
o Papa abandonará a nana
CIDADE DO MÊXICO, 17 (D. P.) - O jornal Universal publíe:l/

110je com destaque, em sua primeira página, a informação de que o

Papa Pio XIT se ref'uglaria num país americano, caso os comunistas
vençam as próximas eleições na Itália. Acrescenta que segundo no

tícias que recebeu, várias organizaçôes religiosas norte-americanas;
já realísaram sessões para ofer-ecer auxílio ao Sumo Pontif'lce, se os

comunistas ganhar,em as r,eferidas eI.cições.

AO PRESID�NTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO P. S. D., NESTE ESTADO, DIRIGIU O SR. NERÊU lillfOS A SEGUINTE:
COMUNICAÇAO: "RIO" 16 __ TENHO SATISFAÇÃO DE COMUNICAR A ESSA PRESTIGIOSA COMISSÃO QUE AS DUAS
CORRENTES EM QUE; NO ESTADO DE SÃO PAULO, SE HAVIA DIVIDIDO O NOSSO PARTIDO� POR OCASIÃO DO

Ú�TIMO PLEITO ALI REALIZADO, ACABAM DE SE RECONCIUAR. LEVANDO AO CONHECIMENTO DOS CORRELIGI�.
NARIOS DESSE ESTADO ÊSSE AUSPICIOSO FATO, COM ÊLES ME CONGRATULO POR VER RESTABELE,CIDA A COES10
DO NOSSO PARTIDO NAQUELA GRANDE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CORDIAIS SAUDAÇÕES. NERÊJj RAMOS,

PRESIDENTE" .

-----

responsabilidades
do Congresso

O sr, Nerêu Ramos pronuncia importante
discurso na sessão de abertura do Senado
Rio, 17 (A. N,) - O Senado €ste-, gar-se afincamente á abra nacío

São Juan, 17 (U. P.) _ O gover- ve reunido, em sua primeira reií- nal que lhe compete, aproveitando
no anunciou que a fortaleza de La

nião legislativa normal do presen- o clima que em boa hora se estafie
te ano, sCJIb a presidência do sr.] leceu no país, graças á elevação do

Lucha, um dos pontos em poder dos Ner êu Ramos. Como havia numero pensamento e da acão de seus hõ
rebeldes dirigidos por José Eigu- legal na, 'Casa, o presidente decla-] rnens pUblitcos.·, '

res, foi homlíardeado pela aviação. rou abertos os traoalhos e pronun-I O Senado da República, em co-

ReSf.UO''ou O embal"xador Pawley IEIOmj:": VaáçrIo�OeSs lmUgi'alirteaSr'edsO sPeanÍdso henOtUrV�e_
ciou o s,eguinte discm'so: "Ao de- la!boração harmônica com o outro

,

"
_

darar, inslalada a sessão do Legis-" e prestigi,oso ramo do Poder Le-'
� , lativo nesta alta Casa do Con,gres- gÍ's!ativo, há de, como até agora,

.

v'
',_ _

ta-nto, a situação confusa. so Nacional, quero congratular-me elevar-se no serviço da. Nacão, dan-
WASHING1'ON, 17 (TI. P.)' __:_ O sr� WiiEÜlm D. Pawley, embai- com os nobres senadores por êsse do-lhe o meLhor de seus esforc,os e

xador dos Estados Unidos no Brasil, solicitou exoaef'àGtio do seu pos-· Novo If'tonsul,f
.

auspi,cioso acontecimento. de seu patriotismo".
to. O pedido foi, aceito pelo president,e Truman, atribuihaG=S€,_9 fato " lor Não lbes adiantarei surpresa se Finalizou o presidente Nerêu
a mgiivos d,e, saúele. Acroescentou-s'e que a demissão s'e' tornará ér{1,t1-" a!!

_ lhes disser que a presente sessão iRamos com as seguintes palavras:
va a trinta e um do corrente. Diss,e Truman que aceitava a demissão 11\111'11 JCO é decisiva para o prestigio do Po- "IConfi.e nele a Nação, certa de que'

1 t
'

P I )"*,,,,"� • �II
..

der Legislativo, Em verdade. cum- est·a' atento aos se'·1S altos l'ntere::;"-
com 1'e u. anCla. aw ey declal'�)u que deixava o Brasil com pesar, ' P

,c

mas confIante ,em que as l'elaçoes ,ent.re os Estados Unidos e o Brasil Rio, 17 (A. N:1�' ar ser esco- pre-1be, através de cuidadosa le- ses. ás suas necessidades e aos seus

jamais
_

s,e 'encontraraT ,em t.ão amislosas fases de compreensão e co- lhido para consultor jl�Fidico da g.islação ordinária, dar vida aos dis- grandes destinos".

{lperaçao como agora . Acentuou Paw].ey que SI contar com o vosso Companhia Hidroelétrica de São p,osiLivos constitucionais que estão As .palavras do pl:e�idente foram

apoio, pOder,ei assistir ao, seu'etário de Est.ado, g'eneral Marshall nn F
"

,

.

. _" d f
11101Les denLro do corpo de nossa reoCenldas pelo plenarlO com uma

preparação da co.t;,f.erencia de Bogotá, até fins de março corrfl�te". ranclsco, ,deIXOU as funçoe�,\ .e�Jel magna. longa e entusi·ástica sa.lva de pal-,
Em sua cOlltelstacao, Truman .eTIOglOU a atuacão, do demissionario chefe do gabinete do ministro d!?'�� ". _ ,. mas, finda. a qual o sr. Nerêu Ra�

prinCipalmente na conf,erência do Rio de Janeiro. Agricultura, o sr. Afranio de Car- ,

De r,�';03,n; e�sa abra,.Já ,de s� mo� anundou, d� �cô'rdo con: _o'
vaJiho" sendo substituido !por Se- mgente e capll[�:.� fO� lSIt. s,o, eu l'�glDlell'to, a �lelçao da eomlssao

._ , . . grandecel' a funClt'; ,,�gI'S �llVa do dlretora ou seJa dos membros que

,..
bashao Santana e SIlva, que vmha nosso mecanismo instítuG;;:nà1, de- iriam compor a mesa da Casa. Co..

� -onira um J.ornaI!-sta exercendo o cargo de diretor do \'e o Congresso estudar, precilJL)a_e mo j,á era, es-perado, foram todos
'-' 1

'

Departamento de Administração do aten.tamente, matérias que conce)::"l' os membros reeleitos, ficanao,
RIO, 17 (A. N.) _ O jornalista Orlando Desaux, dir,etor proprie- Ministério. O novo chefe ,de gabi-

ner á,delicada s1tuação fin,!-nceira, I p�.i'�; assim. constiLuida a .mesa: .

tário do "Diário de Noticias" of,ereceu queixa crime contra o jor- nete é técnico em quesC d"
do paIS! ao seu desenvolvlInento -v 'i'e-presldente, Melo VIana; pn.,

nalista Oswaldo Cesta, r,edator chef.e e diDetor esportivo d'e "Diretri- " A'

oes a

mlDIS-! econômIco, ao aproveitamenle de mei;- ....,secretário, Georgina Ave li· �

zes" como incurso nas normas estabelecidas pela lei da imprensa ]Ja-
tratIvas, econOllllcas e financeiras, suas riquezas naturais, ás condi- " � ',)"'ldo secrelário, João Vil�

.ra o crime de injuria e calunia. O processo se relaciona ao arligo pu- 8. professor da. Faculdade de Ciên-, ?ões. d5 vida de suas ,populayões ��o;bo'ã�,,�Ultêfte!ro secret�r_io, D�r�c
blicado p.or "Diretrize,s, in_t.itulado "Natal, aument? d.e c.apital'·, Julga- Clas e Econollllcas desta capital. rl,9 apll.moramento .de sua legls,l�- Cardüso; qnar� ...,sec�elarl{), PlIlll,Q
do mJu�'lO.SO ,e' defor�natorlO. Os

. a�ltos fOl:a:m dI'str:bmc1os á quinta çao somaI e tralba�llIs,ta, a� aper!,el- Pompeu; primeiro .:'��p�.�te, Robe'
vall a cI'lDlmal\ ,encanunhados ao JUIZ Eugemo Martms Pmto, DevolVI-dos �oalmenio de sua l:gIslaçao eleI�o- Lo Glasser e segundo, \,'l.:Ij:lL

....
! ii e a estrLlturaçao, em sentIdo d l' ,

...
,

'\.C,

A d d· d d
realmente nacI'O!lal d

a aberto J01ge RlbE'.lro'..
..... :., e suas orga-

cu·� OS OIS a vog� OS a I·all� lllza�ões partidárias. Instl·tuto do MatA,"�u u I. UI
. �Tlif.im, n�n�a pesou sô:bre o La-

_ {I
RIO, 17 (A. N.) _ Deverão s,er apreciados na reunião ordinária Washington, 17 (u. P.) - O pre- glslat.lv.o. blasIlelro malOl'eS l,!S- R" 17 (A N) t

do Congresso dos Advogados do Brasil, sessão do Di�trito F'ederal, as sidente Truman assinou a lei que �onsa,blhdades e nunca se .l.he ole- 10, �.. - om a p

acusações feitas pelo jui,z Minervino Pinheiro, da decima setima va- devolve à Itália os vinte e cinco
I eceu opo_rtullldacle de maIl' e me- ça dos Delegados dos Estados

Ta criminal, aos adv,ogados Migu'el Amaral Pimenta e Augusto 'Ota:vI'o
lhor se afIrmar no co�ceIlo.. e apre- Catarina, Paraná Rio Grand

, navios daquele país, confiscados ço do povo d '1 t
'

Araújo, acusados de assinarem ,embar�os em termos de lavratura ,

., e que e egl Imo re- Sul e Mato Grosso instalOU-Sé
,em flogrante 'e ,ou'ras graves irr,eglll.arI·dad.es.

durante a guerra ou a,dqueridos pe- pI esent!ln! e: Atenüãaas as quere- .

t d l'b
.' ,_'o

e
I E las . f ]un a e 1 erahva do Instituto

.

Será relator do caso o sr. Alcino Paulo Salnzar, presid,ente da I
os· .stados Unidos a países latino- c, !�glOnals porque se

.

ez are,

Comissão de Sindicancia. americanos. cI)DstItUC]()nalIz�çao do;; Esta,dos Mate para apreciar as ativi,dadrs da
. pode O Leglslatlvo federal ent1'e- insUtlÚção.

iI
I
i

u � AN:,!!'lGO nu..l'tUO Dlll &ANTA CATüIN..ã
'��:r� ti .o� o.r�1Ú"H 8m�LlEI ,NOCETI- DJntm' Dr. RUBENS DliJ
�__

Dlr.hr h Itodael-.. A-, D.üUSCENO Dl\ SILV.4
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Cabe ao Congresso o preenchimento
das vagas comunistas .

.

IUO, 17 (A. N.) - O Tribunal Superior Eleitoral continuou o julgamento do processo do preen-

cblmento.·�a� vagas dos representantes comunistas nas assembléias legislativas do país.
Reiniciados os debates o primeiro a falar foi o ministro Ribeiro da Costa, relator do feito. Depois

d� ler todas as peças dos autos e o parecer do procurador geral da República, Luiz Gallotti aquele ma

gístrado passou a emitir seu voto. Em torno .do caso, fez longas considerações de ordem [uridíca, analí
zando o -vrtigo 52 da Constituição, que trata do preenchimento das vagas parlamentares. Frisou' então
-que o legislador não previu particularidades de cassação dos' mandatos. Assim, ele, que havia votado
contra o cancelamento do registro do Partido Comunista tinha de ser a zora coerente com seu ponto
de vista. . , ,

" o

, Excluíra-se do cenário politico um partido, Expulsara-se os parlamentares por ele eleitos. Nessas
condições, achava que ao Congresso cabia decidir a respeito. Entretanto - continuou o I�1Ínistro Ribeiro
da Costa, - considerava que o processo verdadeiramente democrático era o preenchimento daquelas
'Vagas por meio de eleições, a fim de que o povo pudesse se manifestar.

A seguir, com a palavra o juiz Sá Filho: passou a se manifestar começando por examinar o voto
do ministro Ribeiro da 'Costa sôbre o aspecto jurídico, indagou se do processo constava a possibilidade
de serem aproveitados os suplentes de deputados e senadores. Depois concordou com o voto do relator,
achando que 'não cabia ao Tribunal ditar normas pelas quais devia ser feito o preenchimento das r'efe
Tidas vagas e concluindo seu voto com esta observa;ão: "Cabe ao Parlamento completar sua obra para
o bem ou para o mal da democracia". Os demais ministros opinaram no mesmo sentido' 'exceto �'juiz
Cunha Melo, que julgava cori1pete�te o Tribunal para determinar fi renovação das eleições

Desapareceu um �ocômento se&reto 'Moséou .� 1ft(;rn.�
ES(rOCOL�io, 1�, (U. P.) --: Oficiah!1ente se anuncia, que um pla- ,Roma, 17 (�'. N.) - Ru?crto .Lu-

no secreto nnlItu:' contendo ínformações de alta Importância" de- cif'ero, secrctárío do Partido Líbe
sapar,eceu da Suécia, O prOm?t.Ol' público moveu uma ação contra Fl'itz ral Italiano falando em um zomi-
Halberg, diretor da defesa CwI! da província de Skarahorg e contra n r ,« MT� I I' . "O

c

capitão Nore Engstroern.
' CIO em

,

I ao, uec arou. - co-
.

munísmo significa- a russificação
,..-- -" .. --;.�- -Ór da Itália - Moscou 'elll Ronls".
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Cassacão das imunidades Em poder dos
rebeldes

.

PRAGA, 17 (U. P.) - O Parlamento foi convocado para uma reu

nião amanhã, pelo presidente Berres, inaugurando assim o seu pe
cíodo de primavera. Um dos seus atos será a cassação das imunida
des parlament.ares de cinco dos seus membros, inclusive Vladimir
Krajina, ex-secretario do Partido Nacional Socralista, e Fedor Hod
za an ligo secretário do Partido Democrático Eslovaco.

Roubaram o revolver de um oficial
P. ALEGRE, 17 (A. N,) - A audacia dos ladrões já não tem li

mites. Tudo pode icontecer com Ales. E a prova de que tudo pode
acontecer ai está, bem palpável, no caso do tenente Mariano Galvão
Pereira. residente á rua Arlindo n. 619, que foi á Policia pedir provi
dencias por íer sido furtado o seu revolver no interior de um elel rr
co ela linha "República,". O furto ocorreu de maneiro ainda' inédita
nesta oap ital : o revolver daquele oficial, calibre 38, portanto, um

objeto tipo "peso-pesado '', foi retirado da cintura da vítima, vagar-o
samenLe, suavemente, sem que Ç> seu portador o sentisse ...

A queixa foi anotada pelo' delegado Renato Souza, sendo enca

minhada para a Delegacia de Atentados á Propriedade, para as de
vidas diligências.

Os
.

estudos do plano SOLTE
RIO, 17 (A. N.) - Falando á reportagem o sr. Már-io Brant, ruem

bro da comissão interpartidaria do planejamento, declarou que a co

missão terminou o estudo do financiamento do plano SALTE, tendo
sido feitas varias modificaçõeõs, porém não substanciais. As sugr-s
tões da comissão serão encaminhadas ao presidente Dutra, adnda es

ta semana. Si forem aprovadas pelo presidente, serão' enviadas ao

parlamento.

Homenagem ao sr. Sidnei·· Nocetti
O Clube de Regatas Aldo Lu-z, em sessão solene, escolheu o sr,

Sidnei Nocettí pau padrinho do barco "Ciloca" a &EH" batizado dia 21
do corrente.

'

Presla, c-om 'este gesto, aquele clube, justa e merecida hmoena
gem ao seu esrorçado presidente a cujo espirita de iniciativa deve
a fase do promissor progresso em que se encontra atualmente.

Trinta mU duzias ,de ovos escondidos
, 1\ ALEGRE, 17 (A, N.) - A supertntendencià da CEAP recebeu

denúncia de haver no Frigorifico do Porto eSL"Uques de ovos num to
tal de cerca 30.000 duzias, compradas a preços baixos e agora vendi-
do. 111\ base üe f.l. cruzieros a u'.lúa.

"

qonfirmada a denuncia, o"sllPe:"intendentp [{:'etermínou às firmas
a retirai- a mercadoria o quanto antes, sob pena de; serem os ovo" Te

quisiLados ,e vendidos pela citada comissão.
.-------,--------------------------�-----
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Informações Grande companhia catari
nana., que l\t.tá aumentando
seu quadro de funcionarios,
precíZa d. dua. (2) p·e.lloaa

de ambol o. laxo •.

:Mas isso era anti'gamente... lnformaçõell à Rua Vieoonde '1.:,'de Ouro Preto 13 I dali 9 à.Hoje todo o mundo quer casa, porque é uma dificuldade encontrar
12 8 das 14 à. 17 hora.,.

onde morar. E quaodo a gente encontra, ou a casa é muito cara Ou não
ç bôa. _._._._._. ._._.__._._._._._._._._._.__._._.�._._.a._.�

ntei�IO A B C do Associado
'1. Â. p_ dos Industriarios

60 CAPiTULO
QUEM CkSA QUER CASA

-,,_..--------_....._ .._ .._ __.. ....

o ESTADO

�EGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístóvão - Lagutna

7 horas.
16 horas, O Instituto não tem obrigação de construir casas para seus asso-
Auto-Viação Itaja! - !taja! - 15 lho·

ciados ; 11a' quem pense que tem, mas quem pensa assim está enganado.Expresso Brusquense - Brusque -

raso Nós já vimos que a obrigação principal do Instituto é conceder
Expresso Brusquense - Nova Tl.'ento'

ih
. -

d_ 16,30 horas, aposentadorias, pensões e outros benefícios, porque a cOO'Ín uiçao o

Auto-Viação Catarlnen.se - Jomv1le .

d 'd'
.

_ 6 horas. associa O so a para ISSO.

IAuto-VIação Catadnense - Curitiba Mas além de conceder êsses auxílios, o Instituto pr�cura, dentro
- R���i:la Sul-BTasil _ PÕ1'to AI.egre I das possibilidades, ajudar de outros modos os seus associados.
- 3 horas. 1 A CASA PRóPRIA
Rapido Sul-BrasileJ.roo - Joinvlle -

, .

1
.

d ra

I
ás 5 e 14 horas. Assim, o Instituto concede empréstimo a qua quer aSSOCIa o pa

TEmÇA-FEmA .. t
-

dAuto-Viação Catarinense - POrto Ale· compra OU cons ruçao e casa.

gr1u�..Jia�asCatar1n6'IlSe _ Curittba Para ter direito a isso, basta ter contribuido durante um ano in-
- 5 horas teíro trabalhando no mesmo emprêgo.
Auto-Viação oatarmense JoinvUe.... '

ti
_. ,

id
.

_ 6 horas. nsses empres Imos sao mais ou menos rapi os e maas ou menos

Auto-Viação Cat.arlIlen.8E - Tubado fáceis de obter, porque o Instituto quer tudo em ordem mas só pede
-�p��:s:;:' São Cristóvão _ Laguna - o que é preciso pedir, no interêsse do próprio associado.
7 horas. O pagamento é feito em prestações mensais, como se fôsse o alu-Emprésa Glória - Lletma - 7�
e 6% horas. guel, de modo que o associado paga sem sentir.

. Expresso Brusquense - Brusque -

Os juros baixos e. o prazo pode ser até' de 20 anos.16 horas.
A"to·Ylação ltaja1 - Itajal -:- 15 ho- O Instituto empresta todo o dinheiro do preço da casa, se ela de

ra�IÚdO Sul Brasíletrc - JOlnv1le - à:s fato valer o que vai custar; e quase sempre empresta, também, o dinhei-
5 e 14 -horaQUARTA-FERA 1'0 necessário para as despesas do megócio •

Auto-Viação Catarlnense - Curitloba Um ·ponto muito importante é o seguinte: o Instituto faz um se-
- 5 horas. ..

d t
"

S.

Auto-Viaç!1o Catarinense - Jol.nv.!le guro de VIda par-a todo aSSOCIa' o que compra ou cons 1'01 casa. > e o
- 6 horas. associado morrer depois de começar a pagr as prestações do emprésti-Auto-Viação Catarlnense - Laguna
_ 6,30 noras. mo, a família dêIe fica com a casa sem ter de pagar mais nada. O Crédito Mutuo Predial, ofereefi>'
5- !áfld�o��;.Brasileiro - Jolnvtle - às

O empréstimo depende do valor da casa e do ordenado do associa- aes seus assoeiado9 o melhor pia'"
o. .dlria.... _. d� Expresso São Oristovfto - Laguna - do. DO. »O melhor sorteio. por Cl'$ 5,ofP'.....Uc·ado. DIo lIeI'll. 7 horas. .

_D, deyo1ncl0llJ.' Expresso Btru9Q.uense - Brusque - As casas compradas ou construídas por intermédio 00 Instituto meJHllri8.
16 horas; ""'" d t t

.

a Ii.reflo alo .. ........ Auto-Yiaç!1o ltajal ..... Itajaf _ 15 bóo .'!Jv ...am e cer as van agens. • .•••••. , , .••••.•.....•...•....•..

_bilha peJe. cOIteei. . raso O Instituto já. concedeu muitos empréstimos, em todo o Brasil, para
..lU" - __ •.....__ ExDresso Brusquense - Nova 'l'rento

�=. s__
_ 1I�;30 haras. !'os associados comprarem ou construirem a sua cllsa.

- - R<l<l6r1árla Sul Brasil - P6rto Alegre Isso é um modo indireto de prestar auxilio; indireto, mas muito---------------.
- 3 horas.

QUINTA·FWRA bom.

f
'.

d �I tão AlAuto-Y1athorCaumtnense Porto
Assim, se encontrar uma,hôa casa ou um bom terreno on.de possaarmaCI8S e BO _�t��� �ta'l'inenee - C1.I!rttb construir uma casa, 'o associado deve procurar o Instituto para arralÍ-

DURANTE O MES D MARÇO ES- Auto-Viaçâo catar1nen8e - ,iohwile jar o dinheiro; e se o negócio fôr de fato bom e 'estiver dentro das pos-
TARÃO DE PLANTA0 AS SEGUIN- - 6 horas. sibílidades do associado, com pouco tempo êle estará morando 00 ".casa
�E FARMACIAS: _A:�:'�O catarlnense - �

própria".
- ..pua TraJano. Auto-V'lação Catarinens& - Lagtma

Vamos prestar muita atenção a isso, ,...Arque êsses empréstimos re-
, • •

- 6,30 horas.. • ,,""

13 Sabado - Farmacla San. Expresso São Crlstovl1o � Laguna - presentàm um grande serviço do Instituto, repreSentam um verdadeiro
A

.

1 R' Co Ih' M � 'I horas.
gostm 10 - • . nse eIro 311__ Emprêsa Gl6rla _ La�a - 6 1/2 beneficio.
14 Domingv _ Farmácia Santo e 7 112 horas.

.,_
f

Exp1'esso Brusquez>..Be - ...... usq1l<f -Agostinho - R. Conselheiro Mafra. 16 horas. tl.\
20 Sábado _ Fiírmácia Esperança Auto-Vtaçl1o ltaja! - It3ljai - 15 ho-

- --r ras.
l

_ Rua CollselheirQ Mafra. Rã-pido Sul Braslleiro - Jol:n;vlle - s

.

F'
.

Es 5 e 14 horas. ".:,21 Dormn80 - armaCla perança Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 -...,

_ Rua Conselheiro Mafra. - 6 horas.
_

6 f·' ') F
,.

d SEXTA-FEIíRA2 (Sexta- eIra - arm1\Cla a
RA:xl.oviárl.a Sul BTas!1 _ POrto .Alegre

Fé - Ru� Felipe Schmidát: M
- A�t!V':Ç!íO Cata'l'inense Curitiba

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

,27 - Sabado - Farm ela - ü-
__ 5 horas.

derna - Rua João Pinto. AutQ.Yiaç1l.o Catarinen.se
- 6 horas.

28 Domingo - Farmácia - Mo- Auto-Viação CaJt!'rlnense - Laguna

derna - Rua João Pinto. - 6,30 horas
Sã. Or'_'-v�o T ft�'na

. Expresso o ."IN" .......�-

O serviço noturno sera efetuado 7 horas.

pela Farmácia Santo Antônio sita Auto-Viação ltaja! - Itaja1 - 15 ho-
ras.

á Rua João Pinto. EX'pl'eSSO Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

O Batalhão Barriga-Verde às 5 e 14 horas·SABADO
foi tonstituido de catarinenses . Auto-Vlaçl1o Catarinen.se - CUrlttba

- 5 horas.
destemidos e o "Colégio Bar- Rãpido Sul Bra6ilela'o - Joinvile -

riga-Verde", usará a mesma às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

bandeira.

Ia" • Oficinas l ro JCIh
PiJIto .. 9

Diretor: RUBENS A. RAMOS
I"Pprietárlo • Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DlretGl' ele Be4aclo:
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I
Citei. ele P_«!ttaclo:

IBANCISCO LAM.UQUJI
Cltefe de l:mpncd.:

RDQI"JM CABRAl· DA BILVJ
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A. S. LARA
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Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne

oessários executando facil tarefa
qu.e bem executada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
Informa'cões à rua Visoonde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 17.

I , Dr. (L"ANO G.
GAI.LEVTI

ADVOGADO _ti
Crim. e eivel _"

'

Conatituição de Soc�.:��d..
NATURALIZ��EB
TitUloe �l��atórioll

Escrit. -,.Pr� 15 d. Now. 23.

I
.'

lo. aado!'.
,

a••ld. - Rua Tiradent.. 41. I
,J.

FdNE 00 1468 &
•• o ..

I
OOMERCIAI\i'TE: Di um Y

:wc à Biblioteca QO Centro �ea
i!lémioo XI ® F�o. Coa-
triblúrú, Ullim, p&l"A • forma
tio· çulturl'J doo eatar.1neu18

. lIe mrllmhi I
.(..�anha. p:rõ-U'ml"'l ih

&. Ã. XI de ��r. J,,-�•.

Horario das empre
sas rodoviarlas

Joinv1le

Oportunidade

OS CONJUNTOS RESIDENCIAIS
Alé1ll disso, em vários pontos do p.\Ús o Instituto construiu vila.s

operári�s Ipara os seus associados, com muitas casas boas e baratas.
Mas é preciso não esquecer que construir casas não é ogricação do

Instituto; êle m�ão foi criado para isso, êle foi criado para conceder os

bcnefídos previstos do seu Regu1amento; o próprio nome está indican

do: é um Instituto de "Aposentadoria e Pensões".

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

Brusque

'AS����TESlReclamem

;medi8ta-1mente qualquer irre-
gularidade na entrega
de seus iornaes. >

Jol.rllVlle

Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

QUFAXAS E RECLAIlAç'U:e
PR�ZADO LEITOR: Se o quo_lII.

Imtereua é, "realmente, _ prcTldbclll
pra e:direitar o que uti....,.. er� 0'Il

!lOIra que Alguma falta alo repita, .,
MAO O eecbdaIo .. I _ laeeO!!&,
n cul- poderi w • -. __.._
altH , SE�AOR�""
.. O aSTADO••_ o , lCft4C
_d_.ao�àc_
11& direito,� Y. lo _ IDf�

.." '0 .....Itado,� - aJcaaa -
_ do ftjaa .uuaMo!i _ a ....1.

.. _ .......w............
�

••.••••.......... � ....•.....•.••

Pall6be:ns !
Moi68B felicidades pelo aascimel\>1�

tó de seu filhil1ho !'

Mas, não esqueça, que e melhor"

presente para o seu "PIMPOLHO"'"
é uma caderneta do CMDIT()"
MUTUO PREDIAL.
.. "

...

Ordenado de
CR$ 2.�500,000 ·mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta CapitaID1
0U nas seguintes cidades:
!taJai - J'Oinville - Porto União"'
_ Lajes - Lagwna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens�

em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos-'

mveI acompanhando fotografia, par�'

ex. Postal nO, 5 - Florianópolis.

DAALVARO MILLElV
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLI'MACO
-' SILVÁ
�ONTADOR

DA

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

"V�i��ize O seU dinheiro, ins.
erevendo-se no quadro socl�
dos wm}K)nentes do Colégit
Barriga-Verde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. 1. mesa da Camara dos Deputados
lho, 17 (A. N.) - A sessão de j Concluída as cédulas, foi pr-celaontem da Câmara foi aberta Com a mado o resultado, que foi o se

p.resença de 63 deputados no re- guinte : para 10 více-presídente :
cin.ío. Soube-se logo que dentro José Augusto, '157 votos, Ca.fé Fi"
em breve haveria numero aud'ícien- lho 8, AItamirando Requiâo, 3, Jute para que pudessem ser eleitos rací Magalhães, 2, e Larro Lopes
os demais membros da mesa,' pois 1 voto; para 10 .secretárío : Munhoz
da tarde. de ontem para hoje o im- Rocha, 151 votos, Jacy Figueiredo
.passs cri ado em torno da segunda e Germano Flores um voto cada
vIce-�residênc.ia desaparecera, com um; para 2° secretário: Getúlic
a retirada da candidatura do sr Moura 148 votos Vasconcelos
�ltamiran�o Requião, cujo nome Gostá,' 8, Lauro Lo'pes e Al�ia
fora substituido pelo do deputado Leão, um votp; para 30 secreíár ío : No 'silêncio do grande salão de-

GFao�o Cardoso, apresentado pela Jonas Córréa, 147 votos, Crepory serto o piano toca ... quem lhe de- Ca.fé Ótto traduz qualid.adel
dll'eçao do Partido Social Traba- Franéo, 9, Ar!Jhur Fischer, 2, Raul dilha as teclas amarelecidas ... "os Peço.-o <10_ seu fornecedor.
lhista. No caso da quarLã-secreta- Barbosa e Areia Leão 1 voto cada
ria a 'UDN após vários entendi- um; para 110 secretário: Arei a

dedos da morte". . • I
mentes, também desistina de plei- Leão, 146 votos, Vasconcelos Cos- Mais um grandioso espetáculo de
tear aquele posto, sendo defin if.i- ta, ·12, Ro�meu Lourenço, 2, e Go- "suspense" apresentado pela War
vamente apresentado pelo PSD c Jrerlo S.iiva Teles, um voto, Para ner Bras.
llo�e do deputado Areia Leão. suplentes foram eleitos, Caiadc

x x x .·RIO, 17 (A. N.) - Na ordem do GOdDY, Pereira Silva, Rocha Ribas
Censura até 14 anos.

ANIVERSÁRIOS: dia da Carnara dos D�pU't31dos da c Vasconcelos Costa. No Programar
VVA. GERVÁSIO LUZ

sessão de ontem, o presidente anun-: Proclamado o resultado da elei- Suplemento n? 8 - Nacional D.

v« transcorrer n d t de Tioi dou",. a eldei.ção para os demais cão, o presidente Samuel Duarte N. ODEONCartaHze� �o d7i3aO ha , a a e 10Je memnros a mesa, pois havia nu- levantou a sessão, marcando para
- oje as, , ,

oras
700 Noticiário Universal - Jornal.:ôO s·eu aniversário natalícío, a mero, desde que estavam presen- a ordem do dia de amanhã a cons- Mais uma produção magistral de

"Exma. Sra. Elizabeth Ayres da tes na Casa 163 deputados. Inictou- li tuiçã o, das comissões permanen- Preços: HALL WALLIS, o Diretor que nos
.Luz, viuva do nosso conterr-aneo Sr.

se entao a chamada e' vota;;;ão teso ÁS 5 horas - c-s 4,40 e 3,00 -

deu filmes Inesquecíveis como UM
-

llGervásio Pereira da ·Luz, antigo C h b"
ás 7,30 horas - Cr$ 4,40 único.

AMOR EM' CADA.�VIDA, etc.
!iluncionário do Tesouro do Estado. .a�pa�, •.� , .. _ pr�- . :_�·�-J:lS,. ,costumes -"'Roiy'�'Hoi�'â�'7:3õ'h�;a,'�'" Apresenta agora Loretta YOUNG

As inumeras felicitações e ine- Ül.ras\Ilho _ R. -Grande do Sal; escara morar. Essa prim:elru"vfS'itti'" Robert TayÍor e VÍvleu'Leigh _

e David NlVEN, num filme mais
Ilquivocas provas de regosijo que 17 (A. �.) - F,or: iniciativa do. dr ;'<leu ótimos resultados, estando. pre- em:

sublime ainda pela Marca das Es-
-será homenageada a venerável an- Arno L�Lb�, m-e�lCo-�h€J.fe do Pos- í vistas novas batidas, no sentido de trelas, a Paramount:

..•clã, os de "O Estado" de associam. t� 00_Higiene, fOI 6u�erIda a orga- í sanear nossa cidade desse cancrc A PONTE DE WATERLOO
AINDA VIVE O NOSSO AMôR

xx x : mzaçao aqui de um Camando Sa-.' -social, a dissolução -dos bom, cos- Pujante ... fascinante', . , inolvi-
,

Ifnitár io", pata dar combate a ahu-jtumes.
.

'. dável... vibrante de emoção é oFazem anos, hoje: ""� q A m t o,.. L b . 0"- AMORES DE SUZANAses ue ,UI.()..Nn ri uem para

0j
.... . . . que nos mostra este drama roman- >;'.

- Os srs. Paulo Sami, oficial da relaxamento dos _ bons costumes " .

.

'

com a magistral interpretação da
.�t>oJicia Militar; Wanderlei Berto Essa .sugestão c,ncontrou .franc.o. e "!��:QADE DE NOSS� SENHÇ- Ueo...

meiga JOAN FONTAINE, ao lado.
-da Silveira, marcineiro ; Orlando decldido .apoio das autor-idades lO-' RA DA CONCEIÇAO" Censura até 14. anos. de GEORGE BRENT.caís; e, foi reó,ebija. c.on: aplaus?q . C.O n v i te'

' No Programar"Torres, gráfico; Hercílio Margari- 'geraIS da população, As,�lm\ .0 prl-I' :"'" No Programa:
",da, professor; ���ro ."oomando"', já orga.niz'a:<Jo. De. ordem do. Irma?,.Prove�ot", Docum�ntario nO 3. Nacional

1) _ O Esporte em Marcha nO 124
_ O sr. Pascoal Apostolo, ·forte ficou «ollsLituido dos &rs. dr. Ar· I conVIdo aos prezados fH'IS Irmuos, D. N. '

_ NadonaJ:
no Lübbe e um fiscal do P. H.; Ll- í a assistirem a Santa Missa de Rã� P.re�os:...comerciante nésta praça� . ool'.io A. .BeI'ci.an, prefeito em exer- i mos que' será celebrada na Ca�)a ,Cr,$ 4,00 e 3,00. 2f - A Voz do Mundo -'- Atua-

- A sra. Santina Pittigliani, es- elO, aOO'mpànhado do engenheIrc .

"

-

no dia 21
lidades.

, r:pôsa do sr. Antônio Fulvio Pitti· da .prefeitura, Gel'mano, Muller; J da Imaculada Con.Celçae, . . . . . . . . . . . . .. .......•

Preço,s:d t (d lUlD(10) às "} horas RITê - sábado ás 4,30 e 7,3() horas;1Iliani, de Imbituba; JadeI' Prates Oh.a.ves, delegado de; o corren e o ",', Cr$ 4,00 _ 3,00 e 2,00.
_ A vva. Elsa C. Pereira. polici'a, acompau!lado de um seu I bem como para participárem da Nini Marshall, a estupenda atriz

LIVRE _:_. Creanças maiores de'
'_ A srl·ta. Arlete Neves Gon- auxili�r:: dr O�c�r Cardo�_ Kre- � COMUNHÃO PASC,AL. que terá lu- argentina - cm:

5 d
-

t
-

d'"�e.e, J'UlZ \ MumClipal e,' um seu au- i QUINTA-FEIRA SANTA ,dia MADAME SANS-GENE anos po erao en rar na seSsao '"

'o>Çalves, filha do Tte. Lauro Gonçal- xlhar. O. ucomando", 'logo após sua gar na
. ,. ,_ 5 horas - ás 7,30 horas - imprõ-

"�"es. 'organ.ização, i.niciou suas ativida- 25, co.,r111IDCI0 as 5 horas da manha Um fina e delicada comédia ...
.... Pl"Ío até 14. anos.
_ Os meniI).os. José .Carlos; filho des, dando ri.gorosa bat"-.da na. cicia·! na Catedral Metropolitana.

',,:(!Q sr. Francisco da Silva Cardoso;
de b�i!a, 'OH.de tsve opor�::midad€ l Certo do comparecimento de nos-
de VIsItar dIversos ,botequlns que, .

'

dos Irmãos agradeç.o an-
Alésio Berta, filho do sr. Argemiró funcionav.a,m á margem da lei, lll-' sm; preza ,"'..

:�Silveira, sargento da Policia Mili· fring�ndo clisposi(lões sôibre a veD- .tecipadamente.
. .

da de bebidas alooólicas ao ()Pe,i'a.� Ary Silva ._ 1° SecretarIO.
-,;lar.

daelo. Visitou dois "clancings" que
- A ,menina Marli-Miriam, filha fora� �sch�dos, em virtude de Sfquereis ficar ricos

.�o sr. João de Deus Machado Fi,. SU�S mírac?es aos

.mandamentos,'�,�I De modQ fac.iI e legal
':lho. saude publlca. MUlLos m�,rlOres, io, F

.

h' .4.. inscriçãoram encontrados na "�(ma pengo- Bzel oJ.e U,�ja
•

x x x
sa ", cm conta.cl.o com --a mais baj,xa No Credito Mutuo .PredIal

NOIVADO: (
Com a srita. Zilma Nunes, filha

"orlo sr. Firmino J. Nunes, conceitua
·,do fazendeiro em São Joaquim, con·
''}iratou casamento, naquela cidade,
.<0 sr. Alcy,domiro Cruz.

Enviamos felicitações.
x x x

NASCIMENTO:
.

Com o nascimento de mais uma

',menina que na pia batismal receb�
"Ará o nome de Regina-Maris, está
..,.:em festa o lar do sr. ,Edmundo For

'\:bici e de sua exma. sra. d. Ondilga
,;Schmidt Forbici.

As pessoas que �inda não
.:haiam

. p�eenchido o coupon
.�que dIarIamente publicamos
1'fiP.oderão fàze-lo

.. agora, bebi
'IJtando-se, assim, a. ,conCOtre
'l2'am a tão interessante inicia
tiva realizada sob o patroci-
,ttlio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

rii, Continua O ESTADO Jazen
(ao distribuições de valiosos li
,".!J!ros, inclusive romances mo
edernoe, entre as pessoas que
"constam de seu cadastro so.-elal.

I C O' B R A F' IT E·I - I COBRAFlTE:
.

COMPAl'4HIA -SUL BRASILEIRA DE F_'IACÃO E TECELAQ,EM
AV>8llida. Capanema, n. 38 - CaIxa postal, n. 22!

"
CURITIBA - PARANA .

,{ 16
r l'.

CO'BRAFITE ,esLá tornando b-pm claro t()dos os detalh.es q_ue
,envolNem a vida da Companhia. Já historiou nestas pub_IlCaço_:s
o pass,::tclo da Companhia ·e os planos atuais da AdmIplstraçao
parl1t levar avante o grande pl'ograma de trábaNlo e açao. Inf()�
mOLl da decisão dos acionistas de COBRAFITE de €levar o capI
tal Ida Companhia para

I . CrS 16.000.000,00
! É natural, agora que sejam -esolal'ecidDs a aplicaçãD d�quE!-

1e bumento' de capita.l.
I COBRAFITE

terh uma plano de ,trabalho. O s,eu primitivo capital d'e Cr$ ...
6.130.000,00' fOI aplicado nas realizações que e�Lão 'pr,esent�s:
Cdmpra de imóv,el; C:onstr�çq'es e reforma.s d,e, prédl?S; aq�lls�-,
c,:fio das' lUáquinas para a fabrIca de ce,lur-os.e e :fabl'J.ca de tecldo�.
(8 aumento de capital de Cl'$ 6.130.000,00 para
í, Cr$ 16.000.000,00
j' ou seja uma dL,ponibilidade de Or$ 870.000,00 .se dos tina a com
i

pl,etar a.lgumas das fá!Jricas existentes, adquirir a fiação d2. a!
godão; a fábrica de .oleo; melhorar alguns ?os sect?r·es' de atl
"idades ela Companlua, sobrando uma parcela prevlsta para a

compra das mat�ria.s p�imas :e mO:Timent� comerGi�l, em gemI.
Éssa importancra, e preCISO frrzar, nao se apllcará a qual

quer Dutra objetivo: Os débitos do passivo da Companhia estão
cobertos pelos créditos do ativo.

O aumento de oapital tem um escopo único:
DESENVOLVEH COBRAFITE

«VELOX PROPAGADORA»

RITZ _ Hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

Robert Alda - Andrea King
Peter Lorre e Vitor Francen
em:

OS DEDOS DA MORTE

As vitimas
Rio, 17 (A. N.) - As vitimas do

desastre do avião Douglas da Cru
zeiro do Sul, virão para esta capi
tal, devendo serem enterradas ho
je no cemitério São João Batista, Os
corpos do comandante e comer

ciante John Beck serão sepultados
em São Paulo, e o corpo do enge
nheiro britanico será levado para a

Inglaterra.

...

IÜTZ - sábado ás 4,30 e 7,30 horas
.. ..

Louis Hayward e Barbara Brit- IMPERIAL -. Hoje ás 7,30 horas
.tOAN FONTAlNE ,

Deslumbrando com sua beleza e
ton - em:

A VOLTA DE MONTE CRISTO
Novamente o Conde Monte Cris- elegancia ao lado do insinuante ga

lã GEORGE BRENTto ...
-em-.

OS AMORES DE SUZANA
- A melhor comédia de qualquer

temporada. :.
II

Continuação ,do súper-seriado:
O ULTIMO DOS MOHICANos

com:

Harry CAREY
Walter MILLER e

Edwina Booth.
20 e 3° Episódios•.
No Pr'ograma:

.
1) - Vila Braz - Nac. Imp. Fil·

mes.

Preço: Cr$ 3,00 único.
"Imp. 14 anos".

.. • • • • • .. • • • • • •• .. Ao' .

ODEON - Sábado
CANTIFLAS

- o maior cômi-co da atualidade -
em:

Aí É' QUE ESTÁ A COISA
- Uma tempestade de gargalha..

das atômicas ...
·

.

ODEON - Do$ingo
Wi1lian MARSHALL
Ann RUTHERFORD
e Vera HRUBA - em:

O CRIME DO MUSIC HALL
Os conflitos intimas de um ho..

mem de honra .••

SEMANA SANTA
O .REI DOS REIS

- A obra máxima _de CECIL B.
,DE MILLE.

s. rico. quereis ficar
De modo ,fllci! e Ieoal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predi':Jl

Companhia Internacional de CapitaU1!'6�ão
Pr€cisa de inspetores de produção para as seguintes zona-s:

, 1 a - Fllorianópol-is, compreendendo os municípios de Biguailsú,
I São José, Palhoça e Bom Retiro;

I
2a. - Tubarão, compr'eendendo- todo o sul CutR;lnense;
3a - Itajaí, compreendendo os municípios dI' Gaspar, Brusque,

l! Montagens de PNEUS em 5 minu.tos Nova Trento, Tiucas €I Camboriú .

I ti
Cónsed-e-se aJud'a de custa e ótimas comisf�·es. Cartas ou 1',1":'

l��:=�':C.:_:=�
- B ,�=�O'::'L_IS_",.__� N�����lmente á Inspetoria Regional na Rtl� : J'dO Pinto, 13�ft..L·"

.•••

�-,-- ..IN

E em aventuras ainda mais exci
tantes ... mais romanticas ... mais

perigosas ...

I Antenor Augusto PlaU 'e
d. Olga Maria P. Platt

pa.rticipCl-m aos amigo. e pesÍ
IIOU. do .Ut:111 relações: 'o nas

cimento de sua filha

xxx

DR. CA.iRLüS RrIBETtRO
Eneonlra-se entre nós acompa

nhado de suã Ex.ma Esposa o Sr.

-Dr. Carlos Ri,beiro, Diretor do ·Ser-

--viço de Sanele Publica do Estado
'de Ceará e Pl'esid,ente do In�tltu
to Brasil ESltados Unidos da clããi!e
·de Fortaleza.' -

O dr. Hi'beiro, rotaria-no dos mã1s

"des(;alcados, já .ocupou a Gov'ern�·
,doria. do antigo Distrito 72, que eu

'.,;tão al)rangi.a todos os Rota�y Clubs
'do Brasil, vem a esta capItal em

-visita a mesma e ao Rotary Club:
',Jocal, ap6s Ler assist!do. a 1 a. Con� �
;ferencia do atual Dlstnto 72 con::/séde em POI1to Alegre. S. S. sera;,
-,recepcionado hoj-e na re.u�J.Íã� do V
-RoLary, ap6s o q\le vlSltaTa.

_ �,s:
-ipl'Í;Dlcipaes estab:leem�entos .hOSpI-1
:talaI'es e de AssIst,encIa SOCIal que.
':pIL"""UP. nosso Estado. I "

A. S. S. e Exma. Esposa formu-' ...

lamos votos de feliz estadia. ;.;.I,_-------_;..,----------------:----
rCA�AMISCEt.ANEA dhtri- :.:I•..J,r.: ---......------2Li...--------�

�u����:r�O�ál!��:O�e �i,��. A /�VUlcl\\niZ�dftr� LDft'D"'tll"Rua Conselheiro MQfra UIII ii U ii ",'li> f&i I

POLYPHENOLJ
tO Desinfetante da atlJalí�d(te'Terror dos microbios, 8ch -.se

à vcnds nest) praça.
.
Pedid0s a 'J.

MARTIN1C
&

:SILVA. ,Rua J0'ão Pinto, 16

'Caixa Postal ,n·. 332
------------------------------------------------------------------------------�---------------�-------------

ATELIER MODEL@ DE VULCANIZAÇÃO
MAOUUiARIO MllDErmO

Perfeição e garantia em: Pneus, esmaras,
Galochas, Cintas de Senhoras etc ...

Sapatos,

. Jeanete-Maria

I
(\conidl!l dia: IS deste m....

IUl Máternidade de
Florian6poli.

Fpolis.. 16 de Marto de 948

..

procüra:sé··S6c·i·õ··
Capitalista

com 30 ou 40 m# cruzeiros

para ne�6cio muito lucrativo.
O capital empregado é garan
tido. Pede-se dá-se referên
cias pessoais e comerciais.
Por cartas à Caixa Postal N:
364-Nesta.

c 5
IVende-se Q ruo, Conselheiro

Mafra n.O 116
'Trotar com Albino Zomer

TINTURARIA !
Só a "CRUZEIRO"

dentes,44
Tira,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o BST'AOQ·-Gulnta-felra 18 de Marco· de 'S48
<;::::::; o

Informações nteis'Q A B C do
'1. Â. P. dos Indusfriarios

SNRS.
'ASSINANTES

Associado Oportunidade

1I01'arlo das empre
sas rodoviarlas

60 CAPiTULO
QUEM CA:SA QUER CASA

Grande compa.nhia catari
nenas, que ('"tá aumentando
lIIeu quadro. de funcionarios,
precí21a d. duas (2) iie.eoos

de arnbol OI sexos.

lnformações à Rua Visoonde Ide Ouro Preto 13 I dOIl 9 ã.
.

:12 8 dClll 14 ã. 17 hcroe,

_.•_-----_._--_ .._-...._.... ....

Mas isso era antigamente ...
Hoje todo o mundo quer casa, porque é uma dificuldade encontrar

!>EGUNDA-FEIRA onde morar. E quando a gente encontra, ou a casa é muito cara Ou não
Expresso São Oístóvão - Lsgua:Ia (; bôa.7 horas.

1S horas. O Instituto não tem obrigação de construir casas para seus asso-
Auto-Viação Itaja! - ltajal - 15 00·

ciados ; há quem pense que tem, mas quem pensa assim está enganado.Expresso Bruaquense - Brusque -

raso Nós já vimos que a obrigação principal do Instituto é concederExpresso Brusquense - N<>va Trento .

. . ib
. -

d- 16,30 horas,

I aposentadorias, pensões e outros beneficios, porque a contrí uiçao o
Auto-Viação Ca.tarlnen.se - JomvUe .. .

dá .

- 6 horas. associado so a para ISSO.

IAuto:Viaçll<> Catarinense -

Curi.
tA.lba

I
Mas alem de conceder êsses auxílios, o Instituto pr�cura, dentro

- R����ia Sul-BTasil - PÔl'to Alegre das possibilidades, ajudar de outros modos os seus associados.
- 3 horas. A CASA PRóPRIA
Rapido Sul-Brasileiro - Joinv1le -

. .

I" ado para

lãs 5. e 14 horas. Assim, o Instituto concede empréstimo a qua quer aSSOCI
TEmÇA-FEmA in t

-

dAuto-Yiação Catarinense - POrto Ale· co pra ou cons ruçao e casa.

gr�utÜ"�ja��ascatar1nense _ Curitfba
.

Para ter direito a isso, basta ,ter contribuido durante um ano in-
- 5 horas teíro trabalhando 00 mesmo emprego.Auto-Vlaçâo oatartnense Jomvlle.... ..

t'
-. .

id
.

- 6 horas. .esses empres imos sao mais ou menos rapi os e mais ou menos
Auto-Víaçâo Cata:rln_ Tubado fáceis de obter, porque o Instituto quer tudo em ordem mas só pede- �p�:sa;' Silo Crist6vão - Laguna - O que é preciso pedir, no interêsse do próprio associado.

7 horas. O pagamento é feito em prestações mensais, como se fôsse o alu-EmpI'ésa Gl6ria - IAa-una - 7lAt
e 6711 horas. guel, de modo que o associado paga sem sentir.

. Expresso Brusquense - Brusque -

Os [uros baixos e. o prazo pode ser até' de 20 anos.16 horas.
.L\"·to·Ylação Itajaf - ltajal � 15 ho- O Instituto empresta todo o dinheiro do preço da casa, se ela de

raMpldo Sul Brasileiro - Jolnvile - às fato valer o que vai custar; e quase sempre empresta, também, O' dinhei-
5 e 14 horaQUA!RTA_FERA 1'0 necessário para as despesas do megócio.
Auto-vfaçâo Catarrlnense CUritiba Um 'ponto muito importante é o seguinte: "o Instituto faz um &e-- 5 horas.

.

t
,.

S
.

Auto·Viação Catarinense Jol.nvlle guro de vida para todo associado que compra ou cons roi casa. e o
- 6 horas. associado 'morrer depois de começar a pagr as prestações do emprésti-

I
Auto-Viação Caun-l.nJense - Laguna

btael.. 1De41a.&e e..anP_ - 6,30 horas. .'DO, a familia dêle fica com a casa sem ter de pagar mais nada. O Crédito Mutuo Pl'ooial, ofereefi>-
5- !áf�d�o��.Brasileiro - JolnvUe - às

O empréstimo depende do valor da casa e do ordenado do associa-
aes 8eÚS assoeilldos o melhor pia-

I·
o. .J'lPaala, ..... d!B Expresso Silo orístovâc - Laguna - do.

DO, ao melhor sorteio, por Cr$ 5,o@"-hUcado. DIo Nri. 7 horas. ,
-

. éeyoindOlf.· . Expresso Bru9lluense - Brusque - As casas compradas ou construídas por intermédio do Instituto mell6Sie.16 horas; nhn d t ta dllrl&çlo alo .. t'M]hf. Auto-Viação ltajal _ Itajaf _ Ui }lc). ..,,�..am e cer as van agens. • •• .'0 ••• o·•• o ••••••••••••••••••••

_bilhA peJe. eOlieeiiolJ raso O linJstituto já concedeu muitos empréstimos, em todo o Brasil, para
I ••iU"- --- •.....__ Expresso Brusquense - Nova 'I1rento

3�=I ._- - le;30 horas. (Is associados comprarem ou construirem a sua casa.__, .. Rod6'rlãrla Sul Brasil - P6t'to Alegre Isso é um modo indireto de prestar auxilio', indireto, mas muito ,---=-'. 'A'--------------
- 3 horas. ,...._

QUINTA-F'EIRA bom. eIA .. CA.

.

I
Auto-Viação Catarlnen.se - Porto

.

O"'1'R-""-ES�EOS lTDAF as do� lutão AI 6 h<J,r B ASSIm, se encontrar uma .bôa casa ou um bom terreno ond-e possa ... n�"run'armacl " u
_�t��� �t3'rlne� - CUrttb construir uma oasa,'O associado deve procurar o Instituto para arraii-

•••••••••• _ ••.••••••••• 0 •••• ' •••DURANTE O l\tES D MARÇO ES- Au!.o-Viaçlkl OltairJne.n8e ..l'abm:le jar o dinheiro; e se (J negócio fôr de fato bom e 'estiver dentro das pos-TARÃO DE PLANTA0 AS SEGUIN- - 6 horas.
sibilidades do associado, com pouco tempo êle estará morando 00 "casaTE FARMACIAS; _A:'t='� Cataa'inense - TIlbam'Ao

própria".
Auto·V!ahoç[to Catarlnense - Lag\ma

Vamos prestar muita atenção a isso, porque êsses empréstimos re-- 6,ao ras. . •

13 Sábado - Farmácia San. Expresso São Cristovllo - Léguna - presentam um grande serviço do Instituto, repre.sent,am um verdadeiro
Agostinho .� R� �nselheiro Mafra. 'Z =�sa Glória _ Laguna - 6 1/2 benefí.cio.
14 Domingo _ Farmácia Santo e 7 112 horas.

.
.!

Expres,oo Brusquense - Brusqwr -Agostinho - R. Conselheiro Mafra. 16 horas..
_ Ui\ .

20 Sábado _ Fiirmácia Esperança· Auto-V:;ação Itaja! - Itajal Ui no-
- --, raso

,_ l_ Rua Conselheiro Mafra. Rãpldo Sul Brasilelro - Joln:vh", - s
.

F'
-

Es 5 e 14 hora.s. ,,�21 DOllllnso - armaCIa perança Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ....

_ Rua Conselheiro Mafra. - 6 horas.

26 (S f -') F
,.

d SEXTA-FEJiRAexta- eira - armaCla a
RcdovIâria Sul BraJSil _ POl"to AJ,egre

Fé - Rua Felipe Schmidt. - 3 horas.
.

á
.

M Auto-ViaçrlO Catartnense,27 - Sabado - Farm Cla - u-
__ 5 horas.

derna - Rua João Pinto. Auto-Yiaçllo Catarlnense
- 6 horas.

28 Domingo - Farmácia - Mo- Auto-Viação Catllrmense _ Laguna
derna - Rua João Pinto. - 6,30 horas.

� T .�.�� _

, Expresso São Orl.stov..o .......�-

O serviço noturno sera efetuado 7 horas.
É indicado nos casos de fraque-I F

..

S t A 1'. 'ta Auto·Viação ltaja( - Itaja! - 15 ho-
pe a armaCia an o n omo SI

raso
za, palidez, magreza e fastio, por-á Rua João Pinto. EX1presso Brusquense Brusque

uh16 haras. . que em sua fórmula entram s s-
RápidO Sul Brasileiro Jol.ntvlle

tâncias tais como Vanadato de Só-
O B t lh- B

•

V d às 5 e 14 horas.a a ao arrlga- ar e SÁBADO
_ �''''t':---- dio, Licitina, Glicerofos(atos, pep-

DA
�foi constituido de catarinanses . Auto-Viaçllo CataTinense ....u.L> .u..

sina, noz de cola, etc., de ação ALVARO MILLEN �,
destemidos e o "Colégio Bar-

- R�p�g�a�ul Broollel!l'o - Jolnvile -

pronta e eficaz nos casos de fra- SILVEIRA
riga-Verde", usará a mesma às 5 e 19 horas.

ADVOGADO- 6 horas. queza e neurastenias. Vanadiül, é
MARIO CLtMACO DAbandeira. Auto-Viação Catarinense Joinvile. indicado para homens, mulheres, ...

................................ - 7 horas.
f" I h

� SILVÁAuto-Viaçlío catarlnense Tu'barAo crianças, sendo sua ormu a can e-
.... ,.,-/ �ONTADORAV·ISO aos Estudantes - F;��:�' São Crlsto'Vllo ...: Laguna - cida pelos grandes médicos e está

�,,"""'"""''''''' ,,"'-,. Cousa. Civel. e Com.relais.7 horas.
_ B-'sque _

licenciado pela Saúde Pública.
._ O�.< D' t t tEstudantes em i'érias que dese- Expresso BrllSquense • � • ' Contratol. 1. J'Q 0.1. e c.

Jem viajar conhecendo todo o Es- 14 horas.
Serviçol de ContabilidadeAuto-Viação Itaja( - ltaja1 - 13 ho-

-< .

em geral.

���:t���;����� v:arl!al;:çfta�o::ua:e�Lrageu:a·�cr.. :,O. r����;���;:=f � .:::�:�:���:.�� .,

.... 1 _ ...�. . mCl'r�'BI@� m '1l1U8FOBDi'
" PL"C"S SIFlLITICASu ás 7.

_ �I.... rio Cifr:u'do Balaoco do 1944, ! IJlixiAr "'de NafiueVraSEGUNI;'
.10\ ClP"

!. jj I I U9 B .

_ Dr. (LAnHO G I
Varig - ,o�-n....",Ii)A.FEI�ort.e. If'\APITAL 'fi' RESERVAS Ori

80.900.é06.3n!'
Medicaçã.o auxUi�r !,O trotame:ate-'

- "� • PaPisJãml""'!;'-� nora,s - .... �

4 75111;: 9" \ dp 81f1h" .

GALLfZ'PTI
r

'

.,cL - 9.50 horas - Norte.
RC"PODllsbilidane. Cr$ 5.978; 01; ;

0
"' :

..!Si II rOfuzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas. ..

, 67.053.245;30A D V O G A D O .11'- Panair - 9,40 horas - Norte_ Recete • O TESOUROFanair - 12,47 horas - Sul.
.

A til 142. i.7606o3�80, Da ipstrução está ao alca1lOfJ'Crime e �el .,L,3 TERÇA..FEIRA ��tivc .

I
t teu<C i d

e.v
_"e1" Varig - 12,30 horas - Sul. de todos. Dá esse esouro ao .

QDa,t tuição e Sccl. . iPanai!" - 13,07 horas - Sul. �>
3 amigo aThalfahet�, le.:yando-O a. um.

.'

NATURALIZA�-:Clr.ad- Cruzeiro cio Sul - 112.00 horas � Sinistrai pagom DOr. íí�t1mo. 1� !II(lOt 98.687.816. o
curso de alfillbetIzacao no Grupo-

'l'itWoe Doolq,:ró'" ....EB Norte.
QUARTA-FIDIRA SI RéaponleliHdatjel • :'16.736,4.01.3 )15.20 Esco.}ar São· José, na Escola Indus-

""-rit. - Pro..-:o1 : � ...atól'iOll Panair - 9,40 horas - Norte.

I
trial de Florianópolis ou na. Cate........

Panair - 12,47 horas - Sul.
dral Metropoli,tana.._ ..� 15 d. No". 23. CrU7leiro do Sul - 11'.00 horas Diret:Oi'e�; .•......•.....•.•..•••••.•••lo, aadal'.

I
N�!;i.g. - 12,30 horas - Sul. Dr"' Pamphilo d'l]tra Freire de Carvrdho. Dr:

FfanCt"'�o., Muitas felicidades pelo naseimen. R••Id, - Rua 'tiracleht.. 47. QUTN'l'A F'EmA >1.

B dA'roNE •• 1468 Panair _ 9,40 ho;as � Norte. I de Sã, Ani.io Maulorrã,; Dr. Joaquim arreto ti rOIJJo to de liIeu filhinho I

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

'.

?raJ�� d!12ji �g�iL: �1�;e:_ Sul. �. �:�"�:::._�,�.>; _,_____ pr�;�wnã;a;:q:e::� �;�;�;!:
COMERCIA�i'TE: Dá um li· Cruzeiro dOS��T.A_;EllU- 13,55 horas.

.. . __... _ .. ._____ é uma caderneta do CRÉDITO,"
:wo A Biblioteca cio Centro �ea- Varig - 11,40 horas - Norte.

b
MUTUO PREDIAL.�oo'XI d6 F�o, Coa· ��d�8,�ho�·��.- Norte.

Gar�aa Del5lm art .

lribttú'ás, AMÍm, pI1'Ia • form..
Cruzeiro do su��te _ 13,55 horas.

.

lJIiii43'''' 1'iiI '&
..

V�i��ize O seü dinheiro, ins.'"çio. çulturaJ doo ea� Varig - 12,80 horas - Sul.
c-revendo-se no quadro soela

de emanhi I Panalr - 9,50�OO Noote.
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

dos componentes do Colégit'("�mha J)Jl'Õ..H� as Panair - 9,40 horas. - Norte.

Barriga-Verde.Panair - 12,47 horas - Sul.
_._._ .. �

-_.__-._&. A. XI d. p�)". J..'-.,;. >
�iro do Su!l - 1>1,00 bI. - h1.

o ESTADO
lll" • Oflcltlllos il rQII JIIh

l'iato .. 9

DilCltor: RUBENS A. RAMOS
rnprietárle e Dlr.-cHr....

SIDNEI NOCETI
Dlr.t6t' ti. RecI.�"':

1
mo D.üU.sCENO DA SiLV�

Cllefe ele Pa«ilta�&.:
IB.&N€ISCO L.AM.UQUlI
Ckef••• l:mpnule:

IIDQI"'JM CABRAl· DA 8ILT'
RqresentaDte:
A. S. LARA

2u Bnador Dantas. 4. - r.

aDdar
..IJ. 0·1524 - Rio II. I.Belre

hUL GASAMAYOR
... l'eUpe. II. OU...tra. 11 -

8� alldar
1r01. 1·9871 - 810 Pole
-

USINATURAB
Na Capital

htt ., Or'
............ Cr'
Mlaelltr••• , ••• Cr$
111&1 •••••••••••• -Crf.
...... M'@!so ..: CrI'

,.. lBtmor
... • Clt 1"'__
................ CrO 0•••

!l'riIaeetre Crf .e,..
....... IInlH ..ert- I,"

.....
41••
Js.1ttf
••••
....;e

,
r-

- �ua TraJano.

.................................................... oi •

I

I
I

t

_.
I

. - ..

-

-1
iReclamem

imediáta-Imente qualquer irre-
gularidade na entrega
de seus iornaes. .

QUEIXAS E RECLAllAÇOg
PR�ZADO LltITOR: Se o quo.IIIII

Imter_ é, ·realmente. QJIIII P'tc1"idbdA
pra endireitar o que emYtJr erracf4. n
!MIra Ijue iIl$uma falta Il1o ... repita I ..

MAO o eecIud.alo ... lU�
.. .._a podá 'Iir • auar, __...__
alIe-a • S��.&O Jt�""
4. O �TADQ, ..ue O__A len4é
_ deJ!lQra ao �__ di! .._.
11. direito,� ......... IDf_
... 40 remltado.� _ aJcuaa a·
_ alo ftlaa tlUllUcaclo!t _ ta nd..
-._ ....."1dI1 II �

�

CUritiba

Pall6bens!
Muitas feHcidades peW DaseimeD>l�

tó de sea filhinho !'
Mas, não esqueça, que e melhor'

presente para o seu "PIMPOLHO�·
é uma caderneta do CImDIT(}"
MUTUO PREDIAL.OS CONJUNTOS RESIDENCIAIS,

Alé:(,'l disso, em vários pontos do p,íÚs o Instituto construiu vilas
operárias mara os seus associados, com muitas casas boas e baratas.

:Mas é preciso não esquecer que construir casas não é ogricação do

Instituto; êle m:ão foi cri.ado para isso, êle foi criado para conceder os

beneficios previstos do seu Regulamento; o próprio nome está indican
do: é um Instituto de "Aposentadoria e Pensões".

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

.........

Ordenado de
CR$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capitar.J
ou nas seguintes cidades:
Itajaí - JQinville - Porto União-·
_ Lajes - Laguna e BlumenàU.
O serviço inclue pequenas viagens�

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

mveI acompanhando fotografia, para.·
ex. Postal na. 5 - Florianópolis.

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

Join� MAGROS E FRACOS
VANADIOL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr' Continua O ESTADO lazen
fdo distribuições de valiosos li
erro«, inclusive romances mo
.dernos, entre as pessoas que
..constam de seu cadastro so
,cJJal.

As pessoas que (linda não
,haianl

. p�eenchido o COUpon
,.que dIariamente publicamos
,;3)oderão faze-lo, agora, habi
litando-se, assim, a. ,concorre
-gam a tão interessante inicia-
tiva realizada sob o patroci
.mio da LIVRARIA

.

ROSA, à
.Deodoro n. 33, nesta Capital.

xxx

ANIVERSÁRIOS:
VVA. GERVÁSIO LUZ

Vê transcorrer na data de hoje
-.o seu 70° aniversário natalício; a
'lExma. Sra. Elizabeth Ayres da
.Luz, viuva do nosso conterraneo Sr.
;(iervasio pereira da, Luz, antigo C h' h

'

!lfU:iO;��:er�� �::i:�;a�õ�� �st;��� a�p'a� , .. � ,, __ .P�O'_ ' ,_�'�ns >

cestumes
Carasirrho - R. Grande do Sal escafa' rriora/. Essa primelra'�vrS1tâ

Ilquivocas provas de regosíjo que 17 (A. �.) - Por inícíat.íva do dr deu ótimo-s resultados, estando pre
-será homenageada a venerável an- Arno LL�b�, médíco-eheíe do Pos- vistas novas batidas, no sentido de

«clã, os de "O Estado" de associam. to 00 Higi-ene, foi sugerida a orga- sanear nossa cidade desse cancrc

x x X"
nização aqui de um "Camando Sa- social, a drssolução dos bons cos

nitário", para dar combate a abu-,Ltumes.Fazem anos, hoje: SQl:; que muito contribuem para o' ,"

- Os srs, Paulo Sami; oficial' da relaxamento dos, bons costumes. ---,..-....-,--------

!�PoJicia Militar; Wanderlei Berto Essa sugestão encontrou franco e "IRMANDADE DE NOSSA SENHO-
decidido apoio das autoridades' 10- itA' DA CONCEIçÃO"

" ,

..da Silveira, marcineiro; Ordando cais, c, foi recebida com aplausos C o n y i t e
"Torres, gráfico: Hercílío Margari· ger!li-s da população. ,A.s.sim\ ,�pri':' Do d

.

do Irmãó Provedor
"da, professor; \l1��ro ."comando", Já orgánízado . ".

ar em
, ... _'

_ O sr. Pascoal Apostolo, forte ficou constituído dos sr's, dr. Ar, I convido aos prezados fiéis Irmuos,
no Lühhe e um fiscal do P. H.; Ll- í a assistirem a Santa Missa de Itá-

. -eomerclaute nésta praça; ,

bór,io A. Berci'an, prefeito em ex�r-l_mos que S€rá celebrada na Ca�l..a
- A sra. Santina Pittigliani, es· CIO, ae<:!mpànhado do engenheIrc d I lada Conceiçãa no dia 21

, r:pôsa do sr. Antônio Fulvio Pitti· da ,p.refelLura, Germano, Muller;! a macu
.'

;,gliani, de Imbituba; Jad-er Prates Oh:wes, delegado de l do corrente (dOlrungo)- às 7 -horas,

_ A vva. Elsa C. Pereira. policia, aCQmpalll)1ado de um seu i bem como para participarem da

_ A srita. Arlete Neves Gon- auxili�r! dr O�c.�r Cardo�_ Kre-: CO:l\HJNHÃO PASCAL, que teci lu-
mer, JUlzIMulllC1:pal c, um seu au-; QUINTA-FEIRA SANTA-dia

'.çalves, filha do Ttc. Lauro Gonçal. xiliat. O. �comando", logo após sua' gar na
. ;. .' _

'"-'\Tes. 'organ.i7.;ação, iniciou suas at,ivida- 25, com ,mclO as 5 horas da manha

_ Os nlenit}.os José ,Carlos; filho des, dando rigorosa bat\,da na cida,' na Catedral Metropolitana.

,.do sr. Francisco da Silva Cardoso;
de b:;tl:ca, onde teve oportunidadE j Certo do comparecimento de nos-

�e v,lSltar dr,:crsos .boLequ'lns que; ,

.

ezados Irmãos agradeço aI;l-
Alésio Berto, filho do sr. Argemiró funmonava,m a margem da leI, lll- sos. pr ,

':Silveira, sargento da Policia Mili· fringi,ndo efisposiÇlões sÔlbre a ven..,_ tcclpadamente.
. .

da de bebidas alooólicas ao oPel'a. Ary Silva _ 1° SecretarIO.
--;lar. riado. Visitou dois "dancings" (.!ue

- A menina Marli-Miriam, filha foram fechados, em virj,ude de
'Ó"{}o sr. João de Deus Machado Fi,. ,maR infrações aos mandamenLos era

·�lho. saúde publica, Muitos menores 1'0:
ram encontrados na "zona perigo
sa", em contacto com,1I mais bai.xax x x

NOIVADO:
Com a srita. Zilma Nunes, filha

,.-do sr. Firmino J. Nunes, conceitua
·,do fazendeiro em São Joaquim, con·
'>:,iratou casamento, naquela cidade,
,<0 sr. Alcydomiro Cruz.

Enviamos felicitações.
x x x

NASCIMENTO:
'

Com o nascimento de mais uma

";menina que na pia batismal receb�
,!"á o nome de Regina-Maris, está

',,<em festa o, lar do sr. ,Edmundo For

, \bici e de sua exma. sra. d. Ondilga
,5chmidt Forbici.

10 D
.

f t te da atualídl!de

I '...rerr:;I�:sanmicrobios, schHle
) à venda nest] praça-

i -- iíPedid0s a '1. MARTINf &

,SILVA. 'RuaJ(,jão Pinto, 16

'Caixa Posta! ,n·. 332

. n. mesa da Camara dos DeputadOS
lttlO, 17 (A. N.) - A sessão de, Concluída as cédulas, foi procla

aTI em da Câmara foi ruberta Com a mado o resultado, que foi o se

p,resença de M deputados no re- guinte : para 1 ° vice-presidente :
cinto, Soube-se logo que dentro José Augusto, 157 votos, Ca.fé Fi(
em breve haver-ia numero suf'icien- lho 8, Altamirando Itequíão, 3, Ju
te para que pudessem ser eleito-s ract Magalhães, 2, e Larro Lopes
os demais membros da mesa,' pois 1 voto; para 10 secretárío : Munhoz
da tarde. de ontem 'para hoje o ím- Rocha, 151 votos, Jacy Figueiredo
.passe crlado em torno da segunda e Germano Flores um voto cada
vIce-presidênc.ia desapar-ecei-a, com um; para 2° secretário: Getúlic
a retirada da candidatura do sr Moura, 148 votos, Vasconcelos
r\ltamll'an.e�o Requiãb, cujo nome Gostá, 8, Lauro Lopes e Al�ia
fora substituído pelo elo deputado Leão, um voto; para 30 secretár io :

G!'a(}�o Cardoso, apresentado pela Jonas Corréa, 147 votos, Crepory
direção do Partido Social 'I'raha- Franco, 9, Arbhur Fisoher, 2, Raul
lhista. No caso da quartâ'secreta- Barbosa e Areia Leão 1 voto cada
ria a 'GDN após vários entendi- um; para 11° secretário: Areia
mentos, também desistira de plei- Leão, 146 votos, Vasconcelos Cos
tear aquele posto, sendo def'ínití- ta, 12, Romeu Lourenço, 2, e Go
vamente apresentado pelo PSD C Iredo S.nva Teles, um voto. Para
llo�e do deputado Aréia Leão. suplentes foram eleitos, Caiadc
,RIO, 17 (A. N.) - Na ordem do Godoy, Pereira Silva, Rocha Ribas

(lia _da Camara dos DQPutrudos da e Vasconcelos Costa.
sessao de ontem, o presidente anun-' Proclamado o resultado da elei
dou a eleição para os demais ção, o presidente Samuel Duarte
membros da mesa, pois havia nu- levantou a sessão, marcando para
mero, desde que estavam presen- a ordem do dia de amanhã a cons
tes na Casa 163 deputados. Inicíou- tituição das comissões perrnanen
se então a chamada e' votação teso

No 'silêncio do grande salão de-
serto o piano toca. .. quem lhe de- Ca.ié Otto traduz qU;C1lid,adel
dilha as teclas amarelecidas ... "os Paça.-o (\0. seu fornecedor.
dedos da morte"... I
Mais um grandioso espetáculo de'

"suspense" apresentado pela War
ner Bros .

Censura até 14 anos,

No Programa:
Suplemento n? 8 - Nacional D.

N.
Noticiário Universal - Jornal.

Preços:
ÁS 5 horas - Cr$ 4,40 e 3,00 -

ás 7,3.0 horas - Cr$ 4,40 único.

Cartazes do dia
ODEON - Hoje as 7,30 horas
Mais uma produção magistral de

HALL WALLIS, o Diretor que nos

deu filmes ínesquecíveís como UM
AMOR EM CADA_VIDA, etc.
Apresenta agora Loretta YOUNG

ROXY - Hoje ás 7,30-horas .il David NIVEN, num filme mais•

Bobert Taylor e Vlvlen' télgh -

sublime ainda pela Marca das Es
em:

trelas, a Paramount:
A PONTE DE WATERLOO

AINDA VIVE O NOSSO AMôR
Pujante. .. fascinante; . . inolvi-

n
dável . •. vibrante de emoção é o

que nos mostra este drama roman- O� AMORES DE SUZANA
com a magistral interpretação da

tic����ura até 14 anos.
meiga JOAN FONTAINE, ao lado

No Programar
de GEORGE BRENT.

Documentário n? 3 _ Nacional
No Programa:

D. N. ,.I
.

1) - O Esporte em Marcha n? 124
- Naoíonaf
2)' - A ·Voz .dO' Mundo -'- Atua-

RITZ _ Hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

Robert Alda - Andrea King
Peter Lorre e Vitor Francen
em:

OS DEDOS DA MORTE

Preeos ;
, ,

;Cr,$ 4,00 e 3,00.

RITê - sábado ás 4,30 e. 7,30 horas
Nini Marshall, a estupenda atriz

argentina - cm:

MADAME SANS-GENE
Um fina e delicada comédia ..•

As vífimcs
Rio, 17 (A. N.) - As vitimas do

desastre do avião Douglas da Cru
zeiro do Sul, virão para esta capi
tal, devendo serem enterradas ho

ie no cemitério São João Batista. Os

corpos do comandante e comer

ciante John Beck serão sepultados
em São Paulo, e o corpo do enge
nheiro britanico será levado para a

Inglaterra.

Scquereis fica r ricoa

De modo fadl e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

lidades.

Preços:
Cr$ 4,00 _ 3,00 e 2,00.
LIVRE _:: Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de
5 horas - ás 7,30 horas - impró
pt"io até J4. anos.

RITZ - sábadó ás 4,30 e 7,30 horas '....... .....•.. . ........•

LOllis Hayward e Barbara Brit- IMPERIAL _, Hoje ás 7,30 horas
JOAN :FONTAINE \

Deslumbrando coiU sua beleza e
ton - em:

A VOLTA DE MONTE CRISTO
Novamente o Conde Monte Cris- elegancia ao lado 'do insinuante ga-

to. . .

lã GEORGE BRENT

E em aventuras ain.rla mais exci
tantes. .. mais romanticas... mais

perigosas ...

I Antenar Augusto Platl '8
d. Olga Maria P. PIalt

plll'ticipC1m aoa amigoe e pel
eoa.. de euall relações. '0 nas

cimento d. sua filha

-em-

OS AMORES DE SUZANA
- A melhor comédia de qualquer

temporada. :.
II

Continuação ,do super-seriado:
O ULTIMO DOS MOHICANOS

com:

Harry CAREY
Walter MILLER e

Edwina Boóth.

29 e 3° Episódios. ,

No Programa:
1) - Vila Braz - Nac. Iínp. Fil

mes.

Preço: CJI$ 3,00 único.
"Imp. 14 anos".

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..... � .....

ODEON - Sábado
CANTIFLAS

- o maior cômico da ,atualidade --.

em:

Aí É' QUE ESTÁ A COISA
- Uma tempestade de gargalha..

das atômicas ...
'

,

ODE;ON"- Domingo
Willian MARSHALL
Ann RUTHERFORD
e Vera HRUBA - em:

O CRIME DO MUSIC HALL
Os conflitos intimos de um ho..

mem de honra ..•

SEMANA SANTA
O REI DOS REIS

- A obra máxima _de CBCIL B.
OE MILLE.

s. rioo. quereia Hcar
D. modo ,fnoil e legal
Fazei hoje uma insorição
No Cred�to Mutuo Prediftl

x x x

DR. CA,RLüS RIBEIRO
Eneontl'u-sc entre nós acompa

nhado de sl1ã Exma Es.posa o Sr,

-Dr. Carlos Ribeiro, D!retor cJ.� ,Ser

'viço de Sande PublIca do Estado
de Ceará e Presid,ente do In�tItu
to Brasil ESltados Unidos -da úll:fii:(te
,de Fortaleza.' .

O dr. Hi'beiro, l'otariano dos mrus

"des.Lu1cados, já .ocupou a Gov'ern�'
'doria do antigo Distrito 72, que eu-

.

''"ião a,brangj,a tod,os os Rota�y Clubs
'
. .do Brasil, vem a esta capital em

-visita a mesma e ao Rolary Club:
-jocal, após ter assist�do, a ia. Con-:
ferellcia do aLuaI Dlstnto 72 coIl?,
séde em Ponto Alegre. S. S. sera,
-,recepcionada hoje na re_u�iã� do!

�Rotary, após o que vIsIta,Ta
_

os

-ipl'Ílnrcipaes esLabelecimel1tos hospi
:talares e de Assist,encia Soeial que
-1)"-"""\1'" nosso Estado. IIA. S. S. e 2ixma. Esposa formu-'

, lamos votos de feliz estadia.
.'..:...... --------'---------------:----

�ASA MISCELANEA diatri-

but�:r�n���;::\ �i:�.�
A

II Vulcanizadora Leo'oelti
POLYPHENOL ATELiER M��:.:��IODEMO�����NIZAÇÃO Companhia Interl18cional de UªpitaU�ijeão

Pr,ccisa de inspetores de produção para as seglJint,e3 zoua.s:

I
1 a - Fllorianópolis, compreendendo os. muni.cípios de Biguassú,

Perfeição e garantia em: Pneus. csmarss, Sapatos, São José, Palhoça e Bom Itetiro;
Galochas, Cintas de Senhoras etc...

I,..
2a. - Tubarão, compr'eendendo- todo {) sul Catll./Jnense;
3a - Itajaí, c.ompreendendo os municípios de Gaspar, Bl'usque,

Montagens de PNEUS em 5 minutos
.

Nova Trento, Tiucas e Camboriú.

I Consed€-se ajuda de custa e ótimas çomisc,rles, Cartas ou 1.1""

L�:_:=�:9::2:::::_12
- B �=�O�L_IS_.............."

���t��lmente á Inspetoria Regional na Ru�' <� J'ão Pinto, 13.

I" C O' B R A F,
COBRAFITE

'

COl\iPANHIA SUL BRASILEIRA DE �IAçÃO E TECELA�EM
Ay,epida Capanema, n. 38 - CaIxa postal, n. 22*

CURITIBA - PARANA

COBRAFITE
tem uma plano ele -trabalho. O s,eu primitivo capital de Cr$ ...
6.130.000,00 1'01 aplicado nas_ realizac?,es que estão. pr,esent�s:
Compra de imóv,el; construcq-es € reformas de prédIOS; aqUlsl

ç.�o das' !}1áquinas para 11 fábrica de eelul!ose e fábri,ca de tecidos.
Õ aumento de capiLal d.e Cr$ 6.130.000,00 para

.

Cr$ 16.000.000,00
ou seja uma disponibilidade de Or$ 870.000,00 se destina a com

p1-etar algumas das fábricas existentes, adquirir a fiacão d�· al

godãO' a fábrica d e óleo; melhorar alguns dos sectores' de ati
vidad�s da. Companhia, sobrando uma parcéla prevista para a

eompra das matérias primas e movimento comercial, em gemI.
Éssa importância, é preciso frizar, não se aplicará a qual

que.r mlLro objetiYO: OS débitos do passivo ela Companhia estão
cobertos pelos créditos do ativo.

O aumento dte capital tem um escopo único:
DESENVOLVER COBRAFITE

«VELOX PROPAGADORA»

"

16r· .t
".

COBRAFITE esLá tornando b-E'm c\�ro todos 08 detalh,es q_ue ,

,envolvem a vida da Companhia. Já historiou nestas p�lb.llCacoJs
o pass,ado da Companhia e os planos atuais da Adml?lstl'açao
para leva.r avante o grande pl'ograma de traball!lO e acao. lnfo�
mou da decisão dos acionistas de COBRAFITE de €levar o capI

tal da Compa.nhia para
, Cr$ 16.000.000,00

É natural, agora que sej-am €Sc,laI'ecidos a aplica<;ão daque
le :mmento' de capital.

, Jeanete-Maria
ocol'l'idel dia IS deste me.,

no Maternidade de
Flor.ian6poU.

Fpolis.. 16 de Marto d. 948

..

proéüra:sê··S6c·i·ô··
Capitalista

com 30 ou 40 mi} cruzeiros

para negócio muito lucrativo.
O capital empregado é garan
tido. Pede-se dá-se referên
cias pessoais e comerciais
Por cartas à Caixa Postal N:
364-Nesta.

c 5
IVende-se C1 ruo, Conselheiro

Mafra n.O 116
; Tratar com Albino Zomer

_,- ..-----------

TINTURARIA ,
"CRUZEIRO"
dentes,44

Tira-Só a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'e 4g••, Concurso para lente
de Psicologia

,
'

Ouando usá-lo

I

PSICOLOGTA GERAL, DO INSTI
TUTO DE EDUCAÇÃlO DIAS

VtElliHO
Teve início, no dia 15 último, o

concurso para o provimento do

cargo de lente da cadeira de Ps�
cologia. Psicologia. Geral, do Instí
tuto de Educação Dias' Velho, que

. hoje, prosegui rá com :1 realização
da prova oral.
Perante. o banca examinadora

constítuida dos 81'S. ÁRTUR E OI.JiI·
,

VEI'RA, pr-esidente, JO.A!QUIM MA
MInA NEVES E HENRIQUE STO
DIECK, os 'candidatos inscritos
submeteram-se já a duas provas �
escrita e leitura da prova es>crita,
A prova 'oral, çonfomne disse

mos, rea lizar-se-á, .hoje, ás 14 �o
ras, no Instituto de Educação DIas
Velho, com asãistêneia franqueada
ao público,

.

Nesta ocasião, os candidatos íns
orítos serão submel ídos á argui'(lão
pela banca axaminadora, na ordem
seguinte: João Batista 'I'ezza, Ha
milton" Abaçle, 'Valente Ferreira
Lídia ivIartinÍ1b CaBado e Issar Ca-r-
los de Camargo. .

.

No dia' 18 dar-se-á o' sor-teio do

ponto -P'aTa.� prova pedagógica que,
. finalmente, será realizada perante:

u MAl� R1\,PLDO E M..ÚOR AVL101 alunos do CUl'SO normal do Insti-
DE 'l1RANS.POR'l'E MILiLTAR ! tuto de Educação Dias velho, no.

,

Londres," (B. 'N. S.) ---:; O maãor dia seguinte (19), ás 8 horas.
e "maís rapido avião de transporte Para esta. prova também serã
'militar da 'Grã-Bretarsha � o "Nes-! franqueada a assistência ao púhli-
tillga"'--"' sel-á sujeito à i.mp'ortante;co.' '

experiencia, ,Um' aparelhe dáfIuele: -------------'--:--
ti'po, ihicial'á no próximçi tnê..,. u�a: Qu.eremos que todos façtiDl
viagem d�, 2,6,000,. míthas da Gr�, pa.rt;e- do' qUJadro' . 800ia1 dos:
B,rta,nha )1. Australía e ,N0ia Zel�:"-' componentes do ."Colégio,Da:r
dia. A viagrn, que deverá durar

V -..I " p -t 1S8 o paP'D�seis semanas será feita via.' Malta ga-. 01:u.e... 2 : o. e--

FJgito,' Paquistão, "India e' Indias ment-o da o.�o e feito em ..
Orientais Holandesas, 'S,?à fi;nali; p.resl8ções.
lidade é colher infbrmações téiCnL- ;,.._,_,.;;;._--_,..,------�
cas so'br� o funciónamento do apa- QUANDO. TEUS FILHOS
-relho em vô'o continuo e soo con-

..... 8 6:
---'--_......._o-. --' ...,... ...__----.- dícões tropíciais. A firma constru- o: ,peri!i_ 19Q C q •

.

, J
t.oi�a do "Hastin.gs" --:-' Bandloy Pa- mo mar8, clize-Iha qll. I

d· u' - '

ge Ltda., --'-' e a Bristol Aeroplano __1:."" -.' 'd
"

'e oeaS100 Cbmpany, tabricante dos quatrcj' DI �emo cpe ��, � �
!, '

, -, motores corri _que 9 aparelho e eq(í�- C8peru. • Á�fd. C8IIlI ,. teà
1 elévodor' V.I'AYNE para CAutomoveis "e epado, estão muito interessadas .do··

L.

," r"
em demonstrar as vantagens de •

2, talho,$'" pára 3' ton!i!lç.daB avião 'corno aparelho para trans- ---P-A-g-.·�T-A--D""'·-ENT--AL--·"-f�1 moqu ina de lavai' ,V:

{l'"1 porte' ele carga' de grande raio de

'Prateleiras; bolcões etc... ''''1,\'&0. ROBINSON,'

T,at"; na GJ\RAGE DE L A M B ERT

I
Ministério 'da Aeronautica··· .

,

"

.'FLIT PARA, SilPEllfICIE�
cem D D T

.... 9IWAMMi2i*NiQ

. �'
.

f8nstantan'ea •••

Quando as rnôscas, mosquitos e

outros insetos o incomodam.
Como usá-lo

aliando usá-lo

"

'Para evitar doenças transmitidas
pelos insetos.

Pulverizando-o no ar, com as por
tas e janelas fechadas,
rápido efeito.

Resultado

Como usã-Io

Pulverizando-o no teto e paredes.
as superfícies tornam-se

A pulverização de FUT mata os

insetos instantaneamente.

mortais aos insetos, por semanas.

Resul�ado

FLIf - O IHSETICII)A, QUE MAIS, SE' VEU8,E" EM "T8B,O' O'. MUNDO

Peça, hoje, êsm produtos FLITI
R'wm imitações.

1 022

'_ ••• Ir � .\ � � �_ •• " ••.•

VENDE-SE'
Uma I' otime

' propriedade,
contendo 2 casas, 8ata�e', pó
mal' e peeto.
Tratar' em Rancho Queima

do na Fermecie Pilar ou em
Cembireia com 'Raúl SelJ.

. . . . .. . .

PÁNAIR DO BRASIL S.IA.

Novo horário
,A PARTIR DE 1/3/�48

NORTE - Segundas - Quartas
- Quintas

'

SUL - Sextas - Domíngos
, ESCALAS:
NORTE Curitiba "'7São Paulo Rio

de Janenro
SUL Pôrto Alegre ,

NOTA: Os aviões de quinta-fei
ra, tanto rumo Norte, como rumo

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

&: Irmão
" ; ,

Rua Conselheiro Mafra, 27 Fone
11.553.
............................. Ir

Apl'6lSsando·se em dar seu

nome para delegado, da A�lÍÍo
Social eatarinense no seu quar
teirão, v.s. já estará 'fazendo al
go de utiI.

LEMBRA·TEI
, Inúmero. lera huwi..,
q.. já foram feBzet COllUl

bI, aguarda� te, &�O' "...
ra qae possam' '1'0-.,' ...
ciedade. Colabora' liA ea.. ,

panha Pró RembeJe�GI
'

d. Sagde do Uzar.. '

............ " ••• � D ..

Cestureira
Moça sabendo cortarofete

ce seus se'l'viços para costu
rar n·a-s residencias,

Cartas pará Irene Maria
Ferreira aos cuidados da Os
mar Meira, Rua Laias
[ ..

Quer e8tadar á noitef AdquJ
ra uma ação do "Colégio Bare
riga-Verde",
�.. .. .. .. .. .. ..

o VALE DO ITAJ.ll
Procu:r.em na Agê:nela

" P:rO�S80,
":!<IA 43, LIVRAJ.U:.a�

:{-tOSA

Ao tocarem nessas superfícies, os

insetos morrera �ediatamente,

0"·"
, "

, "

, '

Neg_Qcio

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ElfGANCIA'

Quinta Zona Aérea

DESTACAMEN'l'O DE BASE AÉREA DE J?LOJUANó:POLI3
AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AVIAÇÃO DE S.�O PAULO

O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BASE AEREA ,DE
FLORIANóPOLIS, avisa aos candidatos que já apresentaram os dOc,u
mantos de inscrição a Escola Técnica de Aviação de São Paulo, que í'a

rá reajízar no dia 30 do corrente mês, ás 09,00 }1oTa9., novos exames de
admissão para. a :l.'.ef.erida ,escola..

'

".'
! ,

ijOTA - A' condução para os candidatos, partirá da pra-ça 15 de
Novembro, ás 06.50 horas, do mesmo dia.

.

ARY LOPES BUONO
Asp. Av. RC, - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

PROCURE li

Ilfaiataria . Mello ). t

'l.

MINISTli'RlQ DA .ABRONÁUTICA
Quinta. Zona ÂfJrea. '. .

'

DESTACAMENrrO DE BASE M:REA DE FLORIANóPOLIS
AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AVIAÇ40 'DE SÃO PAULO

O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE" BASE', AÉREA; DE
FLORIANóPOLIS avisa aos candii6atos ao. concurso d'e Admissão pa
ra a Escola de A�ronáutica, que alé o dia 25 do corrent.e mês estarão
abertas ,as inscrições. par.a a referida Escola, OuLrossim, avisa que os

candidatos já inscritos antel'iormente poderão Nmovar as inS'criçõ'?s
medi:ànte declaração escrita. As instruções 'em vigor são as mesmas,
exc.e,pto o limite d'e id-ade, o 'qua,l passará '3 ,ser 20 anos completos. até
31-12-48. A data da Prov.a de s'e1eçã>0, será previamente divulgado.

'I ARY LOPES BUONO
ASp. Av. 'RC. - AJUDA�'l'E DO DF,ST4QAMENTO

,

n ..

Ouçam, diàriamente, das 10 às LI ho'ras, as audições da

ZYB _. fi Radio Difusora de Laguna,
I

970 kilociclos onda de 300 metros .

La�una - Santa Catarina - Brasil

,.

.., Rua Fe1ippe Schmídt 48'

Registros de Diplom.as
, AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos ti\r
mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

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

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consnltor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENT'ISTAS ESTADUAIS: Podem vaUar .seus diplomas.
'I'RATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFEHENTE AO ENSINÓ

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. AHe. Barroso, 11, 10 andar - Ca,i'xa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES ;

Relojoà:tia Progresso
de JO'GEND & FILHO

- COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REE!!lBOLSO POSTAL

Faça seu pedido»ar carta ou têlegrama 'e �..gue
sómen!.e quando receber.

'.

'.

N. 13 Cr$ 180.00

'IS U l,S S O
Moni:odo aom 4 rubi., mOltra;

, 'doreo de divaraao corei, "

, MGE'cQ MUa.
'

.

Caixa de niguel ,
Noelroe rel6gio. eão acompaahado.. doa re.poctiyoe certificado.

;
_

de gal'Ga�a.
.

PEÇAM-NOS OATALOGOS' - ENVIAMOS. GRATIS
JUCEND & !ILHO

Curitiba·· Praça Tiradente., 260 •• Paraná

N, 23 Cr$ 130,00

Si.temCl roekepe

Caixa de niqueI.

Penitenciaria do Esta o
Avnb

De ordem dü Sr. Diretor da P(j;}ltenciária do Estado aviso ao Oi)

mércio e produtores interessados q� esta Reparticãa aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

FIOl'ianópols, :18 de DezernbT. de 1}47.
IVO CtJRTE

Sub·Diretor Ind. Int.
--------------------------------�-------------------,�

TEUS FlLlm ,
SI CONSEGUIRES

Que "1m t6U amigo ou OMlbe-'

aplaudirão te. rato, cido anaf"rub&to f'l'equente um euJI."-

..IL 11._ L 'I
$0 notu'IQo para l:ltpreJld'.e:r a ler &'

G]lUUUO sODoefem qM �Iii&" a '(ló8crev�r, pl'esta;rás um grande
borute pró ReK!.heh� I socviço ô tua Pátria. Catedral Me-.

to da &ade do Lúare. i tr��li.tata ou G:rupo E6001ar S�

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irruindade do Senhor Jesus
Se '�SllcC:r��lJistas
Washington, 16 (D. P.) O

'dos Passos e Hosp;lI!Aal ��y�:���g��I�a P�6�'�i��l�l�tr�11�� ��
U munísta na. !taba, dIZ:

I, "Um entendimento ou "modus-
.

vivendi" como existiu entre o

d C
II Quir'inal e o. Vaticano, no passado.

e a d d
sena Ill]pOSSIVel entre o Papa e a

ri ,� e ditadura comunista. O Vaticano

I II .

ficar-ia isolado do mundo,. pois h�
poucos motivos para duvidar que
os comunistas 13e aproveitariam da
organização clerical para seus pro
pr ios objetivos. Em consequ encía,
o poder e a mdependencie do Pa
pado ficariam tão d ificultados co

mo nos dias do cativeiro bahilôrii-: Avisa aos seus FI$i'badores de titulas já integralisados ou sorteados
co".

J
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

"Assim temos

que�. pensar, pelo CASAS para pronta entrega. _ Pana maiores esclarecimentos dirigir-se
menos na transladação do Papado '. .' "d (Edif··de Roma, em caso de vitoria cornu- ao escritor central de Floríanópolís - Rua Felipe Schmi t, lClO

nísta. ; l.mIHia Neto).
Não é .f'aci l pensar onde u Papa -----------------------------

pod-eria encontrar- refugio apropri
ado.
No hemisterto ocidental os locais

do . refugio mais frequentenrnente
mencionados tem sido a Argentina
e a região francesa, do 'Canada, mas
,por varias razões, qualquer daque
les territorios envolveria graves
dífínuldades e complicações diplo
maticas".

Medicos

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapécó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas d&

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

'

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

de plantão A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
'Cada dia. será escalado UIU 'd'me lCO para socorro aos indigentes

€ujas operações obedecerão ao rodisio entre os' cirurgiões de sobrea
viso: Drs. Newtom Ávila, Oswaldo Rosario, Roldão Consoni e JOQO

Com a nova distribuição dos serviços p'elos diversos especialis ..

$as, ainda mais eficientes ficarão as modelares instalações todas em D TIL
,funcionamento.. taes corno, Cirurgia, geral, da tiroide é sirnpatíco,
'1uro-proctologica, infantil, ortopedíea (mesa ortopedíca com. controle
.:pelo fluoroscopío), cirurgia da vesícula 'e sastro-tntestína.t gineco
. �ogiea, hroncosoopíos, oto-.rino-larlligologica, fisioterapia em geral,

uradio-diagnosüco, radioterapia e radium, electro-coagulação ,e, bisturi

-eletríco, banho

Pcna. C8 pessoas da fino

suda, Iaboratorío clinico, tests alergicos, metabolismo

I
paJadôr Cu·fé Otto é 'RUA ALVARO OE C,_aVALHO, ,65

1> I t
Gem. par. ----------------.--0---------------

�. asa, I ubagern duodenal e colangiol!rafi�' operatória, hístero-salpin- ',.... • ...;

••...•.
'. • .• -, ••••••• Jl)O�1.UJ;AlS �ln' ''&<'14>.

');gografia,s� anestesia pelos gazes, transtusãs de sangue e palasrn'à, oxí-
RO'. :d.. O .. n.,,_.·� ...n_ .,"'9:l"a.M_·!..r:s,""�De"!!..,fàl��� tA· A:. gon·11�ro 16' (A. Nr), .;:::ioUn-· u �� :';"t;;JjHJ. do�-� .lel"','a'�··,·.· :'

.._."s' ,

.

(aJ"
',geneo e oarbogeneoterapta, Além dos: leites de indigen't-e:s, aproxima" 1 ,. .' "."'7' S 1 eios L'e.

IfI!IiUaestG remeclibellg, O e�!'u.�
.

'.

-damente trezentos, o Hospital dispõe de esplendídas instalações para
.gados ao PSD .do Espiríte Santo, ��. th!&5'� lpodaela, rt6i �

'.. . afirmam que o .governador do Es-: I1��lélU' 011 w..ricl... af�filiJ, 9.
-eontríbutntes, da 3a. classe ao ap-artamento de luzo, onde mais de doze tado vai 1'emod,elar I) .secreterlado � ODftil'ml4IW_ <» ��8i R'�

. que passará a compor-se somente �Brd ele Deate_ .eúakl d��l� A'�a . em' -U"05 1!!.mftt"s-conceítusdos prof'ísslonaes internam (JS olíentes particulares e de Ins- ,44 .Jril ÂDlAhlat6rl� II•• attil!.ií,.' g:tat u.-._ n;.... ,,,...... OI

do PSD, 'com .0. afastamento da .U. �"''ZeíJle .15 t\uakti ••!'� l!l.\ Em PouOO8 míDutoa 'e. nova Í'OOeita

�tj.tutos, Caixas, Repartições, etc. - D. N. em virtude do rompimento ... DiMHlen Im,.. _ !
- Mendaco ,--=_ .

e. ciroola.r ae

d
•

d l' ti
'

1 Es
• • •• • • • ... .•• .... . .... ,� .• ... J.5�e, alil/iàndo O! ·,acessOs ,. OB afuqU6d

• <> aeor O po I CO ,na@e e ta- d<> ""ma 00. bf()n�te,: Em p<llleo tempo
No chamado e eséolha. do medico assiswnte é atendida com rigôr; d Ia�J.'e'f'e-te :na .AssodiB� lo possível dormi, bem. respirando liVII' e

"a prefe
..

rencia cio contribuinte.
o. . facilmente. M.t2da4:o aJivÍlH>. mestl),()'.

�neffc:iente io;s,.F� que o. mI>! ,86;" a'?-ti8Q, ,PQtq>;6 di";Solve ..

ri �'bli E�"_�"--:' -- remove o mu;Ju" que obattlie 38 VIas r<S-
OS 10: ·008 �_ilUS e _11- piraf.órias, minando·a BUlI.- energia. IU'l'lii-

...k;'l:n. t.. de lôl�_4-_ A_"_.J_.. .".ndo eu,. àa.óde, fa"endo-o sentir-se
... 'x " �WIo 'lJA1IlU:1·..,_ prematllramente velho.Mel'ldaco ii6mtmo
T� erus�h"os �M&e8 - tanto êxito que oe oferece Otlm " gamntia.

.<i_cz __'nt"""'Aa di..t-S'08 e e..t .c_ de dar ao paciente respiração livre e fátill
'II! ....., .... "D 1U.�.l '" IU! rapidamente e Õ'ompleto alIvio do .oiri-

Pren"raB�- .ln -elllio -1'8 Jnento da asma <>mo pOu<:o& di..... l'EIIl&
r- UV CF" ,1:>- Mef>d_o. hoje tneSJIlÓ, em qlli\lquer

tuA fam:Uia. farmácia. A DOSS" qarantia é .. &11& maior
pr"teçii.o.

,..._

Mendaeo A���mc:.m

Agora tambem. ii Cr 10.00

(orrespondenda
Comerdal

DIREÇAo:
Amé!ia' M PbJczZi..... ' '

.

o Crédito Mutuo Predial, 'ofere'
ce 00. lIeu. aSlHloiadoll o malho"
plano. no melhor lIOJ1teio; por Cr$
5.00 menaaje.

N'ada transpirou '.

Rio, 16 (A. N,) _ Q sr. Macedo
Soares esteve no PSD em confe
rência com o sr. Nerell Ramos, na
da tranpiralldo a respeito.

Seriu conflito
Natal, 16 (A. N.) - Circulam ru

:mores aqui de que teria havido sé

;1l'io conflito no distrito de Bodó,
'IDunicipio de Santana dos Matos,
·onde 'está localizada uma grande
:1nina de schalita. Teria ficado feri

. do um soldado do destacamento 10-

.

.cal e dois civis. Faltam ainda deta-,
�lhes. �f�il;
:......

'Aluga-se
Casa mobiliada no Estrei

to (Bairro Nossa Senhora de

Fátima), próxima ao< Ponto
. .<J.e Onibus.

Tratar com Sá/via Olivei
:il'a, rua Felipe' Neves N.· 320,

. .Estreito.
i- •• " " ••• " " " .:.•.• " ..

_

..

.Jornalista
atropelado
Rio, 16 (A. N.) - O' jornalista

..Jaime Santos, conhecido reporteI'
(Jolicial, fol atl'opelado por um au

ItO que passava .a grande velocIdacle
na Rua Voluntarias da PaLria, 80-

'frendo fratura de base 'Cl'aneo, sen
·do interl1ad1ó em estado grave ne

:hospital l\hglle.l Coulo.
II' ...... " .. ,. ........ . .. .. . .. . .. . .. . . . " .

Funcionários Públicos Esta
'4nais e Munincipais, do ma:ls
,graduado ao mais modesto ser

.,.idor público; inscrevei-vos na

!As.sociação Beneficente- e esta-
.!'eis preparantlo um peculio pa
',ra vossa famnia.
I - .

A F.ROTA MoEHJC.A1NTE BRITANICA
ISE APROXIMA DO NlIVEL DE

ANTES DA GUEiRIRA
Londres, (:e. N, S.) - O ano de

�1947, assinalou grandes progressos
!para a confitrucão de navios mer

,,cantes na Grã-Bretanha, segundo
salirnta o relatório anual -d'a Cam�á
ra de ::\Tavegacão do Reino TJnido,
que acaba de ser p\]blicado. DepOIS
de sofrer ".perdas, sem paralelo na

rusLória", a tonelagem bruta. .da
frota mercante britanica atmgIU
no fir do ano; o total de 16.500.Mo

tonelada, além de 10.500.000 tone
Iadas em consll'ucão nos estaleIros
Ibritanicos, em comperacilo com a

'LoDr]flg"'iD de 17.750.0.00 tonélacla'E
18m HJ:J:l. E�pera-se ql1e a dífel'enca
..seja (i;ompensllIda em poucos anos,

•

É ,iha coisa cozinhar
com o novo ,óleo

., orgulho
·ft do 8roSi se

• SWI êste novo e

em apresentar dignO
. oduto -

finíSSimo �r d seu famoSO
helrO e

compan �", portanto,
"A Patt'oa .

óleO e ",ais com
ão se preocup
: falta de óleo \

delicio.

fr.turas leves e

Para 1
das tentadoras ...

Para sala .

.,sas... . neses _us�
tosas malO

para gos
.t das donas de

.

o nOVO favOn o. . Óleo "A
cozinheiras. .

.

casa e
"mO saudável, su-

a" punsS1, '1 oDon "

d
• ste finíssimo o e

Per-refina o,e
, 's econômi-

d 'm e mal
de amen 01. (não fumega,

-o queima, Eco, na alimentos.
_ charca os .

nao en
swift- garantla

é um produto . .

. alta qualidade .

da maiS

-

--

Swift

$

GR FIA

_Cio. Swift do Brasil

Agentes

IRMAOS GlAVAM
Rua João Pinto, 6 - Florianópolis

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Elicient.

'.

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

.' 'Caria Metropolitana
CONGRESSO EUCARISTICO.

NACIOANL
, Na' quaJi.dad,e de Presidente da
C'OlIlÍssão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucaristico. Nacional a

todos 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 Gl;ande
do Sul.
Outrossim, comunico as facilida

des de viagem, entre .outras, as for
necidas pela Empreza 'Durismo,
Pontuai-Macb:ad'O-Beusaude S. A.,
com quatro tipo de perigrínação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin

do exclusivamente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paul'o em cOlifortaveis "oDi

bus", através do P�raná e' Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin•

do do Rio de Jàneiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evident�mente, pó.deráo os fieis

proferir outros meiós ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certe:i:a de que o

,
nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer repi'eseutar naquela parada
de Fé e demonstI:.ação de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fp'Olis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi..

den� c:. da C. A.

A. primeira Agun: d<e 'Qllôll1a !e\t=I
no mundo foi fahricst\Jr. l!2 cli\tJlU
de Col&JJ.a pela Fábrlcfi. de iJab.&::tI

:i1adAII Ffirbt>t..

PtlSTA DEl\T!J'flL
ROBINSONIAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 ORBTAOO-Guhda feira 18 de Marco de Uê$8 ,,'

---�-_.--------_.._ .. ':"'-:_'-' ----->_. .- -----_.. ..... .._-- ",. --�_.,,�

convida ao publico espo,rfivo 'de Florianopolis para assistir a sua regata interna
PRó CLUB DE REGATAS "ALDO tUZ" •• ,UM BARCO E UMA FESTA· DIA 21 DE MARÇO', DOMINGO, BATISMO DA
NOVA "YOlE.". DIA 3 DE ABRIL, GRA NDIOSA FESTA "SOIRÉE", COM VARIA DO NúMERO DE SURPRESAS� "ENTRE

O CÉU E O MAR", OFERECIDA PELO LIRA TÊNIS CLUB.

Consoante tem sido amplamente de Regatas "Aldo Luz"

divulgado, no próximo domingo, ásj quiriu recentemente.
'

1) horas, com a presença das 'mais
altás autoridades representativas Será madrinha a senhorita Her
do esporte ilhéu, será efetuado o eili-a Luz (Cilóca), neta do patro
haUsmo da nova iole a 4 remos no do glorioso clube da rua João
"CILOCA", 'pertencente ao Clube Pinto.

o Floriano, de Nova Hamburgo,
derrot-ou o Paulo Ramos 'por 5x2

Rca1i�ando a sua segunda exibi- o Internacional, foi bôa. Entrentote

ção em gramados do Rio Grande do o Paula Ramos os dois melhores es

Sul, a equipe do Paula Ramos, na quadrões do vizinho Estado," que
noite de ante-ontem enfrentou em tantos triunfos obtiveram sôbre os

Jreinará hoie o figueirense,' prenarando' - se '

nara I ����e�a�b�:�:�t::!m� l��n��� r�� �:�!��:s d�'�:��ind�Om���Sa: l��
.

O eml�aJ 'e de dOfPlllngo, freniPe' ao C!lXI"�s
p. I i!�:,�:a:O�en�C������O pord�q�e��I'�:S !���: ;�::�::s��� �����:r: ,

�Rllq I U Ui I li . ti
'

. I A apresentação da equipe catarí- Santa Catartna,
. 'd .

'

.
i nense tal como no encontro com .' I

Está assentada definitivamente a
I
e do Caxias', vice-campeão de JOlU-,' parti a em nossa Capital, no pro-I

'
,

realização de uma série de três' vile. ximo domingo, e a segunda uma -_...... _

partidas entre os possantes pelo-i Como já divulgamos, aeliberar�1 semana após naquela cidade; de;! E tre �ar»iões do Figueirense, desta Capital os dois clubes realizar a primeira vendo o local da terceira partida; « 'n re O ceu e o l!..&.&.

'

.

ser escolhido -de comurn -acôrdo. I O Clube de Regatas "AMQ Luz", nís Clube, gentilmente cedido, o

Hoje, no estádio da F. C. D., sob desejoso de prosseguir firme no seu clube alvi-rubro da rua João Pinto-
ás ordens do técnico Oswaldo Gon- intento de melhor desenvolver a efetuará uma maravilhosa soirée·
calves (Paraná}; a equipe alvi-ne- prática do remo em nosso. Estado, dansante que mui acertadamente, "

g:a se�á. submetida � ri�orosos.exer- ao q1l.e so�emos êste ano

real�za-.I
denominou "Entre. o céu. e o ?1ar'''_

CIOS fISICas e coníuntívos, como rá urna série de festas esportivo- Para tanto, os' diretores do A�dO'
apronto 'fina:! para o grande cotejo' recreativas. Luz" estão realizando preparatívos;:
que se aproxima, ! No próximo dia 3·'de abril, nos prevendo-se uma noitada alegre e

A pn.tneira peleja inter-municipal aristocráticos salões do Lira Te- esplendorosa.
do ano está' sendo vivamente aguar-;I

'
,

dada pelo' púhlíco �e" ne�tas ulti-,iO Fleriano visitará Flcrtanepelismas semanas tem SIdo privado de, . lU I ,"

presenciar bons encontros futebo-l Segundo consta, a delegação do a realização de uma temporada nes-

Iisticos. ": I Paula Ramos entendeu-se com o
j ta capital, em fins de abril víndou-

,

r -, _ Floriano, de Nova Hamburgo, para roo
COMAND�T:O ����O PEREI-1 jO'GADO'ifES'·-CARiõCAS----c'Oi;;i'TR�='-

......

'Õ'--PAiJLÃ--Rk'1'OS-'J'QGÃRÁ'�ÊM
Na ,data de ôntem festejou seUl TADOS PELO SÃO PAULO GRESCIUMA E LAGUNA

Taça aniversário natalicio o benquisto, S- P I 16 (V A) _ Procu- A equipe do P. Raruos, que on-
, , -

f A-I I ao au o, ..

d
.

t Iesportista capitão-de- ragnta .1'- va-, d' dr para
tem elXOU a erra (OS pampas, OR-

, . , . ran o reforçar o seu qua o "
. d1'0 Per-eira do Cabo, dignissimo pre-j d d 1948 S- Paulo de realizou duas gran es pugnas,

a tempora a e , o .ao,
d Isidente da Federação Catarinense

b d ",. defenso segundo. um telegrama o co ega
'I o teve o concurso e ,,,OIS �

-

. -.
'

h
-

de Desportos. I d B t f d R' de Janeiro Arlbaldo Povoas, que acompan a a.
- . res o o a ogo, o 10 •

-

d
,. h-A frente dos destinos da nossa. _

S C
.

t t di
. delegação, evera Jogar aman a em

.. . . ,Sao eles Santo rIS o, ex rema- 1-, .

L"mater", o distinto oficial tem dado, P d L centro- Crescmma e domingo em , aguna,
. I reíta e 011ce e eon,

o maior dos s�us esforços CC.1 sua
l avant

'

O '

1"
.' . , I avan e.

s- inteligência v.lg?rOSa e sua capacI-1 O São Paulo pagará ao Botaíogo
dade de admmlstra�or, lev�ndo-a( nada menos de 150 mil cruzeiros

mereceI� ca,da vez maior c?ncelto en-j pelos atestados Iíberatóríos dos dois
tre o público e as demais

federa-I f"
"

t ncia essa que
_ . , pro ISSIOnms, Impor a

çoes esportivas do pais. . auíntes condições'
, . sera paga nas se" .

E ontem, pelos numerosos telegra-
75 'I

. .

ista e os restan
. ',_ , i mI crUZeIros a VI -

mas de felicitações que I ecebeu, te-, d 90 dias Mas no
'1 ilit ti t

tes no prazo e .,

ve o 1 ustre nu 1 ar e espor IS a en-
êsd brâl B t fogo J'ozará nes-

.

'1
' •. mes, e a J'I o o a '"

sejo de aqUI ata: o quanto e estlma-
ta capital, o que importa dizer que

do llelos esportistas, que o tem co-
d d pel'I>J'a o trI'co

..

' com a ren a essa· �
-

mo gUla � mmgo dos esportes

em1lor poderá saldar o compromisso.
terra barrIga verde.

F' t d aI'nda que Santo
O "O E d Es ." b

ICOU assen a o
-

sta o portIvo, em ora

I Crisio e Ponce de Leon estrearão
-com atrazo, �bre �sI suns colunas

no São Paulo jogando contra -o

para cumpnmenta- o prazerosa-
B t f ' I> TI duvI'{la tor-

. ,o a ogo, o qu_, seI ,

mente, deseJan.do-lh� que conh�'lle nará mais interessante ainda a vi-
firme como ate entao para maIOr

sita do alvi-negro carioca.
progresso do esporte em Santa Ca-

Os contratos de Santo Cristo e

larina.
Ponce ode Leon foram firmados

CATARINENSES com o São Paulo nas bases do con-
DOIS TENISTAS .

JOGARÃO EM CURITIBA venio. Receberão portanto, os do�s
,

jO'fadores de "luvas", por dOIS
Apurou a nossa reportagem que I

'"

72"1 .

os tendo orde-� . _ anos mI cruzelr ,

amda esta semana segmrao para
d

'
.

TItlnS
_ . .. . na os e premlOs COI .

CUrItIba, dOIS t,:lllstas catarll1enSCS
j

.

_

D t' d R· b I li d J b qy.e--replesentllf-ao a F. C. _D. nOI QUATRO ESTADOS INSCRITOS

nega a o !tIC ue o a .

_

e OD {) ,Campeonato .Aberto �e. Tems a

t�rl PARA OS CAMPEONATOS BRASI-
Segundo ouvimos de pessoa au-' dicada ao 5° Distrito Naval,.lIa pes- lugar ;o,a capItal d? Vlzll1ho �,stad�; LEIROS DE NATAÇÃO

torizada, pretende o Clube Náutioo' soa do seu ilustre com�dante, al- Tratam-se 1e �OIS grandes ases
Rio, 16 (V. A.) _ Estão inscritos

Riachuelo realizar em junho pró- mirante Antão Alvarey'Barata. do raquete barrIga verde, CUjOi
d' t d Campeonatos

\ '

nomes serão divulgados o.portuna- PBara 'la.
' ISPdU

a

N °tS -o Saltosximo uma grande regata comemo- I raSI elros 'e a aça ,
e

!"ativa do seu 33° aniversário. I Consignamos aqui os n?ssos mente.
Polo Aquático as Federações do

A projetada competição riachue- aplausos e damos (') 11oss0 deJtldido JUIZES BRITANICOS NO FUTE- Rio Grande do Sul, Pernambuco,· ••••• � ...

lina seria em homenagem á glorio- apoio áquela iniciativa, par:("que se BOL 'ARGENTINO Minas Gerais e do Distrito Feder.al. S.eu Terno tem manchas?
.sa Marinha de Guerra, que tem no concretize a lembrança dos direto- Londres, 16 (U. P.) _ Oito jui- Os campeonatos serão realizados Tinturaria CRUZEIRO
11 de junho o seu dia máximo, e de- res do valoroso clube da Rita Maria.

zes britanicos seguiram para a Ar-, nesta capital, de 8 a 11 de_ abril Rua, Tiradentçs 44

gentina, a bordo do "Andes", a próximo. Profissional Competente

iole convite da Associação Arg�mtina
de Futebol. São eles: Lionel Gibbs, P"�RA A ,PORTUGUF;SA

,

'1 C D W Wh't J Rio 16 (A. N.) - Mano Som-:a
A. Art es, , ean, , I e, .. diant.�iro do ALlético Mineiro, pe:'
Cox, L. Prov_an, V'r-. Prowne J.

Gre-j diu trans.f.ere:l\' ia para a PortuL
que a ad- gory, que vao enSlllar as regras guesa de São p' '!lo.

britanicas de futebol aos arbitros, -

locais. O contrato desses juizes é J �ROFISSIONAIS
para um ano, mas muito deles ma-I Rio, 16 (A. N.) - O Bangt'! pe

nifestaram o desefo de peF�anecer I diu a transferê�cia de M?acir Pau
dcfIriitivamente na América do Sul,· la, do MataluZllla de Mmas, para

uma vez findo esse periodo.
• I o seu quadro de profissionais. mensais.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

, ô�

Taça «Ltbório Soncini»
Consta 'nas rodas ligadas ao es- de Libório Soncini, como homena

porte do remo que é intenção a gem á memória do seu grande pre
díretoría do Clube Náutico "Fran- -sidente e incansável batalbador do

esporte náutico barriga verde.
Destas colunas aplaudimos sin

ceramente a iniciativa do grêmio
rubro-negro, pois essa homenagem
rêpresenta sem dúvida um ato de
justiça á memória de' quem muito
fêz pelo remo ilhéu.

cisco Martínellí" instituir um prê
mio, que seria oferecido á F. C. D.,
a ser disputado nas regatas a remo
que aquela, entidade realizar" de
'Vendo êsse prêmio destinar-se ao

páreo de Principiantes da regata
-de abril, ao qual seria dado o nome

festival promovido' pejo Ipiranga F. C.
A diretoria do Ipiranga elaborou o seguinte programa para o festi

vnl que promoverá DO próximo domingo, em Saco dos Limões. ,

10 jogo -- ás 1-2,50 horas - Industrial x Brasil (Juvenil)
Celso Ramos.

-

2° jogo - ás 13,40 horas -_ Imprensa x 13 de Maio - Taça Batista

Pereíra..
,

3° jogo - ás 14,30 horas - Bandeirante x São Pedro - Taça Char-
Jes Edgar Moritz,

'

4°' jogo - ás 15,20 horas - Cruzeiro x Independente - Taça Wal
demar Vieira.

5° jogo - ás 16,30 horas - Jabaquara x Juvent.us - Taça
waldo Bulcão Viana.

Esporte
Obedecendo á orientação do nos� respondentes Ad CaDral Teive, que

50 colega João Luiz Neves, velho� colaborará em artigos d'e fundo,
labutador ,da imprensa esportiva f Cyro Marques Nunes, na parte fu

de Santa Catarina, será dado á pu- tebolistica e Darcy Pereira, no

blicidade, possivelmente já na pró- qpe se refere aos esportes da vela,
xima semana, em Joinvile, ao se- remó, bola ao cesto, atletismo, te

ruanárioJ especializado "O Espor- nis, voleibol, etc.

te Catarinense". O colega Neves acha-se em visi-
Ficará assim, Santa Catarina do- ta á ilha desde domingo e está so

,iada de �m órgão esportivo de

gran-,
licitando a contribuição dos despor

de circulação, com completo noti- tistas, do povo e dD comércio 10-
ciário de·todo o Brasil e muito bem, cal, para concretizar a sua tão útil
ilustrado. I e brilhante iniciativa.
Nesta capital serão cronistas-cor-

Cafarinense»)

PEDIU TRANSFERENCIA

Rio, 16 (A. N. )- Líminha pediu:
transferência do América para o

Ipiranga de São Paulo.
6° jogo - ás 17 horas _ Florestal x América - -.faça Manoel Do-

nato da Luz.
.

7° jogo - ás 17,50 horas - Palmeiras x Figueira - Taça Jairo
CalIado. CRONISTAS PARA MONTEVIDÉOi

Rio, 16 (A. N.) - 'Os cronistas

Bruno Ferreira Gomes, do Correio
da Manhã, e Altever Valado, da A.

Manhã, foram sorteados para irem

a Montevidéo como representantes;
da imprensa carioca, acompanbmr
o jogo da Copa Roca.

Foi instituída a Taça Simpatia, oferecida pelo sr. Oswaldo Machado,
para ser entregue ao clube que vender maior número de ingressos.

ARNOLDO SUAREIl GUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA
Das iS ás 22 horas, oom hol"l[

mareada, a cargo de a.balizado pro
fi'ssiÓIl3i1

RUla Arcipreste Paiva 17

Domingo o

do
batismo da nova

«Aldo 'Luz»

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

e'A CATAR'NENSl.
DE -T I1ANSPOIITE 5 AÉREOS LTOA

� � ; �
.

o Crédito Mutuo Predial, ofere�
aos seus associados o melhor pIa.
no, nQ melhor sorteio, por Cr$ l:i,0G'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OQl\iÉRC]O EXTERNü DO BRASIL
Volta a projeiar-se a E1tropa, em

nossas exportações, após o interre-
gno da guerra.

,be _ •••••••••••• k Q!J8 ft a_
'

Com apreciável grau de atuali-·� •• D ••••••••• � � .eo •• o •••••• o&

. zação, o Serviço de Esta!ístic� �co-� e. o .. " '" '* .. "" •• ':lO ". (I � � c 1) " •••• 'ÕlID &> o. til 'ti •••••�. 0 •••••••• CI nõrníca e Financeira, do �lnl�t�-
JlII},,� (

'rio da Fazenda, entregou a publi-
_1"1'.... (11) ...... "'00...

f cidade "'a' pouco o resultado das.D Q O ••••••••••••••• �0 ClaI.... ,11 j ,
.

apurações estatísticas relativas ,ac

� Oli Cttfie •• movimento �o nosso comércio ex-
�1t'l)·C!······ •. "' •••••• e ••••• o •••••••••••••••••.•..::.:J(rJ1 terno em 1947, até o mês de no-

� &o l?'� (�) vembro, com a discriminação dOE-)� •• e •••• (t.Gtlc.fI •••• CII.OO •••••••• QI
•

••••:.�..-".. ê
.

Ipaíses d'e proced uma, no con?er-
.�•• 'II"G.o.8'Ct.O'� 9Qot.lf;� •• C'

e o •• o ••••• $ ••
ncnteas importações, e de dest.ino
quanto às exportações,

Segundo os dados apresentados� � '. b. � .1'1 lO • If o. •• '" s •••• III " •••• -. iii.". IJ ati • C ., G. $ '0 «

pelo ref'erido órgão, que integra c

sistema estatístico do L B. G. E.
elevara-se a 1 '26-2,7 milhões de
cruzeiros o saldo negativo da ba
lança de trocas do pais, nos onze

meses do ano rindo. O valor das
importações havia .atingido 20 5358,
milhões de cruzeiros e o das ex

portações 19 2,73,1 milhões, contra
resultados bem diversos, em 1946
quando, nos meses correntes, as

compras somavam 11 337,3 milhões
e as vendas 16 572,4 milhões de
cruzeiros. Assim, em vez do saldo
positivo que, em novembro de, 19j6
se expressava em ti 235,2 rnilhôes

I'
de cruzeiros, em 1947 registrava-
se o "deficit" mencionado linhas
acima, fato que não ocorria há vá
rios anos,

Como já é do conhecimento ge
ral, o excesso de valor das impor
tações sôbre as exportações, em

1947, acha-se ligado á Jiiberação
nos mercados e�poI'tador�s, de
inúmeros artigos dos quais as nos

sas encomendas, se haviam acumu
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo lado. E o que se depreenda do con
RURGA - MOI.ÉSTIAS DE SE- .fronio entre os embarques de 194.6NHORAS - PARTOS 1 dê t 1Formado pela Faculdade de Medi. e os de 1947 é .que ova -01' e's ,e li -

cina da Universidade de São Paulo, timos apresenta um tolai sensível
onde foi assistente por v6rios anos do mente mais alto do que os do ano
Serviço Cirú�!';êiadoNe;:Of. Alípio anterior: 19 273,1 míjhões de erü
Cirurglla do estômago e vias circula- zeiros contra 16 572,4 milhões.
res, intestinos delg-ado e grosso, tirai, ü volume fís-ico das exportaçõesde, rins, próstata, bexiga, utero, rnant

.

lt d deovários e trompas, Varkocele. hídro- se man ev·e ,qua..<:e ma era o,
eeíe, varizes e bernas, 1-946 para 1947, enquanto o das

Consultas: Da. 3 ás 5 boras, à roa importações oxperimentou consideFelipe ��:.i;;;: �ele��ltr5�a Casa
rável aumento:' 3 677 121 contra

Residência: Rua Esteves Junior, 17-0; 5 787 185 toneladas. No concernen
Teler. M. ,.1_6_4____ te ao destino dos embarques, a

,

DR. A. -8ANTAELLA Europa aparece, em 1947, 30m for-
(Formado pela Faculdade Nado· te destaque, voltando a prc.jelar·, bonita, Hoje em dia só é feio quem
nal .de Medicina da Universidade

se vigorosamente em nosso comer- quer. Essa é a verdade. Os cremesdo Brasil)
:Médico por concurso da Msist.ên- 'cio exterior, 3J1JÓS o longo interre- protetores paTa a pele se aperfei-cla a Psicppatas do Distrito gno da guerra. De Janeiro a no ..

Federal vernbl'o de 1946, d Europa rcce.bau çoam dia a dia.
EX"interno d< Hospital Psiquiâ- d

.

I d Agora J'á temos o creme de alfa-trico e Mar1icômlo Judiciário do Brasil merca onas no· va Dl' e
da Capital Federal 5 771,1 milhões de cruzeiros; nC ce "Brilhante" ultra-concentrado

Ex-interno da Santa Casa de Mi- mesmo ,período do ano passado., as t
. -

sericórdia do Rio de Janeiro que se carac enza por sua açao ra·
CLíNICA MÉDICA - DOlilNÇAS aquisiç,ões do Velho 'l\'lundo l.-iYe-

pida para embranquecer, afinar eNERVOSAS ram seu valor acrescido p,al'aConsultório: Edifício Amélla 7 196,1 milhões de cruzeiros. A'E refrescar a cutis.
Neto - Sala 3.

bResidência: Rua Alvaro de Ca1'- vendias para a Africa e a Asia não Depois de aplicar este creme, o -

valho, 70. ofer'ecem alterações de monta, ex- serve como a sua cutis ganha umDas 15 às 18 horas ceça-O feita para as remessas des- áTelefone: ar de ,naturalidade, encantador
Consultório - 1.208. tinadas ás colôni.as' fmnces.1s de
Residência - 1.305. Mediterrâneo e ao Senegal. vista:

Quanto á prücedcncia das ún- A pele que não respira, resseca

por-tações, Calbe aos Estados Unido!' e torna-se horrivelmente escura. O
Clínica exclusivamente de crianças O ,pô.sto princ1pal, eX'plicando-se dE Creme de Alface "Brilhante" per-Rua Saldanha ,Marinho, 10 certa 'll1a:neira a orig'em d') "aldoTelefone M.· 732 � mite á pele respirar, ao mesmonegativo verifhlado, em 19/17, pela

simples enumer,ação das cifras rela- tempo que evita os panos, as man-

Uvas ao intercâmbio com êsse chas e asperezas e a tendência pa
pais, do qual importamos, em 1946 l'a pigmentação.
(referimo-nos, como vimos fazen- O viço, o brilho de uma pele vi-da neste comentário, aos meses de
janeiro a novembro), mel'cadnl'hw va e sadia volta a imperar com o

no montante de 6 638,0 rnil.hõeo uso do Creme de Alface "Brilhan
de cruzeiros, e, em 1917, no valor

. de 12, 73'6,4 milhõe5.

Estatistíca
••• ., ...........• !l- •.......... oi 11' •• ti •••• e .• e • � •• o ••• 5 •••• o •• o 0 1ft e "

I
Curso de Guarda-Livros em sua casa

Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -. S. 'Paulo,

,. pedindo infermações.
Seja tambem n08SO agente. Estude nas horas vegas

e ganhe dinheiro.

} Dr. Polydoro S. Thiago
116iico do Hospital de Caridade de

P1orianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA Mtl>ICA - DISTtrn.
BIOS DA {;ESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais gJànàu1as

internas
mUROTERAPIÀ -

.

ELEC'fRO.
ÇARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Collsultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

'inclU'Sive durante a noite.
Olusultório: Rua Vitor Meireles, 18.
,

Fone. 702
Jleeidência: Avenida Trompuwski, 62,

F01!e 760
----------�------------

Dr. Savas Lacerda
Médico·cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Presc";ção de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Sciln!lidt, 8

J)as 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fonte.
(:linico e operador.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4Q5

Consultas das 10 ás 12 e das 14 b

115 hrs, Residência: Rua Blumenau,
22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhaQSeIÍ
Clínica médica de adultos e crianças

Consultódo - Trajano, 29
Telef. M, 769

,

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812
---------- --------

Df. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto ri. 7.
_ Sob,ade - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- :F;diflicio -I. A. P. da :F;stiva)

'l'eJefone M. 834

Dr. Roldão CODSom

Dr. M. S. Cavalcanti

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinârias -

Doenças dos intestinos, réto, anus c
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vijor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:'
Vidal Ramos, n, 66 - Fone 1.667I

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4-i

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

•

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10-/. ao' ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação.

fARMACIA ESPERANÇA
�o FAl'DIAoê.tfeo NILO LAUS

Hoj� e &DI_lal ..ri • na .referUla
1lIrop. lIl&elobla .. ..tr--.cdru - Bo....átiu - �ezh..

.ano - ..� ••••rtaelta.
&i:nat-e-M " exata� .. r_tIIárIe 1Il�

I - LENHA

Empreze de navegação

Peça pelo telefone 719

maxima rapidez
Agentes em

NAVIO-MOTOR "ESTELA·
e garantia para transporte' de sues mercadoria.
Florian,Spoli-s. CARLOS HOEPCKE S.- A.

o

Pronta entrfga

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

�s BOM BRASILEIRO?
Então coopera na campanha d�

aMabetização de adultos, fazendo
qrue os- teus oonJhecidos qoo não sa
bem ler nem esorever, frequ:entem
os cursos notunnos de a1fabetiza..
ção: HOSiPital de Caridade ou Gru
po Escolar Aoohieta.

Telas Bonze foslorosade
Telas bronze - fcsfcrcea (largura 91 cms).

malhas 6Q - 80 .� 100 __; 12{) - 16t - ZOO.
Telas de seda ,. Suissas -_ largura 102 ema,

todas malhas.
Latão e galvaoisado: -- pronta entrega.

MARIO SCHAEFER·- Caixa Postal 5756

ITaJegrsma-s •. MARIELY •• S. Paulo

._---------

A beleza é Vende-se'
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

Um barco.- Ver e tratar
firma Reínisch S/A.
Rua João Pinto. 44

na

!. • • •• • ••
'

__ , . .. ....... .-

Maquina de �8crever
Compra-sc uma portatiJ.
Tratar nesta redação.

A Tinturaria Cruzeiro é a que
�hor me serve -- Tiradentes,

M
.....................

te". Experimente-o.
Ê um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S.jA.

ESCOLA DE APlRENDIZES DE
MA:RJINHEIROS

AClham-se alb-ertas na Escola de
Aprendizes Marinheiros dêste Es
tado, a ipartiT de 9 de fevereiro de
1948 a 23 de março de 1948, as ins
crições de civis candidatos á ma
trícula nas Escolll-s de Aprendizes
Marinheiros.

O exame para os candidatos ins
critos será no dia 24 de março do
corrente ano, ,ás oito horas da ma

nhã, na Escola de AA. MM. em Bar
reiros.
Tüdas as informações que se fi

zerem necessárias podem ser ob
tidas na aludida Escola, no 50 Diil'
trito Naval, na Cap-itania' dos Pôr
Los, nas suas Delegadas e AgênCias
e nas Prefeituras Municipais de to
do o Estado.

{)t fJúrdolfo, (ifPde�
ADVOGADO, CONTABrUSTA

Sala' no centro
PRECISA-SE'

Tratar à rua Tiradentes nO 5
Telefone 1393.

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FLORIANÓPOLIS-S,C, ............. " -- .. " ..

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS, GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

NÃO tE S Q U'E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais da
.

cidade para lavar, passar e tingir
pelo sistema suiço.
R. Tirade,ntes 44 - Fone 1022. Não receie em comprar

ações do "Colégio Barriga
Verde" por que ésta organiza
ç�o está sendo zelada por Ve!l'
dadeiros idealistas.

Emp.regne bem· o seu dinheJ
ro, comprando ações do "CoM
gio Barriga-Verde".

r
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Lamenta-se a possibilidade de o Sumo Pontifice deixar a Italia no taSIJ,
de uma vitoria comunista nas eleições de 21 de abril.

111!!!!!5!__ . , _

Confusão na politicá bandeirante
Tentativa de. suborno de alguns deputados

Rio, 17 (A. �.) - A politica de Lima falará na Assembléia, denun- o que revela o regime de coaçãoi,
:::;ão Paulo está assumindo o mesmo I ciando formalmente o sr. Caio Dias violência, corrupção e deprimente'
aspecto de escandalo do "caso" I

e os imorais processos de que se irr-esponsabilidade sob o qual esta
piauiense. E ambos também se as- serve o governador Adernar de mos vivendo: considerando de'
semelham porque um e outro têm Barros. O deputado Porfirio Paz mais a mais que secretar íos de
como' pomos de discórdia dois do PTB, também, foi procurado por Estado e outros proeminentes au
genros do presidente da Repúlblica. elementos ligados ao govêr.no, va- xiliares do Poder Executivo, alé'ill
O deputado Mauro Bunault Leite rias vezes, tendo, igualmente, re- de pessoas da ímí ima convivência e"

'8.çalf!tlO do Me.xiee liderando a' corrente contra o go- ousado ofertas de dinheiro e com- amizade do governador, tem apa�

ii
vereador do Piauí e o sr. Novelli pensações.

.

rr-cído incorporadas a esta Assem-
Junior orientando, agora, a oposi- O deputado Porf'ir io Paz sente- bléia exercendo, desse modo, com-

Agora que o Brasilí pela ação enérgica do Ministér-io da Educa- Cão ·para derrotar o governador "r ameaçado de morte, estando sua presença, intensa atividade"
ção e Saúde se lança a.o difícil trabalho de alfabetizar a sua alarrnan- Adernar de .oarros, mesmo disposto a .ped ir garantias junto a deputados: considerando
te parte <la sua população, absolutamente inculta, convém recapitu- Para se avaliar a . exaltação li ÚS fôrças mí litãres federais. Aliás que alguns deputados Iêrn sido>
lar a magnífica lição que deu o México, quando empreendeu tarefa que estão chegando elementos do êle pei-tence ao Exército. Estranha ameaçados por 'lel8ifonemas anônÍ-'
semelhante. PSD de 'São Paulo, estimulados pe- e condena o povo de RITo Paulo a mos e até mesmo de morto, se Con-

:Se por um lado aquôle apresenta uma área geográfica mais 1'e- lo prestigio do sr. Novelli Junior transação feita, dai 3 dêste mês en- tínuarem com sua atitude de inde-.
duzida que a brasileira, com uma população quasi três vezes menor que voltou ás hostes do !partido tre um secretário de Estado que pendência em face do atual govêr
que a nossa, o que inegavelmente vem facilitar a tarefa, por outro majoritário, aqui ternos estas de- conta com alguns clementosfíã As- no; consider-ando que todos êsses
Iado teve que lutar contra o dificultoso problema Iínguístíco. Ern de- clarações do deputado Plinio Ua- sem.bléia e o Banco do, Estado, tran- fatos, aleíi1 de' outros igualmente
sésseis milhões. de habitantes existentes há poucos anos atraz, perto valcantí ao chegar. hoje da capital sacão essa no valor ele vmte mi- deploráveis e vexatórios, dernons->
de oito milhões eram i ndígnas, pertencentes a cerca de 40 tríbus di- bandeira.nle: "Acabo de chegar dI' lhões ele cruzeiros. Q.uero referir- tram inequivocamente que mem
versas, falando uns rem dialetos diferentes '8 desconhecendo pelo São -Paulo, onde o ambiente é de me :10 ospréstímo feito por ínstru- bras elo Poder Legislativo panlistar
menos a: metade deles, uma só palavra castelhana, segundo afirma- profundas apreensões. Todas aBi mcnto par-ticular- ao secretário da não sentem condições de -pronun-
ção doe Mendéz Bravo, em La Escuela Rural Mejicana. atcD(!Õ,eS estão vo.Iladas p.a�·a a As-I Algr[,eUII..ura, H. Hugo Borghi.. ciare.m-s·e livremente s,eus votos;:

No Brasil, não temos o problema dialetal, que cria séria;'} (!-ifi- sembléia Legislaf íva. Dommgoul-' considerando que por essses atos:
culdades à �priendizagelDj. sendo admiráv.ql mesmo observar-se cm Limo, os deputados situacionistas' .·\lBERTURA DE I)iQe�_;RTTO consuma-se a inlerferência doo'
tamanha vastidão terrf torial uma única língua contribuindo podere .. tentaram um golpe de fôrça, pro- .Rão Paulo, 17 (A. �.) - Os Ia- Executivo, o que desrespeita OS!:
samente para a unificação nacional. .', curando aclamar, Iudepenríents., los relacionados com a tentativa pr incrpios constitucionais, etc. etc"",

,

Ao ,lado. desta d-esvantagem, outra compensação: o indígena me- mente rlus oposições co ligadas, .

a de al�lls deputados da oposição os lideres das bancadas abaixo jI11-·
xicano e muito diferente do nosso, provindo em sua. maioria dos azte- lVIesa eleita no primeiro escr-utínio. foi Objeto, ontem, de um requeri- gam impossível a realização das'
cas, possuidores de uma civilização, que surpreendeu o conquistador O presidente :\'e180n Fernandes mente subsci-itu pelos lideres do eleições da Mesa sem a abertura de"
espanhol. Assombrou pela sua ade, firmando na história 'daquele po- �eagju .. entretanto, .com energia e

I p,StD, Pl'B. UDN e PR, pedindo a um rigoroso Inquérito para .q!1e se-:vo uma inegável tradição artística, a mais notável da América La- orestesa. I abertura de Um inquérito para a jam apuradas as responsahilídadestina., ü .presidente em exp,rci.o esl eH apma.ção da8' res,pollsa'biJidades e aplicadas as devi�as pUIi:jções ao&;
.
Afora, porém". éstas nuance·s que se apresentam ao probl,ema edu·· a ponto de pedir forças federaiS) Entre os considerandos da sua fun- ·culpados. Esta medrd.a exer.ce a de-'

c.acIOnal dos. dOlS p.ovos - ame·ricano e brasiIeiro - surge a rea.- pa,ra garantia da autoridade e do damentação, figuram os seguintes: feza da di,gnidade, da Assembléiw,lIdade angustlante. para ambos: milhões e milhões de analfabetos, presti.gio da. Assembl'éia. FeJi.zmen.' "Consider'ando que a imprensa do f..egislativa, a l�d�pe.ndência desole
d()oent�s, inoapaz,e.s� ao sabor do.s pregador,es da revolta e p,erturbado� te os depuLados situacionistas 1'oe- país tem notitciado que deputado� poder e o tbenElflcIQ da morahtdade
res da ordem, po.r falta de quem lhes 'ensina.sse a lá. Em 19H o cuaral11 a tempo, tendo concorrido desta. Assembléia teriam sido su- pública e se justi,fica ainda pela'
PE·esi{j;�mte Ma.noel Avila Camacho, do MéfCi-co, afirmou com e�:üi- para isso a intervenção pacÚ'jcado- bornados para proferirem seus voo necessidade de dar-se um justo re- '

dao: O de que '3. Nação precisa é de aprender a ler e a escrever" ra do Iider Olivio Costa. Los de uma das chapas de ,canelida- sultado á honra pessoal de deputa-'E pôs mãos à obra.
.

A incomparável �ituação de in- tos aos postos da Mesa do PodeI dos: sua seg-ur�iltça, sua. Jiber,?ade'Auxiliando .o pI"esidente, ·surgiu um homem - Jaime 1'ôrres Bo- seg'llI'ança em meu Estado foi cria- Leg'islàtivo paulista; considerandc individual, ameaçada e a sua. mte-'det._ - que soube aliar às suas mliltiplas tarefas de Ministro da Edu- da. pelo intervenção. desã'Dusaâa e que o vergnl1lhoso fato é comenta" g-ridade fisilca. Relqu.er�m...' pOIS, �e'caça0, nm ten�peram0nLo d� po'eta inspirado. O Brasil Leve oporluni- aCll1tosa do govêrno paulista nas do sem reservas tendo 'constituido acôrdo com a 'Constümçao, a crla-'dade de apr,eClar -o s.e� 'eSpll'lto combativo reoentementc, quando ocli- eleições do -congresso estadl,.lal". verda,deiro escanJdalo com prafun- ('ãà de uma Comissão EspeCial de
panda o .. cargo. de lVhlllstro das Relações Exteriores do México repre- O deputado Clwalcanti faz, nesta ela repercussão na()ional, ,abalandc InqUlérito para apurar os fatoss.entou seu país na Conferência de Petrópolis. 'altura, um retrospecto da situação. irremediavelmente o pr.estigio e o narrados, atendendo a fórmula re .....

No aJâ ?'e ru.:-rancar me,tade de 'uma população à ignorância to· em .são Paulo, Id'esde a posse ao Si'. iPom nome do '1OSS0 Estado; con,. gimental". . _4,a1, alguém Já afj:rmou que rrôrr,es' Bodet "apelou para todos os im- Ademar de Barros e, preocUlpado siderando que são conhecidas a.s Oliveira. Costa, peTo· P,SD, Aura'pulsos da natureza humana, desde o patrioti.smo até ao ag�oí,smo mais sempre com o ambiente' do Bsta- f.lJcusações levantadas' contra secre- ,Moura Andrade, pela UDN: ClmbalcJ.ementar". . do, despeja mais estas acusações: tários de Estado'por terem .pessoal- Lima., pelo PTB e SalJ.es Füho, perE o re.sultado é que, em três ·anos apena,s o número de. anaHa-' "9 ambiente em Silo Paulo, 'c.$mo mente tentado subornar 'deputados lo PIR.bet�s daqueIE)_ pa4> ?iminuiu de uma: mil'hão, segundo reoentes decla- dll�se, (.i de apl'eeriS'ô'ês e aM rl'les,raçoes do seu MIlllstro d'a Educ�ç�o. mo de ameaças. O que na realida- U g d' t· t' O, Bra�il, '0llfr,�nt��do os varJ.�s probJ.emas locai,s, as contigên- de existe é,uma verdadeira ditadu, m ran e acon eC
.. ,.men o

�las g,eo.gTafIC!ls2 hIsto�lCas, econômICas e sociais, aproveitou vanta. ra pdliciaJ. Os tcla:fo'nes de tOGasJo,samente a hçao �1'exICa�,a. Agora, ness.e primeiro ano de Carrip,m.ha Otl tll�pllltadQs e;;tãQ sob ri.gorosa Está sendo ultimado o palco que ment'é interpretados pelos jovens
contra o analfahehsmo, Ja o nosso país' �está também -em condíçõ-es ,�enSmiJ. o Democrata Clube mandou cons-f artistas da vitoriosa entidade estu':'
�?asofJreorr a o�tros P,ovos .

a SU!! grande ,�xp.eriência. Segundo notí-I Temos informações as mais se� truir em sua séde social. E um me-I dantil.
rial ,jdWi��d!� em. no-�sos JornaIS, <O Br_a.SLl- oedeu a Portugal roal:-e- ?,llras de que �odoR os telClfonemas lhoràl11ento ,de grande importancia 1, Temos certesa que o amplo salãà'
com o máximo p���e�t�oucpar� a educ�çao de. a�ult03. e adolescentes, Il1te1'-ur�bal1os, mesmo ruqueles que

e que vem colocar aquela sociedade d D mocrata Clube será pequeno: 011S"3: que vao .ser aphca'dos o mesmo p1'o- procedem de te,partições e sobre- I
o e

. • ..cesso 'e o mesmo materIal na AfriCâ p.ortuguesa. Ludo estes, estãó 'sendo I;igorosa- na plenitude de suas finalida.dç� es- pa,1'a .çQnter fi ,enorme assIstencIa
M,.'•••••íI•••à•• II ee ij;

mente cel1,surados. :\ _.intervenção tatutárias, que são recreativas (!I {:tUe irá apreciar , �."
do ;Executlvo nas elelçoes da Mesaj culturais. _,'

1 - A értut 1)Ô AMO'1t �- 'I"�-�HOJ"e no pas'sado 'A CI b d' da Assembléia está sendo feiLa " ,'. ,. , . sI ero u e e atra�és dos secrelários do gOlVêr- o novo .p.alco, el11 perfeitas con- pOIS � Innft peça própri� para a e�"

.' í
.

no. O dn. Fazenda" sI.:: MaEeelo R?, I diç,ões, �ê Ii�r esplendidamen�é, mãi1fi Santa e que por Isto �ala, aosI (18 de Março) SI C t
..' ��$'ues ". Q da �Tla.�an; sr.. C�lO I

aproveItll.do para grande� realiza· fióssos corações.
A data ,de hoje recorda·nos que: a.. a a fIna �,as BatIsta, prlllCl,palmente, eB- çõ�� artísticas, será inaugurada 8Ô- CO'ngratulamo-nos com a esfor�
- em 1632, por ordem de Matias Ficam convoc?'-o"

' t�o agmdo mtensamente neste .paI'. Íe'hemente com um grandios'ç\ );>ro- ça-da Diretoria do Democrata' Clube
•

�t1 S os srs. mem- bcular. "Ih t e-clt! Albuquerqúe. parte do ArraIal I bras do Con� 'Super'
.

No terreno de suborno têJYios fa- grama do Teatro do Eshi<I'ànte, no pelo importante me oramen _o
do Bom Jesus, o Conde de Bagnnoli'l nirem �lll s;�são Io�.pa�� se r�u� tos definitivos. O deputado Cunha próximo dia 25, q11:att'à-feira da pela forma magnifica como vaI rea4C

comandando uma força de 300. na:- reh&. 'às dezeno' n� la

,sex_; Lima, conforme j,á divulgou a im. semana entrantt). lizar a respectiva inaugura'Çã'o, 6'

l't 1 t d
.

t
.

" ve 10ras, na se e prensa paulista, foi procnrado pe- Nesse di" s·e ..
·.< '''ncenada a mara- tambem com o Teatro do Estndan-·po 1 anos, evan an o Jun o. no eR� sOt':ial, afim de deliberarem assentos I t" d �7' _

t t
" ,'1t '"

A
.

h
. o secre arIO a vIaçao que ' en ou

vilhosa pê,Ç'à s'à'tra te por ma�s esse passo em prol d&bo de São gostm OI 'tuna torta- ,de referência para a vida desta en- suborna-l,o com a quantia de 300
I dleza; tida.de. mil cruzeiros, .o d.eputado Cunha � A t:R'uZ DO AMOR _ desenvolvimento cultura a nossa',

, � 'eni 1635, no engenho da Pal- A Diretoria em tre'S nelissimos atos, brilhante- terra,
d.,

"lna, onde se encontrava Um corpo
FESTIVAL DA UNIÃO

avançado de Matias de Albuquerque, OPERÁRIA
os holandezes são repelidos pel!:l Realiza-se, hoje, na séde

Seguiu para Aruxá União Operária, um grandioso
festival em benefício da viúvàRio, 17 (A. N.) - Afim ,de reali-

sar uma estação de repouso, seguiu Man'a Manoel dos Santos, que ,se
para Araxá o Ministro Daniel de encontra em dificuldades em �is
Carvalho, em companhia do enge- ta de ter 5 filhos para s�stenta!1'o
nheiro Anibal Alves, diretor assis- Do programa consta uma co-tente técnico do seu gabinete para
produção mineral. Na auSência do média - Chorou ou Rio - e

titular da agricultura, responderá um esplêndidó ato de variedades,
como ministro interino nomeado com a participação de diversos
por çleéreto pelo presidente da Re- conjuntos vocais da cidade, e do

Rio, 17 (A. N.) '_ Informan de pública, o sr, Carlos Souza Duarte, conhecido _ Lagartixa _.Ponte Nova que o P. Antônio Pinto Diretor Geral do Departamento Na-
reiniciará suas bençãos a primeiro

I
cional de produção vegetal e que já O preço será Cr$ 2.00.

de abril, encerrandos-as a 10 do exerceu as funções em várias ou- Reina grande interesse por es-
mesmo mês. iras ocasiões. te festival de caridade.

18 Ce Marco de 1948

, ISOCl8 :

André Nilo Tadasco

,

oyimento c'andest;no�'
primeira vez;
-em '1711, na casa que habitava

1110 Rio, é assassinado, misteriosa
mente, o CapItâo Jean Françóis Du
Clerc.

,
. 'VASHING'rON, 17 (U. P.) -. O sr. ,�ur�j. Slavík, excpmba,ix�do('

da 'l'checoeslovaquia, numa entreVIsta radlOfolllca. decl,al'<?lI que, ma

forle movimento clandestino, será organizado na 'Slla patl'l�, a fHn de

resisti!' ao noyo govêrno. Afirmou Slavik :estar �onvenC1do de que
M.asarik s'e suioidou, ·em virtude ele se consHI-erar ll1";potentf' para d9-,
minar a s·ituação, acresc·entando: "El·e foi um ma r tlT' ela rl,emocracHl
e da libcrclacl'e".

Confederavão de Trabalhadores'
.

RIO, 17 (A. N.) - Filiou-se á Confederação. Nà:cional. do� ']�rab::t-·
lhado.r,es da Indústria a. Federação dos t,rabalhadores de llloustrla de

papelão, papel, -e cortiça do Estado do São PuTo, que' engloli'a cincü"
sindicatos por ano.

As beuvãos do
Padre Antonio

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

FRE<HANDO 8!111

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS" ETC.

.

Se a autoridade eompetente age .eneI"gÍcamel1t,e no s'en-,

tido doe as bancas do Mercado serem sup.ridas de camarão,.
a Cr$ 5 00 - o Diário ataca.

Se � .comércio de eamarão, fugindo ao Mercado, passa
para a v·enda nas portas, aos oentos, ,e a pr.eço duplicado -

o Diário ataca.
Na verdade; ao f.olhetim udenista não inte�essa nem. os

inter,es'ses dos pescadores, nem os inteI'esses' dos consumldo-
1'<es.

Para os crustáoeos que lhe pererecam as págiilas, seus,

colegas marítimos .só valem para fritadas políticas. E como

nã·o só de camarão viv·e o homem é mi'ster que os nossos co'
mandos sanitários examinem também o envenenado alimen
to espiritual que os cozinheiros do Diário servem à popula··
ção, ..

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


