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pode ficar tranquilo. Santa 'Cátarina, sob a dire4,o. ���radl
o PSD elegeu, nãe dará,..,a��z Brasil os tristes exe,pl�qJel

.
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o [ornal da
governante que

UDN
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São Luiz, 6 (A. N.) - Os hotéis e pensões da cidade estão lota
_..;,,---- dos pelo grande numero de pess-oas que vieram assistir ás festivida

des com fi estada do general Dutra nesta capital.
Numerosas representações de todos os municipios estão aqui D:l.ra,

cumprimentar o chefe da Nação. A cidade apresenta um aspecto f'es
bivo, reinando entusiasmo, popular pela visita presidencial. O Gene
ral Dutra é aplaudido ao passar pelas ruas por todos, sem distinção.

r� �A1'f.l i4�1:'bGO DUs,nO 1)11 �'TA CA..TAIUNA

���,�t;'\_-t1-!) " D� GeN1ilMa m?mI NOCI�TI �. ]lketo:r Dr. RUBENS HE l�lnU:rl�,A ItAMOS
!)�.f � ��" ;", D�O IM SILVA

.,_"'".._ ...............

�-----..._g_·
.. --."'"........._�........., . .._.....".."........"'- .... :. ...._w.......__�,..._.__ ' __�_.__• •__��__.-- ....._._�,.__ ..........._ .......,,_�.4r_

JIo 'XXXIV I A()rfali�{)Hs -- Domingo, 7 da Março d3 19 i8 H. 10.205
------------------.-----------------.--------------�--------------------

Ilru_entina contra o Chile
. BUEN<?S AIRES, 6 (�. N,) -:-. Segundo informaçõeõs que ohtive�
mos o governo da Argentllla notificou ao govêrno da Grã-Bretanha
-claramen�e o seu pOlnt,? de vista contrário ás recentes atitudes do govêr
ll:0 do ChIle. em relaçao a;o problema Antartico. Como se sabe, Argentma e o Chile sempre agn-am de comum acôrdo na questão antártica.

,A_go-ra, entretanto, presidente Vrdela quebrou a praxe harrnoníca e
prcipitando os, acontecimentos sem qualquer previa comunicação ,'aogovêrno -argentmo,. empreendeu uma viagem ás terras, em litígio. cri-,
d� entre -outra� corsas, mudou, na Ar:_gentma denominaçõe-s geográficas.

- Não concordando com �ssa orientação do govêrno chileno, o govérnode Per?n na nota á G:a�Bretanha, manifestara incisivamente seu ponto de v�sta como contrário à, altitude do Chile, mas deixando claro que a

A!g.e�tma em .absoluto adbicana de suas reivindicações sóbre os ter
i'lLó1'10san tartícos.

.Foí (10
.Rio, () (A. N.) - Chegou a-esta

capital, em viagem de carater parti
cular, o governador Otávio Manga
beira, o qual-_;J1-/lgrel>sará a Salvador
segunda-feira próxima.

Concedeu o
empresnmo
Rio, 6 (A. N.) - A Comissão do

imposto sindical concedeu o em
prestimo de um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros á Federação Na
cional de Trabalhadores em indus-
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TIio. e (A. �.) - Na próxima ter- con's����'te finan
ça f'cha a comissão de planejarnen- ceira o resultado da venda de eslo
lo uiã:a" pelo aeôrdo inerpar l.i dá- ques de café pertencentes, ao DN�
rio voltará a reunir-se para estudai
o piano -SALTE dentro das possibi- Entanto, vozes ponderadas da co-

lilda,rles financeiras do. país.
- missão interpartidária do planeja-

mente, fizeram ver que tal caré re-

Rio, ti (A. N.) - Ao que se notí- presenta também a garantia de vá
cia as õificuldades para a aplica- rios empréstimos externos e o

cão do plano SALTE surgíratn na produto de sua venda não pode
matéria fínanceka, ponque o plane] por j�to, ser aplicado áJquele plana,

L

o Dotrá

f�oi presa em flagrante
Rio, ti (A. N.) - A sra. Clara Ofélia, adida cultural á embaixada.

do Paraguay no Rio de Janeiro, f'oi presa em flagrante, quando' rece
bia o cheque de õe;>;·-mil cruzeiros de luvas para pasear o apartamen
to que. ocupa no Leme. Levada para a delegacia da economia popu
lar, Clara Ofelia identificou-se junto o delegado, o qual, considerando
sua condição de diplomata, não !-'lvrou o flagrante, mandando-a ern
hora. Apurou a reportagem que Clar� Ot'elía não possuia contrato de
locação, não podendo assim passar o apo,:'!.amento, pois ainda estava
varies meses atrasada no pagamento dos a�úci_�,

,

·transportê
,

RIO, (3 (A. N.). - Um órgão desta capital, noticia que quinzemil toneladas �e, trigo gancho es�ão bloqueadas em Porto Alegr-e, sem

transportes sujeitas a. detenoraçao, gorgulho etc. O jornal diz ser
amarga a ironra de tr-igo apodrecer num país que sofre enormemente
peja falta de trig'o.

. ...

Regl'esso apressado
trias, para instalação do "Bureau Rio, (j (A. ,N.) - Está sendo es

de informações", para prestar in- parado hoje O' senador M,elo Via,

formações a seus associados". • na, o qual regressa apressadamen-
te de sua estação de aguas, acre

ditando-se que seu regresso seja
motivado pelas negociações polí tl

, cas em Minas.
São Paulo, 6(A . N.) - Noticias . _

Habeas-corpus
Rio, G (A. N.) - o Conselho de

ju�tiça da tribuna de .Justiça desta i
'Â

�ve�� :a �

crmm'n ftlO�! tfÀ �eUllllme capital concedeu o pedido de Ha- fliores as ttllt· Q�Y�
[!! � � Ill_' �� � beas corpus impetrado pelo advoga-

•. �.
. .

'" �;f.� ,'V> ill�.' �f* fi'! ",. d SChellrctady, 6 (8. L J.) - Três I em v010clda�es sUll'ersôlllcas 1)OS-
::! � �:Bll! é;f,l � '&II 0fI .. '" o do sindicato da classe, a favor

minúcculo.s m_otore5, únicos na 1'01'- sam ser oh,se,r,va.clas e �edld�s.
RIO, 6 (A. N.) - Os srs. Hamaiai gilio e Barreto PinLo entre-- dos tintureiros pres'os por desres- ma, pO!' serem ás o.,'essas, foram _Para se Ir as 80.000 rotaç?es por

garam ao procurador Luiz Galo1.i no uncia contra Luiz Carlos peito á tabela. conslruirlos peja General Electric mlllulo, dev,er� ser-conslrmdo um

Prestes acusando o líder do extinto p. ;prática de çrime contra o para uso ,em provas aerodinâmi· gerado�' ,especlal para dar forca

r'egime,' vigente. A denuncia f'Üi enviad 14 vara criminal, por onde ��n�íll: oi �ll. e!:ho dw-e
cas de l)l'oj,éteis g'iralórios no Carn- aos mmuscul?s motores --:- acen-

correra. ..

' -�f_jJ!.JI.I.M '1ii líill U 11 po de P,rovas da Artilharia no tuam os aludIdos engenhClros.
Rio, 6 (A: N.) - Como noticia s�s. Himalai[l, virgolino e Barreto

"'..

I
Exército, em AJ:lerde-en, no Estado ---

mos, desalpareceu ines,peradamen�el P.lllLo. � mesma desapareceu ago�a mmlljal"eS de Mal'yland.
.

.a primeira denunCia contra LUlz sobl:e uma mes� d!'l procuradOnajCa,rlos P,resl,es, apresenLa,da pelOS da JustIça. do DIStl'ltO Flederal.
R' 6 (A N) O I d

Apenas com quat.ro eentirnetl'os e "'11 � w)7Iii� em tecidos de'
__---------------.- 10, • I. - tune a La-I (ruaLro mi.limetros de diâmetro' e .w�a

� pa a Rua Visconde Maranguá, foi quinze centímetros de Coml?riI?enLo CAMA e ME5A·

I lÍl'
••,1 n . esses mo,Lores, com a potencIa de é �arantia de

�

�vo�Y!ao a ussm8 Pdalcod de um c�nfhto el�t�e solda-
um décimo de cavalo de força têm 'P'ER'F�ICAO�., os a aeronautIca e po ICla militar uma velocida'de máxima de 80.000 ALTA QUAL DA

que se empenharam em violenta luta rota"ões por minuto. São mamado,
e t· 'O'E

corporal, saindo ferido um civil. Os em projéteis submet�d?.s a provas

turbulentos foram presos por uma
de yelocid.a;c!e supersolllca num tu-

. '. nel aerochnamlco.
patrulha do ExercIto. As posições l!1� rQtor ,e do "sta-

lar" são invertidas nesses motore's
_ explicam os ,engenheiros da G.
E. 'O "stator", que 'é normalmente a

c.:il.ix� � exter'na imovel, nos rere.ri
dos .motores está no eixo, que ('
fixo. O revestimento externo forma
o rotor".e gira em lorno' do eixo.

Quando niontado o motor no in,
Lerior do projétil, O seu revestl
menta externo é fixado á cápsula
do mesmo, fazendo-o girar com

enorme rapidez, de modo que as I
suas caracLerísticas aerodinâ,micaE:

'0 Senador Vargas e a politica
Rio, 6 (A, N.) - Anuncia-se que Getuli? Vargas está int.e-iramente

alheio às atividades llolitkas. Em sua estadIa ,em Santos ReIs o sena

dor ga,u,cho dedica-se a atividades literárias, escrevendo suas memo

rias. O sr. Getulio Vargas está indifer,ente á sorte do PTB, tendo re

cusado atender os apelas elos lideres desse partido' para int-ervÍl' no

sentido de terminar com a crise e questões internas (io mesmo. .,"

--------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Acredito que hajam cidades como existam certos ho-

mens - feitas.para. as. sombras, vivendo na ins'ônia e na

,tr:istesa de suas próprias misérias.
,.

Não há quem não imagine assim, a c1dade de Jeru
salém, - mesmo antes de ler .Jerônimo d'Ax, que a

cogn0mílna de "A cidade das Dore�'.
: Pelo Ja,geado da Rua das Ama�ii5uras deve ha,ver o si

lêncio �)esado e o "vasiú do remol'so, da obsessão � do
espanto". Vive alí, a tragédia hislpdca que o tempo não
pode apagar. .

A an'gústia e o remorso têm morada definitiva entre
os muros da cidade do assombro. Ad"{inha-.se tudo isso
sem que se tenha estado por lá, por'que Rara vêr e sentir
\basta a evocação do drama do Cristo.

\F.
oi por a.quelas ruas, sem

dú.vída,l])o. aquela princi
palmente, a da "Via Dolorosa", por certo. Alí. está .Jeru
salém de quasi dois mil anos. A .Jerusalém ainda de hoje;
.sinistra, na lembrança execrável que 'guard,\ como. teatro

cr

comprovantes, ..

.
RIO, 6 (A., I'!.) - O Tribunal de conta's- dirigiu-se ao, ministro da

Agl'llcuJtur_a solicitando informações sôbre dois funcionários do servico
�'c proteção aos índios, cujo processo de tomada de contas reveloujr
falta .de comprovantes para despesas que ascendem a dois milhões de
cruzeIros.

.

vindas de Campi\ as Informam que
os trabalhadores chegaram a um

acôrdo com os diretores da impren
sa, tudo. dependendo apenas de de
cisões da justiça do Trabalho.

motorista Rio, 6 (A. N.) - o sr. Heinz, nas-
cido na Alemanha, mas radicadu no

ridas num choque do Ulll-
Brasil desde a memmce, recebeu

'o caminhão 71.004, conclu- seu titulo de cidadão brasileiro.
RIO, 6 (A. N.) - ,seis pes'soas saira�}

.bus 355, dirigido por José Mano'el Vieira e
zido por Mano,el Lourenço Oliveira.

O motorista Manoel Lourenoo, há dois meses, no mesi'!1lo, bairro.
at�ol:elou e ma�ou �m. guarda civil, motivo porque vários po..pulal'es;
seoUJ ando-o, l?elas �aols no 1110111el1l tJ do choque, dei'am-lhe uma surra,tendo a po]Jma rellrado Manoel das �arras dos espancad,ore's.

Por

São Paulo, 6 (A. N,) - Como antecipamos partiu ontem d·é aVla'O

com destino á Russia, via MonLevideo, o Salomão Stareol, contra ü

qual 'existe no ministerio da JusLiça, �m andamento, um processo elA

expulsão. Stare>o'l foi acompanhado' ate o aerClporto por ag'enles da

policia, tendo declarado aos jOl'llalisLas que tu�o correra no�malmen�('.
durante sua pl'isão. Stal',eol perlenCla á embaIxada da RUSSIa 111) RIO
de Janeiro, tendo, entrado clandpstinamente ,em São Paulo, foi desei)
bei'tb pela ljolicia.

San ,8alva1do'Í', G CU. P.) .-
'

De
acôrdo, com noticias publicadas na
imprensa desla capilal foram proi,
bidas as e)�jbj\.ões ne J'ilmes britâ
nicos em toda a Guatemala. En
Pl'Íl1Cipios desta semana a película
"'Grande" Esperanças", extraida de
uma obra de Dicken, estava sende
eXÍ'bida num ci neri1a .da cidade d'e
Guatemala.

ene para o Dio'
Rio,6 (A. N.) - A OCFpooiu á

comissão da marinha mercante.
tráiisporte para sessenta toneladas
de peixe para 'Ü abastecimento ca
rioca na semana santa.

fazendo pressão
Rio, fi (A. N.) - Ao que se noti

cia o sr, Walter Jobim ,e o minis
iro Clóvis Pestana estão fazendc
pressão para a eleição do sr. Sousa

sença de grande massa popular e Costa na pr-esidência da Camara,
ministros de Educação e Justiça, do !---------------

professor Pereira Lira, Senador Vi-'Obra� dOG mi-
torino Freire, deputados federais,!' .

'.....,. ":::J!

esta,duais, altas a�toridades esta-!nisjerios
duaIS, representaçoes de todas as

classes, às nove horas, realizou-se' RiO, 6 (A. N.) - O Ministério da
a cerimônia da 1nauguração do COl1- Fazenda, I'ec-ebeu recomendação do

'junto. de casas populares. o preso presLdenve I)�ür!l no sentido de

'.
.

,,�, f'd con'un- que sejam restümdos os planos das
D.J,tra ll1aU"UI'Ou o re erI o ] obras dos ministérios, afifn de que
to, tendo ao seu lado o governador subam com ur-g,ência para des-
do Estado.! paoho.

Casas populares
São Luiz, 6 (A. N.) - Com a pre-

Na o\1rela ou etiqueta
exija a marca "LAPA�

época, I adeand o a turba desenfr,eada, açulando a canalha
sedenta do sangue inocente. Em meio de todo aquele
caos, aos empurrões e chacotas, sofrendo o calor, a sêde,
a corôa de .espinhos e depois, o látego - feroz, - o Filho.
de Deus, sem queixumes, vae perd-oandô irnl])recações, in
júrias, vexames! Lá está o Calvário - A Cruz - com �
prova maior da covardia humana, lÍeita com a ironia e o

sarcasmo da inscrição que a encima: - "Rei dos Jll'déus" ..

Vencem a lei e as trevas humanas. A traição e a igno-
rância das massas bruta.s.

.

Sóbra, porém, de todo aquele horror, o que se não
deixaria vencer nunca - O Espírito, porque a morte da�
quele justo era bem a vitória do Espi,rito.

Seculos, e s�culos p_ass'a.�am, rolando no ,eSipaço.
Je.rusalem fIcou; nao, ,la, 'a Jerusalém do orgulho e

do av!ltamento das almas.
Ela na.scu.' para' a sombra e vive na insônia do re

morso, e !la tn8tesa de suas próprias misérias.
Amda, hoje, é assim.

do maior de todos os crimes, Vamos caminhando pela
mão do EvangeHsta vendo e sentindo na sua linguagem
d� �i�erone simples e sem c:ôres. lit�rárias, tôda aquela,
�llstOrIa san,gr,e?ta. A. nossa Imaglllaçao está povoada de'
�magens sombnas. Vemos o Cristo pisando as pedras do
'c,aI:_Iinho :-. Sua Via Crucis - Ouvimos o tropel da mul
t�dao elStu�t;,da e selva.gel?, uivante, EIulanie e fanátiéa.
Um cen tUI'lac. no comanClO da escolta romana. Escriha"
doutores da lei, sil1edrista's, políticos corrompidos d�

•
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ESTATISTICA
ESTABELECIMEN'TOS BANCARIOS NO PAIS

Mmf)'f' número de sedes no Distrito Federal e de açéncias em S. Puulo

No período compreendido entre os anos de 1942 e 1947 (considc
,LKa,do és,te último' até o mês de outubro), o maior número de estabe
làci�,entos bancÚios no país, ocorreu em 1944, quando somaram ..

2459 dos quais 663 �.atrizes ,e 1 79.6 agências. Durante o ano recém
·find� até outubro, operaram, em todo o território nacional, 2 211 es
tabe1�cimentos lia gênero, sendo 449 matrizes e 1 762 agências,

'J);sses 'B outros dados sôbre o movimento bancário do país, 'há
wuco apresentados pelo Serviço de Estatística Econômica e Finan
ceira, do Ministério da Fazenda, órgão pertencente ao sistema esta
trstico do r. B. G. E., permitem conhecer também as rlutuacões do
número de sedes bancárias e agências pelas diferentes regiões fisio
gráficas e Unidades Federadas,

Os anos de 1945,' 1946 'e 1947 acusaram sucessivos decréscimo'),
quanto ás matrizes, em relação, a 1844, como segue : em·1944, 663; em
1945, 509; em 1946, 477; t=", em 1947, 449. Em 1942 ,e 1943, havia, res
pectivamente, 548 e 625 matrízes de bancos, em funcionamento. Cabe
á r-egião mer-idional . (São Paulo, Paraná, .santa Catarina e Rio Grande
do Sul) o maior númer-o de estabelecimentos bancáríos em geral, mas
é a região oriental (Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro e Distrito Federal) que possui maior concentração de sedes
eu matrizes'.

Em 1947, a primeira dessas regiões figurava com '1 030 estabeci
mentes (131 matr-izes e 899 agências) ,e à segunda com 989 (258 ma
trizes e 731 agências). SómenLe ,em São Paulo, no entanto, se encon
travam 691 (107 matrizes e 584 agências) dos 1030 estabelecimentos
8X'istentes na r-egião merirfional, em outubro do ano passado. E dos
989 estabelecimentos da região or iental (258 matrizes e 731 agências),situavam-se em Minas Gerais 474 (40 matrizes e 434 agências) e, 110Distrito Federal, 252 (176 matrizes e 76 agénoias):A região nordestina contava com 11 O estabelecimentos (4.ii ma
trizes e 66, agências), cafrendo: ao Ceará 28 (�4 mabrizes e 1J,��:lCÚ.l,S)

..

,e a,yernambuco .27 (12 ma�r.lzes' e 15 agências). Er.;r. '�'vgui{ia, vinha a
7egla� çentro-Oclde�tal (Galas, � Mato 9'r:ü<�5f," com f 1, niatrizes e H�êllC!as, ,e, por último, tl regiao se�e�ional, com 5 matrizes e 22'J��'ü\ªg. �,,,-',j ,Li.SC:J'f. ,,' ,�.. .

,�,..

$
AVElNirDA 'MÁlUlRü IR�MOS, linha ciroular,' bangalô construido em

-terreno de ,10Xl29, CDm 3 quartos, salas, boas ins,talacões, quasí toda rnu-
dada, desocupa em s�uiçª. PreCQ Cr$ 95:000;oQ.

'

.

,
• ""� -. .

-0-.
,_

.

:. .}.RUA FER..NcAiNtDO ,MAiOHADO, casa bem .coriservada- construrdà em
terreno de 5,5x42".c:om 4 quartos, varanda, quarto de banho, cosínha
etc. Preço Cr$ 120.000,00.

.

�
:R!UA .AhM!1iRANTE LAMiBOO, 2 casas pequenas, construídas em

terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, cosínha
o mar etc. Preço Cr$ 100.000,00.

-o--
;RUA OONiSELHELRO MAF.RA, casa nova j-á no alinhamento, 3 quar

,tos, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Preço CrI 100.000,00.

-o--
RUA JOSÉ MlillNDES, casa própria, em estado de nova, construída

em terreno de marinha medindo 161:35, oom 3 quartos, gala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

.

, --()-
RIDA SÃO VIDENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída

em terreno de. 9,41:30, com 3 quartos, oosínha etc. ainda não foi habita
da. Preço Cr; 25.000,00.

--o-

.RUA DEODORO, prédio grande com diversos compartimentos,
ótimo ponto para comércio, local de grande futuro. Preço Cr. 250.000,00.

--()-

RUA JOSlt'CA.NDIDO DA SI,LVA (.Estreito), bangaló construido em
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

--o-
.

COQu,EJIlROS,. casa de madeira construída em terreno de iOx30,
próximo à Capela, distante do ponto do oníous tiO metros, oom 2 quar-
tos, sala etc. Preço Cr$ 2O.{)00,oo.

.

--()-

CAJ>OlilliRAB, casa. construída em terreno com 6 áre6 de 8t1.000m2,
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa águe. etc. Preço : ...
Cr$ 50.00D,oo.

---�--------------�----------------�--�----�----------�----
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um

para

novo ingrediente
fazer bolos! r;

FABRICANTES DO FAMOSO ÓLEO «A PATROA»

Swift
__________ Cia. Swift do Brasil S.A. -----�----

Agentes

IRMÃOS GLAVAM
Rua 'João Pinto, 6 - Florianópolis

--.-_ -.- -_ .......•... -- __ . __ .. :....••...... _ ................•...•-.- -.- __ __ .

l
• Mais econômico que a

manteiga! • Torna a mas.

50 mais fácil de bater I
• Livre de umidade. Por

isso o' bôlo censervc-se

fresco por mais tempo.

AQUI está o 'novo Com

posto "ADONt\,_:', t�8th6
'?"':::rêi::ÍÍôso que a senhora
oadorará.Idealpara fazer
bolos, "A DONA" é, tam
bém, recomendado para
frituras leves e apetito
sas. Procure conhecer,
hoje mesmo, êste novo e

puríssimo produto Swift.

Sinal de velhice

••••• _, � ••••••••
0

•••••••••

. .

l

o Ginásio em UIn ano 1,'Para maiores de Hl anos
(Art. 91 - Decrete-Lei -,. na 4,244 de 1942)

CURSO DE MADUREZA «PA TR I A H C ih

Secção especializadà po r CORRESPONDENCI� .

Pontos estritamente de acordo com o programa. ofieial
Mensalidade Cr$ 60,00 - Peça programa g-at rs

Exames em Outubro e Janeiro
Nua São Bento .[l0 201 - Te'. 3-55�9 - São Paulo

-ft-�,""""".o"""""i;.i�=�';--r�n-'"'.,.�....,.",mS�.- i Juta PiU'al fJ Irlsll
,

\lmltJhJ!ll D ullitiU.
fi '

São Paulo 5 (A. N.) - A ComIS
são executi�a Textil comunicou á
Associação Comercal que o govêrno
da India cumprirá o acordo da
Junta indiana para a troca de _?5
mil toneladas de arroz gaucho.
Acrescentou que já foram elnnar-
cadas em Calculá para as fábricas
nacionais, 1.500 toneladas de Juta

I devendo o navio partir nos próxi
! mos dias. No dia quinze partirá.
I outro navio com mais 1.500 tnnela
.

das. ° restante da remessa tratada
com o sovemo brasileiro,. virá em

abril próximo.

A�tiI�
,. :;g:>,I()Q.'�I$-1lA

Cl"u, i: 1!lQt.K�

CONST'I'TU\ÇÃP Q1i SO€;I�S
CONT�� GEAAL

Deixto fi Qrande
8rieutl

Rio, 5 (A. N.) - O sr. Domiciano

Pereira, veneravel da Ordem Henri

que Valadares, declarou ao ·"Diário
. da Noite" ter sua loja se desligado
da Grande Oriente do Brasil, acom-Ipanhando o movimento de cerca de
50 lojas dissid.entes dos Estad�s do

iRio. Não concordam com a atitude.'
ditatorial do Grão Mestre Rodri- � _ _ _ _- _ _ .. - _

.

gues Neves, razão porque �e afas-]
taram.

t!!i!!!+bil�

I ALVARO MILLA'lv 1M

'1.li.! SIL'rDRA ,

!ll ADISIIIiMlA'BDI MARIi() CLIJlII.lfeO iMI �'{"'A
&��B8>R
!t

Ela.sell; CMkI a C&merciaiii. �Contll'lMofl. Disti'lltils. etc. �
Se�Í!JID.II ela Contnhilidade rem gani!.

Í!--()-
., _

. Ca}:aa .

Peatul, lQ5, �:RA.NICHO QUELMAOO, ótimo prédio todo revestido de CImento, com I n.:rlonOflOlia - S. Catanna �todo o oon,for!.?, com 5 quartos, chuveiro, água qU-8nte e ,fria, u� mO-I2li,_ew_Iil!ãl!IiilI.1�.A2$il@+.Ii�.,tal' Delco, 2 dll1amos com 900 ampere.s, 215 a.rV'Ores frutt-ferae Já pro-
. .

.

.. ,.,,�-'l A Loç�o Brilhapte faz vai.dl.l<lindo etc. Preço Cr' 60.000,00.
A .

, Bit.aprll�.!S1 il3!ll'°lílÃ_ tal' a C'Ô.1' naiural .R��JtiV<l-,_,--

lU �0IiU; B,nJ Ilr (cuyannaj louJ'.a. d�� ou,OAlPiÜEIlRAS, uma pequena oa.sa de madel'N1, t'Üudo o terreno i'5x52-1.

I_ �
nqr.a) em _P,OU88 tempo. NãoPreço Cr$ 20.000,00.

T''Il'.D,n:I>'N'''''
n Q IZI I ti é tín1;ura-. Ntío mancha e nao

.ctLVI\ICJ "-"'" B li II) suja. E> aeu uso • limpo,RUA FELIIPE SGHMIDT, tendo 11,60x30. Prel}O Ore 35.000,00. Praga, 5 (U. P.) _ Quinhentas facil e a�ddv.GJ.--o-
" grandes empresas comerciais, fir- A LaÇa0 Brilhont. C!xtingueRUA BLUM!EiNAU, tendo 8,70x32, rua oalcada, lmh&. Circular.

mas atacadistas, e organizações de ca casposo o p!lUrído. a Mbor-Pret;:..o Cr$ 35.00000. ,rhiGl e i:é>do. as a�õ" p�_
'

--Q--

I
nature'za dIversa, bem como outras raáitirialol do caha.lo. a#IúmRUA S.{O VÍ,oEN'rE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para oon8- empresas com mais de 50 emprega- çe..Jm) 'combata a colvialf. :re-

trução. Preço Cr$ 6.000,DO. dos foram colocados sob adminis- vi'f'flliiando ali! f'aia&tl c:Q,Pi,lD-
--{)-

. trâção nacional, neste pais, como ras. Fbi apK-o"ado Palo Deí'{1:r-RUA SERVIDÃO FlRANZÜiNI, divers05 lotes a ilarbr de Cr$ 3.0(){),oo.
t'd d

.

I'
_ tamento Nacional de Saúde

--()- I passo no sen'l o a naClOna lzaçao Pública.
RUA PlRESIDENTE OOUTINHO, tendo 7,2()x47,50: Preço ... , ... , l na Tcheco-Eslováquia - ao que Uma otim8 pr.priedade...Cr$ 30.000,00. I anunciou o dr. Frank Kra,icir, novo aA>_0�n� contendo 2 casas, garage, po-HLPO'I1EGAS ministro do Comércio Internal �"-'J�: =.

mar e pasto.Ace-ito ,ca,pital para empregar sóbre garanti!1a hipoLeeárias. Con-' I •
,_ Q

.suIte-me s,em OO111prOll) isso. Sigilio (lIbsúluto. . Tcheco. f1Il��-'" ..!tJ>"IIP'"QI Tratar. fim R-a11l.eriO wezma-•
.

I

r
do na Fa r1!nacia Pilar •• em

--------------------......�.....-��_:._:_::==:_::_:-::-;:::---::::�;:-:: --------------------;-- CarÃ!birela coa Ra..1 Se ll.

COMERCIANTES· INDUSTRIAIS· COOpERATIVAS. INSTITUTOS

/ I'·�·�;�i�� ·��t��· ��;�i�l, ·�f:;�C�
,Pedimos recorrer à nossa secção de compras, organizada, e&pecialmente par�, fornecer-lhe tudo que necessita.

,aos seus assflciafi.8!'! o l1ilellt.r pIa
Soco Intercâmbio Rural Ltda., São Paulo, Rua Aclmeida Torres 156, ex. PosLal 4.213. ! no, no melhor s()rteio, pGr Cr$ 5,00'

R:illCORT,E E GUAlRDE ft8T,E AlNUNClO, PüI.S AMANHÃ TALVE� LHE SEJA U'l'lL ! mensais.
.

VE

/

./Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PIF-PAf DO "O ESTIDO"

As pessoas que ainda não
ha;am preenchido o coupon
,-qUB diariamente publicamos
dPoderão faze-lo agora, hnlri
,litando-se, assim, a concorre
",gam a tão interessante inicia
"jiva realizada sob o pa troei
.aio da LIVRARIA ROSA, à
,Deodoro n. 33, nesta Capital,

na sua exigência quanto a nornea-

x x x ção do Sr. Alvim Belis, para o cargo
WANDA ALBANI de Chefe do Serviço de Segurança

Completa amanhã mais uma prima- da Assembléia, não impediu que,

-vera, a sta. Wanda Alhani, diligente em São Francisco da Califórnia,
; funcionária da Secretaria da Fa- um avião da Pan American Aírways
.zenda e destacado elemento da nos-j

caisse e se incendiasse e nem que

-sa sociedade. fosse desembarcado no Rio um

A aniversariante que é filha do grande carregamento de farinha de

-sr, Luiz Albani, será hoje efusiva_l·mandioca procedente do 1l0S�O �s
�mente comprimenta:da pelo vasto tado e que os colonos do Distrito

.eírculo de suas relações. Federal solicitassem ao Presiden-

•. , .. .•.. .. ..••
te Dutra crédito para a compra de

-MISSA DE 70 DIA duzentos arados e sessenta carní-
Paulo 'I'aoares Guimarães nhões.

Tendo falecido, dia 2 do correu- ,Março 10 Segundo:féfta: O pes
·'te, em Ituporanga, o 'sr, Paulo Ta- soal de "O Estado" deve ter um
vares Guimarães, seus filhos, sar-

"gento-ajudanLe radiotelegrafista de
1a classe do Exército Nacional,

. João Paulo Guimarães e sra. Vva.
,Delaide Guimarães Kanítz, mand-a
Tão celebrar, dia 8, segunda-feira,
.ás 7 horas, na Catedral Met.ropoli
.ana (altar do S. C. de Jesus) mis
.sa de 7° dia em intenção á alma de
seu sempre lembrado pai.

AGENTES NO INTERIOR
cesso para a fabricação do papel
com o aproveitamento da palha do

trigo, sem levarem em conta que o

Presidente Dutra houvesse declara
do caduca uma concessão para o

aproveitamento de uma ,qu'eda d'á

gua no municipio de Araxá, Minas
O'erais. Apesar de haver chegado em

Praga, para tomar parte em um

congresso comunísta, o Sr. Jorge
Amado, foi preso em São .Paulo,
por fomentar greves, um ex-verea

dor vermelho e no Piaui tudo con

tinuava azul, mesmo as noticias da

mudança da Cagítal Federal pará
o planalto central e com a chegada
do pessoal do rádio Carioca em Flo

rianópolis,
O Figueirense F. C., aproveitan

do a ralização da Quinta Reuniâo
dos Inspetores Escoiares, en-

viou um telegrama ao Pre-
sidente do Olaria F. C., ora em Cu

ritiba, convidando-o para uma

série de jogos em nossa Capital,
sem levar em conta que a Srta. Her
cilia Luz houvesse aceitado o con

vite que lhe foi feito para ser ma

drinha de um novo barco adquirido
pelo C. R. Aldo Luz e que os catarí
nenses não conseguiram se classi

ficar para o campeonato brasileiro
dia de folga, voces não acham? de r-emo que será disputado em

2 Terça-feira: Talvez devido ao breve na Capital da Republica.
impressionante desastre ocorrido 5 Sexta - feira: Segundo as noticias .:_::::,;::,:..;'...:.;;;;,,,,,:_=..::_:..:_::::.;;;...;:;,:.==:...:,:....;;;;,.:"':;;;;''';;;;;;_:..:......;;;;;,..,;...;;;;;;;''''';;,;_;;...:;...;..;,....;;;;;;;;;;-;;;;--;;..;.;;;;,;;;.,;;:;::;;;;;;;.
com um avião da Força Aérea Bra- vindas de Londres, a Inglaterra de- i
sileira, em Belem do Pará, no qual fenderá os seus direitos na questão �

perderam a vida diversas pessoas, Antártica, mesmo que seja neces- f
William Doddley, Lord da Inglater- sário o emprego da força, enquan- I
ra, de maneira arrogante, recusou- to em Aracaiú, na Camat-a dos ve- 11�"�«""�L<'.3..��-it..�.�

se a embarcar num dos aviões da vereadores, era proibido de falar, �

ª� !U.'��no \1161,� \Ii f li;O� Panair do Brasil, dizendo: Não via- apesar de inscrito, um vereador 1
iU Il limiU i n�íllll&ilt!ll jo em aviões pilotados por brasíleí- comunista e na Noruega, devido as Perfeição

Conclusão ros. Quero aviadores americanos ou "manobras" russas, a situação é

. ingleses, mas sem levar em conta, grave.
ra, corroendo-lhe o sentido verda- J

ou por certo não saber que em San Mesmo com 8. crescente índustria-
,deITO da ,R'aça a ardem do

PNls,entel .

.'"
,

.e . pugnando desassombr.adarnente Mateo, Estados Unidos, médicos Iizaçâo dos suinos em .nosso Esta-

para um F�,turo grandioso, que americanos, há dois anos passados, do, Londres não admitirá desem- "'o:_ w __..__._ _""" ,"'·_ __ ,__ ""'" _"'."' ..

bem_mer·ece o no�so. Brasil! _! ! 1 por ocasião de uma operação

cesa-,
barque de forças estrangeiras em

Nuo vamos asslsl.u, passl.Vo?, ariana eSCfltecer.am uma· toalha no suãS'. p'ossessões, além de estar sus-
,vesLa onda de propag'an:da de ldeo- '

'. . ,..'
.

�ogias estraruhas I) corruptas, que, abdomem da paCIente e que s�men- penso o trafego rodOVIarlO de Flo-

-Quer ·empanar as gloriosas lJradi-1 te agora, devido a uma nova mter- rianópolis para Itajai e haver re-

-cões de nOsso Povo. vençao cirurgica deram pelo esque- nunciado o embaixador "tcheco",
.os nossos heróis .que tombara!? I cimento! junto ao Governo dos Estados Uni-

-ante as ,balas assassmas desses pa-j I
-

d B t f F R
.

.

rias, merecem o nosso a,calamento A De egaçao ,o' o a 'ogo :
" dos.

. J
'

ú culto de no'sso r,espeHo e de tal! apresentanao s li a s despedIdas, Enquanto o Sr. Nereu Ramos deI

forma e tão sinceramente, que nãó; ag,radeceu a rnagqifica acolhida que xava Friburgo, onde se achava em

poder·emos, sem des,lustrar a nossa
I teve em nosso meio, mas illO Rio o repouso, na Bahia, disputando um

,{lr,ór'J?r!a J:!l0ra,l, es,queo�r Is,eus sa-I fósforo só pode 5e1' comprad.o no J'ogo amistoso, o Palmeiras, cam-
e-e.n lClOS e seus exemplus. , ' ,

.

Jamais permitiremos que a ban-. cambio negro e elll ReCIfe, deVIdo peão paulista, era abatJdo por 3 x
.", .. , , ".", , , . ,

,

deira vermel'ha da foi,oe e do ma,r-I a um naufrágio preemeditado, mui- 2 e na Guatemala milhares de pes- RITZ hoj,e á 1,45 horas
telo _venha panejar ,em .terras, do II ta gente anda ás voltas com a poli- soas levavam a efeito uma manifes- Matinée Chic
BrasIl para 'que _possamos, sempre .

t ão hostil conh'a a Inglaterra, Imagens do Brasil - Nacional
,saudar a Bandell'a v,erd'e-amarelo- Cla.

,
• aç.. '

estrelada a Bandeira S'lodosa el 3 Quarta-feIra: Enquanto as sem ImpedIr tudo ISSO que fosse Frances Langf'Ord Ralph Ed-
,invicta que nos legaram nosSOS I águas, em Itajai, subiam a quasi um criado, no Clube de Tiro e Caça wards
,avós e que os nossos patrícios sou- mett-o de altura, invadindo a cida- "Couto de Magalhães", uma nova, GAROTA DO BARULHO
bCl'am conduzir peloslhcam.Pdos f'edI.a de no Rio desabava o morro dos modalidade de esporte: O tiro ao' Sydney Toler em mais uma .aven-
Europa sempr,e orgu' asa os . - ,

•

Itos de' seus de,fensores e sempre Macacos, derrubando dez barracões prato. ,tura como Charlie Chan

<conservada invicta! e matando tres pessoas, apesar de {) Sábado: No mesmo .dIa em que A MASCARA VERDE
.contra o. comunis�o ;estejamosl já estarmos export�nd,.o ferro i�d?s- do Vaticano d�smentiam .que o Pa� Preço: Cr$ 3,00 único

todos, s,empl e alertas. trializado e das energIcas provIden- pa havia sofndo um aCIdente, fOI Censura livre.

él' N ti 'd d da Costa das pedidas pelos jornais ingleses descoberta no Rio Grande do Sul
... ,.", .. ,... . ..... ", .... " .. '

Andr lUO a VI fi, e I • ' - dR'
.

d R"
10 .sargente do Exército - Da Aca- com referenCIa a expansao a Us- uma vesta trama comulllst� ,0_ 10, ROXY hoje ás 2 horas

rlemia ,de Letras .do Paraná. sia. será au:mentada com a aqmsIçao de Brasil em Fóco - Nacional -

Continuam os atos de terror na cinquenta novos navios e em São Sydney Toler o célebre Charlie

Disnutll de postos Palesti;na e u� tr.em qu� transpor- Paulo era �roibida uma co.ncentra- Chan em mais uma aventura

RiO�6 (A. N.) - A UDN

reunir-,
tava tropas bntal1lcas fOdl pe�OSt ares ção que os JapOld1eseMspreteêdIadm Psro- A MASCARA VERDE

.se-á, [quinta feira para -escolher matando nada menos El Vlll e _e mover, apesar o arqu s e a- Frances Langford. - Ralph Ed-

'Beus c:mdidato,s á mesa da câmara sete soldados, mas em compensaçao lisbury haver afirmado de "que wards
munic.ipal carioca, havendo grand� I já foi pedida a prisão preventiva ?e I resta muito pouco tempo" para evi- GAROTA DO BARULHO
disputa em torno desses. p�os. Araci Abelha, a célebre protagoms- tar-se uma nova guerra mundial. Continuação do seriado
UDN reinvidica a preSIdênCIa da

mesa na câmara, ü que es.tá encon- ta do "crime da machadinha" e d,e- Enquanto o Senador Vargas afir- O SEGREDO DA ILHA DO

trando obstáculos por parte de cidido que o Sr. Cirilo Junior será ma que deixará definitivamente a TESOURO
PSD carioca. aclamado como lideI' da maioria politica, continuam os �expu'rgos" Preços: Cr$ 4,00 3,00

.------------- na Camara Federal. na Tchecoeslováquia e o Governo Censura até 14 anos.

BOLyDUI?NO'L Enquanto os operários norte-ame- Federal dIZ estar estudando medi-
.. , .. ', .. ,.... ., .

r .r- Il.i\:, ricanos defendem a sua liberdade, das para estabilizar o custo da vi- Simultaneamente

� �es�td\lte ela !tlaU�8cl� prepara-se em Santiago- do Chile da, sem levar em conta que aGua-I
1-. uma estrondosa manifestação po- temala continua guarnecendo as

I
RITZ I

'

's 4 ti 30 e 84!j horas
'Terror fÍkJ!l mi(Jrobios, jf;'CAE�-Jlt d

10Je a " ,

pular para celebrar o regressa o suas fronteiras e que o Chile e a
à vend� 11,U)·,t 9 pr'iiç 1

8'r. Presidente Videla da região Alltár- Argentina haviam firmado um pac- ROXY hoje ás 7,30 horas
.Pedi-dc.s li J. MAR-;;'.!NS "

S
-

EI t
tica e em Buenos Aires, o povo igno- to de defesa mutua com referência essoes egan es

SILVA. �a J�o Pint.;), 1.6 'd', F 1 S' t K trhyn Gray• ral1do que Peroil havia SI o opera- á questão da Antartica. ran ..{ ma ra - a .

-

Caixa P<oa-ta! }il'. 332 h'
do queria a viva força que o mes- Os guerrilheiros gregos, continu- son - Gene Kelly - JoSé\ItU I

, , .••..........• ,........

m� comparecesse a um comicio! ando com Q, vasto plano. de destrui- MARUJOS DO AMOR

4 Quinta-feira: Mesmo com a ção elaborado, desmalll.telaram com- No programa: Noticias da sema-

proibição de um comicio contra a pletamente uma das principais es- na - Nacional Warner Pathé n. 48

carestio do custa da vida que as tradas de ferro da Grécia e no Rio - Noticiário

mulheres, no Rio de Janeiro, pre- prossegue o sumário de culpa dos Preços:

.0 ••••••••••••••••••••••••
,. •• ••• tendiam realizar, voltou ao .cartaz emprégados da "TribUlna Popular" RITZ Cr$ fi,OO 3,60 ás 6,80 horas

o caso das vagas deixadas pelos co- enquanto o Vasco da Cama, no Chi- Cr$ 6,00 ú :üco

munistas, enquanto dos Estados le, é o lideI' absoluto do "Torneio ROXY'Cr$ .(,80

Unidos a'nunciavam um novo' pro- dos Campeões". Areão J'únior Censura livre.

fl,. Continua O ESTADO fazen
do distribuições de valiosos li
vros, inclusive romances mo

dernos, entre as pessoas que
.,4i)onstam de seu cadastro so

.eiel.

Fevereiro 29 - Domingo: En
quanto a Russia da provas eviden
tes' de estar cubiçando os Dardane
los, o Ministro Raul Fernandes de
nuncia o tratado comercial do vi
dro plarío; taxando-o de prejudicí
aI, apesar do "Dr, Jacarandá". ter
sido espancado violentamente por
quatro mulheres e terem sido con

geladas as taxas e mensalidades es

colares pagas a mais, tudo isso sem

impedir que um jovem, nos Esta
dos Unidos, após ser dado como

morto, voltasse á vida.
,O Sr. Amaral Peixoto, recuando

Impct.tonte firma c�m(orciol dilitribuiciora dir.eta de varias

fdbricos procura ogentea 100Gh, hnmens e lIlenharas para vender
. pelo reembolso postol , Er.celente oportunidade pa:� p�eS!8&a.1 �ue

� deDcjam iniciar e principalmente para ali q�Uj Ja tem pratica

I,·
nana modalidClc}a de: venda, podendo ganhei.' comiil;õel 5Ups

rior.lls !l.l! habHuoim.
Esc avo dando referencia, em cart<:4 oe.-ea de proprio punho

.

para Q Caixa Pcs to l . 1 013 em São Paulo"

-.--- ,
-

,

Temos O prazer de comunicar aos nossos clientes e amigos �
instalação do Departamento de Máqttinas e Equipamentos 'de Es�1't
tório de nossa Casa, que funcionará em loja própt-ia, á rua Felípe
Schrnidt, n. 42 (Edificio Tamôio), nesta capital.

.

Nela acham-se exposto os mais recentes- e modernos tipos de

máquinas de escrever, de somar e de calcular, das mundialmente afa
madas fábricas ROYAL BURROUGHS e FRIEDEN, alem de var-iado

estoque de equipament�s e acessórios, para escritorios comerciaisv e

técnicos. �

Instalámos, ainda, no, mesmo local, moderna. e bem apar-elhada
oficina, destinada a oo,nsêr.os e reparos gerais em qualquer ,especle
de máquina (de escrever, de contabilidade, de calcular, regIstrado-
ras, et;.. ) a cargo de técnico habil, de conceito firmado"

.

As máquinas adquiridas em nossa Casa levam a garantia das fá
bricas € de assistência gratuita do- nosso Departamento, agora sob a

competente direção do sr. Hélio Luís d'Alberto.
. '

Asseguramos, assim, aos nossos prezados clientes e armgns éI,

a execução ele bons serviços, que estes têm sido e continuarão a ser'
o principal escopo das nossas atividades,

Flor-ianópolis, 5 de março de 19/18.
MACHADO. & ClA. - Comércio e Agências, ESCRITORIO CEN

TRAL: Rua Conselheiro Mafra, n. 54. LOJA: Rua F-elipe Schmidt,
n.42. DEPóSITO: Rua João Pinto, n. 13,

SUB- - AGENTES NOS PRINCIPAIS
NENSES .

MUNICIPIOS CATARI-

e garan tia em: Pneus, Cemaras,
Galochas, Cinte s de, Senhoras etc ..•

Sapatos,

VulcEinizadofi ·Leonelli
ATELIER MO,r$SLO DE VULCANIZAÇÃO

MJi.OUIMAR!O ... i'tifrDEHNO·

Montagens 5 mIJiutes
Rua Francisco To lenttno 12 - B ,_. FLORIANOPOLIS

RITZ hojé ás 10 horas da manhã
-

Mat,inée da petizada
Jornaes - Shorts - Comédia
Preços: Cr3 2,00 1,00

�

Simultaneamente
DEON hoj,e ás 2 4,30 6,30 7,30 hs.
IMPERIAL hoJe ás 7,30 horas

I' Vesperais e Soirées Elegantes
MONSIEUR BEAUCAIRECensura livre.

Poaha () sen din1"eiro a. nHl'

.'i!er ,in'oo, compralldo ações do

ilColi-g'!o Barriga-Verde.

COMI: Bob Hope - Joan Caufield
No programa: Imagens -do Brasil

n. 90 - Nacioinal Imperial Filmes
- O Homem Submarino - Dese
nho Popeye _ Fox Airplan New5

30 x 14 - Atu�lidades

Preços:
ODEON 6,00 4,00 3,0l} ás �,30 ho

ras Cr$ 6,00 único

IMPERIAL Cr$ 4,00 único
Censura livre Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar nas ses

sões diurnas

Suspensas todas as entradas de
favor - Estudantes sem caderneta

não poderão entrar.

IMPERIAL hoje ás .2 horas

Vesperal do Barulho
Santos Dumont - Nacional Im

perial Filmes - Pobre Cordeirinho
- Desenho Colorido - A Voz do
Mundo - Atualidades - O Homem
Submarino -Desenho Popeye
NA SENDA DOS MOHICANOS
COM: Harry Carey
Lnicio do:

O ULTIMO DOS MOHICANOS
COM: Walter Miller - Edwina

Booth

Preços Cr$ 3,00 único

Cel15Ut'a até 10 anos.

........

...� ..
_

� ", '" I

(!) Ct-4.,JU.o ��tuo Pr!ildi-al, Qf""re�
00 OOli E'( ue aMi&ci-nd{)'� (ii tm.&!h.,1'
plOlll" "nO m"lhor l1lortll'io, per Cl'"$
5,00 meneai.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 O' Eft\Afi>8-Detn.... 7 d. ,Marcel,,_ ...

- Rua Trajano.
7 Domingo -:- Farmácia Rauliveirll

- Rua Trajano.
13 Sábado - Farmáeia Santo I

Agostinho - R. Conselheiro Mafra. ,i
14 Domingo _ Farmácia Santo I
Agostinho _:_ 'R. Conselheiro Mafra. I
20 Sábado - Farm-ácia Esperança I
- Rua I Conselheiro Mafra. i
21 Domingo - Farmácia Esperança I
- Rua Conselheiro Mafra. :
26 (Sexta-feira) - Farmácia da :
Fé - Rua Felipe Schmid.t. !

,

27 - Sábado - Farmácia -, Mü" I
derna - Rua João Pinto. i
28 Domingo _ Farmácia - Mo-

I'derna - Rua João Pinto.
, O serviço noturno será efetuado

Ipela Farmácia Santo Antônio sita
• Rua João'Pinto. ----------�---------------

I'
'

I LENHA
Peça pels t-eJelone 7H

Pronta entregg

Qualidade super ior

SERRARIA 'UNIÃO

Movida a eletricidade

......... '
.

PASTA DENTAL
BOBI-NSON

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

T RENO'
" a_d.o ... R::l,o tamanho
V \'EJ_.� �'lk>- 10x38 si-
tuado à rua Irmão [oequirn,
Tratar na Alfaiataria, CA

RIOJJI, rua Saldanha Mari
nho, 1.

DENTISTA
Dr. Mal'io Da Campara

Ciru�'gião dentiSta
,At.ende excl.usixarnente cem

hoeo mQZ'CQda
Rua TrajanG nO 25 -- Sob.

Florianópolis
Die:ricmonte das 9 às 12 e

das 14 à. 17 horas
/

'Vende-se
Um barco. Ver e tratar ns

firma Reinisch S/A.
Rt1B João Pinto, 44

farmacias depllD tão
DURANTE O MES DE MARÇO EB

,TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN
TE FARMACIAS:

6 Sábado - Fármacia Rauliveira

I

i'

..... 0·•••••• " ••••••••••••••••

c I
'CANSADA

t\( e sem ViÇO
, �:'.:.:.

, I

As pérfidas ruo

gllS na testá e ao

redor dos olhos,
as G�rd.as, man·

. cnas, cra'VOS e es·

pinhas': são traiçoeiros inimigos da
bel eza da mulher.'Qu"ndo &urgem
estas imp.-;rfeiçêies, ia�.ando nu

vens sobre e su,a felicidade. con
fie nas �irtudes do Creme Rugo!.
Rugo) cori-ige rapidamente as cau·

.sas do envelhecimento prenlaturo
,da cutis. Este famoso creme em·

be!e.mldor, u.sado todas as noites
em suave.§!. lna�s9gens no rosto,
pescoço, e todos os dias eomo

base do "maquiHage'", remove as

impUTe:laS que se acumulam nos

])or05, fortaie,'e os tecidos, dá vi·

.gOT e mocldade à pele. Com ape
nas u11!!f sern.ana de ueo do Creme
Ruge! §'*sua cutis poderá fi.car ma

cia, limpa e atetin�da, aumentan
do os seU6 encatltos e protegendo
a SUB felkid0cle. A felicidade
de amar ... e ser amada.

I

I
'

1

�

1,\li

11
I

OZEME

1tU�
Alvi", li. �,,,;;,,:i. Hda.·C.P. ,379·5. P"ulo

\

\\
11

(L
Avenida Rio Branco n.: 91 .....

f1 iO DE JfoA'JEJ:f.f()
Carta Patante- n..J13.-

'

,.ma '� T-esouro l'�at;f)nill
Pleno' Fetléraf d

-

sir �X»f «Y({ e «Z»
'uPl -i ti 1'" '

II

.

e· "- Q,i.:.:.O n lança
.

Resultado du Sorteio re8liz.a�!il rii.! dia 28 dé Fevereiro
de 1948 {;tela Urte!:ÍH Fede ral do BrasiL de acôr-do com (j

art';go 9° uo Decreto Lel n. 7930 de 3 de SdembN de
J 9.45, révígol'ado 'pelo. de' n. 8,953', de 26 de' .Ianeiro de
i 946 cosrorme :1 eíróutar n. 2 da Diretoria de Rendas
Interlf1,�f!t dH 8 de t.Taneiro de 1946 !: •••

"

•••••••••••••••••••••••••

Piane E$peci�i _ Premiaoo O n0 9817
r A TiI�!lrl_a �il'O é 8 ,que;

9817-}ijj).l}-ar-Prirn'eir{j premio no valor de Cr.$ HM)HO:ÚÜ IIIIO:llwr me 8e'�:
- TiradenÍ0�

817-C�ten6 - Preraío no valor de Cr.s 1.200,00
Inversão - Prt'mio no valor de Cr..$ 3i}D{)ú '�A' Di-.wRENDlZÉs"DE·
� �t4r .. rJ>remilSldc O fie 9817' MARINHEIROS

91i!17 -M\UHi'r:_PM�lro Prêmio no valor de Cr.S 5000,00
817-Centooa - Premio no valo-r de Cr.$ 6tJ@,·(;0

Inversão - Premio [AO valor de Cr,$ tOO,t.JO
.Pia� mi&n\� JJ 9817 ... Série 8

Série 8 n. 9.817, no valor de Cr$ 50.000.00 -r-t- Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.5CO,OO -» li>

b'
- - Cent.ena Cr$ 600,O{) -» 1)

O flgaçao lliV'et'são do m.Hhar Cr$ 200,00 -}) »

A' 'rim1her tem obrigação dtl ser Inversão da centena Cr$ 6000 B »

bonita. Hoje em dia só é feio quem Série 8 fl., 9817, no va�or de Cr$' 25-;.000:00 - Tipo clássiCo
quer. Essa é à 'rerdade. Os cremes Milhar de qualquer série Cr$ 15150,00 » »

protetores para a pele se aperfei- Cente$la C,r$ 300;00 » Il

çoam dia a dia. Inversão do mnhar Cr$ l()O,{)O --» '"

Agora já temos o creme de 8.1f�- Inversão da CN>tena Cr$ 30,00 -:. lO

ce "Brilhante" ultra-concentrado Ad-a:ptado ao Decreto n. 7.930
que se caracteriza por sua ação ra· Tipo liberal
pida para embranquecer, afinar e Série 8 numero 9.817 n{) valor de Cr$ 4O.000.t1€l . _ ....•

refrescar a cutis. Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 5.000,�1 m� alO soo o:mlgo
,

4lBtl:\�
Depois de aplicar este creme, ob- C�l$Jtena no vaior de Cr$ 1,200,00 um nD�· 00 n� 4} VAi

'serve c'Omo a sua cutis ganha um NlilnGl' na vrdem inversa no valor de Cr$ 2.000,00 LY IDO IUU.f" e�� j�
ar de naturalidade, encantador á Tipo clásaieo eM,a � Fl$.���y a f!9gmt
vista. Série g numero 9 S17 no valor de' Cr$ 2ú.OOO,ao 0fi'A:m ft��d:o�
A pele que não respira, reasica ,Milhar de l'1ualquer, série no valor de Cr$ 2.560,00 ma:!:.. �!IiW M_�

e torna-se horrivelmente escura. O CCf.\tena no válorde' Cr$ 600,00 d$ 88fia ttl.�
Creme de Alface "Brilhante" per- Milhar na or6em inversa Cr$ 1.000,00" - . . . .. . .. - ••••

mite á pele respirar, ao ffisamo O��WA:fÕES-- o' pFOXlmo fwrteio reaJiz1H'·se·á no �l· Qi,JABO � PAlHOS
tempo que evita os panos, as man- dia 27· de Março (sábaQC9), pelu Lotaria Fed�rBI dG te ,ttg� o qm0 li
chas e asperezas e a tendência pa: Brasil, de c03rt'lrmirlfldt:J com o Decretb-l(>i n. 7.-930, eh\ �m�. dizo� ""'i!Jtt �
ra pigmentação. ') de S€i'el'Il9ro de í�fi.'

'

, "ii

O viÇ9' o brilho de uma pele vi- RíD de Jt1'D�{). 28 de Fevereiro de 1948, !'lIm _!!'ma ii'!1l! p��m �

va � sadia volta a imperar com I) R. �mta Rama!h'o -·FhN�fll FI:HieraL Cll!\J&6fM a o;MJde e.@� IA ld
uso do Creme de Alface "Brilhan- VISTO: Jilitmill F. LrlnO -Oíretur 'I'{ll!l(,ureiro .�@.
te". Experimente-o. O. P&Çâl:lb,l1 -Dü.et(wGereDJe. • •........ _ ........•.•.•• � ..

É um produto dos Laboratórios Coo:,�{jt�n}'Üfl, 0" senhnreg co ntl:'-ulplat.!nFl, 41H3 estejMll

I
Alvim & Freitas, S.j.â. (�Qm ()§ fjeUS W.ules PrI.! día, fi virem li nossa serle, plH�a
.

VOC2' PRJ!Cà!lA
.

éOLÃz�@RÃi' !��l������m seu€! prêmios de aCOrdo com {} nosso flegu'

I na Campanhll Pro' Re§t��

I. beiecimeido d2 S�;�d$· d�
:U,:�-aro.

Iuria l,t"pUtali
ao CONGRFBSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na qllilli.clade de Presidente' da

Comissão Arquidiocesana elo 5°

Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados

que o mesmo' se realizará de 28 fi

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, RiQ Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for

necidas 'pela Empreza' l1urismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação:
1).) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir 'do )iaranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do 'exclusivamente peregrmos ; e)
uma, terrestre, prosseguindo de

São Paulo, em contortaveis "oni

bus", através do .Paraná i' Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente' II. Pólio

Alegre. .

São essas as viagens �eendo
ao tipo peregrineçêo.
Evidentemente, poderâs es fieis

proferir outros meios ao &e\t alcan

ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, ete., na eertesa de que o

nosso Estado, e em partícular a

Arquidioeese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacrarnentado.

Fpolis, 1 de Março de 194.8
Conego Preder ice Hobold - Presi

dente da C. A.
......................................................

-----------

Trate das vias
fesplratorlas

AlI Bronquit1Jlõ (AIll'naHcoliI.
Cl'ONcas ou AoudalÍ) C!) ",a

1l1UlS J:UonliGCtaiOOIil (Tol.lS,?�.
Ro.uquid<So, Cat;oX'l'OO; iltC. '.).
IUGim como w!' GRl.f'&3. lãQ
mo�i'í que atacam o apa
relho reepirotono e devem
,teOr txotodaa com um mOOi
comento GnerlJico qU9 com

bata o mal, evitando com

plioagõe& gI'O'lN!S. O SATOSIN
contendo el�mentoc antisilil-

tiCQII. peitOfl'!ilil, tonícoa, rsoal
C!inoante� e modificadora. do

orgclI!l1!ilmo é o ramedíe
indicado.

Procure hoje o seu

VIdro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

A beleza é

!

-1
I

I

I
t

I

S�l\ffiORITA!

o Novo Método ZINITH de Tocar Discos'
A

com. BRAÇO SOHMO HCalH UDIONKO fi)

Trocador de Discos eÁ'''O.SIUNCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
c umidade. Propotiáona excelente recep
çãode onda média e rádio de onda.curta
Ínternacional na stemio de 13 metros.
O Novo Braço Senore "Cobra" suprime o

�desagradavelderaspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3'" �undos cada um.

O � Sonoro "Co
bn". pode te deixar
&\ir ou raspar nos dis
C08, sem Cillitar dano.

l.1íWrII�� .. �&cMI_1ife "

-�,
.

Distribuidor Exclusivo Z. S. BATTISTOTTI
Ru-a Felipe Schmi-d,t, 34, Caixa Poe-.tc& 173.

Florianopólis. - Santa Cat,r,u'ina

ALIANÇA DO
sede .

, .

LAR A_) ISala R{�. ceRjro
5.0 andar

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes na 5

Telefone 13'93.

Preterindo-o 'está
acompanhando a moda.

; fi ,.. ....... ,. • � .• , '" lo ••••• "" ... -� .. .. ... ... '*' " <:

A ultima creaçâo em refri

gerante é o Gutl'raná KNOT·
EM .GARRA.FAS GR8.NDES

Acf1am-se MHlI'tas '0& EBoola de.

Anrendizes MaTinheiros deste Es;.
ttWo, a partir de 9 de fevereiro de'
19'48 a 2.3 de mareo de f9-iS, aIS íns
erições de civis eandidatos â ma.

trtcula nas Ewol4l� de Aprendizes
MarinheirM. .

O e:ume paNa os Ilandidatos ins
l!riLotl IH�l'Á no dia U de ma� do<
oorrente �no, ás oito ,bol'fls da ma

Nh�, .... �la de AA. Y&. em Bar
reiros_

TódQ\S as informaQões Q'Ue se fi
zerem n.eces�áriu podem ser 0);)
tid:&ll na ""ludida �ola, no 5° lliiJlllt

. trito Nanl, na Cap.it.ania doIS Pôr'
to!, !J.IlS I3UlMl Delega�i,as e Agências
e na5 Pre1eitUI'M Mmaiei!pais de ta
do o &t.ado.

Em'i'rogu.a bem o seu dmhei

Il'O, oomprn;i\do �!.Ões do "Oolé '

golO lltl-lTIg'u-Yerde". "

lifoça sabendo cortar-ofere
as seus serviços para costu
rar Jt"lIa6 residencia:s,

,

Cartas para Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Os
mar Nleira, Rua l.af,31J

��'RIA'l
Só a f'O'�BmO'"

deJl-ies, 44

!
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Exterloinario
'8S julleus

Londres, 5 (U. P.) - Numerosos
:membros do parlamento britanieo
·.receberam panfletos, por 'via aérea,
de Jerusalem, remetidos pela Liga
.dos Veteranos Ingleses, nos quais f:se reconhecia a responsabilidade
pela explosão na rua Ben Yuda.

Os Veteranos da Guerra Inglê'
-ses fizeram um juramento na Igreja
.do Santo Sepulcro, em Jerusalem,
.eompl'Ometendo-se a levar avante fi

.eruzada contra os judeus. Diz o pan
fleto: "Orgulhamo-nos de anunciar

.�e não fizemos distinção entre a

traiçoeira Haganah e os assassinos
da Stern. Todos os judeus, homens,
mulheres, crianças, velhos e jovens
.serão aniquilados".
Jerusalem, 5 (U_ P.) - Oficiai

-mente se informa que um oficial
'britanico e um' judeu, foram mor-

105 por atiradores arabes perto do

.cínema Armon, em .Haiffa. O ofi
-eial com um grupo de soldados es

coltava os trabalhadores judeus,
�uando se veriflcou o ataque.

�
Itill"me gri!ar!

. . . . . . . . . . . . . ,.
.

Combate a t.OSlit:!. a

bronquite e 0'8 rMfria
dOI1l. JOM O Xarope S.
éeficaz no trQtra.m�nl:o

doe ofecçóe" gripeis e

das ViCtB Tcwpho t61'ios.
O ..2Fc:a� São João
solta o oatOJ'Z'O e faz

expect<ONH' fàcilment9.

reste boboolta
aa lrgeoth,a

Buenos Aires, 5 (U. P.) - Uma
.nova

.

epidemia de peste bubônica
mo suburbio de Tigre resultou em

• .um morto e. quatro outras pessoas
.atacadas. O morto se chama Pedro

.Julian Siri, trabalhador do estalsí

.ro de Buenos· Aires. As outras viti

snas foram a esposa de Siri e seus

.filhos.

�-n:!
�80 � bwrrmM,

que já f","1lD fel!.tes �.

tu, qnrdsliIl tn� prr

ta 'CIIH ,OOIUil vekar' (;If;o'

ciedade. � IR c-.
paBhQ PnJ l�
d-1! � tba�.

!;t .•••••••••••
'
•••••••

lec�r'dl�ti! �I crime
Roma, 5 (U. P.) - A policia

:prendeu uma verdadeira recordista

.do crime, Ida Pacciatti, .de 54 anos,

'que em tres anos efetou nada menos

-de 1.000 roubos. Mas Ida não assal-

1ava pessoalmente, trabalhava com

.:metodos científicos. E assim, hip
notísava seu próprio filho de 23

:anos e um amigo deste, de 24 anos

para dirigi-los, depois em suas ex

pedições criminosas. por meio
,

de

sugestão.

,

.

I
,

PARA VENDAS E SERViÇO PRÓCURE OS

CONCESSIONAAoIOS AUTOR!ZADOS DA

'"
"

\.

_4

EIS o Mi.LHOR çam.,o de provas! Na estrada um caminhão

demonstra quanto ;:;ode, em pLlianç�, em pontua!iddde,
em eeenomie. Nas estrados, bocs ou más, em temp.o
chuvoso ou sêco, os Caminhões Chevrola't correspondem
Õ confiança neles depositada, porque rendem mais,
quilômetro' por qul!õmel'ro, elo que quo lquer outro cami

nha0 de suo classe, Procure conhecer as impo;·tantes
coraclerislicas in6ditas opr�entac!-:;5 agora pelos ca

minhões Chevrcle+, E Iernbre-se : Chevrolet é o caminhão

que mais se vende - no Brasil e em +ode o mundo!
. ,.

I
..... ps;):" .•

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.,

I TIL FIAo Mau Estar

A D�spepsia

do Figado - enerves, fiepClUpel'Q

impede a lI.5H!imi1açõô doa cdiment&.;
faz: emag'!'.c81' (orrespoMemki

(omerdalA Prísão de Ventre.atl'ophia o c8l'ebl'o, f4:a. perder a

memoria. e!J\Grva e embruteee cs

fluas vitima!!

As pílulas do Abbsde Moss ,

formuladas exclusivamente para
combater as moleatins do figado,
estornago e intestinos, fazem

desaparecer em pouco tempo, o

mau estar do figado , a dispepsia
e a pri são de ventre.

�l'8§"�3'
...��., �'i1J

�m��fi«
,.,�1 �"f'OO na

��o��
r��JJt� um ��1:ij p�
ra V'oW.1� fililli'Eo.n.

RU� Ai.V� �,O D� CAAVALHO. 6S

Ilea,arl!ce 8 h3ldl�{l
I Recife, 5 (A. N.) - Ressurge em E�eza de Transporte em orga

cena o famoso bandido chamado nização, porém 'em rra1ilu atividede,
I "Manoel Gasolina", que conseguira necessita eXJ!l«ndir l1Ias atiridades

P I liU I.J tts DO ABB tiO� MOSS I empregar-se com um nome supos- rodovíéeías em Laguna., Tulu,riío,

\
to na F�ri.ca de Técidos Paulista, Cr�s��üuna, OraraJllUá, Ueussanga,
no municipio do mesmo nome. Hál ItAtlll,l, BI'U64Iue Bluumenau, Jara

E S I O I 'lll I!II �
dias, a identidade do vigia foi des- �. Joiavile, Serra Alta, Vafra,

, Dl Pi!! rO�� I
.

fê� «8 III � II cob�r.ia, sendo .ele d�spe.d�do. Com o Ülçador, Joaeaba, Pôrt:> União, ad-

� .. l��U a ss- lia ti I· i II auxilio de mais dois vigias, conse- míte fI"soas ativas e idoneas papa

guiu então roubar tres cavalos de asMU1lir a gerência da Empresa
Linha de transporte e�vo entre
FLORIANóPOLIS _ X6I!@có _ Joaçaba - LajJes e Bom �tJPO e

puro sangue do "Haras" Marangua- ....as cidades .

Vioe-Versa. pe e o grupo entrou a praticar tro- Procurar pelo sr. Muníck, á rua

SAlDAS DE FLOllUNóPOLIS: Tedas às 5a. :&eivG5 às 6 lu�1'&s doa 1 pelias, matando duas mulheres e Padre Roma, l::la - Ploríanópelís,

m.an�SlIDAS DE XAP�Có: T� à.s 2a. f.eiras às IS hooaa ia maa!lã.. I dei�ando outras ?uas gravemente ou por carta.

INFORMAÇõ:DS NA: �(lU 6:LO.ltIA: i fendas, Em seguida, os fascinaras ..•............... . ...•.....•• - ••

Pr-aça Ui de n.veoàro. 20i - �Ólwbs - PQne 1.oiSi. desapareceram. �A�
�

r

......................... # ..
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..$7.�'<t.� '. ;_.r.�'1:t..�,Sj;;��;
.����������--�����--����������������������������� NadamenMde72moç��ma�0 o Lka por motivo de fu�a m�o�

parte na grandiosa competição atlé- desistiu de participar.
tica feminina, a realizar-se hoje . _

t E t· di "Tt C I'
Tratando-se de uma competíçãe-

no mages oso s a lO e. e.
d d

- A' rt
Nilo Chaves", com incio às 8 110

e gran e importância, por ce o
-

a manhã esportiva de hoje será das

o certame consta de diversas mais sensacionais e atraentes. A

provas, concorrendo os clubes Fi-' maioria das atletas são alunas e pro

gueirense, Barriga Verde e Atlético. fessoras de educação física.
, .

Sem técnica ficaremós na mesma

raso

.""""""",..,.".�=========�Dir�·;;eç;;ã: de PEDRO PAULO MACHADO

Remo FIGUEIRENSE X BOCA1UVA

I�

.

o �al do no�s� remo, entretan-I neófito todos os complexos mo- realizando trabalho silencioso mas

lo, nao está ul1lca�:n�e nesses vimentos que exige uma remada.

I'
de alto alcance para as atuais se

avanços e recuos periódicos, �o� Remador nenhum será perfeito rações, que atràvés da escola rece

que s� vem arrastando no �e�aflo s� não começar dentro das normas be orientação segura no sentido
esportivo do Estado, nesses últimos ditadas pela técnica mais aprimo- de desenvolver o f'isíco paralelamen
anos. rada, cuja eficiência tenha sido com- te ao intelecto, numa esplêndida

Se o remo catarinense não se provada nos centros náuticos mais concretização da sábia máxima de
impôs ainda como fôrça ponderá- avançados. Juvenal. Ql

vel no esporte nacional, isso se de- Enquanto não aprendermos a re- Acontece, porém, que só os esco-

ve a dois fautores principais, co- mar, enquanto não soubermos uti- lares se beneficiam dos ensinamen-
mo sejam material e técnica. lizar vanta]osamente os braços, as t té fo os que ecmcos e pro essores espe-

De longa data vimos batendo nes- pernas e o movimento do remo
.

I' d ê dif di d
.

era rza os v m 1 nn ln o, e ,�o
sa tecla, com tanta insistência que dentro e fora dagua, enquanto não mesmo enquanto não abandonam a

já parece falta de assunto. Mas e soubermos tirar o máximo de ren- escola. Completado o ciclo escolar,
.preciso repisá-la, porque só uma dirnento com o mini�!o de esfôrço, I f!rapazes e moças, at etas em orrna-

campanha sistemática será capaz de é inútil pensar em co etições com. ção, vêem-se de repente desampa�a
fazer compreender .aos responsá- adversários técnícamente prepara- dos, sentem a ausência do orien-
veis que, enquanto permanecer o

I
dos. Como é praticado entre nós, dor especializado, ficam desorien- Na quadra do Lira Ténis Clube,. meiro por 28 x 26, o que dá uma

atual estado de coisas, o remo ca- atualmente, sem método, sem um tados, e quando não abandonam 01 foi reiniciado ante-ôntem o Torneiotidéia do equilibrio da peleja.
tarínense, mais própriamente o da regime próprio, não está o remo esporte, passam a fazê-lo ctefeítuo-I Noturno de Basquetebol, promovido r Os quadros foram êstes : Bar?ga-.
capital, não passará da situação de contribuindo para o aperfeiçoa- san:ent�, por, influência do meio Odl-I pela F. A. C. {'Verde - Ch?�ol-ate, �usadel, �I�O�
caudatárío da canoagem brasílei- mento dos seus praticantes, como de ele e praticado sem qualquer res- ..

1 d f 'L'
I Sousa (Marcilio) e Airton. Atlético

. ; Inicia mente e rontaram-se Ira .

ra.
.
se pensa. Ao revez, está criando peito aos preceitos que fazem do C d Ad'

- Nunes, Capeta, Fonseca, MeIra. e

Q t f t t' 1 t'
.'

.

- e aravana o r, vencen o o prr- D' I
u�n o ao au_or ma errar, es ai remadores defeituosos, agravando- atleta um modêlo de perfeição fisi- meiro por 21 x 16, apresentando õ ja ma.

em VIas de solução. Pelo menos, o lhes muitas vêzes deformidades e le- I dvi d daí Com os resultados acima, Lira e

primeiro passo [á fOI' dado. A' en- -

ca e mora, a vm o ai os exces- seguinte quinteto: Joel, Baebato, B
.

V d ti
. .

soes; que o nosso esporte em ge� denoi t t hai arrrga er e man rveram-se mvie-

comenda de cinco barcos interna-
sos e epois o esgo amen o, a aixa l Fran Galileu: e Helinho. líd dral está cheio de individuos porta- de rendimento técnico e por fim

' tos na 1 erança o certame.

cíonais, feita a estaleiro de Pôrto dores de deficiências oi-gânicás o completo abandono, pela impos- Após teve lugar o jogo Barriga- Amanhã [ogarão Ubiratan e Atlé�

Alegre, seguir-se-ão outras, até o contra-indicadas para a prática de sibí1ídade física de prosseguir os Verdé x .Atlético, vencendo o pri-' tico:
completo equipamento dos nossos

Ii exercícios, exercicios.

clu�es, �ependen�o tudo, porém, Perguntarão: Como seria executa- Essa deserção de futuros atletas,
do ínterêsse que esses .demonstra- do o trabalho dêsse técnico? que muito poderiamTazer pelo no- C i iR ra �H4}h·· I'!;.rem pela prática do esporte. Muito 'simples. Tratando-se de me esportivo de Santa Catarina, ampefrna/l.H J!l.iI. a.,../.lI ....\r.:I.h u

Noutra oportunidade já escreve- um individuo contratado a tanto evitar-se-ia em parte se a Inspeto- Na lagôa Rodrigo de Freitas, no' quais concorrerão representações
mos sôbre a necessidade de se con- por mês, pela entidade, pelos clu- ria, paulatinamente, alargasse o seu Rio de Janeiro, será realizado 110- de São Paulo, Distrito Federal, RiQ,
tratar um técnico de remo para bes ou pelo govêrno, claro está que campo de ação, até atribuir-se in- je o Campeonato Brasileiro de Re- Grande do Sul, Bahia, Pernambuco
ministrar ensinamentos aos jovens êsse técnico teria de prestar servi: teiramente a função de orientadora mo, constante de sete páreos a\ls e E. Santo.
que se queiram dedicar a êsse ra- ços durante certo número de horas, técnica das atividades esportivas . . ..__ .__.____ .---�-------_

mo. diàriamente, a cada um dos clubes estaduais, nos moldes do Departa- JOGARÁ HOJE 'EM JOINVILLE O CAMPEÃO DOS CAMPEõES

Não, é demais insis�ir no. ass�n-Ilocais. Dividiria o seu traâalho da mento de Esportes de São paulo'l
CAMPEÃO PARANAENSR ! Rio, 6 (A. N.) - Segundo notí-

to, �ormCln.te sendo êle d� lI�te�es-l' seguinte maneI.·ra: segllinda-feira _ Nesse grande Estado temos buscad'O ,E�lfrentando,? fort� conju�to doi ciár�o o vi�do de S�ntíago, amanhã
se vital para os nossos gremlOs, Martinellí, têrça _ Aldo Luz, quar- normas e conhecimentos para a<:;! CaXIas, o C�r�tJba, ,bI-c�mpeao �a-I realIzar-se-a a peleJa entre o V_as
que, como sabemos, não têm umal ta _ Riachuelo, voltando ao pri- nossas atividades Público-adminis.l ranaense, eXlblr-se-a hOJe em .Tom-; co e o Colo-Colo. Este clube chíle-

pessoa, por êste ou aqueJe m'Otivo, meiro na quinta e assim sucessiva- tratívas, sempre com grande êxito, ville. I no,
no afa,n de vencer o Vasco se

em cOIJdições de assumir a direção.mente, de modo que todos aprendes- Sigamo-lo no setor dos esportes que
x x x apresentara em campo com O<

efetiva e preparo técnico dos seus. sem ao mesmo tempo, para mais tar- iremos bem. TORNEIO DOS CAMPEõES maior scrath chileno. (J match se-

remadores.
�

de ·s.e poder ajuizar do aproveita- Ai está o caso do remo, para uma Em Santiago do Chile, prosse�'Ui-1 rá da maior responsabilidade pa.-

Geralmente, noutro's lugares; es�a' 'l,'I1ehto dos Praticantes. As aulas se- experiência nesse sentido. Contra-, rá .hoje o !oD�eio dos ,�ampeões'l ra o V�s�o:.Se vencer o Colo-Colo"

árdua tarefa é desempenhada por riam pela manhã e à tarde, para te-se o técnico e veremos como em c'Om a realIzaçao dos segumtes em- há pOSSIbIlIdades de o Vasco alcan

velhos rmnadores afastados das .que fôssem atendidos os interêsses pouco se modificará o panorama bates: Municipal x EI Emelec e çar o título de Campeão dos Cam

competições e que, não podendo dos rapazes. técnico, como o remo tomará novo Vasco da Gama x Colo-Colo. O Vas- peões sulamericanos.

ou não querendo perder o. contacto Note�se que isso não passa de impuiso, cóm'O voltarão a ter vida co, que .!e encontra invicto na lide- x x x

com o ambiente onde edificaram a mera sugestão. Não temos a preten- 'os nossos galpões. rança do certãme, é o favorifo da CAMPEONATO DO REMO

sua vida esportiva, transferiram-se são de ensinar a um profissional o A sugestão não encerra nenhum luta principal de hoje. Rio, 6 (A. N.) - Amanhã, com

para a popa das ioles, a ensinar aos modo mais prático para o desempe- absurdo, nem tão pouco acarretará x x x ÍJnjcio às 9,30 horas, será disputado;

novos os segr�dos d.â arte ·de'remar. nho de sua função. despesas que não possam ser fei- TARDE DANSANTE NO lATE o 2.70 campeonat'O de remo brasÍ--

Aqui, entretanto; nem com êsses Quanto ao técnico, o seu contra- tas. CLUBE leiro. Os cariocas são os f·avoritos..

!podemos contar, salvo rarissimas to podci.'Ía ser feito pela entidade Se o govêrno, acertadamente, equi- Conforme já divu1gamos, o Iate sendo os gauchos considerados uma

exceções. Enfartad'Os de glórias, oU' pelos clubes em c'O,ljunto, 01I ,pa os clubes com material náutico Clube üferecerá hoje em sua séde grande força no certame.

os nossos veteranos recolheram-se ainda por êsses e aquela, tendo-se de primeira ordem, indo ao encon- social, localizada na Pedra Gmnde, x x x

cô�odamente a gozar os triunfos em vista que a F. C. D. também sc- tI'O das suas necessidades, nada uma i;nteressante tard.e dansantc CONGRESSO DE REMO

do passado, guardando Ciosamente ria beneficiada, indiretamentt> em- mais lógico que dê a êsses clubes a aos seus associados. Rio, (j (A. N.) - Instalou-se a-

os conhecimentos adquiridos na bora, com a presença, entre nós, de assistência de um técnko' compe- x x x . Congresso Brasileiro d.e remo, ten-

atividade, esquecendo-se de que a um instrutor de remo. tente. COPA RIO BRANCÕ do somente a delegação carioca.

sua gló.ria seria muito maior, se se Há' ainda uma terceira solução, Para o progresso do nosso remo, Rio, 6 (A. N.) - Os jogadores da ápresem.tado teses, uma sugerido que

e'ntragassem ao mester de preparar a nosso ver a mais viável. &se téc- adiantará muito poucos barcos no-I seleção �a_cional da Co�a �i� Bran- o campeonato brasileiro seja dis.

novos valores, aos quais os seus nico bem que poderia ser contrata- vos guarnecidos p'0r quem não sabe co, partIrao para Mon,evldeo no putad'O em novembro, o que mere:-

nomes famosos ficassem eternamcn- do pela Inspetoria de Educação Fisi- ,remar. O casco ajuda mas sem "mio- próximo dia onze do corrente. ceu combate de delegação gaucha..

te ligados. ca estadual, organismo que vê'TI lo" não anda... x x x e
.

outra marcando. São Paulo comO'

A s'Olução é mesmo contratar fo- prestando bons serviços à juventu- A Inspetoria poderia criar o cur-
i '

ESTÁDIO MUNICIP�L sede do próximo campeonato e ca-

ra um técnico de comprovada capa- de escolar, qu.er organizando e di- so de monitores de remo e distribui.-! Rio, 6 (A. N.) - Annncla-se te- mo suplente Espirito Santo.

cidade, a quem seriam entregues os rigindo cursos de educação física, los pelos clubes. E no próximo pe-l rem sido vencidas todas as etapas x x x

candidatos a tripular ioles e out- quer difundindo-á pelos quatro can- riodo das grandes férias, além de! na conc'Orrencia publica para a DECISÃO DO CAMPEONATO

riggers. . tos da nossa terra, contribuindo espetáculo idêntico àquele com que construção do estádio municipal, ESTADUAL DE FUTEBOL

Há necessidade de remadores/ dessa maneira para a melhoria do nos brindou recentemente, apresen- c[,evendo as obras de concreto ar- Na cidade de Blumenau, realixa-

mas remadores perfeitos, sem vi- padrão fisic'O de futuros cidadãos. taria a sua festa de remo, a que po- mado começarem ainda no corrente se hoje ·a partida finalíssima do

cios, cOlnlScientes d.a sua fU'nção den- Orien,tada por distinto oficial da deria acrescentar números de nata- mes. Campeonato Estadual de Futebol de

\1'0 na coletividade esportiva. milícia estadual, cuja competência ção e water-polo. x x x 1947, que será disputada pelos va-

Bsse resultado só um profissio- como professor de educação fisica Cremos que vale a pena tentar a REGiItE-SSA O CAMIPEÃO lentes esqu�adrges do Palmeiras, 10-

nal hábil poderá obter, depois de vem de' ser confirmada pela mag .. experiência. Devemos tentá-la para .Rio ô (A. N.) - Noti·cia-se o in- cal, e América, de Joinvílle, em dís-

1 d·
. gress� de Plutão Macedo, camp.e.�_c . " .

a gnns meses e trelllamento meto- nirica demonstração noturna há beneficio do esporte catarinense. - puta da taça "Raul Schmidlm , ms:-

sul americano de basquetebol ca-

dico, dur,ante o qual administre ao pouco efetuada, vem. a Inspetoria W. G. rioca. tituida pela F. C. D
..,.1

rense e do Bocaiuva marcaram pa
ra a tarde de hoje, no campo. da
F. C. D., um amistoso entre as suas

equipes titulares, com inico às 16
horas,

No intuito- de impedir que o pú- velmente em princípios do próximo
blico tenha que passar mais um do�i mês tle abril.

mingo sem' a sua habitual diversão O Figueirense formará com os se

esportiva, os diretores do Figuei- guintes elementos, os quais serão

escalados hoj e pela 'manhã: Isaías..

Moraci, Jair, Augusto, Haroldo, Dia
mantirro, Leônidas, Lauro, Nicolau,
Ibio e Marco.
O Bocaiuva já formou o seu qua

dro que é o seguinte: Arí, Juca e-

Esse choque, que por certo será Anibal; Perrone, Trilha e Pires;
concorrídíssímo, apresentará duas. Lebetinha, Moacir, Bodinho, Ari e

equipes novas, compostas de bons Careca.
valores do nosso pebol, com os quais Preliminarmente, com inicio ãs

pretendem os dois clubes 08 seus 14 horas, pelejarão os quadros ín

concursos para a temporada oficial fanto-juvenis do Bocaíuva e Paula ,.

do corrente ano, a iniciar-se possi- Ramos.

• .J."

tI
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Apr9.:x:tme-&S!l' mais de ••
�mtg6s e p�8' en:vmIl@· I' Jei executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento
-Uit);§ 11m. número da rodsu O !

iVAl,E DO> �TAJA:R, êd!�ã,{} �,G'" I .:.. _
- --..� - _ _ - - ,----

IOPOr1allitlafleGrclIlde COIJtp ti Da_ui
!\enH. qwe II!!IIII:tÍ a�atQMo
.eu quadl'o de funeioa..M.,
preÁ1Kl' a., dia... (2) p.-ou

Ue mnbo. ou "_

Jruorm.eD à:a.a Vioo�l'\d.e
de o�o P.e1lo 13. Ii_ 9 àfl
12. das 14 àe 17 hora..

,- , .. .. . � . . .. . . .. . .

Ne'ivõ&� 1)3=
�.�

, tados'� PrOVOGaID
'�Heu thenla

fOs p� 6yrtlptomaS da
f tleur.a� são.geralmente a

! insomrl'ia, pi5Badeklos, irrltlabiii

j, dade, ,� de eebeça e ner

� vosismo. Ao semi, quaesquer

! destas I<SrIilnlfestsç6es �na
[ee cont:ta -sa -snas consequen
\:::ias. Tratb-se imme.diatmnen
I te. comw�:ctux..le·-em�tto
��itM> e' ímmediato, Não
: \tomê srogfWpet:!gQSas. Vigonal
l ié o remedia indicado para
I �ual'quercaso.cta- neurasthenia.
; Vigonal .revigora o organismo.
: \l'estituindo .ao fracô as forças
)tPerdida9 e a-energta-da juven
! �\1de ás .peesôes exhauridas.

'. .

CERCIS "PIGE"

Resistência - Ecoaemia
Durabilid�

TECIDO DE ARAME BE

AÇO SUPER GALVANIZADO

Aviários - i1ercos - Pomares, etc.

Preço desde crs 10,90 o metro !Inear.

"PAGE" LTDA.
PRAÇA DA S�, 371 • 2.0 • S/ 203

fOt-iE 2·3080 • END. TEL. NCERCAPAGE"
CAIXA POSTAL, 241 - SÃO PAUlO

:Maitras feUcidaties pele �Í11IIMl
to de lIe8 fi11úBJll.l
Mas, .. esqll� '1_ e m"'l

prese_ para 6 seu "PIM.POLBO"
é uma oa.deraeta do CRJ'!:DITO
MUTUO PREDIAL.

ValQri�je O seu dinheiro, ins
ereveBoo-se no q�. sooU.
dos cwmpo'OO'J1tes do �Iégi{
Ba.rrlga-YeJJde.

N, 16 o-s 250',00
: Suisllo ml2l'ca Miia, montado
i &n. 6 rubis.. Mostradores em

'diversas core", Caixa de níquel
N. 16-1\ Cr$ 250.00 ,

O mesmo com vidre -111'0.880..-,4
Marca W.Ugo

NO'�OR relógioll .ão aoonlponlu:tdoi!! doe respectivolI certificadoill
de garantia. , 1\

PEÇAM-NOS GAT1H�
- ENVIAMOS GRATIS ,

1U'� & IliLHO pme �

Curitiba .. Praça Tiz1Uienlte..�::�_.'_�__,'_,,,_, I ,� fi I tenc Ia 'A'VIf80ia..,uu:. EZ&A3itW� __,_.___ ...� ...._o

Relojoaria
COMPRE

ProgPeSS.O
d-e tuGSND & FllLHQ

� Re�GIO PELO SERV'ÍÇO DE
�Ei\lJB0LSO P@ScTAL

NAVIO-MOTOR "'ESTELA"
'maxirna rapidez e garantis para t, ansporte de sues rnerc84Ihl'in

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Faça seu pedido por carta ou telegrama e r>"Igue
sômente quando receber.

Estado

N. 14 o-s 200.00
Sui6lo com pulnira de

mQterial pla.Hco
MontQd� em 4 rubis

Marca Valvy e Fccarcs k
Caixa de niquei

Lagün« _. Santa Catarina - Brasil

--r
e ELE_CIA? i

,
.

I
I

------------�--�----------=-------�--�--,�--�=--

QllfJi :VE5Tm·S� COM �
PROCURE A

Dlfaia

f'VO (]dR-TE
Sub-Ii)wator Ind. 'Int.

Os Srs. E. ANDRIANI & ClA. LTDA., fabríeaates ,11M afuma
das telhas francesas marca ARANHA, têm o praser de comunicar
aos seus amigos e fregueses" que, dado os ótímós NIf!ItllÚld� al
cançados com o seu novo sistema de "qneimaçêo" - ,(n:iáior e

melhor produção com rednçâo de combustível) - acham-se ago
ra em condições de fornecer os 'seus lirodut'OS a partir de treeen

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

de

Rua F-dippe Schmídt 48.

fosiorosa·
Telas bronae . fosforosa (largura 91 crns),

malhas 6'] - 8@ -- 160 - 12D - 160 200.
Telas de seda .- Suissas -� largura 102 cms,

todas malhas.

Latão e galvanisado : -:- pronta entrega.

MARIO SCHAEFER·- Caixa Postal 5,756
T .:legrsmas .. MARIELY .. S. Paulo

;.

.1

Neqocio de
.. -

OCaSlaO.
1 elevaclol' WAYNE para au torncve ía

2 talhas poro 3 tonelado!ll
1 ma qu ino da lavar
Pro teloeiros. bolcões etc ...

Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

A EUf'REZA OO��
Avisa aos OO�,�ores i!le 'ÜitItllos já i!a�l!fftdos MI soIieM08

de UÔT'do com o� lei 11. 7.988 4I!IIà tem a�9 _s:mesmas

GAaSAS, para pronta entFe8R. - Pea maioNS �J.lt0l! d�-se
ao eeeritor central de Florial!Ói*llis _ R_ �tipe� (EalliGio
Amidhl Neto).

Pri�i-o para�'!I�f�i8
na Rua.Conselhei- SNRS.

ASSINANTES
Vendo um

ro Mafra.
Escritório Irnobiliario A. L I

Alves-Rua Deodoro, 35. Rec.Jamem imediata
mente qwalquer irre
gularidade na entrega
"de seus iorneee.

...._._ •• �_•• �••••••__ •••••_
•••••_ •••_ • .A•• _ •• _._ •• _ •••••_• ._ •• _.__•••_ •• __ ._ •• __•• ••••_. __ •••••••••••• _

................................. $ ••••

P6'L'a� !
� f�_4DodeIJ ,Mo n&sdIUll-

to de !IIllI HIàila" t

Mas, nio ,,-!8. q1Iie • lIl0lher

pTeesltl,te pura e sew. "f'mPOLI'IO'"

é uma MMl'" do' Clt�
Q'OFliXAS B RECLü!AÇõ:M
PRi;zADO LlUTOll: 'Se o que lla"

Irt;erea;a é, r� umIll proyld�mla
!j>lU'1I endireitar o que eatj'l"er errado ,,�

,u.::-a Que � f.a1ta uIG ae repita; e

MAO o esclnd&Io Que a lua�.
Í9\ll Q1Ia!_ poderi 'rir a ea_. eii!Ud.

raÃ_ , S�CÇAO 1lJ;CI,.UlAÇOllll'J.
de O ltSTADO. 'IUC o _ eerA �
r..m clemorl! ao ooabecimecto de ;SUtml

� <.lirdto, receÍ>eooo ,.. '-. Wll2> l�t"u:: .

� do r",,�u.do. e� em ruz= "'.'

_ • ..Iam ,t'lbHeedoo sem II n:m.

� .. i� --.fl;.

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

Ordenado de
CR$ 2.500,000 mensses

Pessôas capazes podem obter co

iocaçã'O para trabalhar Desta Capital
lU nas seguintes cidades:

ltajaí - Joinville - Porto União
- Lajes - l.Ai.guua e Blumenau.

O serviço inclue ptlqUenas viagens
,m torno das cidades citadas. O cn.to .,.... Pretial, efet'eoe
Cartas 'do próprio punho, si pos- afNll seu IIIM".S G JIle1k.r pla�
ive! acompanhando fotognrl'ia, para RIJ, 1M m.am- sorteio, per Cti 5,00

:.::%.. Postal nO. 5 - Florianópolis. I mensais.
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Santiago, 6 (D. P.) - Um pequeno motor "cosmico" deverá ser iR�torna hoje ao Rio do ti1ul, o

posto á prova ainda este mes, assistindo a 'exihição o presidente Gon- sr. Wenceslau Boriní, operoso pre

zalez Videla, O inventor, o fisico Rodolfo TrulPp Malaséhka, declarou feito daquela comuna.

que 'seu motor é "fruto de 22. anos de investigações" e permite cap- Em sua estada nesta capital, s.

tar as ondas cosrmcas que, aplicadas a um elemento mecanico, produz s.vteve opor-tunidade de entrevia

força motriz. Malschka afirma que seu motor .poderá move!' desde um Lar-se com. o sr. Governador de

simples relogio até um avião gigantesco. Estado, junto a quem tratou de
----.-----------.----------------<1 altos interesses da sua administra

ção.
Em companhia do sr. Wenceslau

Bor ini, viajará o sr. Aymoré Rous

seng, secretário da Prefeitura.

Seria inútil encarecermos 't1Q'll
.

Nesse volumo, que será um pre->
a, imporlancia da aviação em nosso cioso documentár-io do nosso pro--
país, onde êsse sistema ríe cornuni- gresso em aviação, Iigur-ará tudo.
ções e transportes rápidos repre- quanto se ha en Lre nós realizado.
senta a solução ideal para a imen- pr iuoipalmente devido ao papel de�
eirlade elo nosso terr-itório. sempenhado pelos aérc-clubes.
'Por isto tudo quanto se relar io- Falando-nos a respeito, os nossos

�,�T nar a ela nos merece logo simpút.i- visitantes tíveram oportunidade ct€

?-� rcy r�evf.�§ co inl.erêsse. pois difundir O pro- enaltecer, a esse respeito, a o>brlll!,

Esteve em Flor-ianópolis, o sr. gresso da aeronáutica é falar de: realizada pelo Major Asteróide

Ac..,- Neves, redator de "A Noticia' própr-io progresso tio Brasil. Arantes ,o grande pioneiro da avia-

de' Joinvile, e locutor da radie-di- Por ironia do destino ou dos ho- Cão ci.vil em Santa Oatai-ina, e cujo,

íusora daquela cidade.
mens .o Brasil que deu ao muud: entusiasmo �,; tem desdobrado em

Gratos pelo anraco de despedida o imortal Santos Dumond depois iniciativa de marcada eficiência.

que nos trouxe.
de Ler glorificado Bartolomeu de não sómente na capital, como

'

no

Os be Ô �t;" B"
B

I
Gusmão, não acompanhou o inven- Interior iN Estado .

. 'OS ,n� I a I�nns nn . r��1 �() de seus fi]ljlOS com aquele en-
.
É um exemplo que ,dev,e.ser .imi-

T'
,

\fi � g li n u U IN q} I '!lI" 'Ui fi m nnri n10 LL:;l,a�;:o e e�orço que sena .le j:a:do� 'Dor que pe_,ssQas
de ídealdsme-

Ninguém de nós tem dúvída estudiosos da nossa realidade nu- 11 ii!l nr e. pU ilg
csp C! "I.. .

e de; cornpreensao daquele
.

nosso

quanto á sorte que n�s estava re-I cional en�mi'll:haTam ao Congres- New York, 6 (A. N,) _ O corpo "E,st.ar;n.os, em Len:�),o, porem,
. ,de COl1�t;rrâneo, ,ú de q.ue precisa

"

o

servada, se as potêncíar, do eixo; so, um projeto de leí considerando de guardas costas informou que o ,epara� G, erro e :�"'o ..co:_J-segm.I e.- B!a�I1, para cónse�u�� _para, a avia

vence�s'em a guerra. I caduca a medida de apreensão da. navio mercante honduranho Eve-
mos ?lsper_:sando a. av iaçao ClV.Il çao:, o lugar que II1,e 1ro;ITPcte na-

R.�gI!illenS escra_vol' ratas PIH' exce-] queles bens, af'irn de garantirem! ragra, de Lrês mil e setecentas e ut;1� atenção mais sincer-a ,e mais ,englen?�em, do nosso JlI ogr�sso: ,

l;êJ?'lCla, . !l sua vingança e o. seu as despesas da guerra. duas toneladas, enviou mensagem e,flCI�nt�.. ,',
Continuarido c.m. sua agrndável

õdio camam sõbrs nós com lodo o
j ,\ aprovação desse 'pro] t ser' di f

A •

di d
No" últimos anos muito nos te- palestra, os srs. SIlVIO Fernandes e:

.., . . . 'i"
, ·60 .

!'lIra 10 oruca pe ln o socorro no mos salientad e's lnrt'c I '

.

J ú d AI 'd J t 't'
.• uro,r sangllln�rIO de ql!(' deram: de indisc.utivel alcance para a nos-' AtlânLico Nort,e, e que um navio iI, ,0T'n "e ,J u, aI { ,OS .

e mm, a r:, n�s l:anS-illII-,
mo-sira nos palses conqUlst'ldos ne sa lavoura e ainda terá mé ·tol '1 t' IlLldo Ic'\a a me. que mms fmemOS!Iam a agradav,el Implessao que

I
,..

'L a-
- c, o 'rI ca-nU'l.,cnse encon ra-se na sua pro- 'llal'a o fllLuro t d' ·t Aé. CI' b .

os �eus 'e�ercltos. DIante dess'&s de faei.litar as negocAacõ'Üs para ximidades, pronto prestar auxilias. I' ",' "
, '. "

,I rou�eram a, V;SI a ao 1'0"" UI €

c,?nsl�cracoes que ab?olutamente trazer ao Brasil, a imigraçãõ' ita-! O Comandnle do EVel'J,gnl l)OUeo,' Me,le_ce-no";, " �or IstO" c�peCIa;11 de San�a CaLarl'll'U.
.

Ilno ';0.0 fruta de fantaSIa reLca1a,m liana eUJ'o ,es'pirI"o de latI'vI'd'ade d ':!
.

',. " �Jmj)dLJa, a .,11"S,10 que tlouxe a l DepoIS de se enLr,evlsLar.em COTh1;

f' I
.

,. . v " ,"
• eipOlS (a mela nOhe lllTOrm ou I FI

.

i
.

r' � '" S'l" 'P",' .."'" 'd d E l' d

dle ment/e o qdue n:os terIa ac.onLl,c,l- !l1l:ilO se 'c_onfirma com o nosso,

(Ique
seu navio es,tava sendo' !3ub-

j n'1��Jesn�P1o�é �te �r,�l�i�l�l�r c�j; {\,�. lio�e��a 01'
I � <,s [I. o, ama-'

.

o tHO -caso- e sall'mos derr'}wdos f? cUJa capamdade de assimilação É metido a fOI-te prf.>ss,ão pelos gelos ;.' ..", 'R 'd�' ;:-' . t "',
II 1

'. l?r? e ! ,em 'de e�d peréc.o'rr,elr bOi.
JUs o que teIlhamo,s nossos ressen- quusi c.e'l11 por cento. .·t d d 'T '. d' n

'

)
\ I�Iua a llossa - e d"ao OH cm, l e- mmllOlplOs serv1' o::, ,e ao ro-,c u �"

tim,entos e nã-o sejamos inclinados'
. nec.essl an o e aUXI 10 -Ilue lutO.

) glsi!mmOs.
com p.razel'. ,q tra.balho que vão realizar_ é

a esquecer os ultrajes jogadas á

,CRUZ '"
.o� elIstmlos vlsJ�anles e noSsoS índ�sl'lutrvelmente de

,grande Ülpor--

nossa pátria e �em o s&ngue der-
"

. d.utres colega� de Ht;prel:sa ,enco�· tUllld�de e. u�mdade � por isto n�ü<
rhtma.cJo pelos nossos patrícios ví- " ,,'

1.1 all1-�e em ,Santa La tarllla par a ]'hes faltara o deCIdido apoJO naa

timas inocentes do ambicio,nlsmo • _ •
.

uma coleia f!:' dados sobre o de- só dos pO'deres públicos como do

totalitário. �er-a realmen�e .um ,grande aCOffl- JíJiV'em pianis,ta Mario M:ori-lz. s,cm'olyimcnt.o aeronáutico em noS- comércio- e indúslri.a.

O faLo é que a guerra findou el tec.Im,ento ,�rtJstwo, o· es,petáiculo O �ema em, que se desenvolv,eml �o 'EsCada, �fim �� COml)l�la�'en� Oi Agradecendo a visita com qu,e'

cQm ela devem findar os ódios. I
com Cl1te o Leatro do Estudante .se os Lres atos, e de uma suavi'dade volume do 'Brasll Ael'Onautlco a nos honraram, fazemos votos de

Foi ,precisamente contra o ódio,
anrp,�'ontará á nossa eulta platéIa ,encantadora, com eena.s de extra- ser brev,emente Impresso ,e a.bran- pleno êxito em sua jO-l'nada a-erQ

__ o ódio elas raças o ódio da po-
t na Semana Santa, com a peça reH- ordinário ei[,eito ar7'istico, próprias g,endo os tl'es Estados sulinos: R náutica.

lfLí-ca, o ódio das i:deologias _ foi 1;'108a "A_ -C!HUZ _DO A�OR". para corresponder aos senLimenLos G. do Sul, Sant.a Ca-tarina e Paraná.

contra todo sess,es ódios que nós D�.sem:per:J.)arao br_IlIhantemellte 'do povo na ,Semana Santa.
-------------.------------------

lutamos, por.que o ódio é o ca-ti- p.apelstna llltderpretaca,ot do em?- Os ensaios 'estão pross'eguindc O p"'E i�,G'.�O,'" ELH,O'.veiro, e a f.raternida:de universal é
ClOnan e eTl1'e o, as Sl'lo as. T-erezl- ativos e com promissor el1'tusiasm.o � t;;

a liberdade. '
nha W,endhausen - p'l'otagonista, prc.yc,ndo-se que "A CRUZ DO

"Ni'io

,J.l,C,,';l'emos, portanto, farer -, �.�l:ll�h �V�ndhau�e� e Iv-ete Ge-I AJI\W!R" aL�airá u,ma
frequên{)Ía 1'a Ja-mais ,permitiremos 'que a l,an- Vivem eles, com seus nomes por-

agoi'a, .1us.tamente aquilo contra o ::.�e. 1., � o", Jov.ens NIlsOI� Goulart r-amente vlsta. dcil'a \'ermelha da foice e do mul'-. tentosos, a encherem as coluna-s

qual ldf!mOS, isto é, .não devemos h.llt?.n _-,opes, .Nllton P·er,eIra e_ Dar- A peça será repr-esenta-da quarta- telo v�nha. pa.nej�r eH? terras que o I dos pr.incipais orgãos de imprensa

imitar Oi: nossos inimigos em seus
Cl ,Silva. Muslca sob a dweçao do ,e quinta f.eira santa.

•

GruzeIro {Ia Sul Ilumllla e o,nde a' braSIleIra, <:onclamando o Povo a

'erros. Devemos, pelo contrário -en-

T
Bandeira. "erde-amarelo-estrelacIo desol'dem e a .tomarem ,decisões

lSi11ar-1hes que ,no respeito e n� 60- raidor d Pt'" Ire111111a orguihosa de seu Passado contra o Governo!

lidari,e.clade está a paz e a harmo-

.

..:. '.
' ,a· a rIa e Presente, cunvÍcta de seu :F'uLu- Eles .querem nos impor uma dou-

nia de t.odns, para que ?tes tafu-
. �IO, 6 (A. N.) _ O auditor da terceira auditoria recebeu 'Im:l d"-

1'o! trina que é um veI'd&deiro e inso-

J)6m se 'convençam do absurdo dos t·
c c Temo.s sentido os ,efeitos lnaléfj- í'ismavel antagonismo 1'ilosofico e

nacjonalismos-'�êxallados e dos s......
nunc�a c,on �a _o 'Üx-capltão Tulio Regis Na'scimento, pelo crime ,-]e cos .das manifestacões douLrináriàs históric.o ás conquistas liberais

.,... tralçaG a p�trJa, apresentada p,elo promotor Paulo Whitacker. F-oi
"

Inhos imperialist.as. marcado o d d t
extremis'las, essa campanha' si8te- levadas a bom têrmo pelos nossos'

.cont.inuamos
'

a pensar que a
la nove o corren e para o sorteio do c'onselho de JusLi(,,�a, mática e violenta, por parte dós, martires·e heróis l1acionais!

maioria do, povo italiano estava
comunista;} indígenas, que visa im-I' Ent.retanto sobra-nos uma soma

com Mussolini e que, se vitoriosa plantal' a- perturbação cm todo OI
bem .consideraI ue energias ca.pa-

fosse a Itália, todos eles sentiriam Y. S. deseja ooope�r M grande obra sC*ial de r�une.ra"oo
Paiz. zes para evitar-mos. a derrocada

orgu,l,ho 'em ,proclamar' que o Brasil
.... v De l1a muito que o nosso Po..vo I dos elevados principias religiosos e

era agora uma possessão, italiana.
dos mendigos" ApresenUi Bua idéia ou ofereça seus serviços, d-ei- vem sofrendo demasiadamenle com morais que orienüaram nossa for-

Nem ,esta convicção -deve ser le- x.ndo 6eu no0me na lista de Voluntár:ioce da .A�ão �ia.l Gatari- a ação demolidora desses falacio- mação como ?\ação que abriga. um

vwda em conta. nenBe. em poder desta. Ndação. s,os messias, que não trepidam ,em Povo Livre e ,Soberano! ,

As nossa's tradições nos ensinam
ma tal' na conqui,sta do cumprimen· As, nossas conquistas sociais se

a .amizade, o 'esquecimento.
to das ordens ,emanada-s {]e Mos'cou, ,processaram sem cris'es de violên-

Foi assim que 'procedemos com o
Não será. possiv'el observar-mos cias e foram frnlo da natural evO-

Paraguai. 'S I' � � 'd � . sem repulsa, as tentativas que fa- lução ele sadia;8 doutrinas qu,e os

,Por isto é oportuno J.em(brar a' e o· com,emOra�IVO () Cen�eilarH} z'em para implanlarem no nosso nossos estadista.\> ditaram com sa-

conveni!ência de serem liberados I Brasil a.s suas doutrinas, que sob bedoria para. a soluçi'í.o dos pr-oble-

"SoJ�debnetneSs dnOosBsI�absdI.II·',tocso,nitgaelliaa,dn,ooSs drUe-_!,,' á,��ii.=� l.)t1�i" S'-:l, 'ª'�bo,q::>" �.\.,"�
Lodos os pontos ,de vista, são con',mas nacionais.

,

�� !"u,,,, �Ii. V.:J� ll'árias aos nos;;os anceios e estãoi Eis porque saberemos viver as·

raEntses a b�nerra. t
. I, Pretendendo o Departamento dos,légrafos não dispõe de recursos, em

em desacordo com o nosso Passa-I horas do pr'esente, sempre vigilan-

, es '" s r'epresen am, mega- . ,. I
do de Nação· que se tem conservado! tes, para que e-stejamos prontus ,ao

velmente, parte da nossa econ'omia I CorreIOS e 1 elegrafos, render ho-! lIeu orçamento, para ocorrer ao den lro do lema d,e sua gloriosa e � nos colocarmos como barreira in-

c. a impossibili<!aId,e de ser,em mo-I menagem por ocasião da passageml pagamento de premios. im'ida Bandeira - Ordem e Pro-! transponivel á expansão dessas

vImentados nao causa prejuizos, d,o centenário do nascimento de A-cha-se afixado na Portaria da grosso! I,dout.rinas perniciosas, que buscam

apenaps a-�sd' resI?ectivos proPTieVá-1i Rui Barbosa, resolveu abrir uml Diretoria Regional dos Correios e
Nas exoticas ideologias importa·, deturpar o sentido exato das Artes'

nos. repl.l!cam o nosso progllesso, .,.'
das ;(Ie .al,ém mar, clesLinadas a ilu-' e das Letras, com a criação ele uma

Foi ponque assim pensaram que,
concurso de desenhos alUSIVOS ao Telegrafos desta CIdade; 0..... -€drta1 dir o nosso Povo, de indole des- arte que denominaram modern'a.

I vulto e a obra daquele grande juris- para o referido concurso, aberto 'em pre\;'eni,da e em grande pal'te des· sem base e v,erda.deiramimLe utópi-.

I
ta para confecção de um sêlo pos- todo o território nacional, durante c.onbecendo os verda,deiros ob,ieli- c�, sob pena de vermos a nossa Na-'

vos cl-e tal imigração de ideias 1'es- çao sucumbir fl'enle as ammcõeE
tal, comemorativo àquele aconteci-, 120 dias, a contar do dia 1° do cor- salta, sem duvida, o impaLriolismo imperialist.as emanadas das concep-

boril mento. I rente mes. . de certos agilado'l',es da opinião ções antagônicas aos no'ssos s'enti

pro- A contribuição aa artista premia-l ------------�-- púlblica. os' impC'nitentes demofi- mentos e ao nos'so grande ideal -

do que terá dessa forma o seu no_!T _

dores da consc.iência nacional, vol- a conservação do Brasil livre ! !

me ligado à. ll'Omenagen.l a. ser pr.es-I .m. rEnO nauchJ� ta<dos, com insi-stênc.ia, a conseguir Desse messianismo enganado-r e

_

I
� � nossa abjuração completa a um I' perv,erso vamos 1108 defender, evi-

tada a tao Ilustre braSIleIro, sera a Rio, G (A. N,) - Estão chegan- Pass1lido que Lanto nos honra e

di_J
taudo que ele procure infiltrar na

I
aceitação do desenho, uma vez que do a esta capit�,I, grandes. can,e- 'gnificfJ, pela 'grandeza de sua Hls· massa brasileira o virus do desa

o Departamento dos Correios e Te- gamentos de farlllha de tl'l'go na- tória e J)elos exemplos ele nossos mar ao nosso glorioso Passado, pa
_______________ cionaI, proce.d-entes do Rio Gran- antepassados! '. (Conch..1e na pi3gin2 3) .

de do Sul. Pelo vapor "Atlântico",
pr.ocedente de Pôrto Alegre, de
semharca'ram 3.500 sacas do trigo
gaúcho. Notida�s,e que a safra
gaúcha atingirá a cerca ,de 174.000
toneladas de trigo.

.

Invento revolucionario

ClíIa.i_ 0Ma.....a
NC>'1'UIi.M.

Das � � 22 OO.lWl, eIIBl

ma� a l'U'SO de ablUimdo
fissiMmi

Roo Aro� P-ai'Y& i7

Espertalbões
na policia

Rio, 6 (A. N.) A Policia
prendeu três 'espettal'hões: Teodo
ro Andrade, Antônio Salvador e

Harold,o Mora'es que passavam no
las ele vinte cruzeiros adulteradas
para dllz,entos. Os malandros con
fessa,ram a p,)iicia que cO'l1pl'avan
as notas aduJteradas de um indi
vi,duo na Praça Mall;'t pelo preço
de trinta cruzeiros cada uma.

Poro. os �8IH'C!>8 de fino
polador t"'Ofé Otto ti

�em PQi'·

\Ven�eslall Borini

Esperado no Rio
Rio, 6 (A. N.) - Está sendo ,es

,perado hoje aqui o sr. Carlos Lill
demberg, governador do Espírito
Santo, o qual deverá aguardar aqui
o regresso do Presidente Dutra
que s,e encontra no Maranhão,

'

J

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

fRIEIRASIE 5 P , I\l H A S f E T CJíi��.:..._or .,-=-..-::::..;;:,_;1 ._

l

o desenvolvjmenlo da fteronau:tírl
Em Florianópolis. os representantes

do «Brasil Aeronantic1})}

Este cantin,ho, mo'desto e despreteneloso, tem provocado
manche{.es ma'duramente eraniadas e artigos Be fundo extrai

.

dos a forcep" do ama.go do me].]lor roido udenista loca!.'
Há dias, o Diál'io' entendeu de,/j'azeT bli t.z-kl'ieg contra o

Prefeito de Bom-:Reliro. A oJensiva era estulla e infantIl,
com denúncias as mais gllzadas,. como a do sr. Al'n'J j"leyer ter
se ausenta·do <CIo município '·POI' prudência, em face de um sur

to de fe'br,e tifoíde. No Jundo, o jornal visava à manulençãG
<CIo entusiasmo pa'rti-dário, em tôrno do chefe udenista bon-,

reU'reme, já exausta de pagar a ,eleição que perdeu.
IDi'ssemos da'qui, então, que se aquela campanha ines.cru

pulosa persistisse, inic.iariamo,s outras, contra certos prefei
tos, que nada tem fei,to. Ontem, o apalhaçadü ór,gão veio ra

lando em intervenção no Aral'a'nguá e em Joinvile! Falou em

esbulho, em denÚ.ncia à Nação, nos casos ,do Piauí c de Goiaz

elc" etc.
Boniii...to! Querem ser vítimas? Pois não tem?

Isto aqui não pode ser comparado a Goiaz ou ao .PiaUÍ.

O govêrno catarinense não é udenista. ;,\ão c0nl'ul1flam e

conservem a mão... A êsse respeito não queremos acórdo!

Gnilhe1'1ne Tal.
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