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Nerêu Ramos multiplicou grupos escolares; realizou netaveís o'j�ài �ê ,,��sistência.
como o Lepresárie, a Celenia Sant'Ana, o Abrigo de Menores; co4��t��t !;rnidades,
hospitais, centres e postos de séuí�e e de. �ue��cultur�; rasgouA ,_'Iill di::

'

quilo�e-,Ires de estradas repredutivas .. Modelo de mepcra, de ulco:mpete�,,;" ''"'�;. te, fOI a:

administr ação de certo prccer udenísta cm certa colonizadora do Estade ., .

..z:;: §L ldiL2Z _.! --�

'VoUa ao Rio o sr� Ne-rêu lames,
Rio, 2 (A. N.) - Está sendo esperado aqui no dia cinco, de regres

so Friburgo, onde se encontra em estação de repouso, o senador Nereu
Ramos, o qual naquela ,cidade tem mantido grande atividade poli lica,
tendo ai se realisado varias e importantes reuniões politicas.

� Será o iider da
;,_? �� .iiJ'frY'..«> J:J..l.Rk'l DE SANTA CAT.lt.RINA

�:I.ilt-ãri;(, � n� �®.ít\. �mN'}H NüCET1 - Dll'et€tl' Dr. RUBE:��
D�lI' .& Il�iq; Á. DA.IU,sCENO D-' SILVA

Rio, 2 � O sr. -Acurcío Torres que participou da reunião da
politica de Fr ihurgo com o sr. Nereu Ramos e Samuel Duarte decla
rou que f'iocu acentada a recondução do sr. Cirilo Junior para a lide
rança da maoria. Essa recondução será anunciada na proxima reunião
conjunta das bancadas do PSD, no <lia 11 do corrente.

, vas que tem caido aqui há vários
-dias. Os enormes blocos de pedras
e terra rolaram sobre as casas ali

.\��-----_._-�------------------�---- --.-,..,.----� ....' ..................,_....__,_.�
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o,ESAI� E', �IT'O· O'E U IREC H'.' n,� D'O' fiRPO' I sc�i�e�i������e��_i:C�:d�ãOo P�r�� �sAn��:���e�Oe:tejS�:'U�:i�:�a;:
"'l" n, U li �, I balho do sr. Macedo Soares para a éstabelecidas as condiçõs da pacifi-

R' 2'A N) . , , I paci íicação do P. S. D. paulista e �ação até onze do corrente, quan-
10, \. .

- As primeiras I, RIO, 2 (A. N.). - Ja notícíamos a queda de grande perlra do 1110i','O
consequentes entendimento destej <lo se realizará a reunião conjuntahoras de hoje desabou um trecho «os Macacos, na vila Izabel. Essa pedra destruiu dez casebres e provo- .

'J "

d 1 M cou Queda de barreiras e soterrou destrocos, partido com a U. D. N. e o P. R. I das bancadas pessedístas na Cama-
o morro (OS acacos, na vila Isa- - "

bel em virtude das constantes chu-
A assistencia socorreeu quinze feridos, cujo estado apresenta-y; Entretanto a opinião geral de ha-

f
ra e no Senado, afim de discutir as

com certa gravidade. Ha tres mor�os soterrados. Os homheíros estão verá profundas repercussões no' diretrizes da ação parlamentar do
traball1�ndo ativamente para livração das corpos. Gr,�nde mas,sa popu- , acôrdo de São Paulo. O assunto' partido majoritário na sessão legís..lar asslst.e. aos trabalhos, sendo grande a consternação no bairro peja t

. J bi ti
..

1

II
ti d tcatastrofe. em siuo o o Je IVO prmcipa nas alva es e ano.

rodas politicas, nesta capital, e em Nessa ocasião será provavelmen-existentes.

R
· Q

d b d ô" Reennl80 ,til IDP.I a pes"e ·Ista ne 10 Friburgo, onde se encontra em te anunciada a recondução do sr,
Tres ambulancias sezuiram para M�

.

� '!f� .
. :I" "'. 9' jj ,
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C� u; � � v ,,r;t,, � convalescência o sr. Nereu Ramos irilo a liderança da maioria um
o local, tendo ido tambem um equí- Rio, 2 (A. N.) - A bancada fede, rar-se, tendo em vista o acôrdo ín-: Ali o vice-presidente da Republi dos objetivos visados na pacifica-
pe de bombeiros em virtude de te- ral do P. S. D. nas duas casas do terpartidário, e a pacificação do p, ca tem conferenciado com varres ção d.o P. S .D .

.rem ficado soterradas diversas pes- Congresso, ao que se noticia, reali- S. D. nacional.'
proceeres do P. S. D., inclusive os O sr. Acurcio Torres, que vinha

.soas. De madrugada já chegou o zará no próximo dia 11 do' corren- Acredita o sr. Nereu Ramos que srs. Noveli Junior e Cirilo junior.1 exercendo a função, revelou á ím-
pronto socorro com a primeira leva te, logo após o regresso do sr, Ne- este ultimo assunto possa ser tra- .

I prensa que se encontro em Fríbur..
d.e feridos. reu Ramos, que está numa estação ta�'o com e�ito na aludida reunião,

I DiflOf/U'O hUUU.àritn go, onde participou juntamente com
AlÍ\l\Uns falando á reportagem, de repouso, e por convocação des- pOIS que, ate a data para a mesmal"h� "tl Uj�UV l ti'

10 presidente da Camara dos depu.
disseram que morreram tres crian- te, uma reunião conjunta com fi marcada, já deverá estar solucío- RIO, 2 (A. N.) - O delegado Fre-I tados a questão da lide anç d
.ç�s e um jovem. Ainda há muitos fe-I Comissão Executiva Nacional, na nado o caso paulista, que tem sido Ii degar Martins, t�tular da D,elegacia maiOl:ja que foi o assuntor do�inan�
TIdos soterrados. Os bombeiros es- sede do partido. o maior irnpecilho para a pacifica- de Ordem Politica e Social, de

I te ficando- assentada a volta do sr
tão trabalhando inteiramente para I Estão em pauta para essa reunião ção geral do partido. Embora sem acôrdo com o relatório que recebeu Cirilo.

•

salvar as vidas. , dois assuntos de grande relevancia figurar na pauta, será tratado tam-Í do setor trabalhista da Divisão da

Nada menos de dez barracões, a ação dos parlamentares pessedis- bem o caso ela eleição das mesas! Policia Politica e Social, vai dar

foram atingidos pela avalanche de: tas na Camara e no Senado, no pe- das
:

duas casas do Congresso Na-j inicio a rigoroso jnquér�to, a fim Secf@tarlil.rl ()pedras e lama. I riodo legislativo prestes a ínaugu- t cional. de apurar os responsaveis pelo mo- 1i.. U

lo 't .� . - j vimento grevista desencadeado hÚ1 �l.Jf!j!jmiinp.��f�
(f"n�rt; i��n� i!) illll8f1S d8f�Dld� a libi�rdadG (dias na, Leoopldina. D�rante �s, �11� (J� �,�lh_� ;, .

li II i:;, � íj � �U� l:iJn �+l ii Iii . li� � e� u� u 1 �
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. I soas que pr'tticavam s�b t!!. 1 tI' 'breve por uma reforma. Continua-
Washington, 2 (U. P.) - A Fe- países que reconheceram o verda, nas bem 1rBIl1ados trabalhando nas; < < '. <l o aoeu, -

_ ,.
'

.

-dCJ'ação Americana do Trabalho deiro prOblema desde o inicio. América;;, lal como na Enropa c I rando dessa maneira a feição paci- ruo apeJjàs, �s _

secretarms da agn-
anunciou que está parlidpando Hoje, os sindicatos livres, preo- Da Asia, e {'sLão treinando outros, fica do movimento. cultura '1 aVlçao.
di! I'Me mundial para combater o cupados com a sua segurança Quisling,s para sl1b.?l\�uü: ou refo�'-I Entre os detidos destaca-se fer- Para a educação deverá ir o sr.

comunismo, por intermédio dos I UlH:'UJ-se na defesa dos ideais co' cal' os llderes aluaIS, dIZ a pubh-I ".

A' R d
'

f
' Cardoso Melo para o Interior irá

sindicaLos, A Federação declarou muns e IJara proteger sua liberda- cacão.

I
rOVIarlO rI o ngues, que aZIa "

,

'

no "I�abors MonLhly Survey" que i rie contra o inimigo comum". Afirma a revista que a Federaçãc parte de uma comissão de choque U�ll .des�acado POlJ�lCO de Bar.ra
está em COl.1taclo com os sindicatos

I
A Pl1!.Jli.C:1CiiO aponta Washington iniciou seu trabalho durante a, destinada a espalhar o terror entre PiraI nao sendo ainda conheCIdos

de cerca UI' ItO puíses Dara comba- COUlO o centro déisa rede mundial guera, enviando auxílios aos sindi'los ferroviúrios que queriam voltar os nomes dos futurosos secretários
ter a proj;Jagacão do comunismo. I num mapa organizado pela Fcelera- catas na Europa c na Chma, re-

_ b 11 de saude e Finanças. Informa-se
"A medida que aumenta a

pres-" çi\o. Esse mapa mostra contacto.;: correndo mnitas vezes. a vias clan-II ao ti a a 10.

que o P. T. B. deseja a secretária
são 80viética na Europa", a Fede, na 'C hina,Japão, _ awai, Alaska destinas. Acrescenta que "hoje es'

_

tração Americaua do Trabalho, malsl
Amprica do Sul, Alemanha, e ou- Lamos alenctenrlo aos apelos de. mi- i n�� �lf!n� '1r� C'i,Q Lf'� da segurança, sendo candidato pa�

do que nunca está cODcrente dos trus países europeus inclusive a lhões ele opl'l'ários estrangeiros 1�",",ll!:§'.\il�a.líi�c ..�u\J'U'U7 ra esta o sr. Hipolito Porto ou Do-
graves perigos decorrenLes dêsse

I Grécia e a Turquia, Mais adiante que estã.a dando tudo o que podem I � mingas Guimarães.
fato", diz a publicação geralmen�e r diz: o perigo aqui na América É pfolra sal,var e_�'��rganizTar oseussin-I ,9pU üfr
dedicada 'aos prOblemas econômI-' lão grande quanlo o que correm os dlCatos drmocl�tlcOS,.�os",os rep�e, Santiago 2 (D. P.} - Está pre-
.cos da Federação. E acrescenta': iralJalil1adores livres em qu1lJq\ler sentantes eslao tra'J.lalhando . de ' .

_

"Estamos em ,guerra - uma guer- ouLra parte. Crês centros, ajudar;do com àÍimen-. parada uma grande recepçao popu-

ra fria - realizada pela União So- "Moscou tem seus quinta-colu-' (os, informações e suprimentos". lar ao presidente Videla que re-

viética contra noss'Ü estilo de vida gressâ hoje a esta capital, encerrada
democrálico, com suas 'garantias sua excursão á Antartida.
dos direitos individuais e liberda-
des humanas. A medida CJue

�

os Toda a cidade está eplbandeira-
propósilos imperialistas soviético, da e o comércio fechará a tempo
,se revelam nestes anos de 'após- para permitir que todos seus empre-
guerra, os trabalhadores .de todas gados possam comparecer á recep-
as 'parles do mundo cómeçaram a

I C
compreeníler o seu v.erdadeiro ,sig, ção popular que se prepara. om

niIicado para eles, embora mUlto!", iç�a �11�rg·lc� C�ilif.a � IfUSS·II ex�epção dos comunistas, todos os

a j}rincípi'o, estivessem confundl- R u" ti I� !ii !tul, iii U 1\, demais partidos convocaram seus

.dos peja propag'anda soviética _
e filiados para participar das home-

iludidos pelo empl'ego da palavra Londres. 2 (U. P.) - Os jornais brHanic,os ·exigem hoje uma firme
nagens."democracia". Ha fórtes grupos n03 atitude das 'potencias ocidentais contra a expansão sovietica. �dito

rno"imen los sindicais de dive1'303 riais nesse senUdo são publicados pelos matutinos tanbo da (hem La,
como da ,esquerda moderada. O conservador "Daily Graphic" afirma

CJue "os �stados Unidos devem dirigir-se á _Russia, fazendo-�he ver que,
si avançar outra mllha na Europa, choverao bombas atoDucas sobre a

União Sovietica". O "Daily Herald" orgllio do movimenLo trabalhista,
rlenomina o ·seu artigo "Paz ou gel'ra", afirmando que a politica ela
"União Sovietica é sinistra, e que as potencias ocidentais devem, ou

Rio. 2 (A. N.) - O scroc Paulo trazer a Russia para a cooperação mundial, nos termos da Carta de
São Francisco, ou SLlstar os seus pass,os pelo continente".

Os

A tividides _oIHi.cIS
Rio, 2 (A. N.) - Anuncia-se que

o sr. Amaral Peixoto, numa ultima
tentativa para perdes o controle do

P. S. 'D. fluminense, está tentando
intervir na composiçãQ da mesa da

assembléia dQ Estado do Rio, tendo
apresentado o nome do sr. Dias da
Rocha para presidente. O sr. Ama·

ral Peixoto estaria procurando ali·

cerç.ar os elementos do P. S. D., pa
ra assegurar o controle da exEX:u·

Uva do partido.

Ferreira Alves Junqueira, volgo
doutQr Junqueira, foi ha dias pre
so por denuncia d.e José Mourão,
vitima de uma chantage.
Livran,no-se da cadeia graças :l

.mais habeas corpus, o scroc resol
veu vingar-se do denunciante, apon
tando-o a ordem social como im

plicadQ no incendio do quartel do
15 R. I., de João Pessoa.

Feitas, as diligências a ordem
social apurou a falta de fundamento
da denuncia,' sendo o scmc sido

Queriam I pre,ença de PeroD

_ ,.J.'

Vingança de
um «§cr9C»

B. Aires 2 (U. P.) - Durante o grande comido -de ontem na pra

ça Bri,tanica: para comemorar a nacionalisação das estra�as de ferro

anteriormente britanicas, uma enorme massa popular, Ignorando, a

ida do Presidente Peron que não poderia comparecer por ter
.

sldo'

operada pela manhã, começou a exigir a presença pessoal do preslden-·
te.

dI' ,. jDois representantes trabalhistas foram _f�rça o� a (eSISLIT c, e, nS::lT'
da palavra. A essa altura, o general Plstarllll, m.lllIstro das, obu", lJU

blicas começ'ou a ler o discurso que Peron deverIa I?ronunclar no at�.
Os brados da multidão aumentaram, forçando-o a ll1lerromper a leI

tura, O general obrigou a pOlicia a. intervir, prendrndo alguns li o:;

pres.entes, qualificandO-lOS do comum�t�s, .'

Só depois disso é que o general PIst�nlll poude acabar de lei' O·

discurso de Peron, antes de se fazer OUVIr a sra. Eva P·eron, pelos
altos falantes ligados [1)0 radio local.

.

Logo depois o pl'oprio Peron, falal)do do pr_opri? hospital em .q�\(>
fora operadO, pronunciOU uma pequena alocuçao, a qual a multu.lao
r·espondeu em brados: Viva Peron.'preso novament;:;.

, Rio 2 (A, N.) - Chegou a seu fim, sabado ultimo o g'overno de

coalisão' que, desde a �lejção do governador l\-Ioises Lupion, vinha elJ
rigindo a administraçao paranaense e no qual tmham repr·esental}ao
todas as correntes que havwm levado aquele governante ao poder. A ..

gora 10 secretariado teve nova organização, na qual prevaleceu, em sua

quase totalidàde, elem�ntos pe�s,edis�as. O novo secretariado é o ;;e
guinte: Interior e JustIça, Goml JUlllor; 'Fazenda, Angelo Lopes; Eau
caQão e Cultura, L<oure�,ro F�rnandes;, Saúd� e� Assistência, Alô Guj ..

marães; Ag-ricultllra, GIl. StelI1 FerreIra; Vlaçao e Obras, Antenor
Alencar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PANAIR DO BRASIL S.IA.

-Q-
Novo horário

A PARTIR DE 113/948
NORTE - Segundas - Quartas

- Quintas
SUL - Sextas - Domingos
ESCALAS:
NORTE Curitiba -São Pap10 Rio

de Janenro
SUL Pôrto Alegre
NOTA: Os aviões de quinta-fei

ra, tanto rumo Norte, como rumo

Sul, não farão escalas em Curitiba.
AGENTES: Syriaco T. Atherino

& Irmão
Rua Conselheiró Mafra, 27 Fone

1.553.

o Batalhão Barrip-Verde
foi constituido de eatarioonses
destemidos e o' "Colégio Bar
rigà·Verde", usará a mesma
bandeira.

jviso aOKlstudontes
Estudantes em féria.s que dese

jem viajar' oonhooendo todo o l!;s
tado poderão Obter os fundos ne-
6essários exooulando í'aoil tarefa
que bem executada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
nbeiro.
Infúrmaçôe5 à rua Visconde de

0uro Preto n. i3 das 9 ás 12 e das
foi ás 17.
Q SI... • .. ".. . .

Se rioolil querei.. ficar
, in moi" ÍQcil e legal

FCG:ei hoje urna inlJc�ição
Nb Credito Mutuo Predial
............................

� Dá um Mo
,fl'O ·à� 00 CeDtro Ae&
id'&n:l:co XI à Fe'il\llil"f&'o. CoJ!W.
��. van II kin:DIIl�
es:":n.� dr:� e�
db 'tilY�ii !

r"!i�l.mhil! p:€'ll�H'"1:N)'"
t C. b.. XI $ ,h��iri)}�

caiu 10 aro

Relojoaria

de cem metros da DURANTE O MES DE MARÇO ES-

TARJ.i.O DE PLANTÃO ..l8 SEG-UIN··
TE FÂ�M.ACrAS:

Progresso
COMPRE

de JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou teiegrama e R'1gue
sómente quando receber,

'H. 12 C,$ 18G:')'}

1\10",:0 ncv cr ia co rn 't ;;ub:�.
MO'l>trodor 0<:'1' ds !'0�,:J

Co.ix(j de n\qu?l
N. J2·A c.s ecc.oo

O rnssmo ccrn o rn:5t��:lor
branco e um ponteiro central Coi"rl de niqu;tl
NouolI re169'icl: são o,co:mPQ�hQdofJ dos rlilgpGctilla� certitlca1oS!

de go,runtia.
PECAM-NOS CAT:iLOGOS - ENVIAMOS GRI!.'l'lS

,

-

J\Jcrnr> & FILHO

Curitiba-- Praça Ti:radente•• 260 •• POl'Gnd

REDUZIDAS AS EXPORTAÇõES

IDE LEGUMES DA HOLANDA PARA

, A FRANÇA í
,

S. H. I. - Informam de Haia, j

que, devido ás dificuldades mone- \
tárias da França, e ao fato de a es- í
tação já ir adiantada, somente se-I
rão exportados para a França ... I
14.000 toneladas das 32.000 tonela-Idas de legumes holandeses estabe
lecidos no acôrdo comercial entre I
os dois países, assi nado em de-!
zembro ultimo, ao que anuncia

OI'Ministério dos Negocias Economi
cos da Holanda. Serão enviadas
12.000 toneladas de cenouras e ce

bolas, cerca de 2.000 toneladas do

N, 13 o-s 180,00
SUiSt,()

M,Ti..todo com 4 n:il:-i9,
n1.orzt.'od 'reJ dI! div&�;H1S
co...e r. 1\1:\f'c(t ":âlo

�----�

6 Sábado - Fármacill: Rauli��
- Rua Trajano.

7 Domingo - Farmácia Raulíveires
- Rua Trajano.
13 Sábado - Farmácia S&IJk).

Agostinho - R.' Conselheiro }{afra�

14 Domingo _ Farmáeia Santo-

Agostinho - R. Conselheiro }{afr8.�
20 Sábado - Farmácia Esperança,
- Ruá Conselheiro Mafra.

I 21 Domingo - Farmácia Esper",lJ.�
- Rua Conselheiro Mafra.

26 (Sexta-feira) -; Farmácia d-a:

Fé - Rua Felipe Sehmidt.

27 - Sábado - Farmácia - M'O

der-na - Rua João Pinto.

I
28 Domingo - Farmácia - M0�

derna - Rua João Pinto .

O serviço noturno será efetuado

pela Farmeeía Santo Antônio sita"
á Rua João Pinto.

A HOLANDA ESTA EXPORTAN

DO' ADUBOS PARA A ZONA RUS
.. .... SA DA ALEMANHA ......

I S. H. L - Informam de Haia r

! que a Holanda vai exportar 80.000

l toneladas de, superfosfatos para a'

zona soviética da Alemanha, em

: 1948 e 1949, em troca de 80.000 ta
I neladas de patassio de 40%, segun--
do um acôrdo concluído com as au

toridades
.

soVíêticas em Berlin. O,
Ministério da Agricultura' da Holan-·
da declarou que o potássio satisfa-·'
rá um quarto das necessidades da}
Holanda nesse período.

POrto

Natal 1 (A. N.) - Caiu ao mar, numa distancia

I praia, um avião tecoteeo, do Aeroclube de Natal.
•__

.4__��__

'I O aparelho 'era tripulado por Antonio Oliveira e Raimunrlo Hufi-
'no. Os banhistas '8 populares que se encontravam nas írnediaçõeõs

.

Hor!.lB'li,n d�[' �"mnra promoveram um serviço de salvamento com 'jangadas, conseguindo re

IU'nJ \§UiJ !jj JI V'" tirar das aguas, o cadáver de Raimundo Rufino o qual estava com a

de... cabeça esfacelada.

sas ro���n'UU1IaS __. _ _

I MEOU:I\1IDA-FEIRA
Expresso Mo Oistóvão - Laguna -

li6 ���:s.
Auto-Viação Itajal - Itajal - 15 00·
Expre6so Brusquense _ Brusque _

..as. '

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação catarmense - Joinvile

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curitiba
_ 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Parto Alegre

_ 3 horas,
Rapido Sul-Braslleiro - Jolnvile -

áa 5 e 14 horas.
'I'ERÇA-FELRA

• , Auto-Ylaçâo Catarlaeslee _ POrto Ale.
gre - 13 horas.
Auto-ViaçãIo catertnense _ Oul'lHba

- 5 horas
Auto-Via,çAo Oatru:-inense

- 6 horas.

Auto-Viação Caterínense
- G horas,
Expresso Silo Cristóvâo - Laguna -

7 horas,
IDmpr<êsa Glói'Ja _ Lacuna - '1'',2

e 6� horas.
Expresso Brusquense _ Brusque -

16 horas. .

Auto-Vi� Itaja! - I4Ijaf - 15 ho
ras.

Rápido Sul Brasileiro - JomvUe. - às
:) e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarínense

- 5 horas,
Autc-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação CataeInense
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JolnV'He _ às

5 e 14 horas.
Expresso São CrlBtovfte - Laguna -

7 horas,
Ex:presso Brusquense - Brusque �

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - 15 bo

raso

E3pI>esso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
RodO'f'!ária Sul Brasil - Pêrto Alegre

_ 3 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brltsi1 - Pôr1:o

- 3 horas.
Auto-Viaç1io Catarinense

_ 5 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Ca,tarinense
- 6,30 horas,
Expresso São Oristovâo - Laguna _

7 horaif.
Auto.Viação Haja! _ Itaja! - 115 h0-

ras.

Exrpre.sso Brusquense
16 horas,
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
SABADO
Cata...lnense - Curitiba

Alegre

Curitiba

Brusque

JolnvUe

Auto-Viaçâo
- 5 horas.
Rjpido Sul Brasilel!ro

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.
- 7 -horas,
Auto-Viaç.l\o

- 6 horas.
Expresso São

7 horas,
Expreseo Bru'.iquense - Bruaque

14 horas,
Auto-Viaçâo Itaja! - Itaja.! - 13 ho

ras.

Expresso Bl'usquenBe - Nova Trento
_ 9,30 horas,
Expresso Glória _ Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 h0!'a9.

Joinvile ,-

Catarlnense·_ Tubarão

Cl-lstovâo _ Laguna

DunANTE TODO DIA

nos iV/fileJOSt-
'I 1

,

."

�w�.� .f/!!i)
..

,

gn ���'<�
Ater!de dia e noite

---

Brevamente inicío.!'á serviço eapecioliaado com

moderno moquil1.crio
Rua�FeHpe Schmidt 60. - Tale' 0:11'3 1577

I I"�L

(orres:pol'l1tnda
Comerdai

Ordenado de

Joinvile repolhos, e algumas centenas de

_ Lalnllla
toneladas de outros legumes. O
Ministério acrescentou que estão

sendo realizadas
_
negociações para I

a exportação de r�polhos para a

,Tchecoslovaquia e Austria.

"

..... _ _ _ _ - _ _._......•._ _ '. .. _ _ __ .. _-

r'

CR$ 2.500,000 mensaes
Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital

i

f
[
j

(onfe!'!
!)iplom�

METOOO:

M�dt:nHJ a Eilcientrt

')u nas seguintes cidades:
Itajai - Joinville - Porto União,

..:. Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, ai pos

dvel acompanhando fotografia, para
Gx. Postal nO. 5 - Florianópolis.

J
A Tilltllrarla Crnzeiro é a quer
melhor me oorv0 - TiradenteBsr ..

, 44
. . .. '" � . - � ...

FA,�oiiÃVEis' 'AS' PERSP�CTIV�S!
DA' BORRACHA NA INDONESIAIS, H. L - Comunicam de Haia,
que, segundo estimativas publica
das pelo lVHnistério dos Negocias
Economicos, da Holanda , cerca de DIREÇ1l.0'
350.000 toneladas a de borracha, Amélia M pigOI�
sendo 100.0ÚOO toneladas provenien-l
tes de plantações e 250.000 tonela- R '

�" �

das produzidas pelos nativos, serão l'lóU� lU..V.í'U':�O DE
exportados das Indias Orientais
Holandesas em 1948. As perspecti
vas da borracha são consideradas
bastante favoraveis apesar do fato
de cOIlsideraveis quantidades esta

rem ainda s.endo contrabandeadas
da Indonésia para o mercado de

Singapura, acrescentou o Ministé-

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

SENHoorrA 1 Mo*aa felieidades pele BaseimeJl

A' ultima creação em refri-I
éo de seu filhiRlr.1_ .

gerante é o GU8umá KNOT, Mas, UO eElqoetá. que o melhol

EM. G.ARRAFAS GRANDES /' }H'eseJÚe para o seu "'PIMPOLHO"

Prelerindo-o está é uma eaderneta do CRÉDITO

acompanhando li m.oda. IMUTUO PREDIAL.

Joinvile

Tuoo.rão

rio.

Sala, no centro

E&'DOLA DE A:PIRENDIZES DE
M.A.RifNHEIROS _

A()'ham�e alJ)ertas na :i.scola d�
Aprendizes Marinheiros dêste Ea
tado, II. partir de 9 de fevereiro de
1948 a � de mareo de t 948, as ine
crieõea de civi!l candidatos á ma
trícula UM Eêco_ de ,AprendiH&
.M:a.rinheiroo.

'

, O exame paNl oe N.ndldatoe irul
eritoe lJerá no dill U de mar(j() do
oorI'ellte,&no, ás oito boNl.. da ma

liliã, .� IlNola de li. IIX. em &lr
rei:roe.

-

Tóda! afi infoml��' que lJe fi
:iterem n.eoo8.'!Qriu podem ser ob
LidM na aludida Eaeóla, no 50 Die'
!.rito Naval, IlS Capitania do! Pôr
!.oi, nas suas nelegllci� e Agêueia% <'
e na! Prefeitu:r'as Munieit;lailJ de to-
do o Es't,ftdo.

Ourttfba

Jolnvi1e

Laguna

QUINTA-FEIRA
Auto-Víação Cataeínense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação Catarrnense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação Catal'inense - Twbatrâo
_ 6 horas,
Auto-Viação Cafarinense - Laguna

_ 6,30 horas.
ExpI'€sSO São Cristovão - Laguna _

7 horas.
Emprêsa Glórb - Laguna _ 6 1/2

e 7 1/2 horas,
Expresso Brusquense - Brusque -

16 hor-as. I
Auto-Viação Itaja! _ Itaja( _ 15 110-

ras,

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e'14 horas,
Empresa Sul Oeste Ltda, - Xapecó - ás

- 6 horas.

CUritiba

JolnvUe

Viação aéreaHr��a
SEGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas _ Nona.
Pflllair � 9,5ü horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - NortQ.
Cruzeiro do Sul - Norte _ 13,55 horas.
Real S, A. - 11,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - :NO!U.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
iPanair - 13,07 hoi-ae _ Sul.
Cruzeiro do Sul l�,OO �8

Norte,
QUAR'I'A-FE!IRA

Cruzeiro do S'bI1 11,00 hol'3i! _
Norte,
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S. A. _ 1l.J.Q horas _ Sud.

QUINTA-FEIRA
Pa'nair - 1tl,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas _ Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - SuL
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas,

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas _ Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
ReaJ S. A. _ 7,30 :horas'- Sul.
Oruzel1ro do � _ 7,20 ha, - Norte.
Panar _ 13,.07 horas _ SUl.

9ABA!OO'
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,505 horas.
Varig _ 12,30 h_a _ Sut
Panalir - 9,50 horas - Norte.

DOMINGO
PBIll,a1r - 13,07 horas - Sul.
Clrw:eh'o do Su.! - H,OO hlI. - llluJ,.

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes n� 5

TeJefo2le 13�3.
• " .............• .r

,. e .. "'''

,i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E Serviço SO�i8l
do ComercIo '

COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM DELEGACIA DE STA. CATARINA
ASSISTENCIA A TUBERCULOSE
- SERVIÇO DE TISIOLOGIA

Movimento até dia 29 de fevere.iro
de 1948

Gra.de Impulse.; C O'B' R A F I T
mente O pórto de Laguna, o proble
ma do transporte terá desapareci
do! O resultado imedíato será: au-

I
menLo da atividade em todos OE�.�Aua.o 8S'l'Avo. la.e�, ramos: na produção, na lavoura,;� d. "';;0fK)/j lj- aumento dos rendimentos de tódas

�,�,.. I'0Jl'l4A0N mo- as classes, aumento do -lucro, do
� "'.e <lU �lM que

valor das terras, das propriedades
� • '&eU �Ho N-

do podei' aquisitivo! Já constatá- Na execução de um VASTO PROGRAMA como esse que vem anun-
mos isto nos dois últimos anos em ciado pela COBRAFITE, foi necessário estudar e onordsnar um sem.slaJ, Itajaí, devido á ligação dêste pôrto número uma íurinrdade de pr-oblemas dos mais complexos.

"As p�....,... "ue iUnd.a .-.o aos grandes portos do mundo! Como primeiro problema foram )v1erificadas todas as PO�SIBJL[.lMIJi.tun �Ul_'lido o� 'Eslando ligados, desta maneira DADES de SUCESSO ou INSUCESSO que o PROGRAMA podena acar

aflIJO ....AI•••uie publiaa� diretamente com os grandes portos retar chagando-se a mais FRIA CONCLUSÃO DA IMPOSSIBILIDADE
norte-amer-icanos e europeus, a DE QUALQUER INSNCESSO� desde que t?do. C? plano fosse executado�SO ....Jo 4VitXa, habi- exportação dos produtos catarinen- erdterlosamente, com honestidade de prmcipros, com lealdade de�, "'Ma1, a Oon.oorr.- ses deveria continuar em crescente aéão com f'irmeza de 'execução.

� M MJ,g ",,�nt. ini-DÚf-, Lima vez que em qualidade não
� o's prospectos que a Companhia mandou publicar paea conheci

"i,W.a H>JJJiaaáa l8JOb o pat,oci- existem produtos melhores nos ou- mento do publico abordam esses aspectos sob todos os prismas. Qual-
•

dí!J LIV°A.R1A naco � 'Ilros estr:dos.. Estimulando-se a quer pessoa que tenha interesse pela exístencía B sucesso da .COMPA-suo ...... �. a exportação estímula-se o trabalho. NHIA SUL BAASILEIRA DE FIAÇAO E TECELAGEM, seja interesseD&odol'C A. ss, lWoó<í,a

C�ll.l'l
do pequeno lavradôr, intensi1'ica-se! direto ou indioeto, poderá solicitar a Direção da Companhia, indepen-a_E. l[ a produção, faz-se entrar ouro em dente de qualquer pagament� não só o mencionado PROSPECTO, como

FAZEM ANOS HOJE: forma de di_visas_ e f'acilita;-s� ainda' outros impressos de interesse, inc'lus�ve o mensário da Compan�la,
- a sta, Lenita G. Calado. filha a importação, tão necessarra para

1 que é destrrbuido gratuitamente a título de propaganda do LINHO
- o, progresso de um país novo. I NACIONAL."do sr. Petracha Callado, nosso ilus- O bem estar dos cidadãos é a' Um sezundo problema abordado foi o que SH refere ao DESEN-,fire colega de imprensa maior prova de que os governantes VOLVIMEN'i'rO PROGRESSIVO da Companhia.

- a sra, Asuleíoa Soares de Oli- estão agindo bem, a prosperidade A Companhia está em parte aparelhada, em parte €,stá SH apare-
,;veira, de cada um significa a prosperida- lhando para apresentar ao publico do Sul do País, quiçá todo BRAsrL.

_ o jovem João José Schaeffer
de ela família ,da comarca, do Es- uma modelar organização industrial, abrangendo as suas atividades
tado, da Nação. Deve, pois, ser um formidável PARQUE DE PRODUÇÃO, com a mais henef'ica influ-

- o sr. Márro Moura, comerciante preocupação do Govêrno equilibrar encia para os produtores do interior que terão na Companhia, deatro
- .a sra. Doraci C. Silva, esposa orçamentos, não só com crear e au- do. sector de suas ativídades, um consumidor f'irme para as respeofívas

"do sr. Valderniro -Orlando Silva mentar imposlos senão procurando produções:
- . influenciar favoravelmente no de- Para esse DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO, fator de sucesso- o sr. Joao PInto

senvulvimento econômico do Esta- de qualquer EMPREENDIMENTO, a COBRAFrrE, corno não poderin
- a sra. Jovina Gandra Crespo, do, para o aproveitamento integral deixar de ser elaborou o PLANO DE AÇÃO que vae de TRES a GL\'CO

-esposa do sr. Luiz Crespo I d� sua poténera em favor de tôd� a �NO.S, qu;ancto o. futuroso PARQUE INDUSTRIAL deverá atingir ao
_ a sta. Eura Lourdes Piazza de VIda ativa do Estado e da Nação, maximo ue rendimento.

'_.
,-

. - ! O aumento das rendas deve ser Os leitores desta propaganda, por certo, terão algum interesse pe_Melo, aluna do Instituto

coraçaol consequência natural da prosperi- las cousas nacionais, gue devam o meio onde vivemo;s, e que trazem o.de Jesus da de, do aumento do poder aquisx : progresso para a região : COBRAFITE corr-esponderá 1000/0 ueSS8 le-
- o jovem Hugo Brust, estudante Uva das massas, do desenvo lvirnen- gitimo interesse.
- o sr. Manoel Wagner, comer-j

to e do aproveitam�e�t� do nosso <I. VELOX PROPAGAJilJORA»
. . .,

rnb d Dl' trabalho, da ,nossa iriiciativa, da
_

'

cíante em Arírtú, e me ,ro o -

nossa enero-ia Ua nossa inleli-
)retório Municipal do P. §_. D. de gência.

o,

.

",palhoça. O Estado de Sallla Catarina é 1l!11
dos melhores estados do BraSIl.
Pequeno na extensfto é grande na

.

Car- variedade dos' seus produtos.' San-Encontra-se entre nos, o sr.

I La Catarina produz tu,do e telr. de
jos Kuester, viajante. de ludo, aM o que falta à maioria
':l'RUDENTE CANDIDO DA SILVAI dos povos do mundo f:l que tod�?:

Cheaou a esta capital o sr. pru_! êstcs povos invejam: terra qU'3 nac
"'. ".' csg'oLa, fa:'"::í.'i.a cop:l ruu.ita [l�(,le,.dente Candldo da uIlva.

liberdads: e indc�e'l1áêncIa, ambl'.m-
• • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••• oi te sã.o � tranquilo, onde a alma [

\Caiá Ott'j haduz quwi.Õ.a,i@! o coràç1!.o podem' desenvolver-oe e

c onde existe a alegria de viver!Pcç 'l-O no lleu �(»'ne ��{ O -.
FIOl'ian&polis, 2 de março lie,

-� t..

1911-8.

VIAJANTES:

POLYPHENOL

CURITIBA

Avenida Capanerna, nO. 38 - Caixa Postal, 224

PARANÁ

13

T == Ci mmc

Bonze

I,eve
São Paulo, 2 (A. N.) - Enquanto

se estuda a formula de conciliação
entre a diretoria da estrada de
ferro Moglana e seus trabalha_dores
em virtude de greve recentemente

verificada em Campinas, Ribeirão

Preto, cerca de seiscentos operá
rios da estrada de Santos o Jundiai,
trabalhadores suas oficinas da La- ,

pa, não voltaram ao trabalho, exi

gindo aumento quinhentos cruzei
ros de salários para voltar ao ser-

viço.
O movimento começou ontem,

mas deve terminar hoje em virtude

da reunião ralizada pelo sindicato,
onde falaram vários ora.dores, pon
derando a necessidade de não parar

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

If gon�a
da sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em DOUC08 minutos a Pi.ova receita

_ MeÔdaco - oomeça a circular no

sangue. aliviando os. e.eessos e 08 ataquEi!!!
da asma ou bronqUlte. Em pouco tempo
é poásinI dorro.it- bem, reep�rando livre e

facilmente, M_daco aliVla-o., mesmo

que o mM sej:a-a.ntigo, porque dls,solve e

remove o mucus que oostrúe as .vIas re�
piratórioo. minando a sua energla, a:rUl
llilndo sua saúde, fazenclo-o sentir-se

prematuramente velho,M-endaco tem tido
tanto êxito que se oferece com ,fi. gare.nt13
de d..r ao paciente respiração lIvre e fioíl
rap;damente e oomple�o alívio, do sofri
monto da aruns' em paucos dias, Peça
M�aco, hoje mesmo, em qualquer
farmá.cia. A nossa �a.rantia é a Bua maior
prateção,

.-,

Mendaeo A�"��m<;.m

Agora tambem. a (r 10,00

FosfofOSâ
Telas bronze· fosforcsa (largura 91 cm�).

maihéls 6'\ - 80 -- iQO - i20 - 160 - 28@.
,Teles de seda .• $uissas -- largura 102 cm�.

todas malbas.

Latão e galvanisado: - pronta entrega.
MARIO SCHAEFER -- Caixa Postal 5756

T"legrsmas .. MARIELY .- S. Paulo

SABE LA o QUE li ISTO!

Sómente os sofredores do flgildo
que já estiveram em crise, conhe
cem êsse verdadeiro tormento.
Ü fígado precisa estar sempre

em condições de executar suas fun
ções e para mantê-lo sempre em

esbado jovem evitando as intoxi
cações próprias dos tempos de ca-

o serviço. lar use:

São Paulo, 2 (A. N.) - A noite HiEJ>ATINA N. S. DA PE,NHA
. -

d a vida do fígado.recebemos co�ul1lcaçao e. que QS; HElPAT1NA N. S. DA PENHA
trabalhadores da Companhia PaU-I contém os mais modernos medica
lista de estradas ferro do Rio Claro, mentos para doençã-s do fígado.
enlrariam em greve hoje, pleiteando HE,PA'l''INA N. S. DA PENHA
aumento de vencimentos. Para maiores escla,recimentos es-

crevam para a caixa postal, 3.061Afim de garantir a cidade contra
_ RIO.

ataaMade
Terr'()r tios ml-ttMilbioa, &eM-se

• à v<:od. neat, praça
ODEON hoje ás 7,30 horas

P-.ditk.e 8 ]. MARTINS &
EXTASE SILVA. ·Ru JfJilJ l'linto. tõ

O celebre filme d.e Heddy La�larl Caixa Pootal n. 332
No programa: Visõe� do �rasII n'l

_

,---

:37 - Nacional ImperIal FIlmes -,

,��:d!!q)lan News 30x 12 - Atua-!llril letro,eUtlll
Preço: Cr$ 5,00 único Geral

,3,00 160 CONGRESSO EUCARlSTICO
Censura até 18 anos. NACIOANL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na qualidade de Presidente da
- .

i1iPERÍÁL' hoje ás 7,30 horas ClJmissão Nrquidiocesana do 5°

DOCE IMPOSTORA Congresso Euêaristico Nacional a

<COM: MalJel Payge todos os fieis e demais interessados

Final dlJ gigantesco seriado que o mesmo se realizará de 28 a

SERTÁO DESAPARECIDO 31 de Outubro do corrente a1:\0, na

d Ciclade de Pôrto Alegre, Rio -Grande(Naufragado na Ilha da Arca e

do SuLSNoé)
Outrossim, �omunico as facilida-

COM: Clyde BeaUy
O

.. d mador de féras des de viagem, entre outras, as for-
maIs Jovem o

.,... .

N ma' O Esporte em Mar- necid.as pela EmJlreza .l'unsmo,

<cha °n���gra N�cional Imperial Fil_I Pontual-Macha:d'O-Bensaud� .

S. _A.:
com quatro tIpo de pengrmaçao.:'Jl'les
a) uma Aérea, em aviões especiais,Preço: Cr$ 3,00 único

Censura até 14 anos. a partir do Maranhão, escalando em

- _. ",7" todos os Estados;, b) uma em na,:io,
��S!6!.............. especíalmente fretado, e conduzin

do' exclusivamente peregrinos; ,c)
uma terrestre, prosseguindo de

são Paul'O em confortaveis "oni

bus" através do Paraná e Santa

Cata�ina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre, •

São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evident.ernente, po,derão os fieis

profel;ir mItras meios ao seu a�can
:RELAÇAO DOS' TELEGRAMAS RE- ce, com viage.lll de auto, ombus,

TIDOS NA ESTAÇÃO LOCAL: aviação, etc., na certeza de que o

.lacy Campos - Dr. Enio de Oli- nosso Estado, e em particular a

,veira _ Ivan Teixeira Junior - Arquidiocese não deixarão de se

José Deniz _ Otávio Anselmo Vir- j fazer, representar n�quela parada

luoso _ Pedro Nunes - Jorge Fi-I de Fé e demonstraçao de amor a

denei') _ Abelardo Luz - Jacob Nosso Senhor Sacramentado.
Boabaid _ Lourdes Leite - João 'Fp'Olis, 1 de Março de 1948

.

'Buda] _ Hildo Bnrigo .- Orlahdo Conego Fr6�erico Hobold - Presl

..Gollç-cl\'es _ Luci Dimas Lisboa., l1.el;te da C. A.

C. R. KAMIGOS DA ONCA" .

O C. R. "Amigos da Onça", con

,�voca os seus associados para uma

Assembléia Geral a Í'ealizar-s.e no

_próximo dia 5, sexta-fei�a, o�m
iníeio ás i 9,30 horas na sede SOCIal
.do Figueirense F. C.

, .

J. A.Beirão, gecreLano.
------------------------------

Uma otima propriedade,I
Baires,2 (U. P.) Sabe-se ago-' cantendo 2 casas, �aralle, PO-

ra que a Sra. Eva, Peron assistiu \mar e pas to.
.

pessoalmente á operação o que foi 1 'l'ratar em Rancho Q.,euna-
sujeitada ontem o presid.ente da

I
do na 'JIarmada 1'il8.1.' eu em

) Argentina. I Cambirela com R41ul Se:�:__.
I Astrogitdo. Machado
!'

.

i

I
i

!
j
i -

i
i

�. .

j t. noivos �!_I-----------------------------------��
ARI e DALVA

da OlsaRa
qüa\qtrer tentativa de pertubação
de ordem, seguiu para aquela cida
de o .r1elegadQ adjunto de ordem 80-

ciaI.
O policiamento tambem foi re-

forçado, embora a população se

mantenha calma, na expectativa.

cótICA DE FíGADO?

3

iSllitin à opera,al
de marido

Visitas hospitalares .

Exames clinicos .

Injeções receitadas .

Exames radiologicos .....•..

Exames de escarro .

Aplicações de pneumotorax .;

Hemo Sedimentação .

20
21}
-47
';J
6
13
2
1

Senhora

participam aOI pCrSl\'1;liIfi e

pellioas dEI �U-Qii re!oç5t!8. o

cor.i'�l'a'to da CQ5n<mento de lua
filha DALVA, com o 1Ir, Ari

Kardec de Melo,

Operação .

SERVIÇO SOCIAL DO ,COMERCIO
DELEGACIA DE STA. CATARINA
Movime.nto até dia 29 de fevereiro

de 1948

ASSISTENCIA A MATERNIDADE
23
8
lO
5
5
3
2

Requerimentos ',' ., ..

Exames prenatal . .....

Partos realizados •..........
Partos normais .

Partos all'ohnais .

Pequenas intervenções .

Grandes intervenções .

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

.. " ...... & •••• 0 ••••••••••• •••

DENTISTA
Dr. MarüJ Da CamllOfA

Cix-ürgião dentma
.

Atende excluaixament-e eom

hClrCl mOcl'04lda
Rua Trajam» ne 25 ,_ Sob.

Flol'kinópolís
Dioriomenie dos 9 às 12 e

das 14 às 17 hQ�s
............................................................

...................... " ......

SONOTONE
Apar-elitos para Surdez

TESTE A\1!l!'SMEl'R100 e· DE
lVIDN�"fRAtlOES Clcll A-pul'8Utoll f.
�. o. oo-i.oUio os Q ru'Q_ Gonel'Ol
BiteniJo'UM:.. €1 l?eui_ do mteriOl"
do Es�do q,ueir-am _rever PQl'Q
�nôere!Jo ccimo.

'LENHA
teJe<kJne 719

Pronta· entuga

QuahGade ooperior
SERRARIA UNIÃO

Mal' ida a eJ:etriGidacje

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

DE-SEVE

e Luiz O::.�aldo F. de

Melaie SenÍlora

participem 119ft pllre t'!tEla e

peUO(l1! da UIas r-.. ltl9Õe�. o

contrcto de COQom<!:lR.t.<J dI)
�eu filho ARI CllRDEC com �

. 6\E'ita. D;:[vQ Machado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Moça sabendo cortarcdere
oe seus eet v içoe para costu
rar nas reeidenciae,

.

Cartas parâ Irene MaFia I'Ferreire aos euidedos de Os-
mar. Meira, Rua· Laiee !

' •••.•....••••..•.••.••••••••••• I Prezado Antigo Aluno:
,

.�).hdl�� tl:1�ll'I�l f.ln.m�r4f!iA I A Federação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos
C. ti� 'ti pUI i§ llV!Gv � U Jesuítas, vae realizar em São Paulo, o 10 Congresso Interamericano de
Vendo um na Rua Coaselheí- Antigos Alunos da Compahia de Jesus.

TO MaJra, A extraordinár-ia importancia desse magno certame que vai reu-

lEscritório ImobiHarioS A. L nir, no Brasil, antigos alunos dos Jesuitas, da América Latina, dos Es-r---
.,.,.-....,

1l2!!l!iVJ�1.
A ves+-Rua Deodoro , 3 . tados Unidos e do Canadá, evidencia-se desde logo. Desnecessário, �
• • • • . • . • . . • • . . • • • • • . . • • . . . . • • ••. wesmo, seria encarecê-la a quem, por mercê de Deus, coube a ventura � _j fi TVa_nde S·B. de formar o seu espirito ·e aprimorar a sua inteligência em Colégio da � ii lU105, -

�
.

': ..•
-

e Companhia. I
tTm barco. Ver e tratar na Em caráter informativo, que a Federação se dirigiu aos antigos � A firma J. ]}fartins {!j> Silva, à rua João Pi.pto, 16

I',·firma Reioill·ch S/A. alunos brasileiros ou extrangeíros residentes no Pais, na certeza de

I
- 1.0 And., recebeu os afamados Radios TO-DAY, de

Raa João Pinto, 44 reu apoio decidido 'e entusiástico e da satisfação que lhes proporciona, > fama mundial, que se acham _espostos à vetide sob
•.•................•• •.........•• convocando-os a cooperar para maior êxito de uma grande tarefa de modicas condições: à. vista e a longo prneo,
't T d interesse comum. Iy tan .e -se, 1

o 10. Congresso Interamericano de Antigos Alunos da Companhia �,íml!I!:a;I'lllI!:�ilm:lmili!!!ll�e!l�.,�am��.��21.

�SI:.!�ZIIIIIIBli�l�_!Iil",�Im��U R C:·
de Jesus, a realizar-se de 31 de Agôsto a 5 de Setembro de 1948, será E· 5· - e·sa(ff, S·'""R� O··'I!"st-e Il:j �,j'�a·ma casa a· ue. risinm d 1"

.-

dA" )l:1·fiP' .
� '<t

.
- � �!

Mira 31. (FUNDOS) ,em OI' em ,crono ogica, a quar�a reumao esse g,ene�o na
. me,rI�a do '. f t'- '. " I.. k<l.... � '��r;;. �;. !'�i,-""

T t
Sul. Os tres Congressos anteriores, embora de âmbito mais Iímitado, � li . � Jji . -- Il ii �

r« ta na Dlesma.
ti d d b '11

'

I t
.

L" d �"""''' L, _........ D",'·-n
.

.

reves Iram-se e gran e ri 10 e assma aram acon ecnnentos memo- l.OC"Ii. -e ....__>«FjJ.,i'[lfi'lJ "",,,,@ ..VO eana-e
.

,... .

F',.·nRTA!lltif.nr\Lt� x� Joaeaba L"""" e Bosa Retiro e;

,.II raveis, na vida dos antigos alunos latino-americanos. A primasia dessas
.

JJV .....�. "-' 1<0 - ..,._....,
- "'...;

- """,::>

ivdiquht8 de escrever assembléias coube aos antigos alunos da Argentina, congregados em ��I� 00 FLORIÂMPOLffl: 'I'OOa-s às 5R• j�ir..as às e horas d&l

Compra-se uma por tati l. grande numero, em Santa-Fé, 'no ano de 1936. A seguir, efetuou-se em l�,hã.
. ., _

Tratar nesta redação. Buenos Aires, em Setembro de '1938, o segundo Congresso com a par- SArD!\B IX «.A�JiOó: 'I'o1:kl:s tw; !ln. :t-etras às 6 hO-PlMS da manha•

..
_ ..•.......................... ticipação do Uruguai. Veiu, depois, o chamado 1° Congresso Latino-

p af��l!lS�� ��1oi:�!i:?��i8 _ Fone 1.431.

Coaeurse ;iilíf.:1 Americano de Antigos Alunos da Companhia de Jesus, levado a efeito I'� mne.
--

" sa U� GH{_� U� em Montevideu, em Janeiro de 1941, presentes oito paises: Argentina,

d
.

"I � Uruguai, Chile, Colombia, .cuba, Nicarágua, Perú e Brasil. Foi um

Uü.ll.iogrilio memorável certame em que se traçaram importantes diretrizes comuns

Acham's� abertas 31'1 inscrições de ação, rro campo espiritual e no social.

para o concurso de datilografo Deliberou-se, então, atribuir-se á Federação Brasileira das Asso
no C «ltto Mutuo Predial que ciações dos Antigos Alunos dos Jesuitas, o honroso encargo de promo
será realizado dia 25 do cor- ver no Brasil, o futuro Congresso. A ultima guerra e as dificuldades
rente. dela decorrentes impediram que se cumprisse a dignificante íncum-

Os inter easadoe poderão to-, bóncía do prazo previsto. Cessados tais obstáculos, iniciaram-se as consul
mar informações das 8 às

1211118
preliminares ás entidades co-irmãs do Brasil e do exterior, no sen

e das 14 às 17 horas na Rua trrlo de se ampliar ainda mais o Congresso, com 'O comparecimento de
Visconde de Ouro Preto n. 13, representantes não só da América Latina, mas também dos Estados
diariamenfe. Unid.os e do Canadá. A idéia, homoh:ígada pela "Junta Directiva" 4de
� • • • .• .•••.••••.•••• Montevideu, mereceu inteiro aplauso das Associações brasileiras.

Assim. o próximo Congresso levará a São Paulo, antigos alunos da1i
dilas Américas.

Grande, sem duvida, a responsabilidade dos antigos alunos brasi
leiros, ,em face do alto compromisso assumido em Motevidéu.

Quem se negará a contribuir para que >esse Congresso seja, como
63 anteriores, uma afirmação do valor e da capacidade realiza·dora dos
Mntigos alunos?

. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

l'
Não se�á, POlI' certo, o prezado cünsócio que lê estas linhas.

Brasi-j:�'lro e anilgo a uno dos Jesuítas ou, simplesmente, antigo ãluno resi
dente no Brasil, ei� ai, titulos que talnbem importam, em obrigações
indeclinaveis relativamente ao ·Congresso. �����]!

A Federação conta com O" valioso auxilio, prezad.o consócio. Lem-
••.••..•............. . ..

bre-se de que o seu nome está inscrito entre os dos homens .capazes de
honrar a sua crença e dignificar a sua terra.

Aqui o aguardamos com a sua adesão e o seu auxilio moral e ma

rorial.
Pela Federação Brasileira dOll Antigos Allln01! dos Jesuitas,

J. A. CESAR SALGADO, Presidente
COLÉGIO SÃO LUIS - J..venidll. Paulista, 2.324 - SÃO PAULO

TERR o
V.eur.-llJO. �D tamanho

. �D.";''''t0.7\lle.- 10'%38 si-
tuado à rua IrB:lão 'Joaquim.
Tratar na AlfaiatarÍa CA

RIONI, rua Saldanha Mari
nho, 1.
• .. • .. • .. .. .. .. I ••• I .

L���M.
ReprelentC\tltes Exclusivos
J. MARTINS & SilVA
Rua Joio Pinto 1 é

FloriaD9�Ii!l - Sta. CatarilW
,- • , ., '! .

QUANOO 'I'Ila�
te ,�e. O qf!e li
_ túue, � q�'
Di ...... qIUê p0dGri r.
cupef&r a .Rde tEMÚ III !til
udi�.

Os Srs. E: ANDRlANI & ClA. LTDA., fabricantes das afama
das telhas francesas marca ARANHA, têm o prazer de eomunicar
aos seus amigos e fregueses, que, dado os ótimos resultados al

cançados com o seu novo sistema de "queimação" - (maior e

melhor produção com redução de combustível) - acham ...e ago
ra em condições de fornecer os seus produtos li partir de tresen

tos cruzeiros (Cr$ ·300,00) o milheiro.

n71f'
DA I

"

i If .

�
i.
r

voa PRECISA
na �
beIec�to da
Umr...

Pnraberul !

CQ�AI. I'
C<mkleguir alfabetiEar um patrl- l\hitGs fe.lic�dades 1I�16 naseimen·

CIO, ·oonvence.nl1ü-{) a f,NQUenta-r *0 t!e 8*U fllhIIlRO !
Pré � um (l,urso noturno, em b:OO"Je _ s� I·

.

Mas, noo 0Sq�a, que o melhor
&ade d&\ remo., um dos P<l'VOO m&� WIM

p.reMl'l� pera G seu "PIMPOLHO"
. lados do mundo: Grupo Eoloola.r &

, ..
Tosé ou E800la Indns1trial. • e lima oa.Qen.eta do CRÉDITO

r:;::::;;
SILVEIRA
AD'VeIGADO·

MAR«) CLIMA/CO
SH.VA

'JONTADOR
.u_s CiVGÍiI e Ce:tnOl!dni•.
Con1!1II1l'tos. DiB'tro\on. -etc·.

SiJrv�:I tle Gon'to1:5iHdade
àm geral.

(laixl!( Forlal. lOS
P!orian6po'líll! - S. Ca.tc:uina

CongressD I�terl.líl.ei9�al
.

de. 4nugOS]14UUUlS da U(uDp�[�kia de Je�ns

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

A E'MPREZA CONSTRUTORA UNJ:V�
A visa aos S{lUS pertadores de tHulos já intggralisados ou so-rteados:

de aeôrdo com o decreto lei n. 7.000 que tem a d.is� dos mesmos;

t.:ASAS para pronta entrega. - Pana maiores eselarecimeatDs dir-igir-se
ao esc;itor centr�l de Ftorianópolts _ Rua Felipe 5clunidt. (EdHicitJ
AIu6:lia Neto).

CR$Desde 300,00 a CR$
metro quadl'ado

6
R
J
l
B
K
fi
O

I

K
Z
X
T
6
IS
VW
I

--=:;;;;;r
DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 1948, EM SÃO P.,AULO

São Paulo, 25 de Dezembro de 1947

Consulte- .108 sem compromisso

a
500,00 o

COMPANHIA
lNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAQÃo
AlmlrHl'IaçãQ de .fevereiro .

No f'orleln ff'f!rizalln em 28 de
feverei:o de Hâ� toram so�tef.j
.da!! 'iS seguintt.'<l cmnbl Da:(íõé<;

f
O
N
r\
J
O
!N1liU'Ia
EBUitóf'io e Inspe-to/lia Re
iillmal lã Rua leão Pinto,

13 - �obrado.
Age.!1ltes e Inspetores em

todo Estado.

F'lU'l-cio:D!Qrloo Púhlicos Esta
áUQ.� e l{'nu'ilB-cípais, d() mab
�"adl1iltdo 00 mais� ser-

VMloi' p-6blieo; inscrev-ei-v� ná

A9t'..oo�iiro Beneficente o esta..
l'Oi.s Pl'elJfllmJl.ílo um peculio pa
ra VO!ffla í'amilia.

. .:J

I Reinisch·· SIa - Rua João finto,
.

44
._._._._----

i
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o ESTADO- QUi5rtõ hdr. 3 d� Mar(G de ���8 5
"-'�-'�4�, "-�--···_�_·_�u_=_�'�-,�--------,-,- ---..,_.,..----,��-

I
ASS'��ES ,'Em1p-"'1 reu�ri.e b.·em eu cap,italReclamem imedietn-

.

mente qiflalquel' itre- .

gu/aridade na eritrega i Au:erindo os lucros que poderá lhe proporcionar urna das maiores iniciativas Catanne.nses
da seue iornees. � A ... � '"

d
ai; I� aqulr"EJ. açoes a« I .... »

.....""""�""...................._�__"""'-=-_�f
.o GOVERNO HOLANDES ADQUI
.RIU 10.000 TONELADAS DE OLEOj

DE PALMA
S. H. 1. - Informam de Amster

,dam, que a administràção da Eva
(Sociedade de Comércio de Amster
.danr) , confirmou haver o Governo
.holandcs comprado á Companhia,
10.000 das 20.000 toneladas de oleo
-de palma que a mesma pretende
-produzir em 1948, ao preço de 1.000
florins (cerca de Cr� 7.000,00) a

.tonelada. A EVA é a maior produ
'tora ele oleo de palma das Indias,
.Em 1938, sua produção foi de ..

.:3.000 toneladas. Os títulos da com-I.panhia elevaram-se de 2433/4 para
:2541/2 na Bolsa de Amsterdam.
Ac�edlta-se que outros produtores I
de oleo de palma concluirão simila-I�.res transações com o Governo.

Transportes Aél'eos S. A'

I
I
J
1A beleZil tê

,.bri�ação
A mulher tem obrig9.� de ser Apl"ft!lMMô-OO em dar seu

�honita. Hoje em dia só • feio quem nome para de�o da A�o
"quer. Essa é a verdade. Os cremes Soclol eatarln.eD.Boe lW seu qaar
,lirotetores para iii. pele M aperfei- teírão, vaS. já estam fazendo al-
''l.X)I;lm dia fi. dia. go de utn..

Agora jQ_ ternos o creme d.e alfa- ------�-�- .•--'--

-ce "Brilhante" ultn-eonce1'l1!l!Jado P'mdJ.a O seu dfn.rclro a rene

.que se caracterisa por 8UQ ação N- doer juros, oompmOO1) �es d41

piela para emhranqeecer, afinar e CoiQgIo BMrigft-Y�àe.

I.eg::: ���� 06� oceme, ob-
i �����;���I

:'�rYe como a sua eutís sanha um I '

'�: de naiw_'a1i�, encantador á
I P�H�ifi f

-Tl�\)cM que MD r�pira, r88secal � Mn��i����O :d�fI�!!�!�i:!� I
.e torna-se horrivelmente escura. O!' � Pleí.los c;cntabei!i -. O"�Jan1zCl- f,',<creme

de Alfaee "Brilhaaêe" per- I gõ"g - POi'e::�ro!ll e aorviçctl

�'� oorr·olatcll.
emite á pele respirar, ao mesmo I. Rua 'Gol. Bitt�ncou?t nO, 122
tempo que evita os panos, as man-Í I .

F�orbnópoJil! "

-chas iii 'asperelMlS e II kmdlt-ncia pa-! � Dali 11 hora;, em dinnts. t
Ia pigmentação.

,

i 9 i
O viço, o, briÍho' (til irJba pele vi- i

-u=�---sss= AS....,.""","",,,,,,,

..-8. e sadia volta a imperar com 0I FERIDA�, R;::U�iA��S� E

"80 do Creme de Alface "Brilban-
111- P�..e.CAd SI'ÍLldCAS..

-te: Experimente-e.
,.

I �dXlr �e it011elra
:e. um P�utD dos u.ltol'awnos

Ma.di.oo.qOO Qu=IUm,,1' 00 tl"otamenN
Alvun A: Fretw, S./Â.. I do Irif11i;;

c ,pital CR$ lO.{}{)O.OOO,OO, AÇÕfH de CR$ 1.000,00. Ch.amad cs : 1" 40% 2a 40% - 3s 20%.

Procurê hoje mesmo o Agente da "CITALu em sua cidade 0 ele ihe dorá malhares escI�recimen tos,

o-.
c-s

InSernnção de

..

80.Yco.6ofi.30
5.973�ti.o.L755-&97

67.:.oS3.?a45.i:30
142,176ifi03,80CI

11

9'8..687.81.6,30
76.736,4'01.S)&,20

...��.-.-'-----"-----"""-----"""'-------

I
i

J
l

ATENDE DIA E NOITE
Rua Feli!p4l Schmidt 60

Elltroda. Ruo. Tenente Silveil'>t\ T'Í)bfon,a 1617

Belo Horizonte, 1 (A. N.) - Ve
readores locais convocnram o povo
para um debate s?bre a �ares�ia da

vida, o qual reahzar-se-a hoje, na

associação dos -cmpregados do co

mércio.

970 kilocicloe onda" de 300 metros.

La�una - Santa Catarina - Brasil

• • • • •• • ••••• D •••••••

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as Budt,ões da

1VO (J�J1tl'E
Sub-DireiJo.r l'nd. Int.

João Rodrigues de
,\raujo e Senhora

participC!-m àu peIBOClll de
&uas relofiÕtla. o naltoiment-o

de> seu !:ilho

.8uarês
ocorr íde dia 13 do corrente

Fpelis.. 17·2-48

5toJu TI."l'oo tem manchas?
nntnrari� CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Prot'issional Competente

Se ricos quereis ficar
De modo facil e lege1
Fazei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predial'

i?t 11\ h

en�tenCgaHr�a
AV&3@

De onWl à-6 SIl. � da�ia dti E3fladfJ l:fflrsD ao 00-

m1M0io e prochlrorns� qtl8 esta �Ft.19ão aoo4ta�
;�ra fOMW-&� de SONID.

FIDrmBÓPotB, 1� d-e� de t94-l7. r OU�R VESJlR·SE COM (ONfORfU E aIe_aA 1
PROCURE A

Alfaia ria............... ., ,

..

��n f"}, p1l 'io��U���, "

VENDE-SE
1 Elevador Wayne pata 3.500 K.

2 Talhas Patentes para 3000 K.
1 Aparelho <ICHAMPION» para limpar velas.

1 Mf,lquina da lavar automoveis. Varias prate/eira.s
e outros imoveis. Tratar "na eGarage De/ambertn

de
.. -

OCaSlClO
J..EM1IRA�m
� leMa; hamafl�

'� já foram hü.�
�lig�_�,.�
ra tifiE� '96i.tor, ....

ci�e. �aa�
pa� Pro Betta��
d� Stm4! _ ÜDre.

Rue FeHppe l(:k:hmidl: 48-
------------------------------------�----���=--

oedus do Brasil
Troca-ae ou venda-u bem cfltima oo1�ão de mo&dail da prata

niqueI, bronze e cobra, do I nlpério II Repúhlico. €'01111'18 paI' ClIhséquio
pera este jornal, pClNl Num iemátioo •

... _Z. "" OI ..w�___

I
': I
f
�.
�
t

• 22LZ!I

o

I\R E, � () .l�i llE'1
W'E1:D2lEL INDUSTRIAL-JorNVILLE UV!\fC� regtst

TOHNA A TiOUPA BRANQUISSIMA

•
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qlEslão do SII Brasileira de Futebol.
Saata Cl4Jariaa e Parená estão de - acordo ..

rlsp'Jlslvel pelns entesdisteatos

lilda

Curitiba, 2 (Vi.a Aérea) - Esse
assunto do Campeonato Sul-Bra
sileiro de Futebol está sendo co

mentado com, constância. São gas

- o cmte .. Cabo
iS gaucho� ..

,

e

finais com
tos quilômetros e mais quilômetros gresso dos Estados que a ela co

de linhas e milhares de PalaVraS'llaborarão. Infelizmente, o Rio Gran
focalizando _uma empreitada que de do Sul, por mais que- tivesse sido
tem sua razao de ser e para o pro-] consultado, jamais deixou transpa-

recer qualquer interesse e o assun

to esteve quase "acabado", não
fosse um encontro entre o senhor
Amancio Moro e o Comandante Ca- Aliás, bem critica se tornou a si

bo, presidente da Federação Para- tuação de Arací, nesse mínísteríp
naense e Catarinense, respectiva- so crime, a _virtude de suas próprias
mente, em Paranaguá, por ocasião dai declarações.

I

• •

primeira rodada do Campeonato do Tudo indica que o pedido de prr

Interi�r de nosso Estado. Os dois I sã� pre-:e.ntiva deverá ser atendido,

maiorais trocaram idéias. Estahele- pOIS o JUIZ Ayres ltabarana encon

ceram pianos, ficando o Cornandan- trou indicios de culpabilidade de

te Cabo responsável pelos entendi- Araci.

mentos finais com .os ganchos, já Ademais, novos detalhes acabara

que a sua entidade emprestará to- de aparecer, capazes de esclarecer'

do o apoio possível. o crime.

O Sul-Brasileiro tem necessidade Trata-se da apresensão pela po-

de ser realizado, por Que além de Iicia de uma blusa de Araci, com-

Firmado pelo sr. Osmar Cunha, resultados financeiros, que na certa pletamente rasgada, no interior da

digno presidente da Federação Atlé- proporcionará, "dará a oportunidade casa onde habitava com seu marido"
tica Catarinense, secebemos o se- de um inter-cambio mais intenso denotando sinais de luta.

guinte: entre os clubes do sul de nossa Pa- Tamb'em Araci conhece o dono dã

"Florianópolis, 2 de Março de: tria. Está tudo dependendo do Rio machado utilisado no crime.

'1948. - Ilmo Sr. - Redator do "O .Grande do Sul e que poderá Jor-
-----------"';

Estado" mar um selecionado extraordinário,

INesta: já que apenas um gaúcho foi con- OnorJuni!dade ';Presados senhores vidado para os treinos da Seleção li'"
Pelo presente vimos agradecer a Nac�on.al., Cabe ao sr. Amancio. Mo-

V. S. a valiosa colaboração dada a ro Il1sIsh�, e mart.el�r �ontmua
esta Federação durante a tempera- mente, pOIS do contrário, ficaremos

da do Botafogo de Futebol e Rega-I no "ora veja" e isso não é ínte-

tas. ressante.. .

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

Queremos ressaltar o auxilio que
I, O SÃO PAULO QUER VISITAR

nos tem prestado o redator despor-' PORTO ALEGRE
tivo desse valoroso orgão da im- Porto Alegre, 2 (V. A.) - En-
prensa catarinense, Sr. Pedro Paulo contra-se aqui, há dias, o conhecido
Machado. médio sãopaulino Noronha, que
Temos a certesa de que o "O Es- veio a Pôrto Alegre visitar os seus ..•.•• < , • ,_, , , , • , ••••••••••• .,

tado" continuará colaborando com 1
e, ao mesmo tempo rever os ami

esta Federação na obra gigantesca gos.
de disciplinação técnica dos nossos Elemento destacado do esquadrão

•••••.•••••••••••••••••••••••. e •••

jovens atletas masculinos e femini- principal dos tricolores bandéiran-
nos. tes, Alfredo Noronha trouxe cre

Queiram V, s. aceitar os nossos denciais de seu clube para acertar

protestos de estima e consideração. uma excursão dos tricolores ao Ri(;
Osmar Cunha, Presidente da F. A. C. 'Grande do Sul. Ontem, Noronha

avistou-se com o dr. Aneron Cor-

A F. A. C. AGRADECEo Avai íateressade por Bastínhss.
ex-atacante do Ceritíba ?

Rio) 2 (A. N.) _ Vários associa
dos do Olaria, criaram uma caixa,

especial para a aquisição de joga-J _

dores, estando com vistas agora ao NÃO SE OPõE
Pirihegas, Peracio e Demostenes.1 Rio, 2 (A. N.) - Botafogo co

Foram oferecidos a Peracio noven-l municou que nada tem a opor á
" ��

ta mil cruzeiros, a Pinhegas 25, transferência de Rogério para 0-
• mil, e a Demostenes, quarenta mil.' )3enfica, de Lisboa.

Informes recebidos de Curitiba
dizem que o excelente atacante ca

tarínense Bastinhos recusou 'renovar
seu contrato com o Coritiba, re

tornando a Canoinhas, sua terra

natal, onde passará a defender seu

antigo clube, o Ipiranga, I
Como os leitores não ignoram, '

Bastínhos foi um dos craques con-
i

vocados para a formação do sele
cionado catarineuse que disputou o

último Campeonato Brasileiro, não

chegando a jogar em vista do téc
nico Leléco tê-lo julgado incompe
tente para formar no conjunto.
Por outro lado, correm boatos

que o Avai está interessado no con

carso do valoroso comandante de
ataque.

COMPRA DE JOGADORES

Cempetícôo Atlética
Feminina

Mais uma vez deixou de ser rea

'lizada a Competição' Atlética Fe

minina, promovida pela Federação
Atlética Catarinense.
Na última semana choveu torren

cialmente, deixando a pista do es

tádio "Tte. CeI. Nilo Chaves" bas
tante alagada, pelo que não foi pos
sivel no domingo a realização da

importante competição, ficando
mesma transferida "sine ...rlie".

NOVOS CONTRATOS

Rio, 2 (A. N.) - Ó América co

municou a F. M. F. que fez a pro

posta dos novos contratos de Wil

son, Batista e Manequinho.

Na FPF
Curitiba, 28 (V. A.) - Com abso- defendendo o Vasco da Gama, este

'luta certeza, soubemos ter dado en- "furo" vem acabar as apreensões
trada, ontem á noite, na Federa- dos alvi-negros, pois que Sanforcl

.ção Paranaense ,de Futebol, o re- já é coritibano, dependendo, ape

.gístro do profissional Sanf'ord para, nas, _
do atestado de transferência

.o Corítíba F. C.
, I da entidade catar-inense, e que che-

Em vista de noticias divulgadas gará por êstes dias .

.'11a qual o excelente médio "bar- Acontecimentos, portanto, auspí

:riga-verde" havia sido convidado cioso para os adeptos do Coritiba,

'por telegrama para bandear-se ao maximé devido à extraordinária

pebol guanabarino, possivelmente forma que atravessa, Sanfnrd.

Em homenagem à tripulação do, na baíh sul, sensacionais regatas'
iate na�i6nal "Audaz", serão efe- a vela entre os velejadores do Iate

tuadas sábado e domingo próximos, Clube e Veleiros da Ilha.
Será disputado 'um belíssimo tro

féu instituido pelo expoente máxí
O Olaria, o "fantasma" do fute-

mo da vela catarinense, Ademar Nu
boI carioca, deverá realizar, hoje, nes Pires, que mui acertadamente
.sua segunda exibição em Curitiba, mandou gravar nó trofeu o nome

enfrentando o possante "onze" do do valoroso iate nacional.
'

Coritiba F. C,) bi-campeão local: , ., . I
Deve-rão integrar o clube -curítí-. Nos meIOS veleiros da capital]

'bano o médio Sanford e o arqueiro! reina o maior interesse em torno

l' L,""
�

'Nivaldo, ex-militantes do Caravana) dessa grande competição qt�e c�nt�- Ivro,;,::p
do Ar e Paula Bamos, respectiva-j r.á con� o concu,rso dos maIS habeIs

10m:.mente.
_ I tImoneIros locaiS. \'lJ

TBOFEU

-OLARIA X CORITIBA

UDAZ"

rêa de Oliveira, presidente da "Ma-

COPA RIO BRANCO ter" a fim de ajustar essa excursão,
Rio, '2 (A. N.) - Foram marca- que será possivel na segunda quin

das as datas de onze e catorze de I zena de abril vindouro. Assim, mais
abril para os prélios em disputa da um grande clube deseja visitar Pôr-

copa Rio Branco. I to Alegre, neste principio de ano.

a liiha aerea frança-Imerica
Rio, 2 (A. N.) - Na semana de nove a quinze do corrente realísar

se-ão varias festividades comemorativas pelo vigessimo aníversarlo
da inauguração da linha aérea França-America do Sul.

Assistirá as solenidades no. Rio, uma missão aeronautica francesa,
chefiada pelo sl;lcret:vrio geral da aeronautica civil daquele pais.

TECHICOS
o Br-asil pctl'Q 9lt11

�senvolvinumto

necesaita de técnkJO'B

todasem os

"

'.('écnicos
geral

LIVRARIA ROSA
Ruo. Dscdoeo 33 - FpoUiJl.
Atend� pelo SeKviço

ReeMbolso PO.5i;al.

o crime da
machadinha
Rio, 2 (A. N.) _ Dentro dos.

três próximos dias será decidida a

() ,

sorte de Araci Andrade Abelha, per-

,s'Onagem principal do crime da.

machadinha.
B que o pedido de prisão preven

tiva endereçado ao juiz pelo dele

gado Adilar Teixeira, vai ser sub

metido a' despacho.

Gmndi! QC'mponhia catari

n&IIBe. � .Há -owrne-ntando
seu- quod-ro de funcionari03,
preeÍl6G di! duo" (2) pe"oali

da an.boll 011 oelllQ.

Info.rma-g(lSil Q BUCl Vaconde
de OW'O I'>NOO 12., Qat 9 à.

12 8 dali 14 às 17 hOl'QII.

PASTA DENTAL
li.'

:ROBINSON

r.RAQUEZAS EM GlIV\L
VI li H O C R E O S O T AD o

ClSiWEIR.lb

Des trlli�ão de
um trem
Jerusalem, 2 (D. P.) Um co-

municado do governo da Palestina
anuncia que os judeus devem aju
dar a controlar o terrorismo a nã(J\

ser que queiram perder esta

oportunidade de se colocarem

entre os povos civilizados coma

membros de um estado independen
te. O comunicado, em seguida, acusa
a Agência Judaica de procurar li

vrar-se da responsabilidade dOli

atos de terrorismo por "uma cam

panha de propaganda calculada"�

Diz que os judeus, por motivos po

líticos, se negam a' tomar as medi

das necessárias para facilitar a ação>
d�s autoridades encarregadas da

manutenção da ordem.

A nota governamental foi dada m.

lume poucas horas depois da des

truição de um trem brítaníco de

tropas, em que morreram vinte e se

te soldados. A Agência Judaica con

denou este atentado, que se produ
ziu em Migve Israel, nas proximi
dades de Tel Aviv. Circulos judai
cos dizem que o comunicado nada

mais fez do que por óleo no fogoi
tendo certamente a finalidade de

fazer voltar a opinião m)undiaJ
contra .agência Judaica.

,

.................. c.

Atwmme-ge mais ti., 6IJJjt,.
�-lif! e � fmrl'ltIlld&"",
�8S �m n1t-� da f'�Th'lta @.
VALE DO ITA..J.At. MJ�i.o dt'....
,

� ...

............................................. _

Quer estudar fi noltet Adqui
1'3 uma ação (10 "Colégio Bar..;

. riga-Verde",
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curso de Guarda�L'vfos em sua casa
Feito @'ITl 12 mezes, Escreva a C. Postal 3717 -� S. Paulo,

pedindo mfo,mações
Seja Ir>ambem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dmh�l'o.

Dr. PoIydoro S. Tbiago
Médico de Hospital de Ca.riOOde de

Floria»ópolis
Assios.....te da Mat.er .. idade

CLINlCA K�DICA - DISTUR·
BIOS DA GJi;STAÇAO i; DO

PARTO
Doeneas do:! orgãos �nternos, espe

cialmea te ckt coração
Doe119'ls .ta téroide • àem,,� !JI&nduias

intentas
N:E;UROT'1';:R.APIA - �L:SCTRo.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàr-iamente tias iS ás

18 heras
Atende ehamadoo; a 'l.aJqU6r hosa,

;,r.chfsi.... durame a ..oite.
Consult"rio: Rua Vitor Moirei<Oo, 18.

l"ooe. 70<1
Resi!lê""ia: Avenida Trmnpawsloi, 12.

FOIl8 7150

Dr. M. S. Cavalcanti
Cooi"" enltt.Bivamelite de erian�ail

Rua Saldo-n)m lirarinbl>, lO
Telefone M. zaa

Dr. Pa"lo FolHes
Chnieo e operador

CollSulrl1ório: Rua Vito<' Meirel<os, 26.
, Telefone: 1.405

Consuleas das 10 i..s l2 e da.s 14 ás
1"5 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1,6.'.10

Dr. Mário Wendha_1t
CJ.lnica médica de adultos e crian;ae

ConsuJ.iório - 'J.�rajano, :l9
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 bor",s
.ltesi.d€ncia: Felipe Schmrot 11. 38.

Telei. 81;;!

Dr. Savas L-acerda
-

Médico.cirurgi"" de Olhos -

Ouvidos - l)fariz - Garganta
Prescrição de lentes de ooxâaio.

Reiniciou sua e1inin
Consultório: Felipe S�, 8

nas 10 ás lJ beras. e � 14 ás li!
. horas - 'llel.1id. �

,
I
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TI��rLJRA A CRUl:EIRO
'f i radentes 44
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Reformo chcpcos
Pro ftssHma I eompetsete ... SemfO filpldD e gaMntid.o:.

para quem poo-sue de � 10.000,00 até Cr$ J.OO.OOO,OO rende
cert« de urt. ao lUW com reêeb#na.mo de luflos mensais.

Lniormeçõee nesia l'edação.

----�-----------*--�------------------���-���

f"ARMACIA
�

ESPERANÇA
� ..) F��tIf...t) MLO MOO

ll�j•• :1I.N8§" 'Mri � itM �erW1.!
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�� iii u:ails�� Ut6 i'��.� w.tiI't-1>.

ais mudernl creaçil em

refrigerante é o
,.

Drr
L�'.

ffi

L
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em premios

Atualmente I de _650,00 e

810�
I

I
. .

r

-

Fabr�oantlli e dü:tI'ihuid�!es dG.il afamada.tt cen: IfacçõeS! "DIS1�INTA" (ia FüVE"Ti POill!tlU'll \1IM g!'Cn..

Ide lio!'t1rrumto d� aaSl9mirMl ri§c,.lcl@� briM
t.Olnll <% bGNtAllli;.. a:19'od5a,.!isjm�lllll \I aviamento.
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quase um metro

t tro a
Is aguas subiram a
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ERelO
do «81-BRODIN»prlmeira vl,ngenl

ÁS 16 e meia horas de dcrríingo a mercadoria em ótimas condições
entrou pela primeira vez C:11 La- como deve ser, valorizada ainda
guna o navio 'I'ransatlántico "SI pela fabricação recente e pela sa

BRODIN". Foi carregar em Laguna caria limpa.
1.000 toneladas, 16.000 sacas de fé- Por enquanto êste rravio está
oula da firma ER,NESTO· RIGGEN· carregando fécula. Amanhã levará
BACH & ClA. UrDA. com destino a i Lap ioca granulada, tapioca pérola
Nova York. Embora pouca gente se i e, quem sabe, outros produtos àa
tenha dado conta dêst e rato, � um lavoura do sul de nosso Estado e

acontecimento que merece alguma 1'- o que é importante trará direta
consideração. mente de Norte América o que o

Laguna é o põrto da grande zona sul do Estado precisa como sejam
produtora do sul do Estado. Tudo rnáquínas agrícolas, automóveis.
o que se produz nos muitos vales óleo, gasolina e talvez também ma
banhados pelo rio Tubarão toma o quinária para as indústrias side
caminho de Laguna. Nos últimos: rúrgicas lá exsientes, enfim êste
anos a produção aumentou consí- transporte diréto beneficiará em

rlerávelmente e o porto não deu geral a economia do Estado.
mais conta do vazamento da mer- Se depois dêste primeiro ensaie
cadoria. Faltavam sempre conduto- conseguirmos interessãr ês!es tran
res. A maior preocupação dos ex- sallânticos a visitarem regular-
portadores era, ultimamente, o � (Conclue na página 3)
prohlema do transporte. Com a en-

trada dêste transatlântico talvez se i1. tU'· fi •

tenha resolvido êste problema e, se , ai a lq,UI8S ueralS
. fôr como esperamos, o sul do Es- Rio, 2 (A. N.) _ Segue hoje para
tado entrará numa nova fase de .

prosperidade. É de enorme impor- Minas o sr. Carlos Luz, empres-

tância que notemos o seguinte: com, tando-se especial írnportancia o po
êste navio Laguna liga-se. direta-!litica a essa .viage�n, falando-s.ement� com os Estados Unidos da mesmo que vai terminar os entendi-
América ou, com outras palavras. ..

a produoão do sul do Estado vsi mentos para maior unidade entre

diretamente ao país de consumo.' a U. D. N. e o P. S. D. dissidente
O transporte direto é, em pr í- Minas Gerais.

morro lugar, uma grande eoono- """ .,_....".._, '" -�. I
mia: evita-se a cabotagem, melhor I IIIU��1Ih:UtUu'! �6rJln

'

se co�servando assim o aspecto dal.i pt!l� �,ü�ua Iv Hl
saoarra e da mercadoria, O expor- Rio 2 (A. N.) - Terminou o

tador póde melhorar o preço para carrezamento dos vapores Midosí
o produtor porque as despesas de .". '

transporte são menores e o com-
Uru e Cambomhas, que levam qua-

prador em Norte América recebe se vinte mil toneladas de ferro I
P f Ad f I gusa .da

Cla. Siderurgica Nacion.alf!l a '

. � ��i fI(§ para a ,Argentina.
� t9 'I' ' .. �l&JfU�� ���!f!�-�

Está em Florianópolis o sr. Ado! AHNOL;L'9 SUARlllíl qUNEO
Faraco, operoso prefeito de cres-I

Clínica Odontolczia
. .

NOTURNA
ciuma, que vem sendo muito curn- Das 18 ás 22 horas, com nore
primentado pelos seus amigos nesta: marcada, a cargo de abalizado pro-

capital. fissi6nal
Rua Arcipreste Paiva f7

4cir Oulmarães
O jornalismo, os meios intelectuais I
e. políticos do Estado do Paraná

TEATRO

Encerrou ontem, sua magnifica
temporada teatral, no- nosso Alvaro

de Carvalho, a Companhia de Co

médias de Iracema de Alencar.
. A notavel atriz brasileira, como enlutaram-se ao final do mês pas

era de esperar, mais uma vez con- sado, com a perda de um de seus

quistou os aplausos da nossa culta mais categorizados interpretes e, re

sociedade, principalmente com ás presentantes - Acir Guimarães, di

peças - Unico Beijo -' A Inimiga retor da "Gazeta do Povo" e, depu-
- e A Felicidade não Espera tado federal.

onde não só a consagrada artista e Pena brilhantissima e fecunda,
o grande ator Roberto Durval, mas aguçada nos entreveros de. ideais

todo o elenco teve um desempenho nobres e na defesa das. causas po

simplesmente brilhante que muito pulares, e politico de sólido conceí

honra o teatro no Brasil. to junto á sua gente, Acir Guimarães

Fugindo, em geral, aos enrredos desaparece quando ainda de sua

comicos de piadas e chançadas, o exuberante cultura muito espera

teatro de Iracema de Alencar é for- vam amigos, admiradores e correli

temente motivo, interpretando si- gionários.
tuações pessoais e sociais de pro- A imprensa do l'izinho Estado

funda dramaticidade, ímpressionan- e á direção do P. S. D., duramente
do fortemente a platéa. atingidos com a morte desse ilustre

Acompanhamo-la com nossos vo- e valoroso colega, expressamos as

tos de felicidade na sua temporada homenagens do nosso pezar.

em Pôrto Alegre.
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Desfecho impressionante das co- os autos se viram ímpossíbilítados
prosas chuvas das ultimas semanas, de trafegar.
violcntissima tromba d'água caiu Felizmente não houve desastre

domingo sobre a cirlade de Itajai. pessoais e lamentar.
.

As aguas vindas do atlo em ver- Dizem os moradores mais antigos
dadeiras catadupas, castigaram vio- de Itajai que desde 1911 não assis

lentamente a bela cidade, e em tan- tein naquela cidade a espetáculo
ta quantidade que tpdas as ruas do tão impressionante, de uma enchen

centro ficaram alagadas, atingindo te causada por águas da chuva sem

em certos pontos, a quasi um metro transbordamento do Rio.
de altura, COl11'O na frente do Edi- Serenado o temporal, as aguas
rido dos Correios e Telegrafas, ii baixaram rapidamente, permitindo
Rua Felipe Schmidt. ao povo sair de suas casas para

apreciar o fenomeno, ocasião em

que a alegria elos encontros e das
palestras dissipou' por completo a�

graves apreensões que todos senti
ram sob o furor da tromba d'agua.

Os clicbes que ilustram esta no

ticia, nos dão uma ídea da exten-
são e da altnar da enchente.

Co.rveta IreSeTrlgUI
Ilio, 2 (A. N.) - Acha-se neste"

porto a corveta "Presidente Trugí
lo" da Marinha de Guerra Domini..
cana.

As aguas rolavam precipitada-
mente, semeando o medo e o pani
co, pois invadiram muitos prédios.
Casas comerciais houve que sofre
ram

.

enormes prejuizos pois não ti
veram tempo de por a salvo as

mercadorias.
O transito ficou paralizado, pois

V. S. desejá cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendígós ? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de voíuntànos da Ação &lGial Catart

nense, em poder desta redação.

f
Mais t(trrivel que �ma pergunta .de sábio, é uma pergun-

ta de criança. J

- Papai, <O céu é muito grande?
- É!
Então tem telefone, não tem?
Pensei UU1 bocado, antes de responder. Localizei-me no

espaço e recuei no tempo: Materialmente fiquei em Plortanó
polis: esp iritualmente fui assistir Jesus Cristo falar a São
Pedro: "Tudo o que ligares na te1'1'a, será tambem ligado no
ceu". Depois, quando o esp ír ito voltou ao corpo, São Pedro
veio junto e a resposta foi racíl :
-. Não, meu filho, no céu não há telefone! São Pedro

ainda não conseguiu ligar...
Guitherme Tal.

f
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