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'NA GR��DE REUNIÃO DE HOJE, DO P. S. D., AVULTA EM ,L�PORTANCIA A PACIFICAÇAO POLíTl����:tm.�R�A
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TECIMENTO POLíTICO DO ANO, ATÉ AGORA. .' r:;i ,� ;i

ft independencia:' da 1�6i�
HOMA 10 (DP) - A Itália está procurando obter'�péFhl1ssãci' de

adminisü'a� sua antiga colonia da Libia e preparando esta região pa-
.., ra a independência. ° ministro das relações exteriores' anunciou que

o embaixador italiano em Londres, Duque Tommaso Gallarati Schott,
f.ez o pedido oficial num memorandum à comissão de representantes
do mino do Exterior dos quatro grandes sobr-e as colónias italianas. O
memorandum sugere ao conselho das nações exteriores anunciou que
conceda á Itália direito de administr-ar a Libía até que ela adquira
sua 'independência.
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'Rio, 10 (.\. N.) _ .. Segundo de·

clar-açf}es do pl'esid'0n�e do Sincl4-
cato. dos Tra1balhadores 113. indús
b'ia joalher'ia d'o RiO, a situaç,ii.c
d�fici! em que s-e encontram é eau:
�a>da pelo conlr1lJbando de JOJaf
r,ealiza.d-à quase acintosamente
Dessa �maneil'.a, os industriais dE'
joalheria -desinter,essaram-::;e, para
liZ3nclo as aLividades. O l\1:inslN:
do '1'Nllba'1ho prometeu solidta,r pro·
vi<.j,ências ao minis-trü <b Fazenda
para sanar a anol'ma!i.clade e o

c:aso da Guatemala OabL1SO
do contru'bando de joias.

\VASIUNGTON, 10 (U. P.) .- A Mesa Diretor:-t---4a UnilLO Paname- § princjpil is
ricana nomeou uma comi�são de' qllatro nações - Estados TTrtitios,
Bolivia, Brasil e HaitI -c. para estudar o protesto da Guatemala eon- prnb.emastra a atividade britânica em Beliza.

A comissão ap,res,entará relatório à União anLes da Conferüncia Rio, 10 (A. :\T.) - A reportagem
de Bogotá. que ú sr . .José AugusLo da UDN de·

verá ser eleito 'primeiro vice-pre
sidente Da câmara. Declara o mes

mo que. seu esquema par,ã os tl'a
balbos do Congresso já fo.i alprova'
do por seu partido que coloca 00·

mo prinCipais problema's a serem

decididos imediatamente pelo Con
gresso, as I.eis sôbre o petróleo
tl'ansportes e ref.orma baneária.

Confederação Rlral
Rio, 10 (A. >N.) - A f?ociedade

]';,aeional de Agricultura completuu r

V
· Ia II U

. II
o 5'10 aniversário e está atualmente I f!l6e."�&r� � ��Sal ti !:!i.H'il
empenhada na organização da con· \ll�U"Q>f' � �

.

<1ll W4:P�g"
.fied,�ração rural nac�onal, tendo r.?· MONTEVIDEU, 10 (U. P.) - ° Embaixa-dor do Era!';'l J - M _

• .. .... I Céld� agora a adesao dfl: federaç��· ()�do Soares, comunicou. oficialmente ao govêrno urugU;i�' q{Je � g�_
l1;ont;� f'.l� �re.l,r,.d�'!1t1�� n� ínU�riii'€la atftm�il!lil do? plantadores do BrasIl, oom �" ve.rn� ?o. sr. Walter �oblm do R. G. do Sul, ae-ei-tou o convite que lhe
�n.IMB ,g."'ihJ.fli:t U tliMht3� (4\l� !!Jcl.íl �ItHJ ... gl UmnHi1 fIlIadas. fOI dmgldo pelo preSIdente Berres, para visitar esta capital, devendo

BERKELEY, Caljfornia, 10 (li. P.) -

.A'; poderosas partfcula,3
f �..

aquI chegar a 12 do con,ente em companhia de SLla família.
atômicas denOlpinadas n:e?ônios, ,as quais pod.erão l-�var a eiênclu a linCIOnaOl
novos e grandIOSOS don11nlOs da energIa atônl1ca esíao sendo prorlu-·

- .

�--.-----��-_.�........

Z!9as .em laboratório pelo gigante"co cielotron Da Universidade da Ca- "llpa� i'lm,Qn4elnorm3. "---'�Jul. ''..d'UJ.I
_

° cientista bI'asilerl'o,. dr .. C,. M. G. Lattes? da Universidade de I Rio,
....

10 (A. N.) - Segundo um
Sao Paulo, fOI um dos dOIS ClentIstas que realIzaram o trabalho.

I
órgão caTinca funcionam no EstarIo

,

° dr. Lattes, que conta apenas 23 anos de idade, é um dos mais de Minas treze coléO'ios secun'lá
Jove!ls cienlist:�s dedicados. a pesquisas atômicas. Educado na l:nl- rios de p;oj}l'ierlarle d� goY�rno e3-

y.el'SI.dade de. Sao .Paulo, �omj}letou seus e8tud�s I!a Inglaterra, rrab'l- ["'dual., ilegalment.e, com c onh"êil·
J.Ilando em pesqUIsas, eUJ2s descobertas cont.nbmram para o dc'�ell" eia.da Diretoria de ensino sprllll-
;\'oh lmento do ciclútron.

. .
dál'io do ministério da Edllcaçftn.

Suicidou .. se o ex-ministra
Praga, 10 (U. P.) - As autorí

dades do minisbs.::'to das relações
exier-iores dizem que o. ex-ministro
do exterior Jan Masaryck, suici
.(}D1H:iC esta manhã, atirando-se de
uma janela do. segundo andar do
Mini"t.ério.

Praga, 10 (U. p.) - As autorida
des do ministér-io confirmam que
o fillho do primeiro presidente da
'Ichecoslováquia poa fim á vida
exatamente 15 dilas depois do gol
pe comunista, com o qual êle re

tornaria ao seu posto como um dos

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

ft 'grande
RIO, 10 - Os meios políticos aauardani com a 'maior eepetatiua

.(1 reunião de amanhã conjunta do Diretoria Nacional e bancada." do
PSD, para. traçar a linha. do partido, na situação política. Anuncia-se
que o S1'. Melo Viana dissidente do PSD de Minas comparecerá a essa reu
nião. O fato é encarado como o regresso do PSD ortodoxo.

._-"�''''- -- .

No Rio O Vice-Presid,ente

ft_

de hoje

eslava em estaçãoRIO, 10 (A. N.)· - Regressou de Friburgo onde
de repouso, o SI'. Nerêu Ramos.

Falando á imprensa disse que será articulado
mente De pacificação do PSD em todo o Brasil,

um grande movi ..

os
RECIFE, 10 (A. N.) - ° Conselho Permanente de Justiça do

Exércíto, recebeu a denúncia do promotor da Begião, dr. Eraldo GIll.'i·
l'OS Lei le, -e decretou 1Í-- :prisfio pl'eventlvcl dns. seguiryt.,',:, rlE'mmei'fl(\os.
corno implicado:,: na ir�(!endio do .0aartd it.ilifar em ,fo(Í;; F"'�',i;i; ,

V[11d8HH1}> 1Yn'Ti!S Cost,!,!. ,e :·df'l:'" ;}�.>{j� (·,'eg.51';ó, ,ri \� ,,1':1., ,7'[";' .;-,
l;'é1,"ias OlIveirA. ,\(;(;ál<'�O (;1"1-1!; AIVill'O 1'H\(\rn. '

RIO, 10 (A. N.) -- Segundo Cf'rtos circulos politieos em virtL1do
do fracasso dos entendimentos Pê,l'a a fusãu ela dissidcncia do PSD
-com a UDN mineira vai ser àesen\'olviçlo e�forços no sentido da paci
ficação PSD, ele Minas. A eomissão executiva desse partido em Mina's,
mostra-se disposta a r,eepbeI' a oolaboração dos dissidentes, acentuan
do os circulo.s polfticos que à E'..,�cll-tivà pessedista não fez nuncà Cl'í-

\ t.icas á dissidenci,a.

Coofirmadolo ro pimento
s. PAULO, 10 (A. N.) - Um dlário local divulga detalhe:; dos

acontecimelI1to elo sr. Noveli Júnior eom o governador Ade.rnar, o

·qual é, assim, ,confirrnado. As informações foram prestadas pelus 51'3.

Plínieo Cayalcanti ,e Lincoln Felicia;rw, ao afirmarem qUe o assunto
ficou resolvido num almõço realizado ,em Friburgo e do qual pa['ti
ciparam além do vioe-governador, os srs. Nerêu Ramos, vice-presiden·
te da República; Acúrcio TÕl'rE.'s, Ivo de Aquino e outros prócl?re
pe,\'sedist.as. Após esse almoço, o sr. Noveli Júnior dirigiu-se pa.rá
.PeLrópolis, onde ,redigiu a carta traçando aii diretrizes do Movimento
Renovador. Anteriormente, o vice-governador teri'ct t.entado dsmovef
() sr. Ademar de Ban'os de realizar o c.ongresso Rural, s,endD a intrnn
�igência do governador pauli'sLa uma das causas do rompimento.

Excluidos di administração
SANTIAGO DO CHILE, 10 (U. P.) - ° gabinete aprovou um de

Cl'eto que afasta de· postos no funcionalismo todos os comunistfH.
Revela-se, oficialmente, que O govêrno também está estudal!do

uma lei que virtualmente põe na ilegalidade o Partido Comunista.
tornando inelegíveis para cargos públicos membros de qualquer "pal'
tido ou associação internacional", cujas doutrinas. contrariem "a "or
dem social, o regime constitucional e legal ou a segurança do Estado".

asaryk
poucos 'não comunistas no gabine
te. Masaryck contava sessenta e um

anos de iidade.
Praga, 10 (U. P.) - ° ultime

aparecimento em público de ·Ma�n "

ryck foi domingo, na praça de sua

velha cidade. Compareceu êle ás
comemorações do noventa e oilo
aniversário do nascimento' 110 seu RIO, iO (A. N.) � O' ministro do Trabalho promoveu uma nova.

fal-eci-do pai e o trigéssimo aníver- reunião com líderes sindicais, no 14.0 andar do Mínístér io.
sário .da batalha na qual os tche- Inicialmente, entregou aos diver-sos presidentes de stndicatos, cõ

cos ·e russos lutaram lado a la/lo .• pias De atos e de cartas, de providências tornadas com respeito a re

As fot.ogr3Jfias tiradas nesta cosíão clamação e pedidos, apresentados no decorrer da última reunião.
'

mostr-am-no cansado, abatido e A 'seguir, abordou ,a questão da regulamentação do,') dispositivos
preocupado. constitucionais dos direitos trahathístas, salientando que sóbre o assun-

Praga, 10 (U. P.) - Võorpo ,de t� _os comunistas. estão te?e_ndo intrigas e. �I'am�s envenenando o cs

M,a'saryck, ex-ministro do ext.er ior pl�·ItO dos operácios. Partícípou que o. Ministério do 'I'raha.lho .suca
e ,filho do pr-imeiro presidente da mínhou, n? devido tempo, �s ante-projetos, Lrabalh9s 0 esolarecimen

'I'ohecosIováqu i a foi ene-ontradc. tos ao Legislativo, Segundo ínrormou, ainda a questão áo descanso se

por volta das oi,t� ho�as -da .man}lã mana! remu?erado, por exemplo, em a'bri� prqxÍl._!lO, possivelmente.
no pátio do mínistério onde �le'. estará Sol�cIO�adQ no Senad_O. Essas questões, estão, pois, agora na

suicidou-se atirando-se de uma ]'a- dependênCIa dds câmaras legJ.slaLlvas-.
nela. Depois de encontrado o cor-

po roí imediatamente removido. O�
vísinhos disseram que as luzes de

seus eseritóri,os astíveram acesa"

durante toda a noite. Masaryck
ocupava um pequeno apartamení c I

no palácio das Relações Exteriores
,Rna irmã única sobrevivente da

O
.,.__..�_. - � ...

familia ,l:Iia�F�ck, vi ve numa casa

.

'ld�p r"a,no"n �; 'I"'}" .1.� �C d� 1
perto dnpalácio Moresa. .;.:.JL.&.; hl'l�.!�.," ..."...ij,-I.";"'V,,�· �,,,,,

____� . ........,--__,.._-� I RIO, 10 (A. N.) .i: Os empregados da Lighf dirigiram um memo-

..,.., .. � �.. iii! • j'
. . J �'iàl á oUf!erillt!�nden?ia d!1.empl.'eS�, recla�nan�? 'e.ôiltr'tl. õ- d�!';(!DrÜO til}

')11 i Ji.f!4 '�]i tfõ.�' "'(I 41'< � 1I."'ií:.' " ·;n\.p,)�r ... zmr.!!('Il,';!, peü1-",:I() . .ERt.e () .tnblll.o rlf.l.o ?c.,a de,'c:D" Lf',-]O' " vis'f.o te.· .l·
Vil,. �_�.t,'\\.I•. �'<'II ,��.a .""�.\<.,,,,' ,

. ,u ,�

. siç!_o considerado inconstitucional pelo juiz da prin'w..ira "ara da f::..-
zenda pública.

------_ .•------ ..

Pronto o parecer
Rio, 10 (A. N.) - ° 'sr. Luiz Gal

lo,! ti, procurador g'eral, entregará
seu parec·e1' sôbre () preenchimento
das vagas amanhã. ° documento irá
dieet;amente ás mãos do r,e],ator
ministro' 1-libeiro Costa, dev,endo o

caso <>,er decidido pelo 'I1SE, na pró··
xima sema.na.·

ex ..prelado
ROMA, 10 (U. P.) r-r-« A polícia anunciou a prisão de Edoardo

Prettner Cippíco, de 42 anos de idade, ex-prelado a quem a Santa Sé

procurava desde. a semana passada, depois' que éle fugiu da prisão
sob palavra em que se encontrava, no Vaticano,

A polícia italiana, suíça e do Vaticano, tem estado ativamente

procurado Prettner desde sua fuga, a qual levou o Vaticano a denun
ciá-lo por vár-ías "fraudes e falsidades".

A ordem de ):lrisão centro êle foi expedida sábado a pedido do

advogado da abastada e proeminente família Cippico, de Trieste, com

a qual êle é aparentado.
A ordem de pr-isão contra êle foi expedida sábado a pedido do'

lhe foram confiadas durante a ocupação alemã.

o

----------------------------------------------�.--_.

o descanso remunerado

-i""""-_

Vio!!ntas explosles em Jejfusalem
JERUSALEM, 10 (UP) - Pouco depOis da meia no,ite de ontem

para hoje, duas violentas explosões abalaram o bairro virtualm'jnLe
des!3rto de Ka�am?n, na parte re.si�encial do sul desta capital. Seguíu
se mtensa fusrlana que durou maIS de mela hora. A policia informo!l
quc uma ou -duas casas, ,em que se achavam atiradbres- árabes ou ju
ue'lls, foram destruidas pela ,explosão. .

° bairrO' Katamon foi quasi iThteiramenLe evacuado por seus ha
bitantes, já ha dois meses, ·em v.i,rtude dos constantes choques a�e
alí se veri,ficavam entre árabes e judeus.

•

ft Conferencia �e Bogltá
WASHINGTON, 10 (NP) - ° sr. Wliamm P,awley embaixador

dos Estados Unidos no Brasil, deverá reto,rIJIar amanhã.'a,o Hio de Ja
neiro. Hoje, Pawl'ey conferenci,ou com o pr,esidente Truman. Sabe-se
que ambos diseutiram a .canferência de Bogotá. ° partido de Paw
ley indica que o Departamelllto de Estado terminou o trabalhO' ID3.is
importante sobre a conf,erência. '.

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

_ .........._.._ ..�_._....

Os empregadOS da «Tribuna Po.ular»
RIO, 10 (Ã. N.) - ° juiz Emílio, Pimentel, da sétima vara crimi

na� re§ponden ai? d,esembarga.dor Candido Lobo, vive pr,esidenté dO'
Trlbun'al de J·ustIça, informando-o sôbre o andamento do p,rocesso a
que r8'sp�ndem os empregados da. Tribuna Popular, o habeas corpus
por eles IU1p,etrado' 'S�b. o fundamento do que é, nulo o flag'ranLe la
vrado _pela o'rdem polItICa e social. ° habeas co.rpus deverá ser julga ..

do hOJe. Argumentam .os acusados que não SH caracterisa o flagrant.e
pelo fato de não terem sido presos empunhando armas .

'Dambém hoje será realisada a audiencia da inquerição das tes
temunhas de de,fesa dos acusados, que ainda não depuzerarn.

Serão lêYnU�sn�rGA�$.� U�IJ'
�

SAN!IAG:0, 10
.

CÜ. P.) --.: ° .jornal "La Nacl'on" informa que cell1

e"tr�ngeI.ros mdeseJavelS se,'ao brevemente expulsos do Chile, esLan.
do lllcl�.llclos er!tre eles o ... sabotador'es .\'icolos IvanoYich, rus�o, e

Josef! raDldovl�hy, r�mwno. que se acham presos inconmnicay('i�
na cllreÍllrw de lllvestlgações.

.

dll rJiileU übl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I
TUDO TEM SEo FIM

----.---.-.------------------ Tudo tem seu fim ... -e nós·também.
A morte é uma. coisa tão comum como .3. vida, mas a gente nunca

�- "_ ._-_ ..�. ��.��,�.

Dor ".d I se acostuma com ele; nem pode, mesmo, acostumar-se.

1.'. "". reTADO
II ,ar!o 9dlS enlnre"l. E a �it!1ação ainda é' pior quando o mo�to :eya um chefe de famí-

V Ji.�
P lia que vrvra só do seu trabalho ,e deixa a Iamília sem l'eCUl"SOS.

�I!l� rRif��lii�rê�� I Infelizmente, nem todos nós podemos Ir asumulando alguma coi-

,� � e O&llWl .to ma JoI8 (jU.... UUJiJ 'li df� . iiithJ sa 1JlU'a deixar para os nossos. .

:1,
llIIII .. 5 l:>lDGUNDA-FElmA Mas em todo caso, quando a gente trabalha na indústria, a con-

Dlretot"l m.�S A. R.�M0S Exp;gssQ São Oístévão - Laguna trflruícãu nara o Instituto já dá tranqülidade.
� 7 horas. �

ft� • 111MB. ie horas. O Instituto ajuda a família do associado depois da morte dêle.

l S_ Auto-Viação I�ajai - Itaja1 - 15 lIJo· O "AUXíLlO-FUNER.A.L" - UM BENEFíCIO SEMPRE NECESSARIO

��""'--l.'.'...� � da

I
Expresso Brusquenee - Brusque - Primeiro, paga ou ajuJ aa pagar ns despesas do enterro e com

SNrlIC"
.

'I,
ras�presso Br..l9q\ltlnso - Nova 'l\renúl isso á alivia bastante. . r'\��.
- 116,30 horas" }'j.sse henef'tcio se chama- "auxílio-funeral" e pode ser até de 500

I I:"

I
- ��!!�Q CRltarlnense - JoIDv!ll1. cruzeiros, .' - � ASS�NANTES

li �-El te�.: O "aux íl lo-Iuneral" . pago à

ve.ssola
que tes as .despesas com o

cn-l �..
,

�.. I!.Q.'klPB�I·� sn.-n Al1to-Vj� Ga>tarl.ne'f'J..'<e -- et.a1dllll têrro e 'Ü pagumento é muito rãpido ; se a pessoa levar a certidão de! Reclamem imeâiete-

i�,...
- 5 h�s. ! " .

, ....iIIIlPl'�:

I
Rodavi§Ma�:Br.ari - Põrto � óbito do associado, a Caderneta de Contr ibuiç es dele c os recibos � mente qualquei·. iU8-

� A. S. LARA - 3 horas. das despesas bem em ordem, pode-se dizer que é só chegar ao Insti- ( tSularida.de na entre.'!a i:,'.
j ,lU Rlap:ido Sul-BIr!I.siI1eiN ._ J� -

t t b ! 6 IS !II

fl �ftI!1 €.;,:"e�<à@r Dsnsee, Ü - '" I ás 5 e 14 horas.
. U o e recAe �,Ip"E"'SA-O" � de seus iorneee. �.'.'.J\j aJldslI' i iJlERÇA-FELRA n - OUTRO AUXíLIO MUITO úTIL v

* if� lI:il���l'M _- Ri. de Jo.e < Anto-Viação Catarinenee - PôI"tc ...u.. Depios o Instituto concede o benefício chamado "pensão". i
üUL GASAMAYOH gre - 6 horas. A pensão é pava aos parentes ou a. uma pessoa que o associado

.-"""""-�.""'=,..,.•.�-..,,"'.......�.�..,.....,--

� Auto-Viação Ca.tannenee - �
� �U ��Hí?C fie otSve� J1 - '_ 5 horas 'sustentava enquanto vivia.
� t1" amel2f Auto-Viação Camnn_e ..JlI;rl.Bvite 1 - Em primeiro luvar, tê direito à pensão a viúva e Oil .Iiluos

� � i}-�n - 8S4J Pa�l. - 6 horas. pequenos ou que não podem trabalhar.

1 ,ti :_Agth�;:E� Gna:rtnens«: � 2 - Caso o associado não tenha deixado viúva nem filhos peque-

i ASSINA1'�RA8 � Expresso SIlo Crist6'WlllP _ L3(ftIIIa - nos, a pensão é paga à mãe cu ao pai, se pstes viviam por COD La dê-

�.:.
Na C.pi.) 7 hOras.' le e se ·0 Dai não pode trabalhai'.

'íllI� • ,.......... illr$ §t_... �sa Glória· - � - '1* .'l -- Se I) associado já não tinha 0:5 puis e não rleixoll viúva llem
;,;. .�. :r. � 4

.

.,.... e ()�� h<liras. r'lb'
- ri' d

. -

�".3';ffia4iIl"""", 1...(", ,,"'........ E� J!4:'usq�oense _ Brm;que _

.

lOS. S'eUS ll'maos pequenos ou "O'CllLrS po ,em receber C\ pensa0, df:'S-

J �'l!I"7.'.)�tNl, ••••• ,Cr$ l�13 16 horllÍ!l. de, tam]J('m, que fôssem sustentados por êle.
� (�.!Jl!i. •••• ,..... CIi't ;\.>H;; k:to-Viaçl:le Itaja! - ltajal - 15 he· 4 -- (lnando não -tem êss,ps parentes, o associado pórico irrrlicRÍ'

Á.' 1Id'__8i'Q ��!ijl ••. _. c�!):, �.,ff:J> ra�pi-do Sul Bor!iBlleiro _ Jo1!nvile _ às uma pessoa qualquer para receber a pensão; se, 'por .exemplo, I) :1.'''0-

� N.JI). 'W�.·l�. . ,

15
e 14 boras. ciado tem uma companheira, ela póde ser indicada par::! recebe:' a

� �@ •••••••••• ��$1 l�,',i.tjJ�
.

Auto-Viaçá�U�1!:li:�!! _ �ba penc:ão; Tllas é p]'.rei�o sver'.pr!' que o- associado, ainda €m viria, UP0:,U'P
,; n..._.... ._. "".ft h por r;,�cri!o I) nome da pps�oa que êle quer que receba a pensão, qunl1-

1,
�lil,.l'. ., - •• " • 'i.,.... "''' .....0 - 5 ,ora6.

d 'I
.

.

�....�...._ ••.�';) '1I�. "", Auto·Viaçãô Cata-rinense Jomvne o e,> morN'l', e (\ preCISO, igualmenGe, que es"a. pessoa seja ,P.l.'í"ll-

" Il!..�"""-"''''' 'J"'" ",,'l',
_ 6 horas. Lada pelo as;;ociªdo.

:Ii �o aVfibls •. cre ft.�'" Auto-Viação Catarinense L8gtl'fta A pensão �Ó é pag'a a pessoas qu·e o as·wdado sust.entava; e é pl'e-

�
- R��rd:�:rBraslleiro __ Jomvile _ às ciso. t.ambém, que o associaria tivesse pagü pelo menos 12 conkilmi-

��.' ffo1!l'�riOll !IiG!!fUU� &,":IIl:\;;lr",�", 5 e 14 horruo;. ções ]Jllra O Institui o.
Exuresso Sá<l Cristovão - Laguna -

.. p.'ara c.a1cl�lar, mais ou menos., de quanto vai '8ler a p'énsão, pode-se
'" 7 l1oi·as.

.

I j t
..

I d éd d
1 6al � Dnõ!:'mil!. í'SMi"

E1qJl'eooo lli'usq.uense _ Brnsque _
o( lVlf Ir por ,res (J ore ena 'o m . 10 o associado; nãs já s.ahemos que

� �bUe3'do$, nb Qeri�� 18 horas. ·ord:enado médiO' é qauilo que o associado, vinha ganhando, um mês -.' ..•...................

i ��� AUIIIo-Viação Haja! - ltajat - }:lj .. pelos outl'üs. li A.iI.
.

. <II'

I i&. �FI}{;� n50 � NlIIiX;;ó!� raso
_ NcNl!I TreTJltO

Se o -assO'ciado estava ree·ebendo algum auxíl,io do Ius/duto quan- r r••lo nara (3et1lr�.
�m�" pelM e-l)n�(lJitOlll _ �S�o;;�t1eIlBe do morreu, basta dividir par dois a imporLância dêsse a·uxílio. P
õ\�itidos n08 It.nirt'lJ'8

.

Rod('Wiária Sul Bra>Si1 - P6r1Jo �e É PRECISO TER TUDO EM ORDEM
. Vendo um na :Rua;Conselhei-

aooiDa�MI .- 3 hora-s.
QUINTA-F'llJlRA . :t;lós já vimos que o pagamento do auxílio-funeral é pràticamente ro M;3fp.s.

""":..� ...,..-----.------.....,..

Auto-.Viação Ca1.ariaense il6rtD Imedlato. . Escrit:órÍo Imobiliario" A. L ..
·

Alegre - 6 horas. Mas cO'mo a pensã_O' a coisa já não póde ser Lão simples. Alves-_R'ua Deodoro, 35.

f�ir .•íf��9�...,!&l' dIlA nl!J.nt.i.A Auto·Viação Cq� C':!rttlie As pessoas que vao receber o <auxílio do Instituto quasi sempre

iii Ul'j'nU!�1i) iâj phGU _11
- A�Vr:-ção ea<tari.nense .Jo:tll'rile têm de provar que eram par'entes do morto. .

.... -" - - - - •.••..•...•....•• > ••

DURANTE () .. DlI Jf.AJII(lfI - 6..... .N?s todos sabemos. que. O parentesco .efi geral se prova. com!1S
Par.alt:eas !

TARÃO DE rLAM1'.lO AI5�_ Auto-� CatariJl.euse - Tt.Il�o certldoes do rcg:lstro CIvIl, Isto é, .do cartório onde .a gente !le.gisira � IeMlillhlas pélo Bascim.en.".·
- 6 �s.

Ca"I'i:n� _ L�
os nasClmentO',s 'e r-r.: mortes e. tI'ata dos papéis de casamento. te ele t.... 'Jóiae".1

TE FARMACIA.S
-

\Auto-Via� ... ç�= ..... ---
-, r-

,
."

_""'6,30- horas.. 'I J ÀS vêzes a.C0.nt;er.e,quei;l.lgu�m ,doemol'a a reoebe� uma
_

p(;)nsfin; MIw!. nh .� fjjIge o ll\4l11olF
- Rua Trajllll"

. , �ci?�:�so SOO Crlst<Jvllo - Lag>6.na -
: qu.asi sempre � porque falta ,algum pa;Jel gtte o Instituto nao llodf P"__te � paw.a • seIl ""PIIi6l"QU!fB�'

13 Sábade - FaruCloa 5am11t, Empl"êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2 I d-eL\:ar de pedIr. .. . _

.

Agostinho _ 1\. CoWltlheiro Mafra. e 7 1/2 lloras.
.

O ass'Ociado ,dev'e ter II?Ultc!: cUIdado com. IS.SO. Nua só como. asso- é DIIl<a eedlent.ta ... ·�rO"

14 D·· F" l"___ Expresso Brusquenae - Brusque -

ciadO' méliS 1 umbem como Cldadao, com.o brasüeIro, êle deve ter sem- •••••• •••• . - . - ..••.. .• • •••

omUlgt) - armaeJA .,...,,_ 16 horas . d' d
.. é' d t'd " "'a

,
. . Auto-Viaçlio ltaja.f _ ltajal _ 15 ... pre e,m '�r: em cO os os -seus papeIS e os pap IS e o as as pessoa" u<

�.g08tlllh() - R. Ccnselllare MatFa.
raso

. sua larmha.
2() Sábado - Farmácia� Rápido Sul Brasileiro - Joi!l'rile - àI

R C Ih
.. � f

5 e 14 horas.
- ua ..o'fllle tUO _a ra. Empresa Sul Oeste Ltda - Xape06 - (8

21 Domi.go - Farmácia Eaper1l... - 6 horas.

- Rua Comelhêiro Mafra.
26 (Sexta-feira) - �� ..

Fé - Rua Felipe Seb.m.lJ!.
27 - Sábado - Farmácia' - ]Á-

Informações

o Batalhão BalTiga-Verde
f(li constitnido de catarinenses
(lestemidos e o "Colégio Bar

riga·Verde", usará a mesma

bandeira.
- 7 haras.
AutQ-Viaç.l!o catarta_ee":"'" �Ao

- 6 horas.
Exp.resso São Cristovão - Las-

7 horas.
Expl'e9'Kl Brlulquense - Brw!IIE

14 horas.
Auto·V1açlio Itajal - :rtaja! - 18 ...

raso

Expreseo Bruequenee _ N_Q '!'rWlto
- 9,30 horas.
�pre9S0 Glória - LaguJIa - 6 !l12

e 7 1/2 l'lora:s.

E A ORDEM TEM DE COMEÇAR CEDO
PaJ'a poder ter os papéis' ·em ordem, é pr,eciso que a sit.uaoão do

associado e de todos tamDém esteja em ordem.
Pam isso' é preciso, antes de mais nada, casar no civil e registrar

os filhos.
A pensão é concedida à viúva do lassociado, mas s,e êle vivia com

um� mulher s·em ter casado no civil, ela não é sua viúva quando êl(\

morre, le isso vai dar muito· tra.balbO' a ela 'e ao Instituto quando ela

t.iver de receher o benefíc.io. Se fôssem casados, bastaria ela apresen
tár a oertidãO' de c-asamento, .a certidão de óbito do associado e a Ca

derneta de Contribuições dêle.
Os filhos do associado também têm dir,ei,to à pensão.
O meio mais fácil de provar que são filhos é a certidãO' de nas

cimento; ,e êles só podem tirar ,a certidão de nascimento se tiverem
sido r,egisLra:dos no cartório próprio. Quando não são filhos Legitimas,
a certidão só prova que são filhos do associado se '0 regisLro tiver

sido feito pelo próprio pai, ·isto é, pelo associad'o mesmo. E convém
não esquecer que o r.egistro dos filhos póde s,er f,eito 'em qualquer
tempo; assim, se o as�ociado tem filhos que ainda não estão regis
trados, êIe dev'e cuidar imediatamente do I1egistro dêles.

É MELHOR PREVENIR
Todos nós, sabemos 'muitO' bem que temos grancle nec(lssid�de' de

ter &empre ·em ordem'·e à mão os nossQs papéis e às papéis de todos
os da nossa família; temos necessidade e Lemos, obrigaçãoO. Em Lodo
caso, é sempre bom lembrar isso, porque nós já vimos que quando o

Instituto demora a pagar uma pensão, ,em geral é porqu,e falba alguma
cert'ídão muito necessária. ou porque há qualquer dúvida com 03 pa
péis.

O mai.s prático é o a.ss'Üci�O' ter sempre €m casa a certidã.o de
casamento, as certidões d·e nascimento dos filhos e as certidáJes de
óbi('o dos que tiverem morrido; isso é muito útil, 'em qualquer oca

sião, e quando um dia 'Ü associ,ado v.ier a falecer, não só terá deixado
para sua família a pensão do InstHuto, mas também já t'erá deixado
tudo pronto para os s,eus receberem o benefício.

. O NOME NÃO DEVE VARIAR
Outra cois'a que o associado deve observar é a questão do seu

nome. Há p,essoas meio descuidadas, que às vêzes usam um nome

às vêzes ou;tro 'e às vêzles, ainda, um te,rcei'l'o. Havia um carpinteir�
que 'era conhecido como José Maria P,ereira, que a'ssinav,a Jos·é Pe
reira ,e que tinha sido registra.do como José Maria da Silva Pereira.

Iss.o também costuma dar. confusõ,es ·e deve 'ler ·evitado.
Cada um de nós tem s€u nome, formado pelo :nome próprio e

pelo sobrenome; e cada um de nós deve usar s-empne o nome qUl'
tem, I�'em variar.

Mais adiante nós vamos v·er outras coisas que Ü' associado póde
,e deve fazer, noO seu próPIl,Ío interêsse, mas ,essa questão do r'egistro
civil e do nome é da., mais importantes.

Auto-VIação
- 5 horas.
Rápido Sul Brssile}ro

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

JomTDe

Os Srs. E. ANDRIANI tIt CIA. LWA., faliHWa__ d»tS afaJ:aa
das te1h".s frn�86 marca A...'lMlfHA, têm o pNmer de colftunkar
aos seu!'; amigos e fr�es, t{lle, dado os óti.m<Jf; r!Jlmlt:HJ.0<5 aI·
cançadC1S com o soo novo �rna die "�" - -(rmior e

melhor prodm;Jío com r�ão de oombustivel) - ach�nl-se ago
ra em condições de f{)rIleceI' 08 seus prodnt'Os a partir de treze·n·
tos cruzeiros (Cr$ 3iJO,oo) o milheiro.

derna - Raa 10io Pinto.
28 Domingo _ Farrnaei. - }to

derna - Rua João Pinto.
O serviço noturno será. efetuado

pela Farmácia Suto AatA:ai. si..

á Rua J�o Pinto.

SEXTA-FEIRA
RodoTiArla Sul BPasil - Pbrto �

- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense - Ourltrbe

- 5 h�as.
Auto-Viação Catarlnenee _ Jotxrv1lle.

- 6 hol'lls.
Aut<>-Viação Catarlllenae - LaíIII:iIa

- 6,30 horas.
Expresso São Crlsto"ão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajal - Tta.laf - 115 1»

raL
.

EX'pr'esso Brusquense Brusque
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joln'f1le -

às 5 e 14 hora<l.
S.uJADO
CatalTinenee -- CI!rltitilll

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão 'Obter O'S i'undos ne

O&5SárioOs executando facil tarefa
que- bem executada lbes proporcio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
IDlformaoões à roa Visconde de

,ouro Preto n. 13. das 9 ás 12 e das

I!!..';::: G�li��;, G.
-,

ADVOGADO
Crime e cível

Conltituigãc d. Sociltdadq
NATURALIZAçõES

.

Titulo. De<llarat61-iolll
El!lodt. - Praga 15 d@ No". 23.

10. andar.
RlIlsld. - �ua Tiradenteil1 �7.

. FONE •• 1468

Viação aérea�a
SEGUNDA-:ntlRi4

Varig - 10,40 horas - �
Panair - 9,00 horas - N....
Real S. A. - âs 1e hora.r - WePta.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,� �.
Real S. A. - l1.30 horas - Sal
Pana,ir _ 9,50 horas _ Norie.

TERÇA-FEmA
Varig - 12,30 horas _ Sul.
Panair - 13,07 horas - SUl.
Cruzeiro do Sul 12.00 11&1'&8

1\"orte.
QUARTA·F"Eim.A

Cruzeiro do Sul 11,06 horas _

Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - !>Torte.

Varig - 12,30 horas _ Sul.
Real S. A. - 11,3-0 ho·ras _ Sul.
. 'QUINTA-F'EIRA
p,anair -,.. 12,1.7 horlls - Sul.
Panair - 9,50 horas _ NOTte.
Varig - 11,40 horljS.- Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,31l horas - Sul .
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7�20' hs. - Nane..
Ji'anair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Vadg - 12,30 haras - Sul.
Panalr _ 9,50 horas - Norte.

DMnNGO
Pauair _ 13,07 horas - SU!}.
C:-Uf,!;c.l.r... do SU>l - 11.00 ba. - CuJ.

���----�------------------------------�------�-----_._.

... o. oe ••••• ,. .,. • ,. ., • lo

COllmRCIAN".'r.E: Jl')i mn H�
lYl'O à Biblioteca gO Ctmm A�
�,nioo XI � F�. Cosa
itibniru, M5im, �.., • f'O!'m'S
elo eu.ltaral dvA ,.,abi'inelt.il�

I
.e átD:1snhã I

t {"C41m:p�K..M J:1:ró-ÜOW'l)'''''
\. i&, � li ® .F'tw�nÚ"J<!'"

Grnnde companhia (lota·ri
nenSG. que ,"rotá Qu:nentande
seu qco:dro de funcionaríoll!,
preci:H' do!> dUQil (2) pe&lillOtllll

de nrnboa os mexos.

lnformaçõei3 à Ruo Vi600nda
de QUIlO P,..ato 13 I d!11s 9 àli

12 :9 doa 14 à. 17 horQa.

......................... 4 .

i·�·U7:��:�XJ�.8 E R.lt(�Lu�..;�';�r�1?:�
PR�ZADO !;Y!Il'oe: Se " q'i!e ll!e

t.\'!te!.e�!:tij, /::, ;_�C".n1i�f ti.:l"w. pr(.lTX:e�lâ
flU.?", endireita..l' �J il't!'!, �ti"er erí.·U*..c �à!

� ...�-i'.I \l_ue. $l<.,J:rD.� f.lt� f.!1if) �IIil- le,I�.; til

l\iAO .� ""cl1"�.j!.lo que li QW r�.
�'" 1iI"<ci:i.s �orâ vir ,. e&U!II'.!f, _1lI!IiÚ..
11I:íl""" , SECÇAO lt)�C4A:MAÇO:e;fi.;.

(t..�m <CtoC:1I10!!li, í�'!: t.�e""...im®.to' de eJU�
t:\� ili.rdtn.. rt.�!:>-,-j:1li;;O lf. :.:� Ústi.1. t�tot1Rl!V-

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

O 6rédito Mutuo Predial, 9fere«r
aes sens MBooia.os o �.HI.Q.r 'pla&�
M, De DlIeJlf.or ameie, It-- C'P$ 5.9�'
mell68Í8.

8rMnado'de
CR$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co
� para trabalhar o_ta Capital!.
9U nas l5-eguiDU!e cidades:

ItajQi - Jt>iDTille - Porto lJnião
- Lajes - � e JJlumenau. I
O serviço inclue �1IJlS nagens

em torno das eiàad.. 4IIÍtIIIdaa.
Cartas d. próprio punho, si pos

mel aoempanhando foto� para'
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.

•••••••••• qj:.

FERIDAS. REUMiVl'rSMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira �,
Medico.çéio o.uxiliGr no tli'otamentC'

da eiflli..

O TESOURO
Da instrução está ao alcan.o&

de todos. Dá esse L-esouro ao t�
fumigo aoolfabeto, levando-o a upl
eurso de alf3ibetizacão no GruPo
Escalar São. José, na Escola Indus.
trial de Florianópolis ou 00 Gate.>
dral Metropoiitana.

Muitas felicidades peJo nascimeJll
to de iie. filll.inho !

Mas, Rã. esql'le-ça, que o me-lhOll

�te :para o seu "PIMPOLHO'"
é 111113 eaaerBeia de CU»l'1'O
MlJPUO PREDIAL.

.. .. �
.

Valorize o seu. dinh.,iIIo. jJt,�
erev-e-:ndo-se no QUad119 soclft.
� componentes do Col6gil �

Bfl.r:riga�Verde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmandade do Senhor Jesus dos Mais 011 candidato
•• .

WASHINGTON, 10 (D. :p.) - O

P�· � '" n" e» Uo� a� l � 1 �e C' "'" f'� o·a 6.Il � rP
.

general Mao Artur aceitou aberta-
,a ':h' ��;:; � I.! 3r J. ti. eJI ..;' !Oi.li. .i\UQUv mente. a indicação de seu nome co-

Cont:irwa O ESTADO ineen- FUNDADA EM 1765 mo candidato do Partido Republi-
-1

'.

t íb
• - 'Healizando esta Irmandade a 13 do corrente mês, às 19,30 horas cano nas próximas eleições presi-. RITZ Hoje ás 5 e 7,30 horasao dis ri tnçoee de valiosos Ii-: a transladação da Veneranda Imagem do Senhor Jesús dos Passos da Iuros, inclusiva romances mo- sua Capéla, no Menino. Deus, para a Catedral Metropolitana e, ni día denciais exatamente quando Tru- Sessões Chies

dernos, en tre as pessoas que seguinte, às 16,30 horas, ao procissão solene da mesma Imagem, da Ga- man tam�ém concordou em. aceitar i Dennis Morgan - Joan Leslie

tOOtlstam de seu cadastro 50'
tedral para a referida Capéla, eonvido os snrs. Irmãos e Irmãs para to- sua candidatura pelo Partido De-j - Jannis Paige e Jack Carson -

•

1
marem parte nesses atos, revestido de balandrau e fila. mocrata, se esta lhe for oferecida. j em:.,ola,'

.
Outrossim comunico que, no dia 14, dás 9 as 12 horas, no Consis- .

dAs pessoas que airida não tório da Catedral Metropolitana, o Snr. Irmão Tesoureiro está a dis-
As duas noticias - uma

.vin àl
UM TRONO POR UM AMOR

.heiam preenchido o coupon posição dos snrs. Irmãos para pagamento de suas, anuidades. de Tokio e outra dada aqui - es- Censura: - LIVRE

-que dieriemerüe publicamos 'I
Convido tambern os senhores Irmãos Irmãs e benfeitores, desta cureceram quase por completo o No programa: -

darão ieee-lo a'- h bi Irmandade, para, assistirem a Santa Missa que será resada segunda-fel- outro fato político de hoje, que é I Brasil em Fóco - nacional
$1.0 ". I5Qra, 6 1- ra, dia 15 do coerente ás 8 horas em intenção de todos que coopera-
rl1tando-se, aIJSlm" a concorre-. ram para o brilhantismo das solenidades realizadas nos dias 13 e 14.

a realização das eleições primárias Noticiário Universal - Jornal
eem a tão ·int.reSliante inicia- Flor.ianópclis, 10 de marco de 1948. do Partido Hepublícano no Estado

I Preços: -

tiva l'ea,lizadE. sob o patroci- Luiz S. B. Trindade de New Hampshire - o primeiro ÁS 5 horas - cr$ 4,40 - 3,00
.\nio da. LIVRARIA ROSA. à

Secretário Estado a escolher seus delegados ÁS 7,30 horas - cr$ 4,40 unico

�!Jeodolo n. 33, nesta Capital. M ai republicanos à próxima convenção ..... , ......................•.

x .x x lv:!leuicos de J.llaD�i.o de Filadélfia. ROXY - Hoje às 7,30 horas-v-
ANIVERSÁRIOS: Cada dia será escalado um médico para socorro aos indigentes A .mensagem em que Mac Arthur Rod Cameron _ Ella Raines e

MENINA ODETTE-l\'lARIA cujas operações obedecerão ao rodisio entre os' cirurgiões de sobrva- diz estar à disposição do povo nor- Broderick Crawford - em:
viso: Drs. Newtom Ávila, Oswaldo Hosario, Roldão Consoni e João te-americano, mas não se entregará ATIROU NO QUE VIU
Araújo. a qualquer atividade em busca da

Com a nova distribuição dos serviços pelos diversos espeoial is- Censura: Proibido até H anos.

tas, ainda mais eficientes ficarão as' modelares instalações todas em Presidência, veio surpreender os No programa:
funcionamento, taes como, Cirurgia geral, da tiroide e símpatíco, politicas. Com ela, fica o general Noticias da semana - nacional.
uro-proctologíca, infantil, ortopedica (mesa ortopedica com controle enfileirado entre os passiveis can- Preço: Cr$' 3,00 único.
pelo rluoroscooio), cirurgia da vesícula e gastro-intestína.l gineco- didatos do Partido Republicano,logíoa, hroncoscoptca, oto-ríno-larnigologíoa fisioterapia em geral
radio-diagnostico, radioterapia e radium, electr-o-ooagulação ,e bisturi juntamente com o governador Tho
eletr-ico, banho suda, laboratório clinico, tests alérgicos, metabolismo mas Dewery, o senador Robert

basal, tubagem duodenal e colangiografia operatoría, histero-salpin- Taft, de Ohio, o ex-governador de
gografias, anestesia pelos gazes, transfusão de sangue B palasma, oxi- Minnesota, Harold Stasseu, e o go
geneo e carbogeneoterapia .. Além dos leitos de indigentes, aproxima
damente trezentos, o Hospital dispõe de esplendídas instalações para

vernador Eari Warren, da Calif'ór-

contribuintes, da 3a. classe ao apartamento de luxo, onde mais de doze nia.
conceituados profissionaes internam 0& clientes particulares, e de Ins
títutos, Caixas, Repartições, etc.

No chamado e escolha do médica assistente é atendida com r igór
a. preferencia do contribuinte.

'

A viuva, filhos, sobrinhos e netos da ATANAGILDO ALEXANDRE
.

NEVES, falecl?o_ a 7 do corrente, vêm por êste meio exte'rnar sua

C��emoram_ �oje, seus anner-, pr�funda �ralIdao a todos quarnto os' consolaram; por ocasião da que
sarJos natahclOS: 11e nTemedIavel golpe _que sofreram, bem como a tôdas as pessoas (rue

_ Dr. Candido Ramos abalizado acompanharam o cadaver atá à sepultura.
.�l·

.

o'

'
i Também testemunham de público os seus agrade'CÍmelltos as

. '-" lnIC , 1
ge ' Ih'

c

.,
neI asas pessoas que es enVIaram telegramas de condolência� ou

- Sr. ClCero ClaudIO, despachan- que lhes ,expressa.ram pessoalmenLe o s-eu pezar confor'ando-o
t I· d'

'v <" S no
te aduaneiro em ,nossa praça; �al_lse. guaIs

. ..:agra eClI?entos cons�g�1!am as diretor!llis da Liga Ope-
Jovem Hamilton Caminha, r�Ja, da Umao ?enefIc��te 9p-erana, da F,ederacao Espírita Cata

,competente chek do serviço postal
rInens-e e do Cenoro ESpIrIta amor a Humanidade do apóstolü" pr-lo con rôrto quH lhes deram. '

_A efeméridé de hoje assinala o

NjO aniversário da galante menina

-Odette-Maria, prirnogênita do casal
$r. Arony Natividades - da Costa,
�u'ficial Administrativo do Estado em

.serviço no Cartório Eleitorál, e

,sua Exma. Espôsa Dnâ. Ana de Me
<,l1eiros Costa, funcionária do De

..partamento de Educação.
A graciosa aniversariante, que

,conta já com um vasto circulo de

"'amizades, será muito felicitada e

verá seu natalicio transcorrer en

,itre completa felicidade, pois que,

.presentemente, se encontra em vi
.�:sita a seu avô-materno, o nosso pre
�lado c'Onterraneo Sr. Francisco

�Medeiros, residente em Tubarão.
"O Estado" se associa às inúme

ras felicitações, extensivas aos da

.Bxma. Familia.

HAROLDO VILELA
Transcorre hoje o aniver,sarIo

do sr. Haroldo Vilela, funcionáriu
.do Estado e pessoa muito bem quis
'la entre nós.

:aéreo da "Varig";
- Jovem Osório Can.dido Fer-

;{i"eira, destacado funcionário da
firma madeira "José Wa1ff" ;
- Sr. Gerson Demaria, do co

mércio local;
- Sta. Ieda Souza, filha estremo

:sa do sr. Elpidio Souza Junior e

,;aplicad.a aluna do Instituto "Cora
ção de Jesus";
- Jovem Walfredo Gelbcke;
- Menina Nilcéia, graciosa filha

"do casal Emanuel Rosa-mta Rosa.

V�JJrc�nl DI p8Utica
LONDRES, 10 (D. P.) - Wins�

ton Churchill iniciou Ull,Ja campa
nha eleitoral em Crowdon, subúr
bio de Londres, 'quase sofrendo fi

sicamente pelas demonstrações que
nie foram tributadas por uma mul�

mo, 10 (A. N.) - Tancredo Mo-
tidão de seus partidários. Não obs

rei,da de Paula: so�teiro, de .35 anos, tante, rápido auxilio prestado seu
natural de Anapohs, em G01�z, pas-

genro e alguns policiais resguarda
seava, na madrugada de ontem, pela. ram o velho lideI' conservador bri

r:Ia José �lemente, pró:x:�mo à

ave-j tânico, quando a multidão que cla
mda BrasIl,.em companhla do mo-

mava seu nome avançou para 'O an
torista João Venceslau" cas:W.o, de. tigo primeiro ministro, quando este
34 anos, natural de Anapohs, e

dei! saia do Q. G. conservador de North
outros colegas, quando apareceu o

C d' ara iniciar a sua cam-
16 d R'd' P Ih

. row on, p
carro n. a a 10" atru a, cUJos h l't I m f do candl'

. . .. . ,pan a e el ora e avor -

polICIaIs os mterceptaram e reVlS- í d to F d 'k H r
.

taram. Não estando habituado a ter I
a 1'81 erI a rIS.

contato com a policia, Tancredo e, _

João ficaram fortemente emociona-' ARNOLDO StTANtrl GUNEO
dos e, horas depois. começaram a CHniea Odentelogia
sentir-se mal. O estado do primIJi- NO'ruRNA
1'0 agravou-se de tal modo, que os 1 Doo iS ás 22 horas, � hora

seus companheiros julgaram neces" I=- a oa.rgo de ooahoodo pl"().o

sário chamar a Assistência. Ao serl Rua Al"O� P9.iva 17
medica, porém, faleceu. sendo o

cadáver removid'O para o necroté
rio do Instituto Anatômico. óbito

Ideu-se em conseqúêneia de um co

lapso cardiaco.

Yülãa!1izldoflLioBêiü I
ATELIER M(f)BBLfiJ DE VULCANIZAçia I

I.UHltHtUnrm MoniRiW fi
Sapator, I"M�ntag3nS de PNEUS fim 5 rnhl'utus i:�

-_._-�--------

ODEON
- Ás 77'2 hs. -

MARIA CANDELARlA
No. Programa -

1) - Vila Velha - Nac, Imp, F'_

2) _ A Vüz do Mundc
- Atualidades -.

- Preço: _:_

Cr� 4,00
Estudantes - Cr$ 3,0'0

"Irnp. 14 anos". -

OIPEIUAL
- ÁS 7,36 horas -

MPNSIE:1JR BEAUCAIRE
com

Bob HOPE
.Toan CAUÍ<'IECD

No Programa:
1) - Educando pa� a

Vida - Nac. Imp. Films .

2) - O Homem Submarino
- Desenho Popeye -

- Preço:-
Cr$ 4,00 (Unico) _

J

"Imp. 14 anos".

linaslu te I t3jal
FACULDADE DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA

Entre o� diversos ,e�tabelecimen-
Autorizada a funcionar pelo Decreto n. 24.316, de 8-1-945 I tos de ensmo secundano do Estado,

EDITAL N. fi funcionará, no corrente ano, mais

, Classif'ioação dos candidatos ao Baneurso de Habi- um: o Ginásio de Itajai. A propósi-
htu;çao, em segunda chamada,. para li matrícula na P to desse auspicioso fato S. Exa. o
série do Curso de Odontologia.

' ,

Torno público na forma do dispôsto nos artigos 13 e 14, da portar-ia sr. Governador Aderbal Ramos da

ministet-ial n. 91 de 14 de novembro do ano passado, que nas provas e2· Silva, recebeu o seguinte telegra
critas e orais do Concurso de Habilitação, em segunda chamada, rea- ma:
lizadas nos dias 25 e 26 de fever-eiro p. f'indo, foram classificados o:'; Itaiaí, 4 _ Ternos o imenso pra-
seguintes candidatos, de acôrdo com a ordem, decrescente do total dos
pontos obtidos em todas as disciplinas: zer de comunicar-vos <rue ontem e

l° - Erwin Schwarz 6.72 hoje, presentes o dr. Paulo Medei-
2° - Acy Aviano Varela Xavier '..... 6,15 ros. inspetor federal, professor dr.

,secr'(;llaria da }t:a{)uldade de -Farmáctre e Odonbolo-. CalcleraTí"e autoridades, foram rea
gia de Santa Oatarin.a, ein Florianópolis 4 de maJ'ço
1948. lizados os exames de admissão do

Nilson Ca:rioni.
Secretário

ginásio de Itajai, submetendo-se

cinquenta candidatos, todos apro
va.dos com ótimas notas. Os signa
tários agradecem sinceramente a

vossa cooperação e apôio aos tra

balhos iniciais, certos de que pode
rão contar com vosso valioso auxi
lio no ql'le ainda se tornar necessá
rio à regulamentação definitiva do

.ginásio. Saudações. Genésio Miran

da Lins, Arno Bauer, Raul Seára,
Nestor Schiefler, Carlos Paula Seá
ra e Éric'O Schaeffer, diretores do

Ginásio Itajaí.

----- ..._-�----

8M � tlim IIIIIU.cllas"l
'l"i.nt.uraria atllZllIRO
.. 'llradell6a 4-.Jl

Pr��

Perfeição e g8rsntia em: Pneus. C&ma!'es.
GalochM, Cintas de Senhoras ("te •.•

. �.������----------------�----------------------------�
FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE SANTA CATAHINA

Autorizada a funciona,r pelo Decreto 24.316 de 8-1-945
_ -

EDITAL N. 7

.Relações dos candidatos inscritos no COnCUl'30 de
HabIlitação em 2R• chamada.

De acôrclo com o dispôslo nas Portarias nrs. 91, de 14 de novembro,
e 605, de 23 de dezembro, ambas do ano de 1947 da Diretoria do Emin()
rlwerior, faca pública, que foram inscritos ,e� s·egunda chamada' ao
conCUl'SO de Habilitacão, os seguinte,s candidatos:

'

CURSO DE FAHMÁdIA
.

1 - Alcid,es Oliveira
2 - José Luiz Paes Leme

CURSO DE ODONTOLOGIA
i - Renato Vieira Valente.

,Secr,etaria da Faculdade de Farmácia e Odontolo
gia de Santa Catarina, 'em Florianópolis 4 de marco
1948. lorreu, �e susto

Nilson Carioni.
Secretário

._._----------�----------

G ADECIMENTOS

A famflia de
Alfredo Gomes

agradecc__.§,ensibilizada,. a todos qUe a confortaram no do
l?roso �ra�se por que passou ,e conVIda, os parentes e ami,gos para a5s1;;
tIrem a mISSa. de 7° dIa que faTá celebrar sábado, dia 13. ás 7 horas lUl'
Cap,ela de Coqueirüs. .,

Por mais ,este ato de ,religião e amizade, antecipadamente agrad'2ce:

:Negocio ... -

ocasJ.aode
1 el ..vado1" WAYNE para Glutomcveis

2 t6!�a!'J por" 3 toneladas
1 mnqvino. de lo,ver
Prc..tel�iras, b.leões etc ...
T:ratar na GARAGE D E L A M B ER T

Rua Francisco Tolentioo 12-B-- FLORTANOPCLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cifrai do Balanco de 1944,

CAPITAL E RESERVAS
RetlponzSlbilidartelJl
Rec�tlt'
Ativo

Sjni�troil pag{#� no. .UtimolJ 10
RHpo!lilSl ; lidadef!i

Diretoresr
Dr: .Pamphilo d'Utra FrelN.�
de Sá, Animio MallOtTtlI,:, Dr.
e J05& Abreui

.

Penitenciaria

Cri
o-s
c

'""

de CllifWJmo. Dr� F'fanct!lt�
jooqtlim Barr eto óe Araujo

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

.
IVO C(J.m

Sub-DÍ1Ietor Ind. lnt.

AVISO
De ordem do ...Sr. Dínetor: da Peniten.-iárla. do Estado aviso ao 00-

méroio e prodú'tol'es" interes'sados "que eeia Repartiçã0 aceita prOf)Ostas
plii'a fornecimento de' S8ROO.

.

Flol'ianóvols, 18 de Dezemhre de 19;7.

[
1

QUU VESTlI-SE COM COHfORTI E ·El.ECil"NCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria
Ru>€) Fd.íppe Schmidt 48

A finlandia
aceitou

lo

,

�.

"

T - a vitamina do eODereto

I Ecos do dt�astre
! Rio, 9 (A. N.) - Dois aviões da

I FJ:B, trazendo os corpos .�as ':'iLi
Helsing, 9 (U. P.) _ A Comissão mas do ;:J.esa:stre de �a.}a, delx�-
_. . rarn Belém .rumo ao RIO de Janei-de Relações Exteriores e o gabine-: 1'0. Um deles chegará hoje, ás 16·

te reunír-se-ão para acolher a horas e o outro pernniíará em Re-
delegação que negociará com os eiofe.

t
.

de TJ;USSOS o pac o amua e auxi

10,.
': •••••• • • • •• .,.••• ', ••••••••/••••••mutuo.'

O.,
.

t�' d .:
A data do ini�io das con",:erga�õel!,' ·Imposlto se r1Uj�dl. '

em Moscou depende da rapidez com Rio, 9 (A. N.) - Anuncia-se que
a qual o presidente Passickfic en- dentro de poucps dias o 'I'r ihunaí
viar sua resposta a Stalin, depois Federal de Becúrsos julgará ? irn-

- " portante ,processo dos adicionaisda aprovaçao do gabinete, As auto- do .imposto de renda o qual se en-
ridades do ministério do exterior contra com Ó sub-pr'ocuraictor geral
dizem não estarem certas de que a da tRepiliblica para dar parecer.

seiresposta seja enviada hoje. os requerentes tiverem ganho OE
, 'causa os coir.eê púhlícos sofrerão

Moscou, 9 (U. P.) - A imprensa um d;��f�hque de mai� de quinb en- 712
soviética publicou sem comentários, t,�o:s.Jn�)�l.::.:�h.:.:()::_e�s�.�Q�e�C�n�lz:c�l�ro::::s�. ...:.. -=-_-:: -:;:-

_

__.��-----_::;:_--
��IS!�I:,g�:�I:r����a:ueenaVi;�I�nd�: -. tte.l"·oJ-\oaria' Proqresso Deleg��ão f�tanCe8a ii CtusSiaí P,(U'iugUês..

ta soví 'tO .[lç V A � 11. � Rio, 9 (A. N.) - Chegará ama- -aceitara a propos a SOVle ica para
nhã ao Rio a delegação fr,ancesa! Belém, 9 (A. N.) _ Dentro denegociações de um pacto de amisa- I de JUGEND & FILHO
que ve massistir á comemoração i poucos dias tornará posse o novode e auxilio mutuo. . I COMPRE SEU RELOGIO PE�LO SERVIÇO DE do vigésimo aniversário da inau- (cOI1sul português, Carlos P. de At-

REEMBOLSO POSTAL guração da linha aérea Fra_?ça -

i rneida, que procede doa Ilha Trif!-

pedido por tutele-rama e nague
América .�o SL�l. A. dele.gd�çao ��-I

dade.
csr a o li> - "

mo.
rar-se-a aqui quinze las,. ';"'- •... .••. .. •..•

."
.. " ..

sômente quando receber. guindo. {]CpOIS para. Mo�tevldeLl. Jl�rlm$-6e maJl.1 de �Nesse Intervalo participará de vá- ,;",.-5......",
.

_<I-", 3_ .;r;�.
rios atos nesta capital, 11A\""""'!':;

....S e pare�s 0:nVlI5n_
------------- ' -Ihes 11m ,ti.1l!:m&N da r�n·�. Q

,
P�A �AL

I V.ALE DO ITAJA1, 0di�9 !Is-
�� j" ••••••••.•

; .••....•...•••

NÃ·Õ" E's',Q:u'E'ç'A:("'IIf(s'uml0 O governoA Tinturaria Cruzeiro dispõe ago! Vi.íór-io, 8 (:A. N.) - Em virtude
rn dos melhores profissionais dà de ter seguido o govemador do K"'s
cidade para lavar, passar e

tingirl tado par.
a a

cap.
ital f'eder�4 assu-... mm o governo o sr. Waldemarpelo sl�tema SUIÇO. Mendes -Andrade, presidente da As•.

R. 'I'iradentes 44 - FORe 1022. sembléia Legislativa .

.(,:�.e:tr�:-.:�

Peça telefone 719

Faça seu

SIKA Ltda.

"/

Produtos Ouímieoe para Imperrneabilízaçêo
Rio de Janeíro

Vendas dos produtos SIKA em Florianópolis:
TOM T. WI101

Rua ,TrinvillefAvenida Rio Branco
Caixa Postal 115

FLORIANÓPOLIS .'

Pronta entMgs.

Qualiâede super iOI'

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

(;oDsolidado
O acordo
Rio, 9 (A. N.) - Segundo noticia

um matutino, tende a consolidar-se I
o acôrdo 'entre o PSD e o PTB no I
âmbito municipal, para a recompo-j
sição da mesa na câmara carioca. IO candidato à presidência na Câ
mara Municipal será o sr. Alencas
tro Guimarães, lideI' do PTB.

IlecOId

N, 31 Cr$ 600,00
Modelo moderno>. Trabalha
com 15' rubíu, Folheae.o em

ouro, cordonli 131'011110
Altura 16 cm. e vidrei alto.

Nosuros relÓQio. lião acompanhado. dOI! re61pactivoliI cerlifioad,oc
de gQl'antia.

PEÇAM-NOS QATlILOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

ClIlIitwa·· Praça TÜi!adem:e5. 26Q •• PaftU\á

L--._ lá__executa .serviço de LAVAÇÃO e Polimento

Não reeeíe em com:prar, O VALE D� ITAJAf
ações do "Colégio Barriga- i Procurem na AgêJ!(lja
Verd&" por que �ta org8.Riza-1 P:rogl'M80�
�ão está sendo zelada' por vor-' LIVRARIA 4a, LJVRARIN
cladelroo Woolista& '

ROSA
• -

E: E"

N. 3 CI'$ 180.00
Fabricação italiar:ta
Caixa de níquel

"V

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS. DESANIMADAS!
HOMENS SEM El'lERGlA!
Não é sua culpa!
É anemia que o deixa cansado

pálido, com moleza no .corpo e olhos .

sem brilho.
'

A anemia atrasa a .vida porque
rouba as forças Para o trabalho.

VANADIOL
aumenta os globulüs sanguíneos e

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delicioso e póde
ser. usado em todas as idades.

,
.. ,

'9! S& Ní GiMmr

;�Dria Metropõntaos· 'I'Congresso, de
..50 CONGRESSO EUCARISTICO

.... �
� i:�

NACIOANL ShtVICU1Uura
Niteroi, 9 (A. N.) - A cidade de

Terezópolis foi o local escolhido

pela organização de alimentação e

agricultura da ONU para séde do

congresso internacional de silvicul
tura a ser instalado em abril pró
ximo.

Participarão do conclave o· Bra
Outrossim, comunico as facilida- sil, Bolivia, Chile, Perú, Colômbia,

-des de viagem, entre outras, H for- Costa Rica, Cuba, São Domingos,
necidas pela Empresa 'J1urismo, Equador, França, Guatemalà, Hai
'Pontual-Machado-Bensaude S. A., ii, Honduras, México, Holanda, Ni
;;com quatro tipo de perigrinaçâo: caragua, Panamá, Paraguai, Ingla
.a) uma Aérea, em aviões especiais, 'terra Estados Unidos Uruguai e

-a partir do Maranhão, esealaade em) Vene�uela. A ArgeIlti�a, Bélgica,
todos. os Estados; b) uma em &a�{), Canadá, �ortugal e União Sul _A�ri-especialmente fretado, e condueía- cana serao observadores especiais.
-do exclusivamente peregrinos i e) ••..........•.......• .. ..........

uma terrestre, prosseguiade de

�5ão Paulo ém confortaveis "'Olli

":bus", através do Paraná e Santa

'Catarina; d) outra terrestre, partín- Veo.d.e ..®e:
.do do Rio de Janeiro, pelo trem

'internacional, diretamente a Põrto

.Alegre.
São essas as viagens obedecendo

.ao tipo peregrinação.
E identemente, poderão os fieis·····"····

. ,.

;iP;oferir,Q�tros meios ao seu �can-tContinua desa",
.ce, com VIagem de auto, oníbns, I .. y

.aviação, etc., na certeza ?e que

°I nareclda.nosso Estado, e em particular a PR' ..... (A N) A'".
-

A idí
-

dei
-

d 10, ia • •
- te a"ol a nao

rqUI lOcese nao elxarao e se . . .

'f t I ada I foi encontrada pela policia AraCI
azer represen ar naque a par, .

..I F' d t
-

d Abelha, afirmando-se que a mesma
.<ue e e emons raçao e amor a ;I • •

''''T S h S t d se encontra em Alegre, no Espírí-
....vosso cn OI' acramen a o.

F 1· 1 d M d 1948 to Santo. Ao que consta o advoga-
p'O IS, e arço e' f'

.

'" F eder H b ld P
. do de de esa vai requerer sua in-

",-,onego r errco o o -

resI-l
- ., .

di
.,

...1 te d C A ternaçao num marucormo JU ICIa-
-nen e a . .

.

d
A

d d 1
-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . •• 1'10, e acor,. o· com as .ec araçoes

Apressando-se em dar seu �o ca?�taz. Ar��i est� �nteressand.o
'nome para delegado da' A�!iol a p�lICI�, e .0. JUIZ c�ll:lIn�l de NI

. Social Catarinense no ses quar.l teroí vat :�gIr providência do che-

·(teirão, v.s, já estará fazerulo aI- fe de policia,

·;go de uUI.
... - •••.

���
.

���;��
...••• ,

Sessões do S�nado
.c... . . . . . . . . .. . . . . . . . . ! Rio, 9 (A. N.) - Realizar-se-á

V:ende-8!!e amanhã, a primeira sessão prepara-

i::fJf tória do Senado. No dia doze será

nG eleita a mesa e a quinze começarão
as sessões ordinárlas. A atual me

sa dev2rá ser reeleita .

Na qualidade de Presidente da
-Comissão Arquidiocesana do 50
.Congresso Eucarístico Nacional a

.tcdos os fieis e demais interessados
-que o mesmo se realizará de 28 a

:31 de .Outubro do corrente ano, na

.cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande

..do Sul.

OtLJiIttItJIfo��wit
ADVOGADO, COIiITh8lUSTA

f�,
';','.�..�. CONSTITUIÇÃO CE.SOClEOAOl"'S

_ CONTASIUOADE GERAL
,� t

'

CIVêI.. e: COM'e:RClAL

� .. .. .. '"

··-Café Otto haduz qUQli<laà�!
Peço- O u.o seu forne{:t'ldol',
..................................................

voe! PRECISA COLABOUI
Da Caapuha Pré lab
belecimecdo da 58_ .te
Lázaro.

• lO,
..

VEM
Uma otit.t-1a puapriedade,

cen tenâo 2 eBSBS. garage, po
.mar e pasto.
Tratar SE Ranc1f.e Q6'ieima

do na pr�umafZia Pilar eu em

Camhirela com Rsu! SelJ.
· . .. .. . ..

Queremos que Wes fata.a
PSI*.,e (19 q-.dro �ál -
�ompo'DeB.tes do "C.� :a.
ga-Verde". Por !soo, o �e
mento d. � é feM MIl i

presta�

Um barco, Ver e tratar
fi.-ma Reinit!ch S/A.

. Rua João Pinto, 44

o

�.
H"

1�

1
i
!
.l

j
·1·

I

1

tamanho
lOx38 si

tuado à rua Irmão Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

RIONI, tua Sald-anha Mari
nho, 1.

•••• o- •••••••••••••••••••••••

Empreza de Transporte em orga

nização, porém em franca atividade,
necessita expandir suas atividades
rodoviárias em Laguna, Tubarão,
Cresciuma, Oraranguá, Urussanga,
Itajai, Brusque Bluumenau, Jara

guá, Joinvile, Serra Alta, Mafra

Caçador, Joaçaba, Pôrto União, ad
mite pessoas ati-vas e idoneas para
assumir a gerência da Empresa
nessas cidades.
Procurar pelo sr. Munick, á rua

Padre Roma, 123 - Florianópolis,
ou por carta.
................... lO ••••••••••••••

PASTA DENTAL
ROBINSON

'" .. � " " - .. " .

A HOiL.'\NDA ESTÁ EXPORTAN
DO A!DUBOS PAIRA Ã ZONA !:tu:::>',SA DA A!LE,MAlNHA

S. H. r. - Informam de H1loia·1que a Hokmda vai exportar '80.000
toneladas de superfosf.a:tos paea a

zona soviética da Alemanha, em

1948 e 1949, em troca de 80.000 lo-'
neladas de potassio de 10%, segun
do um acordo conoluido com as

au j o-ri,clarl,e·s soviéticas em Berlim
O Ministério da Agrroultura da Ho
landa decla,rou que o""po,ba'ssio sa·

tisfará. um quarto daiS nec.essidades
da Hola[JIda nesse pe·riodo.

riovo ingrediente
fazer bolos!

um

para

• Mais econômico que a

manteiga! e Torna a mas

sa mais fácil de bater I

• Livre de umidade. Por

isso o bôlo conserva-se

fresco por mais tempo.

AQUI está o novo Com

posto "ADONA", tão fino
e cremoso que a senhora
oadorará.Idealpara fazer
bolos, "A DONA" é, tam
bém, recomendado para
frituras leves e apetito
sas. Procure conhecer,
Aoje mesmo, êste novo e

purissimo produto Swift.

FABRICANTES DO FAMOSO ÓLEO «A PATROA,.

-----_.;_---- Cia. Sw!ft do Brasit S.A.----------

Agentes -L

IRMÃOS GLAVAM
Rua João Pinto, 6 - Flórianópolis

Evite, em su.s construções. a ferrugem

dqs metais, o apodrecimento da madeira

e a corrosão das GÓCas em cimento e

c_ereto. Pr&te;a sua obr� cem Igol. Re

sistindo u agressões qufrnicas e atmes

fér�as. Ig81 é ex�nte pa1'3 }'}iaturas de

postes. fundações em água dôee ou sal

..a. pentes, viadutes, cêreas, ínstalaeêes
4e águas e ·esliOtos, Minas hidráulicas,

efiábWea. silos, e.. !gol pode ser apM
... COIll piacel eu pi\W>la.

'@OL S FORNECIDA EM 3 7fPOS D'U

RENTES, PRONTA PARA SER APlACAO'Ar i

IGo L 1 - F - liquic;io
de seeagem rápida.
nas eõres : pr eto.
roxo e verde QJWa.

� SIKA 'Ltda.

.GOll-C-l1�o
fie seeagem reata.
na eôt preta .

I GO L 2 - l!:rruiibiio
asiáltica par.a )!IM
teção dt! slSpftríicles
ilmiclas,lii!le«preta.

AMÁLIS.e
€ERTIFWA-DO OFICIAL N.· 63.ÚSO

(io Instituóo de Pesq'I"isas Tec7Wb6-

§i"eas dó E.séItOO lie S. p(w.!o. lGOL

l-F, Resu!tad.<J: Agua ausente.

Tem� de seugcm infe?-ior a 24

her&i. Sifl paiUUl, 3 /i;eAgil8ta de 19�.

Velldas "'.5 produtos Sika elR F1Griam6J1')1111:

10M T. \'JltD.

FLORIANÓPOLIS: Rua J.i.llviUe/Avemida Rio Branc€! - Caixa Fostal, 115

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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figueirense x It\tlético,
. Segundo a nossa reportagem dos. O Clube Atlético dará a co-

Quem assistiu aos jogos de bola, peonato Brasileiro de Voleibol OUj poude apurar, na tarde de depois nhecer o seu novo conjunto, o qual
ao cesto, durante a temporada do Basquetebol. os "melhores" são I de amanhã no estádio da F. C. D. possivelmente participará do cer-

Botaícgo F. R, não poderá deixar convocados á última hora e o' deverão confortar-se amistosu- tame próximo. O dFig:neiredllse,"1' "d fa apronto e' confiado, na maioria das mente os conjuntas do Figuei- que ainda 110 últímo ornmgo 81'- •••••••••••••• • ••••••••••••••••••de afirmar que o g anoso, e -

- v

rense oe Clube Atlético. rotou o Bocaiuva pela arrazado-
to, merece o honroso título de Su- vezes, a um jogador. Entretanto, no ra contagem de 9xO, está conrían- PANAm DO BRÂ:'SU.. S.jA.per-Campeão. 'Deverá afirmar por futebol, há auxílio, amparo; há 'I'rata-se de um encontro sensa- te, esperando colher mais um he-

Neve h.ráriocerto que Évora, Guilherme e Mi- concentração, preparo físico e téc- cional, destinado a agradac a tu- lo triunfo.
A PARTIR DE .118/948ckey são os melhores, os IlIniores nico e assistência médica. Enquan-

_ NORTE _ Segundas _ Quartas,"ases" do basquetebol sul amerí- to no-Volci!:J.ol;_ que graças á boa
_ Quintascano; que Ardelin, ainda moço, tem vontade de meia dúzia de "rocei- ��;fII�tton nOiO.,ulte O Treze de Maio SUL _ Sextas _ Domingospela frente um futuro promissor. ros" e alguns elementos da Capi- II!Ulul
ESCALAS:Os aficionados do basquetebol tal, Santa Catarina ostenta o títu-

Domingo último, em carro espe- dutivo. Esta partida, apezar de ser
I NORTE Guritiba -Sãe Paulo RiQ\.afirmarão, com alarde e com ratão, lo de Vice-Campeão Brasileiro de

cial, seguiu para Palhoça, a intré- varzeana, dava-nos a impressão .de I ele Janenro
que os botafoguenses fizeram uma Voleibol nenhuma atenção é dís-

pida rapaziada do Esporte Clube um verdadeiro clássico, .onde a

diS-1 SUL Pôrto Alegredemonstração de bola ao. cesto, em pensada; nem mesmo por' parte do
"Treze de Maio", afim de disputar ciplina, a lealdade e a vontade NOTA: Os aviões de quínta-fei-_nossa capital, aplicando "chaves" nosso público que na maioria cha-
com o G�araní F. C., quadro 10- férrea de vencer foram os fatores

I ra, tanto rumo Norte, como ��o.diversas e fazendo jogadas de ver- ma ao voleibol - esporte de mo-
cal, uma partida de futebol. preponderantes. '

, Sul, não farão escalas em Curttíba,dadeiros mestres. ças, Sob o apito do juiz, precisamen- Decorridos os primeiros vinte AGENTES: Syriaco T. Atherines
Tudo isso está muito certo. Po- Se no futebol não saimos das

te ás 14,15 horas, iniciava-se a

par-I minutos de luta o placar se mau- &'Inl1ãorém não nos esqueçamos, caros visitas aos vizinhos gaúchos e pa-] tida secundária, que foi ardorosa- tinha inalterado, pela conduta so- Rua Conselheira Mafra. 2.7 Fone
leitores, que o basguetebol do Rio

rana,enses, no volei�ol, basquetebol! mente disputada, terminando com berba das duas defesas. Somente 11.558.de, Janeiro não é o de Santa Cata- e ate mesmo atletismo, podemos, a igualdade de dois pontos para ca- 3.0S 23 minutos de luta é que ACY-! . . . . . . .. .

'

.

rína. nós, os catarinenses, ocupar sem-] da bando. A equipe secundária do mar, nnrna entrada fulminante" CASA M� dim:ri-Lá na carioca, os jogadores são pre um lugar de destaque no pano-] "Treze de Maio" teve a seguinte abrru 8. contagem, marcando o I buidGlml dos Rádioa R. Coi' Abem tratados (quase como profis- rama esportivo brasileiro. 1 constituição: primeiro tento do "Treze de Maio". I Victor, Válvulat c DltC3t'..sionais') ; treinam, no mínimo, duas É necessário, porém, que orga- Laércio. Zalmir e Conrado; An- Insistiam os locais por intermédio I . Rua Conselbeíro Msfrst
vezes por semana, quer chova oUI �jz�m.os de�de cedo, �s equí�es de i drade, Guaíba e Raul.; �eleno, :Val- de Zachi e Naldy, na hora precisa, I •••••••••• , •• , •••••••••••.••.•• -

faça sol e sopre vento sul, porque) :IUVClllS, pois <'..essas. e que surg� I di!", Germano, Hermínio e JU.llO. salva um tento que seria certo se LE1\-1�RA.TEl
dispõem de quadras cobertas comi os valores verrladeiros. Mas, illlS-, Os tentos do "Treze de Maio" não fosse sua ótima intervenção. Inúmeros &erel�boa iluminação. A aS,sistência médi- tér se fa.z não �s�uecer a

assí.st��-I for�'.u consignados por Germano e Ao faltar 7 minutos para o término
�qe ji fGr�m f� eomeca não lhes falta. Ate mesmo o ma- cia técnica e médica a esses 111lCI-

Waldir e os do Guaraní por Ne- da la fase, o iui� da pugna marca,: tu, agmu-dam teu IUw110 fA-terial de jogo é bem cuidado e con- antes porque do contrário, corre-
gão (2). de modo extranho e inconcebível, i eo

&tu ,fartável, dando aos jogadores, con- rão o riSCO. de excessos.
.

'.. '. 1 I uma penalidade máxima contra a

II
fa qt!e� ve Bo

fiança em si mesmos; saltam, cor- Amigos leitores, aqui fICO fazen- O Jogo .p�l�clpa . I equipe do "Treze de Maio", que ciedade. CoIakra lriB Cu&- <,

.

.. "

d i.s 16 horas irnciava-sc o Jogo -, .

_-,-1.._1 •rem sem medo de escorregarem do um giro e arremessan o ao •

_ .... 'li I batida por Bigua se perde pela 11- p� Pré l�eI!!_Bn�liI\h'porque tem confiança no campo, cesto, na esperança de ver a bola principal entre as "'<ldUlPGes � nha de fundo Mais alguns ataques, L. C.__ .�_ ,,'i.. .� t:__..
'

". . "Treze de Maio" e o uaranI' � !oM-� _ A;.I'l.lIlIiUf_110S sapatos e na lealdade de seus passar nas redes sem bater no arco.
c termina ala fase assinalanlo 1

• •....... .... . .....adversários - que. não lhes da- Espero voltar em breve para local. Desde o início os rapazes do
time de 'Valdir de Mo-, T d 'U··" apresentaram x O para o

rão um empurrão pelas costas, tentar novas cestas. 'reze e lnalO ,

rais Lima.
fazendo-os bater com a cabeça no Garrafão, um futebol técnico, vistoso e pro-

suporte da tabela.
. f • Após o descanço regulamentar,

O público,por sna vez, sabe con- �"'I!U.nn,�o Filomeno lonqiHstfJl. o lNh81 entram em campo as duasdequfi-siderar uma equipe de basquetebol, Vil lI!i lliU
•

. I pes para disputar a segun a a-

estimulando-a com sua presença,

'I O rico tI'.of'éu "Audaz", oferl�r,i/Jo comandante, Orlando. FIIOIT'''';G, se. Aos tres minntos desta fase Ne
mediante pagamento de ingresso. pelo ccnsagra.do, ve.lejnrlor Aflen.'l.ar um dos v,�leoJadoI'es mais comple ,(\�

nem, meia direita do "Treze de
1 L d d ln que possu ii vela catar.iuense.Vejamos azora . prezados leito- Nunes Pires, fOI (lSPU a o om v-

p:, b
�

Maio", numa espetacular jogada,' '" ,

·It'mo na ba i.a sul v,encendo o aI a ens.
.

Pres, o nosso bola ao cesto, que nal g�� .

'
. -----...-...;�. ---_

marca o aR tento da tarde. ros-
maioria dos jogos constitue-se d.e ftlUmh:q�t,:,,�ri� nIlU�� �� º��&ill�rlcªoo d� R�n'll seg.ue a partida com o, "Treze de
,ver,dadeiras "peladas" sem expres- ��nllH"4U �� i� p,4ttlll t6 u lltml ' iJ U �.

I Mal'O" no ataque, senao que, de
são de marcador.

.

10 (V A) _ As guarnições se.r uma d&s fôrças máximas âa81 quando em vez, escapava:n os 10-
Comecemos fazendo um paralelo IR lO:,.>, t:' te.rceiro lugar nos regatas, m3!S que foi batido pelo� cais, encontrando, todaVIa, uma �_,.�......�.,...............�

,. co oc'-"Uas a e o
l' 0t L reabIhto'l Ip- _com os argumentos favoraveIs ao

sete páll'eos das reS'atas do Ca'::l- p-au 15 a, on em: se
"

' '" ..

marcaçao cerra,da. A assistência que ali compareceu".Botafogu. peonato Bmsileiro de Remo, de do- vando a rnelho,r no �aI �o. , .
Aos vinte minutos de luta, numa portou-se de um modo cava,lhe-'Enquanto os botafoguellses são mingo, estiveram, ho,je, 1!-0lVamente Amanhã a 3a elmtt!!-atonfl

. escapada dos' locais, Manoel salva
resco e amável, não havencJoo mes--f,'

. na Lagoa, a.fim de cumprIrem a i:l�- Consoante deLermmaçoes do Con-
t

'

fi grande infe-tratados quasi como pro ISSIonaIS,
guncla eliminatória ao Sul Amerl- selho Técnico de Remo_ da C. B. �). s.u� me a, porem co

_ mo, em todo transcorrer do jogo>",os cestinhas conterrâneos são, em
eano, esvabeleci'da pelo CTR tIa Soerá realizada, amanha, a terceIra hculade, a pelota toca em sua .mao, o menor embaraço. De parabenS',.verdade, amadores na expressão da CBD.

.

eliminatória pa'l'a a forma<;ã? da assinalando o árbitro penalIdade. portanto o time de Waldir de Mo-i)alavra. Enquanto os da carioca A pri�eira pro:a constou �e . � e.quipe que nos representara ne
máxima. O encarregad'O em bater a rais Lima por mais esta grande vi--ensaiam duas ou três vezes por se-' eompetl.çoes.

Os ganchos confIrma

I'
Campeonato CÜIlÜlllen.�al: penalidade é Zachi que a executa 't'

.

.

G aní F C loca!ram a vitória, ,do Campeonato, 'iU- '. �

.: e' ona, como o uar. "'.mana, os rapazes do Ubiratam, Lira
plantando os capi;xabas.

., I; R;-c;' FUTEBOL OLUBEI com grande maestna, translorma�- por ter sabido perder a partidate Barriga V'erde, esperam uma be-
Um "p�s'se.io" para 1) .! sem patrãel FIG�r�r��N�;-" otletas amadores ,do-a �o tednt�'Td.e hondraMd�s }Ocoalltsa· com calma, sereni�ad.e e um gran-la noite de lua, sem vento sul, pa- sulino Ficam conlVidado's os atletas A equIpe o r,eze, e alO v

,
de espirito esportJvo.ra irem dar uma atirada ao cesto, Em via'tude do não compareci-I ama,dores plWa o treino que será a fazer pressão sobre seu adversa-

e, quando começam a voltar á for- mento das outras guar.niçõ�, o _�! realizado no próximo' dia 12, sexta- rio e Acymar, nnma jogada pessoal, ORLSE NO FLALMENoGO
t

-

r outra COIsa

naúl 'd
.

h s no campc d Rio 10 (A. N.) ._ Notici,a-se que.ma eis que a chuva interrompe sem pa Eao su lUa ,,' ." feira, as eseoSoseI.s ora,
� consigna o '3° tento do "Treze e

es'a' p',ara a,rrebentar s'éria cris.e TI_O;
,

. . fez, 'Soenao dar um passeIO pela da FrCD. OUü'ossIm pede-;ge aos ! 8-
." ,.

d d E
Lseus tremas, fICando novamente na

raia. Aliás, de toda maneira isso feridos amadores e mais a1quelee MalO o ultImo a tal' e. com o
Flamengo em virtud,e da demI&SlliO'expectativa de uma outra oportu- seria feito, vislo que são absolutos que queiram diJsputar o campéo- "Treze de Maio" no ataque, encer- do sr. Fel:n::mdo Abreu, diretor de

ni.dade para ensaiarem num campo! no p.áreo. nato amadorista do conrente ano rou-se.a magna luta pebolística, futebol, e seu pedi,do de demissão-.
sem marcação, sem redes nos ar- Valente confi1'17wu pelo Figuei.rense, comparecerem dÓ' acnsando o marcador 3 x 1, para do quadro social do Flamengo. Ou-

. -

á hzada na se e tro 'ocaso que s,erve para enveonenal!cos e, muitas vezes, usando sapatos I Nuno Valente, o "sculer fantas- r.eutlllao qu� s�r' reaa AJ'aUJ'o' Fi! os pupilos de lavá.
as ânimos rubro-negros, é o 'ex-bo-" I' t I' a "onfirmar o ,des a &SSOC1!açaO, ru "

.

-',. d M'" J t"
com solas furadas. ma

, �.au I� a vo LOU
�' no� gueiredo, ás vinDe horas.

.__

Na eqmpe do "Treze e m.o tafoguense KaIl!ela -e u.ca, e0moo
Por isso mesmo, leitores amigos, seu fettto de dom:::�gó ab�,����fist'l' José Gusmão de Andrade, dlre-, merece destaque o grande goleIro de hasqueot.e e futebol, não Lerem

-

t d vamehn e SOh r:tno
,,(

t,or-O'eral de vesporLos Terrestres 'I nUl)I'nllo quer pela súa segurança, ainda os contratos firmados.porque nao emas uma qua ra co-
gauc o, c UI Z. o

_,'
, .:-_

..berta - já não peço um ginásio
AT:XILIO DA .PREFE,ITURA quer pela sua coragem; a notavel :m.NF!R:illNTA,RA O CRU21"EIDOTambém. o 2 com patrão u

O B t f c
- é que a Federação Atlética Ca- Também o 2 com patrão' dos A PrefeiLura da Capital, na pes- zaga formada por Naldy - Manoel, RIO, 10 (�. N:) - o a. Ogr.tarinense verificou um "deficit" pampas tOornou a superar a gllal'ni- sôa elo edil.

Dr. Adalber�o. Tol(�nli-
que, dia a .dia, se vem .fi:r:mando;

I
dev:�rá segmr sa:bad? para �el-:por ocasião da estada do Botafogo ção carioca, por l1I?a diferença dI' no de Carvalho, auxIllou eom

a linha média' formada por Enio, H�HzonLe, 'para -enfrenLar o, ru

nesta Capital. O público não paga-' 11 ,remadas. AcredI�a�os que nlie 3.000 cI'n�eiros a redeJação Aut Frederico e Lima que muito ali- z�_. _
. . -. l1aJa mesmo adveTsarIo para êle tica Catarme�se, ao 1?1 ,e que €� ,1 ,

.

mb EX-CURJS_�O A P .. I\LEGREna dez ou vmte cruzeIros, nem
Brasil. pndess,c cabrIl' o denct, apreSéTllét- mentaram o ataque, como ta em,

R' 10 (\. N) _ O Flnminen-mesmo cinco, para a�sistir aos. jo-
no

Triunfou o 4- sem panlista do com a temporada d� B?taf�)gi) defenderam as investidas dos 10-
se J��eTá r�.s·ol"l�r hO,je se 3;ccitará'gos sob fortes aguaceIros. I A 'quinta prova foi a de I! sem

do RIO. l'!:0ssos p.arabens a Prefeltu-
cais; na linha dianteira, viu-se um

o convite para a realização de umaDa assistência técnica e médica � pa'trão. Aí surgiu a primeira sur·
r",. por- LaG. elog1ave_I g;esto.

entendimento perfeito entre Hélio, I ou duas' p:artid3Js em pô_���._.�legr�aos noss'os atletas (generalizando) I pr.esa. a guarnição ca�peã .de do- Nenem, Acymar e Saroba, ora pelo l
REFORlMOU O CONTnATOnada podemos dizer porque tudo mIngo - carIOca - fOI abatIda pe- ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS deslocamcnto, ora pelos passes I !lia 10 (A. N.) _ Pelado rd01'-. \ I" bandeirante por três remadas. A h-"t I be D) .

A' ", S- C'sque se propalar a respeIto cons-,
"" man a, a nOl E', no cu (-

certos e rápid'OS; o ponteIro 1'1, mo.u_ s"eu c.Ol1L,rato c�m o ao I'l-
D t d "d bl" ea-o ze ele Agosto, deverão reunir-se. 0°

I Ltituirá uma LENDA. Só em caso erro a o o ou.t: camp
t 1 foi o mais fraco do ataqu.e pe a

sua!,
ovao.

A'

I" "d Logo a segui,r, na 'sexLa prOVll c.ronistas 'esportivos da capl a.,
I'

A •

N 1 Ide emergencIa o at eta e aSSIstI o
'f" � Ilda Sll"prns'" com o fim de fundar a sua asso.. discip IcenCIa. a eqUIpe oca

_._
, • A vel'l leon·-se a S8"u "" .•.

. _

J

•

f b P A -SOU iP' 'DA O SAO CIUSTOV 1\.0:por UI!} medICO, quando este por o "dou.b!· C, ")a�ull'�ta, campeu.o, '. foi Claçao de classe... destacou-se o arqueIro que ez e- i onl::' .fi;fi '_ ••

' •

� -

I t . 'Rio 10 (A. N.) - Wmton, per-mera coincidência encontra-se na vencido pelos sulinos. Agrad'eoemos o �,onvl e qUE' �'1S las defesas; a zaga atuou be.m., na. "'enc"''lJ'. te ao Amél'ica, tranõ:feriu-se.�
. I enviaram os cronlstas Arlh:1',-jn

d B L v __pra",a de desporto: l Reabilitou-se o "oito" carioca Ipóvoas 'e Helio M. Pereira promc-
linha média estacou-se 19ua ef para o Sfio CrístJ)"vão com arma.,> e

"'!mlll0n apl"OXJma-se um Cam- O .. oito ,.

cariora, que avesar de. tendo comparecer á reunião.
J

co
na ,dianteira o melhor foi Zachi., ha.gagcns.

EN

f

COMERClOullDlI�TRIAH.TOPlAY LTI>4
�HEI.VErIA. 4/' TEl.$·/OI)O·S.PAlILO.
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-------------------------------------------------------------

Curso de Guarda-Livros em :5U3 casa
Feito em 12 mez�s. Escreva a C, Postal 3717 -� S. Paulo,

pedindo informações
Seja também nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.
-----------�__.-----------__,--�-------------------------------�

Dr. Polydero S. Thiago Dr. Roldão CODSooi

S::JdWZlW

Esta maravilhosa obra está sendo lançada pela Editôra das Américas em volumes

mensais de 500 páginas, de acôrdo com a reforma ortográfica; acrescida de um

vocabulário-apêndice {los têrmos mais importantes encontrados no decorrer da

leitura de cada volume. Compor-se-á de 20 e poucos volumes e dará fecho ao mo

numental trabalho um album ilustrado com cerca de 200 gravuras, impresso em

papel couché em volume à parte. Preço Cr$ 50,00 cada volume. Já se acham à

venda os 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 'brevemente o 6°. Vendem-se em tôdas as livrarias. Fa

zemos remessa pelo reembolso postal para qualquer localidade a quem os re

quisitar à Editôra das Américas (Departamento B), rua General Osório, 188 -

São Paulo.

l f ..

lIédieo ..O Hospital de Caridade de
Flor íanópolis

Assis1en_t1!j da Uaternidade
CI.INlCA .M:tDICA - DISTUR·
BIOS DA G�STAÇAO � DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

eialrnente do coraçâe
Doenças .<la tireiâe e demais glã:n.d1!las

ink.Tnas
Nl!;UROTl';RAPIA - ELECTR"'
CARMOGRAFIA - METABOUS

MO llASAL
Consultas diàr iamente das 15 f>a

18 horas
Atende chamados a qualquer

mclusive duraate a noite.
Omsnlt.,rlo: Rua Vitor Meirele.,

, .EQne, }02.
Residência·: Avenida 1'rôtnp<>""�

Fone 76fJ" _

ClRURGIA GERAL - ALTA CI
I' BURCA - MOLBSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado peja Faculdade de Medi

oiro da Universidade de São Paul .. ,
onde foi assistente por vários aacs do
Serviço Ciritrgiw <kl Prof. Al.;pio

Corr êja N.te '

Cirurgia 00 estêmage e ...... e�
Y-CS, intestinos .àe\:gaôtl e !'f"�, _f>i·
de, rins, próstata, bexi8.a, tIÍI3lW;I,

o"á,nos e trompas. Varie.cele, ]i:id.. -

ce)e, vaTizes e laerJRs..
'

Coosnhas : Das 3 ã.. 5 hera<\, à ma

Fer"", Schaudt, 21 (altos da \)asa
,Paraiso). 'fdotf. 1.5'8

Jl ..sldêud,,: Rua E"::eve. ]""""""
Telef. M. 714 R"'-VORAVEIS A<S PERISPEiCTIVAE:

-.-Ã-.S-,;NT-A_E-j'.-L-A--- \ nA BORIRAlCHA NA lNDONBSlA
pela Faculdade Nado
·-.ro,.,_.... ".:\ rI-:; Tlu\lversidade,

�����W"19 ...... fi. .. "' .... �, ... '" �' ,../lO .. f>" '" Q .... ,.. <IIi" � .. III ti r. _ t" .. ft �j \11 .l ,'$) ./lIliI, ... � '" i.' oi 1< <li. � � li< � V Q 1)0 ,�. � � CO tt «- §

HiffiDUZIDAS AS

EXPDnTAçÕES;I-�"'�-- 0.'''''_ •• " ."._ ;0 ••• ,. ' DE LEGF.��E��;�2���ANDA PA-I Tel�� do. �on.ze�1ftd:$C�M)l."S. ��� SI @l!Ii� 'li." �?I'1«taJ �$ �J.� I
Jt lU"" U "0.1 f!!)

1tll�· ':�� a �� ;tI4f 'lW!lI"'i"..;;:1�;:; �Hi �& �1S'iU!� �J.� .s. H. I. - I11 rorrnam de Haia\
. que devido ás diriculdades. monfl-I.'t.ári�s da França, e ao Jalo de a es- �
tacão já ir adiantada, somente S('- irão exportados pai-a a Franca, .. "

t 4.000 toneladas das 32.000 tone- j
!aclas de legumes holandeses esta- l

beleoidas no acordo comercial en- 1
Lre os dois países, assinados e:n I �
dezembro ultimo, ao que anuncia io Ministério dos Negócios Ecénó
micos da Holanda, Serão enviadas ,

12.000 toneladas de cermouras f"
cebolas, cerca de 2.000 toneladas
de repolhos, a algumas centenas de
toneladas de outros legumes. C
Ministério acrescentou que estãc
sendo realizadas negociações para
a exportação {/c rcpolmos para a

'Icheeoslováquia e Austria.

Dr. _ Sa'vas Lacerda
M"dico-cirÚTgica de Olho"

Ouvidos - Nariz - G
Prescrição de lentes de

Reiniciou .sua clinicr
Qmst,ltório: Felipe Sem

Das 10 ás 12 horas. e das
horas - Telef. l'

A:ssistên
-strtto

°siquiá
-irio

Dr. Paulo FOi
Clínico e operadr

Consultório: Rua Vitor ].
'Telefone: 1.'l-Q

Consultas das 10 às 12'
IS hrs. Residência: Ru-

22. - Telefone:
-----_.._. .. _ ....... �

Dr. Mário WeJ
Cllnica m�iea de 3d..'

Consultório - T
Telef. M:

Consulta das !

Residência: FeIíp.
Te'

Dr. Lia:.
Moléstias <Ie

Elonsnltoíri. - Rua c

- So.r"". - Tel
Residência � Rua St

- Jl;dílíci. L A, P
Telef."e M

-

TINl

Profissional (oh

B01\-
..ra quem possue dt
certa de Urjo ao ano

Informações nesta.

I f�ARMACIA _�PERAN�A
�o fi':a!,�,;,dl0é.ttee NILO LLUJ'S

R,.,jc! e !mIM!!! Mri " mm Pl"�Z
»r�..$ �dllPi'UI)Úl " �llUJIftllru - !f@lIleeJitátiu .:.... I'e�

lUlI'lu - Ar�N b �,.�o

�JWJ� a 4).Uta �",1!k. _ !'�iúritp 1i!Jl�ic0.

elA CATARINEHSl
DE TlrANSPORTES AÉI>.EOS LTDA

1 022
Telefone a esse número e a bi

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpi
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

_
..6. II. 1. - Comunicam de Mia,

aue segundo esl.imativas puhlica
das pelo Ministério dos Negócios
Económicos, da Holauda, cerca de
350,000 toneladas de borracha, sen
do 100.000 toneladas provenientes
cl eplantações e 250.000 toneladas
produzidas pelos nativos, serão RX

portados das nd ias Orientais Ho
landesas em 1948. As perspectivas

Ir- da J:Jorracha são consideradas bas-
tante favoráveis, apesar do fato de
consideráveis quantidades estar-em
ainda sendo contrabandeadas da
IndoTllésia pam o mercado de Sin
gapura, acrescentou o Mini,stério.

Mi-
ro
JAS

';lia

ÉS BOM BRASILEIRO?
Então C'Oopera na campanha de

a1fabet'izaoão d� adultos, fazendo
que os teus cODlhecidos que não 8.a
bem le.r nem escrever, frequentem

• os cursús noiurmos de alfabetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru
po Esc(}la,r .Aoohleta.
I'

- .

�ªquiDa de escrever
Compra-se uma portatil.
Tratar nesta redação.

) GOVERNO HOLANDÊS ADQUI
nu 10.000 110NELADAS DE OLEO

lDE ,PAiLMA

,S, H. T. - Informam de Amster-
âem que a administracão da HVA
(Sociedade de Comerci·o do Ams
berdam) c0nfirmou hav,er o Gove·r
no holandes comprado á Compa
nhia 10.000 tonel'adas das 20.000
tonpla.das de O'leo eie palma que a

m·esma' pretende produzir em 1948
ao preço de 1.000 florins (cerca de
Cr$ 7.000,00) a tonelada, A HVA é
maior produtora clt' oleo de palma
das Ind·ias. Em 1938, sua produ
Cão foi de 53.000 toneladas. üs tí·
tulos da. companhia elevaram-se de
243 314 para 25/! 1/2 na Bolsa (l.e
AmsLerrlam,. Acredita-se que ou-1iros pJ'octuLo,r,es de óleo de palma
cünc!uirão similares transações
com o Govêrno.

(

f�sioro§a
Telas bronze • fcsforosa (largura 9 1 cms) .

malhas 61) � 80 - 100 - 120 ._ 169 s. :leiO,
Telas de seda - * Suiasas -_ largura 102 ema,

todas malbas.
Ls tâo e galvarrissrdo : - pronta entrega.'

...__..,M_l_A_R_I_O_....
S

...'C_H_A""E...F_B._K_-_-_c_."'_ai_x_a_p�o""s_ta_.1_5_7_56� 1Talegramas _' MARIE:LY .. S, Paulo

_�"''Iio8

Avisa aos seus p8rtadores de tMlos jÁ __ lIiIiI!ft�s ttll sorteados
de acôrdo com o secreto lei D. 7.930 que tem a dis]Nei.,ao dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Pasa maiores esclarecímentes liiRgir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmitlt, (�o
Amélia Neto).

fíiliifêS8siíllêifeUíDThüJa
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bem Retiro e

Vioe-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. feiras às 6 becas da

manhã.
SAlDAS DE XAPECó: TodaS às 28• feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG11lNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro, 24 - Flor.ianópolis -: Fone 1.431.

Empregue bem 'o seu

dinellre, eomprand-o aç.õêS -110 "Colé
-

Só

gio, Barriga-Ve�6" •
TI)tql{)lM_RIA t

a "_UZEIRO"
_0.*, Ü

ATI LOGltA FIA
(oolere
Diploma

(orrespondenda
Comerciai

DlREÇlo:
Amélia }� Pigotzi

ME'I'ODO:
Moderno e Ettciente

Rua ALVARO DE (ARV"LHO, 65

Reqi"siros de DiplolDas
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - No·s têrmOf;
do Proj'eto 521.B/47, deverã·o requerer a v�lidacão dos e€m diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - NOII têr
mas do Pr'Üj.eto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiuticão
dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo CIOm o Pareool' 22i
do Cõnsultor Jurídico, podem registrar os seus· diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar s·eus diploma�.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNTVERSIT_4RlO
Av. AHe. Barros'Ü, 11, 10 andar - Cai!lra. Postal 3,932 - Rio

,

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Qu�r estudar á noitel AdquJ I
Paro. as peesoos de lino

ra uma ação do "Colégio Ba;r. paladar 005 Otto é
riga-Verde", � par .

Oerçam, diàriamente, das 10 às' I4 horas, as aad",5es da

. ZYI - 6 Radio Difusora de ItlguuI,
970 kilociclos onda de 3'0 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Fo.bricantG e distribuidol'Gá da. afamada. coa
fecções -nISTINTA- ., RIVET. POillIlU@ um erral'
de llJortimonta do Qa�J9miralh. rilcanoOl, bl'iDB
honill (I baratol1l; alqo.õe•• ;1marb� � l(i\Vi'l.mentoil
pGI'CIl alfai'(ltQ�i que I'eceb· Ijbei:am.�h da.

6tU'�s U�!l'Mj;IfClta.t�(iJ de an,,�ao�('I!I' n;:) ••7.\tBo diD lh'l§ f<3.,.3NI'1"õ o�m(ll
t'l�:\'�::��"lOo!iil • ...; FILHliS ent Bh, nr:.',!-'h' � Lo.ia�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As co_seque!lçias do comooi mo em ftaua'l
* * �a���'��� �a;;��!�i��,�e� �����; Uma inlorloar. in da Ins1etoria-
alçou' naquela Casa, conseguiu VI P
apóío e r.átpida aprovação a um �tl Yel"cul�sprojeto que manda passar para l m'tlj.

.

. ii
património de Santa Catar-ina, qua-

U

tro mil e tantas ações da Empresut Con referência á nota publicada
- quo pertence á União, no "Diário da Tarde", de ontem,

._
São ações úc mil cruzei.ros. Qua-· sob o í.ítudo "A Inspetoria de Veí-

.� �� 11í1 M �
--' Lromilhõesediversosmilcruzci-!culosmulLae faz cobr-ança .. .",

, "po�!!).. e KU'(B
'

•.� '�48 1'OS, com a lei já aprovada no Bc- informou-nos a Inspetoria de Vei-

nado, virão para o património ds CHIos e Trânsito Público, o seguiu-
110SS0 Estado, te :

.Q Diário, de ontem, confessa que a) que a "Tabela provisória di
não está bem ao par do caso, mas Preços dos automóveis de aluguel
ainda assim, já faz crítícas e adian- aprovada pela IV'fP, em 9 de mai'1'

�

A data de hoje recorda-nos que : em 1717, El-rei pediu informa-
La conclusões deshonestas a respei- de 19H, diz: "Corr ídas cem-passa

eoes com referencia a um requerimento de Sebastião da Veiga Cabral,
to. geir-os do ponto (Praca 1,5) atp

para que lhe fosse doada a "deserta e inabitada" (segundo o sup li-
Que querem, afinal, êsses rubis- rua Silva Jardim, entruncarnentr

eante) ilha de Sant.a Catarina;
.. cadorcs despeitados? D. Riheiro com Bocaiuva ou ate

em 1746, o célebre Brigadeiro José da Silva Paes chega ao Des- Querem que o Estado dê dinhei- Ponte Herõilio Luz (lado da capi

terro, de regresso da Colonia do Sacramento' 1'0 á União? Não será justo que Lal) Cr$ 8,00". "Chamado ao cen-

. -em. f 7�6, o valo.ro·so .� intrépido lagunen'se Francisco Pinto Ban-
nos alegremos com o aumento de tro de um dos pontos acima, inclu

deira (wmao. dei Raiael Pinto Bandeira) e que se encontrava cornàn- patrimônio catar inense? A eSS3 sivc corrida Cr$ 10,00"�

dan?o o F�rtIm do RIO, Par:do, destroça um ataque de mil indios Gua- pergunta responderão negativa- b) que 'o motorista Hélio Co

rams, chefiados pelos jesuítas: mente apenas os da. quimta-coiuna micholi não procurou o Inspetor

,

em �778, é assinado entre Portugal e Espanha, o tratado de Ma-
E êsses são justamente os que s.: Geral e mesmo se o fizesse, nada

drí, ,c�nflrmando a
_

segurança e amizade dos respectivos domínios na
atiram ao ataque, mesmo depois poderia resolver essa autoridade

Am�rlea do Sul,. nao passando, pois, de uma ratíf'icação do Tratado
da confissão de não estarem ao pfJ? pois a 'lci diz; "Os recursos sr)])rc

de banto Ildefonso, firmado a 1 de outubro de 1777' daquilo que agridem. infrações deste Regulamento se1'üe

_

em _f�08, após chegar ao RIo d� Janeíro, o P�incipe-R,egente D.
Perdoa-se-lhes a. Ignorância, err Interpostos dentro de três dias na,

João (mais ta�de D. João VI) or'gamza o primeiro ministério consti-
todo o caso, "Mais o quintacolu- capital e de dez dias no interior (

tmdo no Brasil, composto das pasta: Reino e Fazenda, .Estrangeí ros
nismo não! Não e nunca! O castt- dir igídns a. outoridade a que esti

<8 Guerra, Negocies Ultramannos e Marinha' ' go compete ao povo, que não ('5- ver' subordinado o Dcpartamcntc

.

em 18Z.0, nasce na cidade 90 Serro, Mi�as Gerais, Antônio Can- quece! A momória popular deu de 'I'ránsito.

dldo. da Cr uz Machado" que alem de outros seryicos prestados ao
provas dc seu rigor a 2 de dezem-T Os recursos serão íuterpostor

Brasil destac�-se o projeto para a reforma admihisbrativa do Br-asil bro, a 19 de janeiro, a 23 de no- por escrito e instruidos com o La-

que. deu mar gem ao levantamentn de- uma. carta da região do "1"1-
vembro". irra de depósito, correspondente t.

guara;
.tl. , importância' da. multa.

em 1839, é proclamada a República de Lages, pelos intrépidas
Jll'ovido de recurso. s,erá de\'ol-

"farrapos". \'irla ao concorrente a. impol'Lâl1C18

Será qle flcbou1 daC��}��'�;1-ada a aplicaç;ão da Il1d1ta

O Diário, com o intuito de serl:} a importância. depositada, l''l
colhida aos co.fr·es públicos esta,

fazer escândalo, verrA agredin duais.
do o pref�ito de Bom Retiro As multas impostas de acôroo

por não haver passado o go- com o presente Regulamento nãc

vêrno, em sua rápida ausê.n <lendo saLisfeitas na forma prescri

cia, ao presidente da Câms-
ta serão cobradas por via judici�j" .

c) que nenhum recurso le�a1
ra (udenista). foi J'ealizado pelo motorista HéIL'
Ontem. entretanto, foi VÚJ- Comicholi; R!o, 10 v(A. N.) L

Enc.ontra-se

to aqui na Capital o sr. Guiz d) -que, de acõrdo com o art. aqUl o sr. ·er.guClro arena, mem-

12,1, do Código Nacional de Trânsi- bro 110 ,exc."Cutiva do PSD de SãO'

zo, prefeito udenista de Ara-
to,' diz: As multas são aplicáveis I Paulo .

raniuá. Em sua companhia a condutores e prOlpriel,ários del-r-\--..
----

..--d------se achava Q sr. Artur Cam- veículos de qualquer natureza, �. 'e"OII�t@iil:�I'�íIí O l)t.a

pos, presidente da Câmara, sc,rão irnpostas e 'r.l1"I:e..çadarlns Vi' .�)iiH.)r.HU iU IV mUtll

-- udenista. Desde há dias es- RCp'a11ticão de tr�';"c
. genbn,·rne) "que ap6' U\J , U

tá em Florianópolis o secte- ti
�

tário da Plefez'tu,ra de Ara- n;ar�Q ,R�aT)or
'

, 16 (A. N.) -- Vài &er come-
• Lan u-da, ,esta semana, a passa,gcm

ntenário de Ado]f,o deI Vec-'
um dos mais ilustres eng,e
brasileiros na época do 513-,

einado. Nesta capital, De'
construiu o cais que vai'
esLa'(:ão áas Barcas até a'

Calabouço, e o edifício da'
alI, o,ra ocupado pela dire-'
hidrograrfia e navegação'
a.

não recorrídas são recolhidas á 00-'
letoria Esttrdu aI;
f) que na Secçâo de Multas es

tão á disposição dos infra Lares cen

LO e cinquenta e oito (150) guias
de recolhimento feitos á Coletori ..
Estadual;
h) que a Secção de Multas'; ps

ra bom andamento elo serviço, re
colherá a ímportáncla das multas
depositadas, estando' em depósito
para o devido recolhimento que se.

,rá a ·16 do corr-ente," as ímportãn
cías depositadas piela infrator Hé
lio Corníohol i, conforme se vê no
livro de registro:
i) que a multa de Gr� 100,00 e

aplicada para coibir abusos e de
acordo com a resolução do Conse
lho Nacional de T'rànsito, já anr-.

plarnente publicada pelo Imprensa
c pelo rádio.

HOJE NO PA,55

A'IUll'é Nilo Tadasco

õ�arrãmiii�·
..

dã··jchecisiõvãôú1ã
PRAGA, 19 (U: �.? -:- O parla- nunciou ao seu pôsto esta semana,

mento tcheco reIlllClara as suas depois da detença-o d S'
.
_

_'"

e puo.
sesoes ,amanha" e Ja fOI revelado ,O ministro da .Justiça, o comu-
{[ue dOIS procmmentes deputados nista i\.lexei Cepicka .

J'd d P 'd S
.

" -

, anuncIOU que
.1 eres o _arb o oClal pe�ocra- seu Ministério "está trabalhando fe-
ta, apresenlaram sua renunéla. brilmente na revisão ba'SI'C 'd l'
'Rnt.

a a eI
.ü rementes, a secretarIa do Pa- de proteção da Re 'bl' "

.

J d
pu Ica .

c amento ,esmentia oficialmente OI O jornal sindical "Prace" dis
:rumores cIrculantes, Ide que havia que "a nova lei teI'a' f' .

,,'d "
"

. como Im pn-
,,1 o suspensa, a Im�llldade parla-I mordial dirigir tribunas c todo o
mentar. Tambem fOI ·revelado que, aparelhamento juridico d f
J 'ç,' 'd d- h I .

em e esa
ose ",pIro, CI, a ao tc eco natural do sistema democrático d

e! SI
' ,

I
o povo e

,a. ovaqma, emP.rE:gado do cO,n- não em ,defesa' daqueles que que-
sulado ll'orte�amerlcano em BratIs- rem miná-lo".
la va, foi detido e encarcerado para Os dois deputados .

"

' que renunCla-
ser submetIdo a um mterrogatório, ram ao Parlamento sa- V't B
.,

d d
. -

o OJ a e-
pOIS e acusa o e consplraçao con- nes, irmão do presi,dente Edua�do
tra a segurança do Estado. Sabe-se Benes e Vilim Bernard b d
t mb' , ,.' , am os o
a em que um outro fUnCIOnarIO Partido Social Democrat B d
d

.

I
a. ernar

e ongem S ovaca, no consulado havia sido expulso de r 't'd'
t"

»eu paI I o'
nor e-amencano de BratIslava, re- na semana passada.

ranguá, a servIço.
A quem o sr, Guizzo pas-

�ou o exercicio? Será que a

Prefeitura fechou?
O Diário deve explicar.

o 1180 d� ;orro
sem pal;'f
Rio, 10 (A. N.)' - .Q ministro da,

Guerra, em aviso de ontem, consí
derando que a camisa bége e Ll,

gõrro sem pala são partes do uni,
forme diário, utilizadas no servji}[;'
interno dos corpos de ,tropa, esta
belecimentos e r,epartições milita
res. de alcõrdo com o dec-reto il�

21.590, de 7-Vr.II-1946, declarot;"
que é terminLemenle pl'oilbiclo seu

uso fora dos lÚ'cáis Iprevistos, mes,··

mo, ·em trâh,sitJo, no inberior de vei
'Cuias, oficiais ou pal't.icu lares.

p ,,'. 'O.
.LaSla no AlO

\A. N.) - Dentro dro'
ohegaraá ffêSra mâadc'
'ung, ora em New York.

a agência do Bancc
de Janeiro, o qual}
�ncipalme'nte á COlll-

brasileiro.
,�""""""",

�AL.R:���
INSPÓ""€S AiR[OS LTIlA

Cassagdo�u
No pleito de Terezina, f,

ram eleitos vereadores pe
p. S. D., os srs. João Clima
de Almeida e Alvaro Mon tei
ro da Cunha. O Diári�,

derontem, cassou o mandato de
um deles. Do qual seria?

fugido
10 (U. P.) - Alg'un�

.mitem a .possibilidade'
.r comunista Pablo Neru�

ixado o pais clandestina�'
_ ternando-se na Argentinar

� ruda acha-se evadido da'

li justiça, ha mais de. um,
.

Ao 'tempo em � ·er dominava o Reich, frequente:;
foram .as vezes que a _ emalJ1ha prote(Jeu nações vizinhas e

amigas.
O processo era sempre b - l"l,esmo: elogios rasg'ados ao

povo visado; lamenta'ções quanto ao govêrno, que sacrifi
dava as populações .e as liberdades públicas; protestos contra

perseguições tremendas às minorJ-as nazistas; instalacão d:�

quinta-coluna; .. , e era uma vez mais uma nacão a me�

nos ...
A Rússia agora e.stá fazendo a mesma coisa. A Checos

lovaquia e a Filandia estão no papo vermelho, ainda mal

digeridas,
E a U. D. N. por aqui está tpnLamo, em Bom-Retiro, ()

mesmo resultado, com os mesmos prqcessos. Estes, entretan

to, estão muito conhecidos e d,esmoralizados. Não pégam. E

não vá o feitico virar contra feiticeiro. Esse rever'ter"! tam
bém é ela História 1 F'e1'o, pel's, tuUi, [atum, fere - conjugam
os alunos do Prof. Oustódio. E sabem que quem conf"!re fer-
1'0, com ferro Se1'á conferido.

Guilhe1'me Ta[.

v. S" deseja oooperar ma graMe obra social de reeuperaeão
doo mendIgos? ApreSe?L.e sua idéia ou ofereqa seus servicos, d:ei
xando seu nome na lIsta de Voluntilrioo da Ação Sooial Gatal'Í
ne1lOO, em poder desta redação,

��g!1f�t.���mn�?ra!I!!! J�o �ep<Jslo��,�,nto!! lospedes UIstres
de ontem na !s,ede dau'br Ja lEn01tAP fOI me_d1cado �e um ferimento de Procedentes de ,Curitiba e

. t-
,

,

. '" contusao na vls,ta, porque fOTa se-' d'
-

Cques ao gll ou em t.orno do restall- veramente surrado
VIagem e lDspeçao aos orp

rmILe do &t\,P8 que fornece ali-
. Exército aquartelados no F

mentação a ,centenas :de ·estudantf!s, de Santa Catarina, cheg'ai"a.
O qUal't segundo s'e propalava, ia E"Si" I t"

nossa capital, a fim de inspe
?�men ar o preco das refeicões e .. DO Sup e 1"V'6l!.aInda pOI'lque um grupo de es1.u- • U rem o 14° B. C., os Senhores
dantes ,�irigiu :um of.icio :a� !9.hefe I Continuam em pleno funciona- Eng. Gastão Cordeiro, chefe
de POhGI.a, pedmdo a 'proiiblçao da mento os cursos noturnos de ensi- E. O. R.; Cél. Méd. Dr. RauI'
p3Jsseata da fome. Estes ,estudantes· B' I
resolveram ex;pulsar da UNE o co-

no supletIvo. A sua frequência, en- e o, chefe do S. S. R.; Cél.

Iega Mirabe-au SaIlitos, um do. tretanto, apezar de animadora, Catulo Piá de Andrade, chefe
XI,g,enL,es do grupo que s,e manifes- ainda não corresponde ao que seria R. M. B.; Cap. L Ex. Affonso J

,t�l,l contra � p&ss'eata. Mirabeau de esperar do nosso povo
do S. I. R.; Cap. Vet. Buy P_

dJanle da 'acao de seus ,oolegws, sa- É
. : . . B't d S V R

'

.cou, de uma pistola mauser para •

mIster que todos mdlvldual- OI eux, o . . .; e 1° Ten.

revJ'dar a alf,ronta, pündo o 'l'ecinto! mente nos esforcemos para enca-
Salrnon Fontes, chefe do S. T.

em po_Ivoros,a. A ;principio houve I minhar a esses cursos, os adultos Os distintos viajantes estão
conerlas € a�nopelos. J!epois, como I analfabetos, pois o Brasil só será pedados no Quartel daquela Un
Ia arma de M�ra:beau nao desse um - d d b
ar -de sua gra({a, os outros estudan--! uma gra�de naçao, quanto. todos e, on e rece eram os votos de 1".. >

tes Call'am s�br.e êle e o fi:Qeram j os seus fIlhos forem alfabetIzados. vindas.

passiar maus mümentos. l\Iirabea'1I
"O Estado" sanda-os desejando

teve, ()e receber curatJ.vos na enJer-1 PASTA DENTAL felicidades na permanência em

mana da UNE e maIS tarde foi re- ROBINSON nossa capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


