OLIVil' os chefes das rli- sidentes das ol)tras secções resi-
allrcsentaram cumprimentos ao sr.

")I
6-15.000.000 l'ollcedidos ])1"10 Con-

{'r'. ]�,.,lpl·d[·[) J3nl'bosa, cll'O'no dl'�e' tOI' f,ongresso e
vel'sas agreIl1l31:oes politicas dü elem no Rio de Janeiro, onde, TlOI'

1, " ,,'-
_

gresso para ampliar a Fôrça Aérea. contado
ITo npparfanlen(.J} de Educação do I. "pilT'qne isso poderia fazer eom que l)a�s. ,De aeórdo com a nota de mell isto mesmo, posso manter

J"'" ... •. partir1o. qlle foi amplamente djyul- permanente com êles .

. ]�stado, onde, oúni sna prestimosa e oro!:tó IS c.S I' )"""0. _,,'{lgTanUl. dI' det'esa pec-lU U . �ada, eshf!l :1.JI:ol'ivado {� ll.1'[}�st'guir - E quando chegar á boca de
valiosa coopel'aç'iío, elallOl'ou-se in- des�e ,o éql1iJibl'io e lJodel'ü)'" reque- -

nos entendimentos com os diversos ouvil' o PTB ...::... perguntamos - dí-
tel'essante programa de visitas fi Segll.?, hbJ'e, paTa rep1'e!>enta.r rer gasttos futuros "llluitto maiores

par lidos IQg'almente l'egistr1telOs. l'igir-se-á V. Excia. ao senador Sal-
Hl1razíyeis l:eca-ntos da ilha, ás Sa.nta Catariga n9 conclave, o que os que julgamos GO!1yenient.('s", Como lhe pedissemos noticias do gado Filho?
obras assistenciais e a estabeleci- S�'. Batista Pereira, E. '.1l1 sua mensag-em adjunta :í pro- AC'Órdo Tnlel'-pul'tiriúrio, dccloaroll , Procurare.i ouvi,r -e convenae
mentos de ensiná,

Segue, hoje, via aéreá, proll1Lüg;ação da lei, o l'rr�sjdente o scnhor Nerêu Ramos: com o senador SaJ,gado Filho, m,1S

com destino à cidade de não fez menção ás pugnas clltec a -- O Acôrdo Infcr-parlidflrio, o procurarei tamhém o11vi1' e conver-
.

Salvador, afim de' repre. Fôrça Aérea, Marinha c Exél'cit!), qual foi firmado em comêço de sal� com o senador Getulio Vargas,
sentar a classe no Con- quanto á distribuição de fundos. A 19.ui, na minha opinião não sofreu ao qual me ligam ','elhos e inaltera-

gl'esso de Jornalistas a sua decisão manterá a FÜl'(;:1 A'�l'ea qualquer modificação por motivos

I
dos laços de estima.

reunir-se. naquela cidade com 48 grupos, tal como o "Ex.ecutí- dos últimos acontecimentos. O mais __; E nestes entendimentos, con-

depois-de-amanhã, O jor. vo havia reconlcndado ao Congrés- está explicado no discurso do depu- tinuará b PSD com o ponto de vis-

'milista Batista Pereira, di- so e constava da versão da lei lado Prado Kel1y, feito segunda- t.a já esta�)elecido de "éandidato
retor da Imprensa Oficiãl aprováda pelo .Senado, antf'S de f'eiea na Câmara dos D'e.putado!' e pessedista"? - perg{mtamos,

'

do Estado e prestigioso) cheg'ar a um acôrdo com <l (111)al':1 pela nota da direção do PSD, lida. O Senhor �erel.l Hamos l'espon�

Preside�te da Associação I de Representames para I'onscgllir óntem na Càmara pelo líder. Acur- deu sem hesitar:
Catarinense .de Imprensa. a aprovayão da lei, cio Torres. Conclue na 30. pág

A

Naquel.e Depart�nento lhes fOl

prestada, duranJe a visita de on

tem, .signfNcaLiva homenagem, qlle
muito os sensibilizou,
De volla a Lajes, os excursionis

tas estacionarão em Blumonau, OTI-'

de conliecerão os mais imporlantes
-estabelecimentos fabrís daquele
prÓ"spero município.

IIntegram a "Caravana dr. Elpí
dia Barbosa�, os seguint'es es!'uda:t;-

(Continuação da ediçrío ele 30 ele Ont°.)
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O Classicismo, o Homanti-smo, o Naturalismo, ,) Parna-

sianismo' Joram Lambém fórmulas estébchS, cujos princi-
pias (,� cujos lineamentos caractel'isLicos podem, eIltl'etan··

• e Ibto, ser ·definidos e analisados com inteira precisão O Sim- i . os «ve os) -

•

.holismo, tão legitimo oomo qualquer outra escola ou cor-
"

• 1-
rente literária, abriu caminho, porêm, a tôda uma série

de ismos os mais extremados e dispersivos, por is·'o "mes

mo que se incorporaram nas hastes da revolta Tranca: o

Romanismo, o NaturIsmo (Intimismo ou Jammismo), o

Humanismo, o lnteg-raJisriJo (de Adolfo Lacllzon'), o Una

nimi:;mu, o Daclai$mo, o Cubismo, o Supra-realismo e coi

,<;;as atnda mai� nebulosas como o "DoJOl'ISmO", o "Letris

mo", etc .. eLc.
O antor d.e- La Poésie conlemporaine escreveu (p 208-

20D): "Tóda 'poesia é simbólica po,r natureza. Não expri
-me -ela o mundo Oll a [l�ma pOI' meio de um sinal'! Não ó

a rcprosentar:ão da idéia pela imagem, do pensan1ento pe
la fôrma, do sentimento pela sensação, da verdade pela'
beleza? Homero é o primeiro dos Simbolislas e com êle

fií:eram símbolos Lodos aqueles que, através das. idades,
conheceram as relações do .mundo sensível com o mundo

jnteriol', comoveram-se com êle e dele se serviram para
exferior'izar numa obra. qualquer os movimenlos da alma.
Entretanto, em litel'atul'a (e menos aí 'do que erú qualquer
outra coisa) nada se imobiliza, e os nossos contemporâ-,"
neos têm IlrYl modo de compreender as. concor-dâncias hav-

:tno,niosas do universo, que não é () da Idade-Média, nem

o do século XVII, nem o dos Românticos." André Fon

tainas, 1)Or sua vez, insiste: "Atrayés dos sécuJ.os, em

tôda a extensão da lJisLória literária, em tódas as regiões
do mundo onde floresceu a arte literária, os escritores
merecem qL1e os honremos com, o Utulo de Simbolistas"
{Mes sOllven.Írs da Symbolisme, p, 25.)

11; por demais elásLica essa goneraliz3f10., Se justa
f6sse - e não· aIlBnas nominalmenle - nenhum mérito

ALTI1\'O FLôRE:i

par'Licular teriam em dpl1oininar-se simbolistas us poe
las que reagiram contra a estét-ica pa�na5iana, -porquan lo,

'q,e�se caso, os poetas parnasianos também teriam sido. '.
simbo]ü;tas.

.

1\-1as, qllP (Í "símbolo"? Jorgo Pellissier no-lo dirá:

"Enquanto a comparação considera dois Lermos, conser

vando-os afastados I11n do outro, o s'Ílnbolo associa PSSBS

·dois termos inLll1Jamenle ou, melhor dito, confullde-o�,

Quanto à alegoria, aproxima-se ainda menos elo símb01<o
lllle ela própria comparação 01.1 �la metáJora. A idéia con

rebida pelo espírito de maneira pllr�l11entp. abstl'llda, ..'la

substitLli uma imagem tirada do mL1ndo ext�rior; em eon

seqi.H\ncia, não passa, de uma comparação ou "metáfora
sistemi.tticamenle prolongada. O símbolo é coisa inteira
mente ont-ra, Brota, sem f'eflexão nem análise, na alma

simples que não distingue sequer ent.re as aparêücias ma

t,eI'iais e a sua significação ideal. �el11 c1úvida, não possuem
os poel as dos nossos dias essa símplicidade -de alma; mas

esforçam-se por toÍ'l1al' 11 üauclurn. primitiva e, por aí, 1'ea
g'em contra a poesia' crítica e analítica dos parnasianos,
conLrá a sua "filosofia" - consciente ou não -- qlle é o

positivismo. Enfim, o simbolo, muito menos l)n'cioso que
a alegoria, e, pelo contrário, mui lo mais complexo, pois,
sendo pouco rigorosas as 'semelhanças que exprime, es

tas "o estendem. por isso mesmo, a mais objetos ligados
em cOlijunto e unem mais significações diversas. Não pro
cmemos nt:},") nada lógico nerÍl racional, pOi,s não se ref�l'e

senão ao sentimento, e reproduz o que o sentimento apre-

senta em si ele indeterminado, Daí, serem os poetas sím

holislas ql:lase sempre obscuros. E isso deriva ela sua pró
pria concepção de poesia. Nada de poesia sem obscurida
de" (Le iHouvc'lnent liUéraire contem.porain, p, 177-178),

Se no sílllbolo nada há. lógico nem racional, que espe
rais resulte do Simbolismo senão urna poesia sem lógica
e 11 ada J'aclOnal?.. Como acreditar que dessa poesia de
'o01:ra outra coisa que não obscuridade'?., Até onde nos

fjOdel'á comover uma poesia obscura '?". 'Tais l\s pergun
tas que>. cerlamenle fariam, nla época do Simb6lisrpo, to
dos quantos a.cl'edítavam que poesia náo é e50Lel'ismo ou,

eharada,
Desde que o sentillle�to poético, para -se expressar"

houve de cingir-se ao mnnclo sÚb,jetivo, não pela fó,rça de

espontânea inspiração, mas por um procc-sso psioológicl)"
Uío dIscutível como· êsse de "se esforçar por tornar f;,.

'candura primitiva," � visto os poetas -modernos terem

perdido a "simplicidade de alma", único estado que pe1'-
rnitiria brotasse nela o símbolo "sem reflexão nenl análi-·
se ", - o Simbolismo assumiu uma amp�itude derl'am'ada"
indiscernível e, por isso mesmo, perigosa, tão perigosa.
que, dentro de quinze anos, gerava, no s9io da "escalai',
as rlíFerenciações mais acentuadas, descaracterizando-a c'

esgotanpo-a' fatalmente: Cada poetá, 'Por àssim dizer, ante
a pesquisa das "correspondências" e mesmo por Jôrça das
libm'dados ou licenças - r.!.e metro, rima, ritmo, vOl',abulá
rio, sintaxe, -etc. - que a nova poética vinha engendrando,
{',rlou para si uma no<;.ão particular de Simbolismo. Mal
larmé não si1nbolizou, por exemplo, como Verlaine, nem,

üstê como qualquer outro simbolista. Êsses "process[)s , ..

fluidos, êsses conceito� "m'é.ltiplos" do Simbolismo

conformo diz J. Hénín - é que "deram Orig'el� à oorrente
farta e mesclada da lloesia moderna, a partir, talvez,
do Homanismo de l\Ioréas _. a primeira rea.ção peranl P a2

subtileza:; musieais, allst,l'atas, da r.ef'.imleJa escola"

(Continuará em próx'ima edição).
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRUZEmO DO SUL - tI�SO

..-aI

, Alegre
GRUZEmO 00 SUL - 7.111 -

. )I' ""te
PANAIR -,- 9,25 - Norte
ARIG - 11.40 -- Norte

.PANAIR ,-,14,35 - Sul.
bátHldo

-TAL- - 8,00 - JoillYilIe

ICuritiba ...., ParaDagná
- Santos e Rio.

VARIG - i2,30 - Sul .

CRUZEIRO DO SUL .� Ut.ril

I
,.1111"1..
PANAIR - 9,25 - Nort.e
.PANATR - 14,35 - Sul

1)()o"U'llll
PANAIR.- 9,25 - XorLe

r"l'ZEIRO no ,�U l. • t 11.0(1
P_'\,NAIR ...._.. 14;35 - Sul.

ntets

Automovel Chevrolet,. 1948"
HEFEHENTE AO }lltS DE importado diretamente dos Es-

I
tacos Unidos Fleet-Master de,
Luxe, com apenas 5,000 milhas..

P.-\.HCIAL TOTAL Pintura
.

or-ígíaal preta, qua-

I tro portas, equipado, molejo'
,I de fábrica.

Tratar com PLINIO MOREIa.,
RA' no Tribunal RegIonal Elei
toral:

.

PHEPliJJ'I'CllA JlLS1CIPAL DJ,; JAOTA FlCN,l

DA REGEJ'L\ E DESPESA.,
�\lA.HÇO IJE H)',9

BECH1Trt

])f�CRI�n:\"Aç.:\.O
150,0
rso,o

13.321,7

lLL551,O
10,0

1.202,0
505,0.
10,0

157.0

200,0
1, 'tOO,o
700,0
i;OO,O
000,0

12,0

700,0
üOO,O

.,-----

4:iO,7
30,0

.215,0
.

260,0

359,5
11,0

1.187,5

30,0

Saúde Pú.blica

Limpeza de "alas, boeiros e sargetas
FOmento

.

Openírios servo fomento prod. animal

Serviços de Utilidade Pública

Operários do servo de ruas, praças e

jardins .. ,... ' "., 520,0
Operários do ser. de estradas e pontes,. 11.705.4

Para. o servo ele estradas e ,pontes , 2.095,0
Transp. pessoal e mal. p/ o serv. estradas

VE OE-SE

Viação Aér�a Ãl=-�!lar���
Horário _ _ Ã���o Caota1"ln_ - C>Jr1t1toa ".:, g'l 5

Segunda-feira Áu·ro.V1acAo c.tU'illfmH - Jo.�
"T L"

- • horu, , .1A --- 13,00 - Lajes. P,'" Áuw.Viaçlo cararm__ Tubarlo
Alegre - 6 horas. 3' 02 1

PA
' Auro.ViaçAo Ce� - t.quu .' (}3 1NAIR - 9,25 - Norte \

- 6.30 bor841. "

l1ARIO _,o 10,40 _ Nor!;e '�sso 810 CTt.toTlo - Lquna - ;:; 30 1
7 hcxr'u. .

PANAIR � 14,35 - Sul 1lm�8Il Glória - Lquu - tI/I 3 4.4 2
• 7 1/2 haras.

.

ORUZEIRO DO SUL - iS•.,i _, Expresso BruIIQuellM - Brulque -
III 'I.'1ie II bons. 4JI'IO Auto-Vlaçlo ltajr.i - ItajaJ - 11 )tO.

,2'"a-l"r.
.

---"'�.'.df"'. ru, 4 94 3
. ,� Rápido Sul·BrasileIra - JolnTile - 5"'TAL" - 8,00 - JoiDville� � 13 horas. ',.

Curitiba ,!_ P.nll.pi RApldo Sul·BrasileIra - CUritiba - :) 21 1
• horaa.

"

_ SaDtos e Rio. Jlmpresa Sul Oftte Luta .:.. Xapeoo - ti '"I

PANAIR - 9,25 -:- Norte
- • horu. tj 11 1

SEXTA-J"ElRA.
...AlHO DO SUL - �I.II - RodonAria Sul Bru1l -r- P6Tto Ãl._n

.

- II hora.. g 21lIorte Auto-V�çAo Catartnen"" Curitiba
VARIG - t2,30 - eul - li Jhoru.

ea.--'''-,- .,_ •._ ...._
B 23 1

, Auto-VIaçao ................. ..<nUYUO S 2.�PANAIR �. 14,35 - Sul - • horu.

f.luarta-teira Auto-ViaçAo ca.tartn_ - {A&'UDI
. - 6,30 hora•.

"'TAL" - ui,oO - Lajes e P(j.rtó Expresso 810 OdJtQvlo - LqunIa -

7 horas. 9Alegre �u;to-Viaçlo ltajaJ - ltajaJ - 1. )tO.
PANAIR - 9,25 - Norte fa...

"

Expt'esJO BrulQuen"" Brulque
CRUZEmO DO SUL - )}.08 l6 horu.

1IIf--'_ Rápido Sul·Brasileira - JoInTUe
...,��"" 13 horas.
VARIG - U.MJ - Norte RãpIdo· Sul·BrasIlelra - CUritiba

6 horas.
l>ANAIR - 14,35 - Sul BABADO

(lvinta-(elr. _ 4�t�!�� C&ta.r1nena...,.. OUrlu'bã � 94 4

."TA.L". _ s... _ Jol."m. _ ,Rãpldo. Sul·Br8JÚlelra JolnTile _ 9 94 f)
,13 horas..

Carl.... - r.ra....' Rãpldo' Sul·BrasileIra - CUritiba -

. .

- "'to. • Rio. !..�or:gru.
PANAIR - 9,25 - Norte Áuto-VlaçAo CatariJl.elll. - Jo!JI.Yf1.,

.

SI -Ihoru.PANAIR - 14,35 - U Áuto.Viaçao c.tarm__ Tuibw'lG
,ARIG - 1230 - Sul - fi horu. .

,
. 1IlrDr4',JIJO ao aratoTlo - Latruroa .:..

CRUZEmO 00 �UL - JS.5. -- '1 hora•.
Expre:.o BruIQ__ - lb'WIQue -

·U boras. .

Autc-Vlaçl.o l'tajaJ - Ita.taJ. - 1. JIo.
ru.

ExpruJO� - Non 'I'I'atc
- 9,30 horu.

Se�ta_,etra ,Expreaso Gl6ria - La«muI - • l/I
�TAL" _ 13,00 - Lajes. pa.to • '1 1/2 hOl'U.

,. DOMINGO·
RApIdo Sul.BrasIleIra - Curitiba

8 horas.

JllI:pruJO Uo at.tóTlo - JAtruraa.,-
'1 hOd"al.
ÁUro.VlaçAo ltajaJ - 1ta� - li' ..

ruo
Exp!-euo BruilQu_ - 1Ir1uiQ.. _

II boru. -

Exprelso BruIIQu_ - Non 1'\'aIU o
- 16,30 boru.

1
BAL.·\.:\'CETl.,

Auto-Viaç&o C&� - JOlII..u. .

-. hora.

Auro.VlaçAo ca� - Cur1Uba

1
- I hora.. n'IJ "0'"RodoT1Arla Itul-BruU _ !'6r'to ÃletrN uO) t, '"

·-ShOt'a.. 0111
Rãpido S']l·BraB1lelra - JolnYile -

r 1" 11"
.
horas. ...' li �

.Rtpido Sul-BrasUeIra\ - CUritiba l, 17 '16 horas.
.

. ·TJlRÇÁ.FIlllU () 18 3
Auto-VlacAo catarlnCIR - P6r1o AI.

'17'),"-Shor... U_ v

Áuro.V1aç.Io C&tlll1n_ - CUil'1tt'bl j 22 '"
- /'i horas I
ÁUto-VIaçIo catartn._ 101aT1le 1 -23 "

- • horu.
Áut�.VIaç40. Catar� TubU'l.

4 12 Q
- S noras. I.; 21 O
Expresso 110 OI18t6Tlo - l.ApJaa -

'1 hora1l, -

Empl"@ojla Glórta - lACuIla - f�
• fI� bora.

.

J:x:pNuo BrutIQ- - ...... -
1. horu.
A'lto-VIa� lta,al - ltaja1 - 1. _

rat.
Rápido Sul-Braaíleíra - Joln'rlle

18 noras.
Rãpldo Sul-Brasileira - CUritiba

6 horas.

1I\)I)0si o Turr il.orial . .

imposto Pn�flja� ., .. , " ..

Imposto s/ Jndustrias e Profissões , .. ,

Imposto de Licença , . , .
..

. , .

Imposto s/ Jogos e Divei-sões , .. ,'

Taxas e Custas Judo. e Emolnmentos ..

Taxas de Pise. e Sl:'I'VS. Diversos ., ..

ltcceita rle Oemitérios ... , .. ,. " .. ,.

�lulta� ".' 0.' •••••••

175,7

·308,0
1.165,0
313,ü
31,4

400,0

825,0
360,0

35.000,0

6'1.562,3
16.072,5

77.634,8

;'W.3:3G,7

Não espere que a doença vi
síte a sua casa. Defenda a su

saude e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor rortífíeante. A,

venda em todas as farmácias
armazens.

Saldo que di" Fevereiro ....

77.63/,,8

'PASTA DENTAL
ROR1N!ii;ON

.........

QUARTA·J'JllU
Auro.Vla9l0 C&tarlnellM

- II horas.
Áuto-VlaçAo ca�

- • horas.
• Auto-Vlaçl.o CatarlJle11H

, - 6,30 horas.
, Rãpido Sul·BraslleIra - V.tr1tlba
6 horas .

.

Rápido Sul-Brasileira - JolnTlle
13 horas. ,

Expre8llO Slo 0r1It.0'IIG - ....._ - 1
7 horas. ./"

Exprea.o BrwIQu_ - 8rWIQu. - 00
111, horas,
Aut.<)-Vlaçlo ltajaJ - ltaJaI - 1. 110-

ru,
'

E:x:preuo Bruaqu_ - No.. Tlrftto
- 16,30 boras. �
RodoTlárla Sul Bru1l - NrW AI.... �-. bar...

o 04 3
eurwlMl

O 20
�OI.1l"u. Lo 20 2

[lassou

DESPESA

o Administração Geral

Gtaí.if. ao Encarregado do Exp. Câmara

Subsidio do Prefeito .. , ... ,. .... "

I Datilógrafa
I diplomada
I'

I
.........................,

::I.7J2,0

2 94 2
Peno

:2 9í :3

-

cl 'lO

o -ia :2

o ;'3 2

Heprcseutação ao mesmo ..

,.:.
.., .

;;;ccretário, padrão "]vI" , .... ,., ,.

Escr it urúr'iu, padrão "n'! ., .. " " .

Impressos e mal. de expediente "., '

1 ,300,0
Oferece seus serviços.
.Cm'tas a Maria Inês20

Exaçõo e Fiscalizaçiio Financeira
Tesoureiro, padrão "K" .. "" ".

Fiscal Geral, padrão "I" "... , .

Ferreira.

Caixa Postal 55.

935,7

1.588,5

FlorianópolIS
5:'7,0

GOO,O
FeRIDAS. REUMI\TISMO e

PlIACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dloaçéio CluziliCl. DO trotam.nto

da lifUw

94 1
sean,>ança Pública e Assis, ,sOcial

Esmolas a indigentes ,.... . .

Ass, médica-farmaceutica ; indigeul.es
Ass: hospitalar a indigentes .,.... . .

Amparo a materu. e à inf'ancia .

14.496,1

Educação Pública

Aquis. de móveis e utensílios , .

Material didático em geral ,., ,.,

Vencnuentos e professoras escolas isol.adas
Assinaturas d� jornais e revistas ,., ...

e pontes ... , ... , .... *' • • • • ..

3.1,03,0 ,

• .. l'eune som ... acabamento .�,

solidez... �o piano perfeito�'
Além de várl.os modêlos para
pronta entrega ... êste maraV).

lhoso piano pode ser seu ho;e'
mesmo, através do plano dar
pagamento a longo prazo!

PrefeiLura Municipal de Jaguaruna, 7 de abril de 1949.

(Ass.) Astor Avila, T,esoureil'o. (Ass.) Osny Pereira - Prefeito
"' . .

Elcrit6rio e Relidencia
Rua TbadentillJ 47.

�ONE •• N68

9 30 1

, 3!1 3

9 84 3

Embargos Dive1'Sos
Para suhsLituições de fune .. licenciados
Construções de prédios escolares .

AD r. A. P. dos Industl'iários '-� ..

Con'trl'buições a L, B. A.... , ,.. . ...

Alug. do 'prédio onde fune. a Preféitura I

FRAQUEZAS 'EM' GERAL "

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I

;J 8/l 4

·.f 94 1

Despesas imprevistas , ..

Aquisição de placas , .

........

,
.

SChlV8letzmann
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
CatarinlJ'

S/A
CX. 134 - Te1. KNOT

FloriànópoJis
• • • •• ••• •••• •• ,fi 4i"

Vende-se
Confortavel casa com quintal.�_
Ver e tratar à rua D. Jaime Ca-·

mara, 10
• �' � .. .. • • • .. • •• .. w ,. .

.

(
Dr..CL"ANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crlm. e ciyel
'

OoaltltulgQo d. Soc�dad...
NATURALIZAÇÕES
Titulol Dealarat6rlol

Créàllos Especiais
Lei nO 9, de 16/2/941) ••

..;".0 ••••••••

Agencia .Geral para 8tH. CatarinaI Sua. PoUpe Schmidt. 22 - Soll.
.

___________;I Caixa Postal, 69 Tel. "Pi'otaciora" fLu.1IA� l!PCLa':'

MlIita. felieid.detl pele ....eI••• ·

to de eu filhinho I
Mas. nio 4!isqueça, que o ••111.,

�r(,!;!entf! para o !!!.eu "PDfPOLH09"
�. uma csdel'neta �o CRJ:D!'I'OP.
�m'ruo P'&�D1AL

Saldo que passa para abril

SÊoe -SaCIA!.!

PO�TO Aln;GRE
RUA VOLUNTÁRIOS, DA PÁTRIA N.O 68 . 1.° ANDAR

._
CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONE 664-0 • TELEGRAMAS: ,PROTECTORA •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.BBTADO- Tf!!rca:'.�_I�._a_1_ele Novembro de_B_4_9 3
__

'II'. Crônica da 'Assembléia

Calendário intimo

Vende-se um,'com 10 metros
de frente por 33 de fpndos. si� tuado à Avenida Mauro Rq,mos
n. ?>w:. A tratar na rua Cris
pím NItra n. 85.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ,<f�fADO- Ter<a-fe&ra 1 t11J1 Novembro "Yl 194�
,---------- -------------------------------- -------------------------------------------------------------

I

r·
I
I

RADIOTERAPIA I'e '

RAIOS X I
DR. ANTô�IO MODESTO �Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

•
1

•...-...&"'.-.-_-...-....•.......-_....-.·.-.-.·.·w·.-_-J"_·_-_·.-.-•....-_-_-.-....-_-.-..-.-.' .-.-..-.....-..-..-.-.

_,. , .

Dr. Alv�r.() de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
.uve1ra, 29

1;[orárIo de consultas: t ás 11
lU.

BAbados': 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da'
FODseca

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

I

Transportes r�ulare. de cargas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para. NOVA fORK
Informaçãu como. Agente.

'

Flotl.nÓPOhl -d.rloa HoepckeS/A-Cl- Teletone 1.212 ( Eni. t eleg,
São' Fr.nci.co do S�I- Carlol Hcepcke S/A -CI - Teleloae 6

.

�,)3�·�MACK

CONSUL.TóRlO :

Roa Vüar Meireles n. 11

, Fone manual 1.�02 l
, i&�ni:�S=;'��ki -O __ _ J

, Fone maDU� 188
------------------�----------------------�------....

�iAR��� Q. Carros pára o interior di Eslado
G�rsO�!S1.��1; S. o horário dos' carros de que ,é agente.rnesta capital•• conceituada

"on:uad� pela Faculdade de 1le41. firma Fiuza 1 íma &: Irmãos e o seguínte:
-

.... da U�enidade de Sh Pulo. • • •

otude, toi. ,\"siBte.nte por dtio. .� do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque - 16 horas
SeM'lÇQ C1rú�t<:O do Prof. AU". �

Corrtia N. e! excessao de sábado - 14 hora.
CirW'� do estômago o 'ri.. circula· EXPRESSO BRUSQUENSE 28 411 6. f ir 16 �o h A"l' c<,n. aos ínteressad
tet. fnteatinoa delpdo e IfeIto. tl.!9I.

-
., • e • e aa ,.. oru ." """. .

.... o,s .que a
de, rin., próstata. bexiga. ntero, Nova-Trento Díretoría da LIga Operana Be-

IlTirioe e trompa.. Varioocele. 1ücJ.re.... VIAC
. f' t d FI

. ,

Iieele, varizes e hernu. "'" A. ÁO ANITAPOLIS - S·. e 68• feu-.. - 12.10 boru ne icen e e orianopo 18 rece-

Conl;"lta.: D�s 3 " 5 hora, , ru I berá propostas para a venda

a::::c�:iit.���;�;:t,�:; LOJA D,AS CnSEMIR"S I�i�ir�i�:�:n���fr�i���II II II court, 123 e 125, Conselheiro-
Dr. M. S. C..aIcutI '. Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.

Clillie:. s���=eWarl��o.� Especializada' em artigos para ,Desta segunda concurrêneía
Tele��.!,,' na .poderão partícípar não somen-

DR. A. SANTAELA homens te os sócíos.da Liga Operária,
(pormado pela Faculdade Na,�lo- RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- como também pessoais estra,
Dai de Medidcoin�rad�n)unlVersidade ,CI"ONAI.S nhas ao seu quadro social.

lO> • • E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
II(�COa ��tc�o;a���sodga tt::�:�it. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAs%!- FEITAS As propostas deverão ser a-

l"ederal PARA HOMENS ��
J r·ú"

bertas pela Diretoria, perante
.x-interno dr Hospital Psiqui'·. � OS interessados, a's 20 110ras d'"
tl;CO e Manicômio Judiciário ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISÀS, GRAVA- V'

Cx-!nten�� �:Pk�t!'e��s� de MI- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. diá' 27 de outubro próximo vin-

JL��gla�IC�o_!e��g� Tudo pelo meu'or "'raro' da prar!l dO���ilOres lnforma,ções pode_
"e��n�u1Waii��:Jm�i� Am611a II I .

P 111\1' U. \lU rão ser obtidas na sede, á rua.

.an:g,Idt�:ia�/l:sa l:v::a.de
Oar· Faça orna visita ii nossa Ca�a 6 vet'ifiqutl ������ntes, 20, a par,tir das 1�

Telefone: • Secretaria da Liga Operária.
���i����r!O :: :::8:: nossos precos e arnqoS

I
Beneficente, em Florianópolis�-
28 de setémbro de 1949.

I
ALCIMIRO SILVA RAMOS

10 secretárro

4

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone; 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosnital
Á tarde: Rua Visconde de Oiiro
Preto n, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900,606,30
Besponsabildades ...•.. CT' 5.978.401.755,97
Receita •. _ _ . .. . . . • Cr' 67.053,24'5,30
Ativo Cr, 142.176.603,i!o
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr' - 98.687.816,30
Responsabilidades •.•... .... •••...... Cr$ 76.736.401.306,20 :

IDiretores:
. :

Dr. Pampbtlo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Franeiseo de S6. :
Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abrf!D. �

,..-- - ,- ."..". -..-..-".-.- -.---- ..,. i

BOM NEGOCIO ,
_____-z.

.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
.IN�NDIOS E TRANSPORTES •

Ur. Lindolfo A.tl-.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe.' d. .oci.dodN·
••enipo. corebtol, em geroJ.
�OrgQnizaçõea contob.ie,

'

Regi.troe e marco•. dl.pondo,
no Rio, de corr••pendente.
E.orit6rio:. Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
D_9. 8 ce 12 horae.

Tel.fone 1494

Médico

Dr. Milton Simone
Pereira' .

Clinica Cirurgica
Holestias de Senhoras

para quem possue de Cr$ 10.000,00 I!-té Cr$ 100:000,00 t'e'nd.
iJ1Irta de 10'/. 80 ano. com recebimento de furos meneai».

Informações nesta redação

QUER VESTlR·$E (OM CONFORTO E ELEGANCIA 1

Edital de Concurrência

CIRURGIA GERAL :J.H. POLYDORO ERNANI .QE S

THIAGO

-
-

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Vende-se
Um rádio, marca Philípps,

com 7 válvulas. 7 faixas am

pliadas e auto falante ele 6"�

em perfeito estado. .'
Vêr e tratar á Rua Curitiba

. nos, 28, fundos. com José Ni
colau Vieira - runcrenarío da
Escola Industría'.

-

.. -,".

Iga Operar-ia Bede
flce,nte de- Floria�

.

Dópolis

o VALE D0 ITAJA.'
�ro"Ul'fjm lia Ãtfê1A!Ilia

Progresso,
. i - LIVRARiA 41,�

nOSA

·E' __ *!&WAA ......

Fabrloa�t. c di.trlbuidores da. afamada. co:n- 1f.ação. "'DISTINTA" ., RIVET. POlIsue um 011'00-
d. lIIo&"t"1rrU!lnto' d. aal!emircl. I'llcadc." b:rlftlli I
bonl o baratos, algodõo., mort'SnGl iii avfamllntcli)' I

-.It1.. '" .. A'I.. ..a� .. "".' i'l '''' .. m.,. "iii ",.
... lI!"I.�'If'T_J;l �._"'".� .� "",m(1 "'..

paro aHtXiO!tl!lI}� ,que reoebe ólhotamenb csaCl\ (,;-- �1I "...... &U'!u"'jL"''''''' /l'2> '1.1",,,,_ n '�.�f.Ç a a <...� ""u, ... '" .., " lU'" "" , St.. rflilb ComOll'Clellti&iII dtll bd:$l'f,�:r no flGIIPUdo d@ lho fc:nll�1".m VU.."lI""

d.lta a�ltt:l� d. tll.t(l)hliOl."3m !ftlU�� �J.nrn�Il'it"Iii, MA"fRIZ "l� FlalttQÍI\6�t:H&íld !"':'i FILIAX9 *m BhllX't\f:l'Hm 1\ L($'n. t
15l1li ....... -62 ; M5'! .JêSE:lII1.lIIlIw__et��lIII4\l!lllll!."...miC_ili:AiIIZill8l�=III!iit'iI:Ii'iWi#..ati:liSIIllM:!>lMIl:'iBlW!iI!.ilIlJli5i.G1iíll·JlI-.�I!!:DIlll:ZlI:iIl!W'tn'!Sl:IIIl!:.:i",*""",,:IIIIII!IiIIl·lif.iliiiliillillJll.tliliW!zra1Wlml__�_Il1iIII!�iI/:I·iilil"'íI>li'��lAwp;l!m�

RU8 Felipp� Scblllídt 48

_Do. Serviços dos Professores Bene-

,
llicto Montenegro e Piragihe No-

;6
guelra (São Paulo)

Conaultas: Das 14 ás 17 horas
'

Rua. Fernando Machado, 10

-Médico e parteiro
Hospital de CarIdade de Flo

eíanópolls. Assistente da
Maternidade

---------_....•.. - ----
}oenças dos órgãos internos, 'ti! j)e
cialmente do coração e vasos

Joenças da tiroide e demais gían
dulas internas

:llnlca e cirurgia de senho...� -

Partos
"lSIOTERAPIA - ELECTROCAR�
OlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
IORARIO DE CONSULTAS: -

D1àriamente das 15 às 19 no-

DR. LINS NEVES

Dl:retor da l\'Iaternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-e tratamento
MJ)ecilillzado da gravidês, Dístur
..10. da adolescência e da menopau
No Pertubações menstruals, ''1�1".
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovirios, trem
..... apendtce, hérnias, varizes, etc.
CIrurgia plástica do perineo (ru-
im'aI) I'
�ISTENCIA AO PARTO E O.fE-

RAÇõES OBSTnTRlCAS
poenças glanctalarea, tiróide, ovi-

riOll, hípoplse, etc.) /

IU:aturbios nervosos - Esterilldade
'-. Regimes.
Couaultório R. João Pinto, 7 - 'rd.··
1.411
Resid. R. 7 de Setembro - Edit.·

CrmI e Sousa - Tel. 846.

!'8.3.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho�
ras- - Proetologi&
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n,

� - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- i

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n,

115 - Telefone 1.422.

Dr.' Mário "enA.IIM.
lCItsfea médica de· adultos e crla1OÇU'
CJoDIUItórlo - Rua Jo§o Pinto. 16

Telef. M. 769
Coneulta das 4 ã. 6 IlMU

lIt..nelbcia: FdilHl Schmidt a. '1.
. Telef. II'

Dr. P..,O Foa'u
Clinico e operador

QnI.nltórlo: Rlla Vítor Meirelel. tA.
Telefonei 1.405

Ceuultaa da. 10 b 12 e ela. 14 ,.
Uh.... Reeidência: Rua BI_,

22. - Telefone: 1.620

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" «�'{'A.D')-Terc. ·felr. I. de Novembro Cla '949 5

LYRA TENIS CLUBE - DIA 5 DE NOVEMBRO --GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO - CENTENÁRIO DE RUY E À COLAÇAO DE GRAU DA TURMA
RUY BARBOS� DA FACULDA�E DE DIREITO - SÁUCONVIDADOS,_TAMBEM, OS SÓCIOS DO CLUBE DOZEDE AGOSTO - TRAJE: SMOKING, SUMMER E BRAN-

. CO - INICIO ÀS 22 HORAS .

\.

I í=ft=áêêêr=rJilêêê;:';'i@l@éiêéJGl ê o�;�;i;;o -,�.�-t,....",e""";�"...,a=ç-=ic.�"""n=a='=-J-"'o""""""'v"""'e""""""'m'=-"""""-_B--=r=a=·S=.=ui"""e=j='r"""�o�-"'"'!·""""""=S""'e==""'r=v""e""""'""-"""t""'u""·-a
8at�lhas de Israel

Serviço completo c especíullsado das DOENÇAS DE
SENHOl-L\.:::>, COIU modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPO:::>COPIA. 'r: HISTERO - SALPINGOGHAFIA - ME

,

TABOLISMO BASAL

DRA. 'iVLADYSLAWA WOLOWSKA :\lUSSI
e

DR, A:\'TO�IO DIB MDSSf

Méd icos
Cirurgia-Clínica liceal-Partos

�:,
. , Radiolerapia por ondas curtas-Eletrocoagulação

Raios DUra Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edifício

do Montepio.
Horúr io : Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussí.
Hesidência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinãmos e transformado.rel.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos el...

tricos, artigos' elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos inauperivet.

receptores "'SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELtI'RO - ftCNICA

Rua Tie. Silveira. 14 - Caixa Postal, 193 - Fone 'ln.

'tENDE·SE por motivo de mudança
Grande área de terreno /jà cultivada

«Distante cerca de seis qtLilomltros da capital-Bairro-Barreir w
ATea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluind ')

6 casas de madeira e ·u.ma de materia�.
TRATAR:

,.�loria.nópoIis -:nesta re'a iio ou Escri'ório I, de A L. Ah:es
Barreíros - com o proprietário Mathia. lha.
Blumenao - ,com (} ·n. Chnstiano K.noll, no Hotel Cruzeiro.

'

Cirurgia-Clínica - Obstetríêiã
Dr. Antônio Dib Mu-ssi
Médic.o eletivo do HortP_ital de Cazidade

Serv-iço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tr'atame-nto

Horários
Das 1.0 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Residência:
Hotel La Porta

Consultório:
Ru« Tiradentes. 9

··CHEREM

"'-

NAVflO-MOTOR "ESTELA II

m8Xlma rapidez c garà'ptia para transporte de suaa mercadoria,
Agentes em Ftorianópohs CARLOS HOEPCKE S. A.

�DA TI '�OG
ICorresponhl1d I r
'(omerdal /

OIRi:�Ç1{o I r�méiia M Pi9flZZ�

FIA
(onlere
Diploma,

MZTODO:

Moderno e Ettcieilt�
\

Rua (�tH,er�� ��'�e (O!l.H�, 48.
(E>,prl1-:-H) A lb=r â

n= No turno I

\

POT ÁL NETO
As portas de Israel terão que

ser tachadas em futuro pró
ximo si o governo israelita não

conseguir mais dinheiro no ex-

terior.
Os imigrantes que estão

chegando a Israel simplesmen
te não têm lugar onde viver,
um této sob que se abrigar.
A atual situação é uma re

sultante direta do tremendo
influxo imigratório para a no

va nação.
O governo israelita tem pro

jetos para levar ás terras de
Israel cerca de 250 mil imi

grantes por ano.
isto representaria dobrar a

população do pais em um pe
riodo de quatro anos.

Tão ambiciosos planos não

poderão ser executados si as

. ,condições atuais permanece
rem.

As condições atuais são mais

precárias passiveis.
Neste momento, há cerca de

70 mil pessoas em 30 campos
de estacionamento:
"As dificuldades de toda or-

dem :-- escreve um correspon,
dente norte.americano -_.:. e as

terriveis condições de
.

vida
nesses campos são quasi ína
creditaveís". -

Estas são palavras de Gene
Currivan, em reportagem fei
ta da cidade israelita de Sara
fand.

Os esforços das autoridades
israelitas para solucionar o

problema são quasi sobre.hu
manos.

"Entretanto --- escreve Cur,
rívan _�- apesar de tudo o que
se esta fazendo, o fato é que,
em muitos campos, os imi
grantes tem de passar cinco
ou seis meses de desconforto,
de paralização e de desilusões,
antes de que possam ser ab
sorvidos pela esféra social da
nova nação".
O problema mais urgente é

o de casa.

Cerca de 30 mil casas. acham
"-se em construção em Israel,
neste momento.
As agencias judaicas no ex,

terior estão tratando de obter
contribuições par;a os ímigran
tes de Israel.
Segundo Currivan, para dar

casas, alimentos e assistência
.

aos imigrantes, 10 governo is
raelita precisa de tres milhões

.
de dotares por mes.

"
" .

("emita., GraVi:lt",lIi Pifam�
Meiu dll.�melhorel!li pc'o; m�

nrrea preçoll e6 na CASA'lMIS 1
t ELANEA - R!lo'J. �'hrrQ

Pátria como perequedíste
Acham-se abertas até o dia 29 de outubro, as inscrições para ma-

tricula no Curso Básico da Escola de "P'ara-qucdistas.
Os interessados que desejarem pr-estar serv-co à sua Pátria coma.

Para-quedistas, Cfeverão procurar a Secretaria do 14° B. C., diaria

mente, das 8,00 ás 1'1,30 hs. e das H,OO ás 16,30 11s., onde poderão ob

ter as in formações necessárias. (

Jovem brasileiro!... Inscreve-te e, presta teu serviço milita:' a-

Pátria como Para-quedista,

o Sangue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAV-EL COMO UM Uc;OR

REUMATISMO! SIFILIS!

Tome o popular depurativo' composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
P. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.
--------------------_._-

VENDEM-SE
máquina de escrever e calcular
Vende-se uma máquina de escrever "Underwood-14" e

I
uma de calcular, quatro operações, "triumphator", ambas
usadas, porém em perfeitas condições de funcionamentõ, cuja
venda será efetuada mediante apresentação de propostas.

Os interessados queiram se dirigir ao escritório da sten,
dard Oil Company Of Brazíl, Pedras Grandes.

Hospital de. Cari a e

Scrvico de trans.lusão de sangue
_

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessõa que deseje doar ou ven

den seu sangue poderá procurar os técnicos enearre

gadoSj do Serviço entre 8 e 10 horas. Terão os doadores
.g'rntuitament{l exame elínteo e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benetíeíos,

� I._1 �
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o ESTA 0- rer,it-Iel " 1 �,;) Novembro ele 1949
---------------------------------------. -----

Promovido pela fAC será realizario no> próximo' domingo,' nesta capital
fi Campeunato Estadual' de Ciclismo, na distancia de 100 qUilometros

'r:

Hoje o primeiro treino
da seleção da cidade
Conforme determinou a Co,

missão Encarregada da sele-
ção Catarinense, eEft;a tarde. CAMPEONATO ESTADUAL DE

com íntcío ás 15 horas, no es-
. ATLltTISMO

tádío da F.C.D-, será realizado Nos próximos dias 12 e' 13

o primeiro treino para a for- do corrente, no estádio "T�e�
mação do combinado da cída- ceí Nilo Chaves", do 14° B.C.,
de que disputará, no dia 15 será realizado o Campeonato
0.0 corrente o torneio das sele- Estatual de Atlétismo, premo-

Cumprindo o que determina a camos NÜtinho e Nizeta, no com 5 jogos, 3 vítórías, 1 derro- i ções", snfretando 10 vencedlor vido pela Federação Atlética

nova tabela de jogos do Cam- ataque; Jair e Boos, na linha ta- 1 empate, 7 pontos, ganhos \ do íoso combinado de Cres- oatannense- As inscrições pa

peonato da Divisão Extra de média, e Danda, no trio-final 3 pontos perdidos, 18 goals ciuma x combinado de Tuba- ra esse monumental certame

Profllssionais, defrlpnta;rami3e Adof'lnhc, embora culpado do pró 'e 14 contra. rão, nesta ciapital. I já foram abertasí
na tarde de sábado, no está, único tento do Atlético, pratí- 3° lugar - Aval, com 5 ío-
'dio da F·C.D., perante regular cou boas defefl.ls, destacando-J gos, 2 vitórias.: 3 derrotas, 4

assistência, os conjuntos do lse a penalidade máxima. pontos ganhos, 6 pont:all· per-
Avaí e do Atlético. O Atlético lutou muito bem, dídos, 19 goals pró e 14 con, TeseurOS hiblíces encontradosBastando-lhe vencer o tri- no inicio, mas foi impotente! tra.

a ti

colar que constitui o mais tra- no final. Djalrna foi o que' 4° lugar - Atlético, com 5 T S tco concorrente ao cetro máxí-] mais se destacou no tricolor, jogos, 1 vitória, 3 derrotas, 1 no erra an a
mo da cidade, o Avaí estaria S\egUido por Mitfnho e Pedro. ,empate, 3 pontos: ganhos 7 WASHINGTON (USIS)
de posse do h�n.:oso tit�lo, �a_ Os demais pouco fizeram. pontos perdidos, 12 goals a ta- Manuscritos bíblicos, cuja a.n·
da a sua possiçao de líder m- AVAl - Adolf ínho, Houdu; vor e 21 contra- t· ld d atinge a mais ,de

v�cto, se� ,ner::t:um ponto per- I'a� e Danda; Quido, �OOSI e
.

5° lug.ar� �ocaiuva, com 612���� :n�s roram encontrados
dido e dístáncíado nada menos JIa�r; Benttví Ni�eta, Bstrnho, JOgos, 1 vrtoria, 5. derrotas, 21

'

de cinco pontos do segundo -Níltínho e Saul. pontos ganhos, 10 pontos per- --'---------....,--

colocado: Paula Ram�i, seu ATLÉTICO - Oscar, Pedro dídos, 7 goals ,a 'fàvor e 3:� .JlJIZO DE DIREITO DA COMARCA
próximo adversárto. e Djalma; Lorais, MírInhn

'

e contra. DE TIJUCAS
Os que foram aO estádio, na R1emor; Palica, Fajard.o, Ca-

maior parte torcedor do Pau Iixto, Delemar e Hazan Amadores Edital de leilão, com o prazo de CINE-DIARIOla Ramos" Figueirense e Eo- Foi árbitro da pugna, com 10 lugar _ Guarani, corr 6
vinte dias

.

p a-ram um )'Y> la b t
-

A tPIO Doutor Clovis Avres Gama, 1'(" X"" I
. . � "O h,'2�liUVa, €S er .

' , ,,1 - oa a uaçao, o sr. r UI' au o jogOS, 3 vítórias, 1 derrota, 2 l )J 1, wJe as J,,) . oras

gre, sabido que urna 'lerrotc:. Lange, da Liga Joi nvileusc de Dcs- empates, 8 pontos ganhos,
Juiz de Direito da Comarca de Ti· MELODIA DA �OITE

do "ónze" avaíano represon- portos. pontos perdidos, 15 gOaiS: [ucas, do Estado de Santa Catarina, Com: Merle Obernn - Dana An-

tava um grande beaerícío pa- 1 No combate preliminar, dis- favor' e 9 contra.
na forma da lei, etc. drr-ws

trê I b q '1" p t .d 't Faz saber àos que o preseule edi- N 1) O' E tra os res cu es ue ass 1. t e- pu a. o en re os .guadrog de 2 lugar _ Olímpico, com [{ o prbgrama r u ...,spo1' e
.... "b'll'd:ade título asnírant tí

,.

tal virem ou dele conhecimentu [Í- M J N' 1 '» lU lriam pOSeS! r S ao ' aspiran es, venceu o Atlé lCO jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, 1
� L are la - I acionar. � lU'e ro

de campeão pO'r 6 a 1 t t de Jrassú (2) verem, expedido nos autos de ação na] - Atua Iidades,'. .

.

' en os e raSlsu " empate, 7 pontos ganhos, 5 "

Em futebol Ludo pode acon Agapito (2) e Osvaldo (2), pontos perdidos, 14 goals a fa-
executiva entre partes como exe- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

tecer, é uma grande verdade, para O vencedor, e Meira, pa- vor e 11 contra. quente Maria Francisca Rosa e Censura até 14 anos.

mas, desta vez, para aiegria, ra o vencido João l\erna,ndes .,0 lugar __ Ipiranga, com 6 executado Bento Agripino Tomaz,
. - ..

dos seus íriúmoi os símpa.ti, dos Santos foi o juiz, com re- jogos. 2 vitórias, 3 derrotas, 1 que se processa perante êste Juizo IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

zantes, O Avaí ;evoU a melhor gJulait' djesempenho. empate, 5 pontos ganhos, 7
e cart.ório do escrivã(,)_.que ês1.c su- UUma Exibição

.sôbre O geu ··tdv,e'l'sárlo pela pontos perdidoS, 8 goals a fa_ bscre"e, que atendendo ao que dos OS SINOS DE SANTO ANGELO
expressiva cont.agem eLe 4 a 1, ASPIRANTES 13 t autos consta, autorizou a venda, COM: Rey Rogers - Dale Evans
fI'cando em "suas ma-os o ce'tro "Qr e eon ra.

1 '1" bl' d
. . .

h 'l'10 lugar - Figuei'rense, com 40 lugar _ Lira, com 6 jo-
em Cl ao pu 11'0, os !l110Ve1S a ,ê, - No programa: 1) A Marcha (h�

de campeão. 5 jogOS, 5 vitórias, 10 pontoll gos 1 vitãria, 3 derrotas 2 xo deseritos, com suas respectivas Vida - Nacional. 2) Maestro de-
Entretanto os avaianos pn.s- ganhos, 33 goals a favor e 7 empates, 4 pontos ganhos, 8 avaliações, pertencentes ao execu·'Melodias - Short

�aram por um grande susto. contra. pontos pe,rdidos, la goals a fa-' lado Bento Agripino Tomaz, que Preço: Cr$ 3,20 unico
O mareador foi inaugurado 20 lugar Paula Ramos, vor e 17 contra. será lcvad,o a publico pregâo de Censura até 14 anos.

aos 40 minutos por intermédio veiula e m:remafação, a quem mais
. .

de Niltinho" tendo Adolfinho der c maior lanço oferecer, por

���:!temi�!OSp:�����o ::: A' disp08i�ão do 80t810go O player ��(;�.��I:.�r;10;o����ó��0��I� di:ilh�i
xima cobrada por Mirinho. Aos t j S f d

de novembro p. vindouro, ás 10 110-

5 minutos da fase compLemen- ,eH ar Dens � 8g o r ras, no local em que se realizam as

tar, Galixto empatou a partida Divulglt o Jornal, do

RiO'j
go já pensa em contratar no_ vemIas em hasla publica deternüna-

(:'ncontmndo o arco va s i o. Nes· �m. sua edição de ;sexta-feira vos) valores para o esforço do das por êste .Jnizo, à porta do elli-
se Jance falhou A d o I f i n h o ultllna: -

I
' seu planteal de profissionajs !'ido da Prefeitura MuniÓpaJ. D,es·

que cometeu a imprudência de .

e segundo apuramos, o
" Glo .. crIção e avaliação dos imóveis que

abandonar o a:l',co. para uma, I rioso" não se mostra muito serão vCIlrlidos em leilão: "10 'Cm

defesa alta, quando b,em Hon� in1teressado na conquista doe terreno, s'ito em Galera, distrito iJiteiramelltc falado em Português
duras ou Danda poderiam te- •

v,f)teranàs, preferindo elemen- de C::lllclinha, eorn 63 metros de ---------------
la feito. A partir d,e €ntão, to� jovens, que possam mais frentes. que fazcm ao Norte em ter- Pa tr l.Capaçãopor falta de preparo físico. a tarde se revelar como grandes ras o.e Candido Tomaz de Souza.

')"', I" (, . .
. .

,produção do Atlético decaiu " . k",' por 600 ditos de fundos quc fazem ama "c",ma paILIclpa aos pa--
.
- Cl.ac s .

d
.

E
'

consrdJeravelmente. dando en- Um d b n'" 1 t. 'lO Sul em terras de Fl"anciseo Sil- rentes e amlgos e seus paJs rna·
os O '" e emen os, que '

.

C
. -

d "1 Z'l V"sejo a que o esquadrão azurra vem merecendo espcial aten-' v{'strc Nunes; extrema a Oeste em m ,ml�ls.ao e AV� a e
.

1 ma l�l-
toma;sse conta do gramado. ção dos clubes cari.ocas, é San_ ditas (le ({rnário ,Soares e a Leste Ira_de.�vlla o naSCImento de :�eu n--

Aos 9 minutos, chuta Quido ford. médio do Coritiba F.C., com Maria Cadana, avalíado por IJ:l�OZl�l'�O ERNANI C�MISA() D,E
GP centro do campo; Niltinho tido presentemente como a Cr$ 2.457,00. 2') Uma pequena :.:asa,! J�v JLA .\ONIOR,. OCOITldo n� dIa:

('ng:ma a defesa tricolor, c1nn· grande revelacão dos campos constrnidn de madeira, coberta C,lJ1! : 2'3 do corrente mes, na Materlllrladc,
\ .

-

"C 1 Co'"do oportunIdade a Nizeta pa- paTanaenses., telhas, regularmente conservada, ,,�r o.s :\.rr�a.
Ta, em magnífica cabeçada, Já no passado, o 'Vasco da avaliada pOJ' Cr", 1.000,90' "E [wra Flonanopohs, 25-10-949.

fazer balançar as r:edes guaro' Gama envidou g�andes esfof'- qlle chegue ao conhecimento dos •••. • .•••••••.•..••••....
,
..•••. -

necidas por Oscar, desein_ ços no sentido de obter o Seu interessados p ningllcm possa alegar I

P,{t r�lcipa c.ãopatando a peleja. Aos 20 mi- concurso, o que não conseguiu, iglloranciu, man(lon ex,pedir o pre-
Dutos Niltitnho slmtoll fraco, em virtude de vários obstácu- sente edita � (jlle ser� afixado na Sônia Maria e Izete Maria.parti-
�ect'endendo Oscar qUe larg'Ou los criados em face da situa- sede deste JuiZ!), no lugar do costn- eipam aos ,par·entes e amigos de

f' ·t
,.

bI' I '(1) seu,s l)ais' Ulmar Sardá da Silva C'a es era, no que aproveI ou ção que o elemento desfrut.a me, e, por cnpw, pu lCa( () uma

Bitinho para consignai, o ter- nos meios comerçiais da capi- "ez 110 jornal "O Estado", de Fiei- Maria Stc1a Viríssimo da ,Silva, (lo

ceiro ponto avaiano. Aos' 40 tal paranaense. rianúpolis, na rorma da lei. Dado nascimento de sua irmãzinha Lr�..

minutos, num tiro de escan- Agora, entretanto, soube_se e passado nesta cidad,e de Tijuc!1s, LIA MAUIA, �ocorrido no .dia 22

tei-ro, b�tido por NlItinho, Bo- que o Botafogo está disposto aos vinte c sete (lias do mês de nu- deste mês, nl\l Maternidade "�Caro

us assinnlou ::l 40 c ultimo ten- O conseguii' O seu concurso. tubro de mil novecentos c quaren-\los Cor�a". ,

do da tarde, com uma bonita Um associado alvi-negro, que ta c no,,·e. Eu, Gercy dos Anj,os, ES" Florianópolis, 25-10·949.

cabeçada· se encontra presentemente na crivão, o ii I ilogra rei, conj'pri c "lI- I"
- ,. •• " o ••

O Avai efetuou a sua parti- terra dos pinheirais, teria se bscrevi. (3) Cltwis Ayres GaIIlH, SENlIORIT A.!
,da' ...mais fraca. DecepCionou com)unicado CDm os dirigentes Juiz de Direito. Está conforme o OJ'i- A ultima CT�8Ção pm rs/â-
JlIuitot o alvi-.cclestc, principal· alvi-negro, cientificando-lhes ginal, sobre o qual me reporto" Rerante é () Guaraná KNOT
mrnle na fase inic-íal. quandn • que o jogador em questão já dou fé. EM G4RR iFAS GR4NDES
f"lhrnll1 lorhs as suas

J

linbrlS. "Desiludido com a produção I, se encontra á disposição do nata supra. Preh,ir?r1ro'l"\ c>, t!j
Entre os :Seus rapazes, desta-I dos seus 'suplentos, o Botafo-l alvi-negro carioca'�.· O Escriviil): Gercy dos Anp� 5com.nan!i,nd,J a moda.

Direção de PEDIO PAULO IIACIIAOO

Por 4 a 1 o Avaí superou o Atlético sagrando-se
campeão da cidade

em cavernas na terra Sant'a�
Um total de tres ,volumes de

registros rotograricod e trans

crições será quando concluído,
posto ,em exibições ao alcance
de todos anuncia o "The New
YOI'k Tim'es"·

Jor-

IMPÉRIO, hoje ás 7,30 (Estreito}
Sessão das Moças

VOCE ESTA NO BRINQUEDO?"
COM: Olga San Juan - Martha.

Stewart - Donald C'Connor
•............

1'
.

]11TZ e ODEON, amanhã
TARZAN E A CAÇADORA

Quinta-feira RTTZ \

UM ROSTO NO ESPELHO
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T�m�� �ara �ntr��a im��iâta �� ���llint�� 'm�t�r��:
- 10 HP
- 30 HP

14 HP
9 HP\
5 HP

ESTACIONARIOS 5 e 15 HP

Variado estoque de apltos para

Embarcações e IndústriasI
.',

Maritimos - Centro
BOLINDER·S
ALBIM »

'-
.

COMPLETO

»

»

»

e,

Escrevam-nos pedindo orçamentos

Distribuidores exclusivos no

Fiuza Lima' & Irmãos •••

Estado
I
/ .

FlorianópoliS

I

,

Transporles I Coleli.,�os. _

.: � � �..tf+. t++. � ++.�++.� � :..,

i WGiNHÊ-úiNUÊIRÓWCWOWMPRÀioô- i ,��,�,===-Á .�� ,....... �..:: l!NI)�tll'lr"'RIO&..OA..eotf{IAr4';J,� ' ......
o+. NA ....'+ ....._...._ .... , ......-
.� 'o+.'.!. �ASA PEnoROSE �:'+ Agencia.Geral pa�a S.Catarlaa
..... "K �:'+ Rua Fehpe Schmidt, 22-.Sob.-
: � .

�:'+ C. Postal, 69· Tel. «Protetora»
:�: _ Seu tipo de calçado quase de graça �:'+ FLORIANOPOLIS
t: ....'+
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Já estamos angariando publicidade para 15a Edição' A. DAMASCENO DA SILVA i
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SRS. PASSAGEIROS
PARA

ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA
Os novos l',1:ICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE '

Carros para 14 passageiros - :Poltronas individuais Pulman
H O R A R lOS:

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

h.o!,as, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-
�te ás 6 horas.

-

Mantemos trafega mutuo a São Paulo e Londrina, ven
ndo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.

.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29
--

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

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES- ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLÚTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

��lorianópoIis Santa Catarina
-

Arvores fruliferas
(Edifício Pérola)r

f
\

Arv()res Frutíferas enxertadas e plantaa ornamentais nu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura Fones: 1.324 e 1.388

i·;
1\H. J. Cipper.

Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Florianópolis - Santa Catarina

:"$

Iberro da i1W1traqao��
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o Brasil liquidará seus atrasados comerr,iais Que monta
(
'- � a I 15 O milhões de dólares --

Nova York, 31 (U, P.) - Ha
(l"Old V. Rcelse, vice-presidente
'do Banco da Reserva Federal,
de Nova York, em discurso pro.
nuncíado perante o Conselho

Americano-Brasileiro de Co_
mércío, disse que o Brasil está
tomando medidas para Iiquiriar
seus atraeados comerciais, que

montam a 150 milhões de dóla- Brasil abandone sua legislação
res, junto aos exportadores I'de controles rigorosos ás ím,

núrtle-amerijcanos, mas d�S!e po:çtações\.
não ver probílídade de que o Hne lse foi membro da' dl'h-ga-

cão norte-americana à
í'Jüsta brasileiro-'wrte-arn
na que apresentou o "I!
rio Abink" ao presidente
.man.

"Iorlanõpolla, 1,<le Novembro d� '949

o

.
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Entendimentos do P. S. . D. com
081 d�mais parti�ns

Fiel aos oüjetl vos dos entendimentos Inl.erpat-tidá r ios, COI

tórno ·da S0111(;ão prtririca para o prohlema da sucessão juesi
dencia], o sr . .\prell lí.aruos, emíncutc e honrado Presirícul,e rio

P. S, D. nacional, coní inúa a ouvir, corno PI'a dI' esperar, as

demais correntes, convidadas a participai' ele um acôrrto po
lítico, naquele sentido.

Não teria sido outra, portanto, a razão da sua entrevista
com altos prócéres da política do Il.io Grande do :::inJ, por oca

sião de sua estada em Pórto Alegre, onde leve oportnntrtado de

receber as mais ineqnívor-as provas de soltdaríedade uessoal
e de acal amento part idúrio.

-

De nada adíautarão as intrigas que, a -respcí
í

o do acon

tecimento', têm sido ell:.�aiadas pela propaganda de advct-sários
ststemátícos da pacif'icaçâo naolonal, em véspera do 11m ple ito
geral no país, O que cumpre aceitar, sem evasivas, f\ a reali

dade insofismável, que projeta, uo 'panorama politico cio Bra

sil, o prestigio de um homem público bem ao nível da confi

ança generalízada de seus nustres companheiros de partido. E
isso, a despeito da nlú-fé ·e da maldade dos que lhe pretendam
diminuir os mérâtos pessoais, se há-de evidenciar dentro em

pouco, no êxito de SllClS atividades parLidál'ías -e digamos
mesmo intellPartidárias.

Enganam-se quanto" suponh:üh que, disposto e. concreti

zar, em têrmos de uma 'equitaLiva dj:stribuição de responsaj)i
lidades públicas, entre to.das as organizaãões partidúr.ias de
mooráticamcnte integradas nos quadros da vida política do
pais, üs 'anseios ele paz ,e de equilíbrio na próxima convocação
<lo. eleitorado às urnas, fôsse o P. S. D. retra,ir�se dos, compro
mis�os il.té agoea para com .os propósitos de cordial entend.i
menta com as deniais correnta. Conforme ficára assentado
mn reunião- da Conselho do P. S. D., a 19 do mês p. findo, o

sr. Nerêu Ramos rpaliza o que lhe foi determinado pelos seus

eompanheiros de r1ire\:ão' nacional, prosseguindo nas CClilVeI'

sações com todqs os partidos legalmente reg.istrados, na con

formidade, ainda, do, que estabeIeeera a própria comissão dos
Lrôs ;pIlesidentes 'e qur. se acba expresso em )lOta de 28 de julho
1:10 corrente ano, inclusive com a assinatl..ll'a do sr. Prado Kel�y,
presidente da U. D. N.

Por qu'e estranhar, pois, que, em esfera diyersa da que
evidentemente c.olllpete ao sr. Mi,nistro da Justiça, esteja o.

.preclaro Chefe do P. S. D. continuando as entrevistas inte1'
,partídári'as? Se a LI. D. N., retornando do que combinára, se

ausenta das negociações por demasias de sua intransigência,
muito t.al'd,e manifestada, dev,e o p, S. D, privar das prerro
g'ativas do serem as outras correntes p'artidárias também
consultadas?

Certamente issÍJ constituiria' uma Ca1)itulação inqualHi
cável, ante .os' princípios que justificam a busca de uma fó!'
l11ul� capaz de, sem ferir ,dignidades e resguarcland'o a ética
e o critério üemocráticos,. assegurar ao pIeito de 3 de s.etem
bro'� 1950 um clima de compreensão nacional e de auspi
ciosa afirmação de civismo construtivo.

,
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I festivais poéticos de Selencb de Medeiros MOBíLIA' DE QlüH'l'() P.\I\
A arte de dizer encontra em proporcionando-lhe motivos pa- �AL, LfYlI\'G '1;; E�CRII

Seleneh de' Medeiros uma ra que leve as melhoras ímpres- CQ;\rPLETO,

de suas maiores intérpretes, sões, daqui e da gente floría., ver e tratai', diit]'ia11li�nle.
razão por que a missão cultu- napolitana. . Bucaiuva, 152,

.

ral que.vem realizando através
de todos os -estados brasileiros
e de capitais estrangeiras, tem
sido preocupação principal dos
cornantárístas e críticos de ar

te, que nos trazem a, notícia dos
aplausos e ela dispensados·
Agora mesmo, de Pôrto Ale

gre e Montevidéo, chegam-nos
os écos &e seus brilhantes trí

- unfos perante as cultas. pla
téias daquelas capitais,
Seleneh de Medeiros alia à

extrema graça de declamado
ra elevados dotes de cultura.
Hospedá.Ia é, pOis para a nos

sa Capital motivo
-

de grande
al'egria e repouso esptrttual
'Entrar em contacto com a ilus
tre e culta declamadora, ouvi
la, sentir tôda a plenitude d"�

.
sua arte, é qualquer' aconteci
mento marcante para a nossa

sociedade. E isso se dará bre-
veniente. )

Seleneh de Medeiros chega
rá a Florranópolis no próximo
dia dois. Permanecerá alguns
dias eonõsco e nos dará o pra
zer de um ou dois festivais' poé
ticos, que serão patrocinados
pela Secretaria do Interior,
Justiça Educação e Saúde.
Em Pôrto Al€gre e nos de_

mais Estados, com ,exceção da
Bahia, seus festivais foram pa
trocinados como aqlli, pelas Se
Cretarias de Educacão. Na Ba
hia, sua terra;'natai; O Minirstê
rio da Educação e Saúde, con�

juntamente com as Secretarias
do Interior e Educação, apre
sent.aram-na aos ,seus conter
râneos,

Os convites' e ptogramas pa
ra os "Festivais, Poéticos de
Seleneh de Medeiros", serão
distJ:;.i.buídos <') divulgados opor_ .

tunamente. O Sr, Secretário do
Interior, Justiça, Educação e

Saúde, Dl', Armando Simone
Pereira, cujo estímulo às artes
e aos artistws de real valor que
nos! visitam tem sido veículo
para a cultura de nossa gente,
vem, com int-erêsse, apOiar e

prestigiar a estada de Seleneh
de Medeiros em nossa Capital,

Va'duplicar a
popUlrção
Washington,3i (O E.) - O cien

t.ista e conservador norLe-america
no \VjJIiam Wogt, predis.se que a

po-pulação da América Latina -do
brará ,nos próximos trinta e cinco
a quarenLa anos, caso continue o

atual desenvo�vil1leJlto. O sr. \Vogt
dtou especÚlTmente o Brasil, Pa
raguai e a Argentina ,entre os pai
ses que menores dificuldades pos
suem para atender ao crescimento
da sua população.

COlferêncla do·Professor Raul PUla
A convite do. C.A, XI de Fevereiro Ião no.bre da Faculdád,e de Dlrei

e�!eve nesta Capital, !pronunciando to..
·.uma conferência, o. pro.fessor Raul Deixou '() eonferellcista .ilustr� viPilla, da Faculdade de Medicina, da va impressão na mente dos· que oUniversidade de Pôrto Alegre. ouviram, .por mais de duas horas,Padamentar� o professor e poli-

em religiosa atenção, tanto pren.Heo parlamentarista, versou na
diam os seus argmnentos.\Sua magnifica palestra a tese que

al))'açon e vem pregando scm rles- Teve o professor Raul Pilla, opor- lVIALT.t;G, contem .malte,canso nem desfalacimentos, onde tllnidade de visitar as obras de' as- ovos e mel _ os .grandes for
<.[tICl· que vá. Uma assistência inte_ sistencia social, a Pcnitenciária, os necedores de vitaminas. Él'Cssada, onde se nota��m profes- serviço.s ue agua" a �onte Hercilio melhor complemento alimen
sores e deputad�s, politIcos e estu- Luz e outras reahzaçoes que fazem

I
tar para crianças e adultos.•dantes, homens ldosos e 1l10Ç{)S, ]O-Ideste pequeno Estado, no seu dizer. venda em todas as farmáciastou completamente o magnific.o sa-. Ul}la grande unidade federada: armazens.

.
.
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Grande Problema
Rio, Nooetnbro de i949.

.A Lexuruire Km
Noticia-se ijne na Iiumàui« íI imagem da l'il'l]em loi

Ils!ilu;vda nas antiqus csc ouis reüqiosos pelo ret rut o e/{!.\n
Puuker, A coisa não cons! ilue novidade" 1Joi8, tl urani e o Iii

riodo oermellto da I!JSP(lI7{IlZ (I. Possiouária tez () llIesmo co,

a sno cara. Is/o c, apenas, um elos muitos [lagTClntes da li/ler,
ticd« comunista e, principalmente, da sua. vocação paro"

ridiculu. Entre nós, os Iideres uotctieuistas ensaiaram a bo,,,

cnsuiar ':sse método de 1l1lIO-jJI'opaganda c' só não lJeiullll'Q
rum. os seus l'el1<1ll.os no P{ío de Açucar, porque níío foi PO,I.

.I"Íocl unipliú-los nos n08SO$ laboratórios [otog-ráficos . slos, Sf

iinesse iu. vencido, teriamos a estas horas a estátua do Jorge
Amado 01(, da Alice I'ioiric« substituituio o 'Reaetuior no Pit,
do Corcouado .

, lnfell"mente, porem, os comunistas não limiitmi os S€II.I

(lel'ÍI'ir),� ao narcisisnui dos retratos. Fazem coisas ill/,illila,
mente piores! A propósito, C'U me lembro do qll,e ri e in Btu,

cerona logo após a expulsãu dos vermelhos os "rojo_(
possuialll alí unw, casa em que encurralanm. os suspeitos pu,

ra as neces�(Íf/'ias investf{j(lt;,{i.f:s'. Estii:e nessa casa mat-e.

sombrtulo: e'ln que nada menos de seis mil presos mOJ'I'eI'WIL

de maus tratos antes de poderem confesso» quaiquer coiStt,

E os tnstrumentos de tortura que aü �
oinâa encontrei, dei·

:l'w'am-me a alma como que tatuada de 110'1'1'01' • Ali, em 'I;er,

dude, os homens loqraram ultrapassar a {eracidade jt.í não

digo das feras, mas dos Tn?is sanauinários ?nonstro.s. Ainda

lião 1I0/t.al'a eu a mim, elllrctanlo, quando sob os mcns olllos

veio parar 1l'In dOG.wnenlo ablsollllamente ind-isc.utivel, l'o
lfual h01Tol'i::.ado pude ler a 01'c/eTt;' íMam e t]1.t.e (! Po.ssionà·

'I'ia dera a v,m dos che{estes locais "pw'(/. se vingar da abjcI;
p17tiocraciu basca". Nessa. ontem onlenavci n miscnivd flue

as meninas de um colégio de elile i'ecém-ocupado petas 1'CI',

mel/ias, fossem enll'eg·u.es ii. satisfação dos instintos dos sol,

dados da revolução! E a O'I'dem, foi cumprida ...
Essas -coisas sí'io de ontem, mas, deS(}J'flçClllamenle, a ce·

qu.eira das paixões politicas de Itns e o comodismo de Oll.tl'OS

preteriram si/encim' sôb'l'c elas, rrivesse (I Eur'opa, porém, aler·

tado os p01?os sàbl'e a bal'bál'ia praticada. }Jelos botclleVlstas

17a Espanha C01n O mesmo cntnsiasmo com qnc êstes aCUSal'alll

as· cf'ueldade$ de Guel'nlca, p01' cato qu.e mttita lágl'ima e

?nl.l.ita {e'l'ocidade se teria cvi/ndo. Porque os }JOVOS ('crlu'

1I1e,11e teriam se posto em gl.w:l'da ante as are.nga-� dos falsos
messias - êsses m.es5Ías que tanto {alam em democracia, mlls

qne jamais a. pratica1'Cl1n; qu c tanto causticam a tirania sem

se esquecerem, no íntimo, que ela cOIlstitne o se!l clima; que
l(tnto pregam a liberdade, sem di;;cJ'em, ent'/'etanto, que só. (!lI

mitem a sua liberdade, a l:ibel'dade que não é lle!n póde se?' a

·nus,ça. ,

Prefe?'iu-se, p01'ém, calar sôbl'c os crimes praticados pelOS
ve?'melhos /la Espanha, li/ste foi, .çern dfwida, Q (Jl'cinde cri:
me do século. A.s conseqwJncia.s !,unestas, irrernediJâveis, nz

esf;eio. A.té qll'a'ndo, enh'etanto, cOIJlinuaremos de cócoras ante a

ameaça maior que l"onda a civilização? Até quando pe'l'rn'itíre·
?nOS que escudados na tole11ância das nossas leü, !Os agelltes
vermelhos pross'igam minando lenta mas seguramente .0 re

gime e a própria existência do Bmsil?

A ousadia deles ]lão conhece b«l'reiras. A prova disso ['.$'
tá n� que êles .esere'vera'ln llO morro da U?'ca, nwn desajio
oslens'ivo às decisões do nosso Govêrno. E pm:a q�te se tell�
llma ideia aproximada do mal'asma que pm' az vaz neste se -

ad�, lemb1'emo.nos ele qtte u'YfI'a {01'taleza e urna escola de

(lUei'ra l'odeiam o citado morro ...

AprB'sson-se, ontem,' o Didrio, a proclamar que os, outroS

'proclamaram' que o acôl'do está ele pJ. .

Por duas vezes o jornal udenista repetiu a frase: o acôl'dll'
está de pé.

Entre as duas incluiu a declaração de que o candidato da

U. D. N. sairá da convenção nacional' desse .partido. '., �o
Conclusão lóg'ica: s,e o acôrdo está de ·pé a lJ. D, ,,;, :la

está no acôrdo e se a U. D. N. está no acOrdo o acOrdo esta de

pé, " junto no cemitério.
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