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adiantar qúe!'/a U'D�.�·,',�} PSD, o PTB,
renresentsates Íeder",is�' �stMu·iis. cansíderara a

;al como única solução p luva' 'tr caso paulista.

fRio,
pela voz

(..�.N.)-p{lde�'se ,

de seus

o PR e o

intervenção
PRP,
fede ...
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I í�1i �Ilrra da �r�s.id!mte. da II. D. N. II

I acordo poUluut é, �IJerente cu

'1
o jornal "A Noite", do dia 20 do, na elelçao de 12 de. outubro.

corr-ente, publica o sgu inte : I O dPfJnLado Otav�? :\monm. a.br,t;'
João Pessoa, 20 (Serviço espe- a pasta e mostra o DIárIO Oficial

cial de A NOlTE) - Continuam cio dia 5 do corrente que pUb,lJca a

'sendo demiti-das as diretoras dos Iista de vinte e duas candidatas
grupos escolares que perIcncem ao contratadas, todas indicadas por
PSD. Nesse sentido, o gnvêrno fez um delegado el�Ito�al do ,?eputado
a assembléia votar uma lei que to Argemíro de Figueirdo: figurando
mau o n. 66 o que dá for�s da 1e- 'II denlre elas, até cand,iél�tas que to
galidade a uma perseguição polil.i- rarn l'epro,'\,adas no ultlm_o concur
ea elas mais tacanhas. Ainda agora. so promovido sob a gestão ao pa
"A Uriião" publica uma página de I

die Carlos .coel:ho, como. sejam as

demissões ,envolvendo professores de nomes: Deohnda Araujo e AI�y
de notórios serviços a instrução I de .Marques..Há, porem, un; .

fato
como Leosita Pereira 'Cristo, Irene I

mais d�nunclador d? facCl:?sIsmo
Morais, Nazira Spuza ,Luzia Me- que rema. contr� a ínstruçãos pu-

_________., ._��__ deiros e numerosas outras. Ao mes-I bllCa.; a designaçâo para ínspétora/
mo tempo, o deputado Otávio Amo- técnica, com sede em �ampma

E,xpressíVN" vitório do P, c;: D rso �i��i�r::" e��::/:L� aal��rq�si�adOq�: ��'.a:�bO�:,. ��Je����a:a���aD����.l\ '%:.. ..._. vai pelo setor educacional onde deíra na vila de Tataguçu. Essa
.�� "

'a d do
foram nomeadas, em Campina' professora pode até ser um� �xce-Il11"\ "rar! e arte Grande, professoras que haviamtlente educadora; mas, administra-'r' "" sido inabilitadas. Diz o deputado tívamente, a nomêacão ,não ..

eraNatal, 29 (A. N.) - Acentuam-se Pedro Velho. Por cálculo aproxí- legenda par tidária será de oínco pessedista: I aconselhável, p01S ela e política-nos resultados eleítoraís as vanta- mado das maiorias prováveis nos mil votos, no mínimo, com o que _, f ' ., mente muito comprometida. Foi'
gens do ,P'SD, tanto na votação de municípios respectivamente lide- garantir-á a eleição de mais dois O nosso �sLado esta sel�do mior-I recentemente eleita vereadora pe-legenda para seus dois deputados rados pelo PSD e pela Coligação deputados á Assembléia estadual tun�do, a�e mesmo naquilo que °

lIa UDN ,e dirige a secção desseestaduais como nas eleições para conclui-se que esla ultima apre- Com essa vitór-ia, o partido majo- governo �!nha resr:eJtand? que era partido naquele distrito. Falta-lheprefeitos. Dos 14 municípios, en- sentará no seu bloco municipal H r itário contará com 22 deputadõr a instrução publica, al,e reCenLe-j assi,m a devida isenção para riscaire os 42 do Estado, de que a Co- maioria de sele mil votos sôbre as naquela Casa, que tem 34 cadeiras mente a cargo imedia t� .do escru- lizar a instrução publica, onde, no
ligação era detentora da maioria forças pesscdistas. O PSD ofer-ece- A nota mais surpreendente com puloso, honesto e apolítíco padre seio da própria classe, conta elaeleitoral, pelo menos três já estão r-á, por seu lado, a maioria de 12, relação á legenda de deputado do Carlos ,�Coelho. Podemos apon,lar

I
com m\;tit�13 incompatibilidades, de

incorporados á ónbíta administra- míl votos no bloco dos seus 28 mu- P:SD foi o resultado das eleições no com tr IsLe:., ex_em_p:o _desse aspectc modo que a sua designação ?araUva do PSD, que elegeu os respec- nicipios. Sublraídos os .sete mil vo- município de Nova Cruz, onde duas da atual aumlJ1l�llaça,O, o que �E in.spe,tora técnica do ensino é :II,'Stívos prefeitos. Esses municípios tos da Coligação dos doze mil do alas do referido partido disputaram pll'ssa. em Camp!na Grande, cuja ia como prenúncio de novas penesão: Currais Novos, Jucunitué e PSD, a maioria deste partido na a prefeitura municipal, vaiando Pre!f�It�l'a contr-ibue para os cof'res ] gu ições politicas. E contra elas
porém, unanimimenle na chapa de estaaual? �nualmente,. com cerca são inúleis os protestos do atual
deputados pessedi-slas, o ql1,e lhes de, 1 mJ].hao d,e cruz:eJros, ,quota pref.eito que é mal visto pelo gü-

I 3 'b
.. dpu a maiona de 2.3!�8 votos, asse- est1plüada eI? convelllO que se ,acha y.ernador, embora tenha sido por

e'xp' �dh� ç� Wllnm iii!'!' �tolJqlca !gnrandO desta forma, de modo es- caduc9' se nao revoga�o pela Con�- esta escolhido para o cargo de pra-,illr'u i(� �U�n� ",l �� � mag,ador, a vitóda da legenda pes- tItulçao Esladual:_R,ol bem: ,n�o feito ela capital.,
� �,'" e, � A" .Iõl. ,,� Il sedlsta em todo o -Estado. Con- obstante ,essa eleyaaa contnbUlçao --------------

Washington, 29 (U. P.) - Fontes 'informadas declaram que fo-I cluindo pode-Be prever a vitória como quota para a instrução pu- N�.s \ .

tram compietados os planos pam ((s experiências com a bomba Iltô- pe5sedi�la em 31 municipios e da blica, o prefeito aLuaI ele Campina Rua '. a vis amica,nú7!'-ero 6, ,que expl�dirá em Eni1IJet?k, no Pacífico... I Coligação em 11. Reina em Lodo o GEan�e, dr .. El:pídio ,de Almeida ' U

O teste sem submanno em profundIdade que o� etent1stas clw- I Eslado perfeita ealma tendo-se nao tem o dIreIto ele colaborar amo Rio, 29 (A. N.) - O secret,áric
mam "inter:medúÍ1>ia".:, verificado em "árias' muniei,pio-s pIamente no p.t:'0vimento das cadei- c!b interior da Prefeitura baixou

A 11lal'ln.ha, talvez 'l�se submm'lllos alem�es rrwdernos, para u81' apenas in,(:'vilá,veiS incidentes· dei'
ras, o que é f�llo por melO de oon- UJe1a circular determinando á fis

qual � 1'e.nstencw ii/eSSeS vasos, do qUaiS os russos p08suem apuraçã.o OS quais, porém, não po-
tratos. O goverJ�o �onfere-j.he ape· calizaçã.o, a�Junição de todüs aque-

uns 250.
" . .,

dem modificar os resultdelos g'erais'l
nas e com ,exlgenc.Jas. h�lI!llhantes les que colocarem peças de rou-

Ttulo o. que se pôde saber. ,em. ctrcu16s .oflclaLS cO�S1_ste em f'J'ue �lm� pe!centagem JJ1Slgl1lÍlcante, na pas, colchões, tapetes e OUf.l"OS ob-
os pr'eparatwos para, as e.cpe7'lencws começa'ram há va1'WS meses e L'.""

- mdICaçao das eandIdatas ao pre- jetos,vasos, plantas etc., nas jane-
já estão 1tllimados. Dêsde 31 de :ianei1'o, n1na região oceânica de 30.0(}O '1�11Carao um enchimento das cadeiras; isto por- las das varandas, postos em locais
milhas quadradas em tÔ1'lW de "aloU" foi declarada "zona 'perigosa", I '

.

...".... que quem indica U5. candidatos, ou que possam s,e1' vistos pelos tran-
onde não poderão tmnsitar n8Ssoas s;:m a GtI,lorização de1,idn '�l' f� retiS � �e f}.� í�f!l "eja o grosso dos candidatos, são senntes, renovando assim uma ve-

,

' 'o; � 'cR it.:.M � ,e, .-' "- �l!� os adversários do prefeito, notada· lha posLura da muniCipalidade que
,

r::ito Paulo, 2,9 (A. N.) - Afirma- mente o seu malogrado competidor I eslava, esqüecida,
�l a:.{

� '" .." se (!tle as oposições coligadas vão

li�r�I,���I.,';1 p�_., 'rJt�"r�90I1c"�� lrsll�aJ�ô��:� l�la�l1;�:�âoa�ofi�Y�aPag� O aumento dos venchnenios doM� v � lõ1 �li g� li ln itl,j 'lj U �U Estado.. '\dianta-se que ósse mani·

São Paulo, 29 (A N.) _ O sr. Cassio Ciampolini que "fora ao Rio .feslo será lançado no fim da sema- r.. 1#em COmpanhia de outros pl'OCel',es do P. T. B. para. tratar do caso 4e na entl'allLe. O mesmo já se acha J.UnCi,OD:a lSttlOpronto, contando com a assinatuSão Paulo, jnterpelado em "eu regT,esso disse: "Acredito que desdo
ra de 35 delmtados estaduais.que se ",erifique numa hipot.ese configurada na constituição federal

e ela Is,eja couor,etizf!;da e comprovada o güy,e'rno federal deorietará a

intervenção no Estado d'e São Paulo. Informou ainda que Ste avistara
com seus companheiros de viagem com o sr. Noveli Junior, Ministro

�tiça e ����__?__:::_��.��:�.:���:_.!:_r+:s.:����:_n��,��:_��_!_.:__S. D.

Reabriu os campos de-�
� f"'! � "... .an' '�r -��a.!Q<o""'�I���"'iP.' 4 �y

"
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farão

Rio, 29 (A. N.) - Podemos informal' que o aumento de vencimen
tos que se enconf)'a em estudos, atingirá todo o funcionalismo, incln*
sive os innativos, sendo abandonados pelo goverllo os estudos em anda
mento no COllg?'eSSo sobre o mesmo.

O reajustamento deverá fica'/' em ce'rca de cincoenta por cento so
bre os atuais vencimentos. A receita do pa,iz permitirá a concess{Ío
desse attmento, que deverá entrm· em vigo?' ainda no presente exer·
c'icio, achando-se o governo interessado na questão, cuja solução de
verq. atil1;gir in(li�tinda.tanLente �od!!s os qu� tmba,lham ou tmbalhm'Il?11,
eml servIço publICO. 73ma Comlssao especzal do DASP qtte estttdn (l
queslão, tornou, corno base de trabalhos, a situação insustenlcwel do
funcil1nalismo criando-lhe um padrão de vida compativel com ma

N · B função, Tão logo esteja concluido o trabalho a comissão especial do
f�V;1; t;Qnt"�ftlv'!'.l DASP _fará entrega ao Pr'esidente da Republica. qt.te enviará com a ne-
'" "� I!,I .U .,$, � cessarta mensagem ao Congresso, .contando antec1pOOctmente esse Pl'l)-

São Paulo, 29 (A, N.) _ Fomos! jetocom o apoio de todos os partidos.
informados de que foi realizado
nova tenLativa junta ao sr. Luiz
Liarle no sentido de aceitação de
sua nomeação para a pasla do Tra
balho. O prócei" dissidente do PSD,
per�encenle ao grupo do ex-prefei
lo, só aceilaria o cargo com o con·
sentimento do partido a que l?ei�·
tence.

'
,

Prisão de suspeitos
Rio, 29 (A, N.) - Já foram pre·

sos dez suspcitos pela policia ca

rioca, em torno do assassinato do
sapateiro Giussepi, lem Gapacaba,
na, falo ocorrido na manhã de sex
ta feira sant.a. A policia inLerro·
gou-'os nada conseg'uindo até ,agora.

Washinglon 29 (U. P.) - A Rússia reabriu os notórios Ca�1r?OS
.(fie concentração' né1zi,stas de Bucl1enwald, Oramcnburgo e� Va.l'lO::

outros, onde &e acham presioneir,os grandE) numero de a�emaes que
:se recusa'l'sffi a cooperar oom o regIme comunIsta estabel�
manha oriental. Os campos vêm sendo usados, tlá um ano, e ,os ale
mães pr,es1os não sã.o ,submetidos a julgalI!ent? 'pouco se sabe sobl'o3 as

, condições reais nos campos, �.a� não ha e�JldenCIa de ql�e os I'Us�O';
estejam eliminando os aclversarlOs c�mo fIzeram os nazIstas. O· go,
vêrno' nortJe-amer,icano fêz tal acusaç&o, aO' comenta_r . a_ nota do De

partamento de Estado à Rússia, acusando-a pela dIVIsa0 da Alema-
nh� ,
.

bandonou 61 governador.

Sã.o Paulo, 29 (A. N.) - Falando� a um jornal local, o deputado
Federal pelo P. S. D. Franklin AlmeIda .de,cl.arou ter aban�lol1�:Jo o

1&1'. Ademar de Barros, passando a ser solIdarIo .com o sr. Novel] Ju·

'mor. O mesmo jornal ,inro'rma qLl� o s�'. FranklIn AlmeIda esteve no

eaLete e conferenciou o sr. Noveh Jumor.

Uma sessão agitada
Rio, 29 (A, N.) - A sessão de hoj,e da Càmara, promete ser muilo

agitada, pois o :s,r. Cirilo Juntor, antes do inicio· da ordem do dia, fará
a entrega do requeTimentü p,edindo a deSignação da comi'ssã.o do in
que'l'ito para comprovar as acusaçõ,es do sr. Antonio F·!illiciano contra
o sr. Hugo Bot'g'hi.

oscou estende as garras para o Iran
]�e,e:an, 29 (U. P.) - A Uniã'c vêrno do Iran, na qual é regeita- 1941 cf g0vêrno iraniano também'SOvH',[lCa, respondend? a uma. re- da formalmente a ��sposta irania- tentou desmentir a presença de,cente nola do �overno lraman� �a .a? protes,to sO�Ie�ICo contra as ag.e�Les estrangeiros no país, cuja;>a�u.sou ontem ? .11 a� de. l�var _ , atIvIdades 1mper131I�tas ,amerl- atIvIdades eram dirigidas contra ae1eIt,o u,ma polI�lCa cont.n�l'la nao canas, no Iran, União Soviética". Essa d,eclaraçãoapen�s as relaçoes norm�Is, ma: - dizem os referidos oirculos _

tambem, a� trata)lo. de amIzade en· Teeran, 29 (D. P.) - O Vice- refere-se à ,presença de agentes ale-,,tre a Russla Sov1étICa e o Iran, as- primeiro ministro desmentiu a; mães no Iran em 1941 que moti-sinado em 1941". uO'tas feitas pelo correspondente vou a aplicação do arÜgo seis
c

do
Teel'an, 29 (U. P.) _ A nota do

do órgIão sovi�t�co. "P'ravda"� ãf tratado de 19'H, que pc"mite a mo-
,

" ..

t' t t que o ran nUcr'la mtenções llUStiS vI'm,antap,a-o de tropas ,sovI'e'tI'ca,s e'm'governo SO'Vle ICO en .reglle on em U·_ S
.

t·
v ,,-

L 'L 1 ··t f para com ama0' • 'ovIé !Ca. O ãr· território iraniano. '
nes a capl a rejel a ormalmente:J Ligo do Pra'vda diz que a Grã-Bre. '

resposta do Iran ao proíesto russo tanha e os EsLados Unidos estac Teeran,- 29 (U. P.) - A nota 80'-de ,2 Ue fevereiro último, contra as armando o Iran com imensas quan. viética, que reJeita agora formal"a(ividades imperialistas america' Lidades de bomhas, tanques (' mente o desmentido do govêrno do'Uas" 110 território iraniano. O tra-
aVlOes, equipando dez aeroportos [ran sôbre a presença de nortetado de 1941, ao qual Russia 80- no território iraniano e enviando ame'l'lcanos em território iraniano,'viética se refere, concede autori- pilotos e especialistas em veiculos está s,endo interpretada pelos cir-'zação para o movimento de tropas motorizados para aquele país. culos politicos e observadores 10-'russas em território do Iran, sõb -

'

cais como um instrumento de in1i-certas circunstâncias. �e�eran, 29 (U. P.) - Os Cil'CLl1081 midação da União para a situaçãopoll'bcos desta ca'PIt�I.. c�nRjdeT�m provocada pela presença de agentesTeeran, 29 (U. P.) - O Vice- como _bastante slgl1lÍlcatlva a ae- alemães em lerriiório iraniano emprimeiro ministro do Iran, Baghel ebraçao conL1da !la nola soviética 1941, que motivou a invasão doFaI1hudi, declarou hoje que não entl'egl:,e or:lem nesta ._rap'la!, _df país por iropas soviéticas, com ahá quarquer ·ponto novo na nota que o governo da mnao s'JvwtIca atual crül;da 11i!las atividades norsoviética ent,l'cg'tJe ont.em aI) go-. deve recordar ao 11'an, de L[ue em te·amctlcanas em sulo iraniano.

4s rejlJindica�ões dós tom�rci�rlos
RIo; 29 (A. N.) - Realisa-s,e, l1oj.e, uma reum�o �onju��a d.o.' ,�'(>"

presentantes dos empregados e dos h?'cres oomerClarJlOS pa" a all�n._n
tarem, definiti'Vament,e G aumento pleIteado �nforme a tabela .JL\ dl

vulgada e apOiada pela assembléia do Sindl:c�to dos ,�mpregaC1o�. d:
comercio. Para facilitar o trabalho, foran: f,eItas .v:anas demaI c:l} e'l
entre os comerciarios e os lideres patronaIS, os quaIS acolheram c;LlJIl

boa vontade as reivindicações da classe. Assim se ,espera que tudo, cor
Ta bem no sentido de concessão do aum,ento, CUJa tabela entrara em

vill'o;r imediatamente.

frovocou pavoroso íncendio
S, L' 29 (A N) _ O Chefe de pollcIa falando a repOl'ta-ao UIZ, .'

. L·, 't I na rampa Melo
gem sobre' o grande inccndio ücorl'ldo neSoD ca [lI a - '

Camp,o,s" diss� estar propens,o a or,editar tratar-se mesmo d� obr� 9�
�abotaglem comunista, tendo troes teste.munhas .decl�rado a PO!lCI�,
te.

.

<t
.

d"d "ender um CIgarro e Jogar o fosforü dce�o
Tem VI� o ,um In IVI uo av

, d' , o pavoroso in-sobre as latas' ,de queros'�ne ,e gaôülma, dan o ,Ol'lgem a
. L� :

eendio. Pres"entindo o incendiou" fugill ,em desabaladn. ca'I'l'en<l . .1.' \)]

�berLo rigoroso inquerito.

/
, ['-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informações
( R_i.o, 27 (A. �.). - EIIl; reUniãO! de contribuir para a campanha con-I
...,.,..., realizada, o Sindicato

dO.
s Empre- Ira o comunismo. De fato, é melh.O-I· �---·"·I Horario das ·e�nl1re gados no Comércio que, tinha idéia rando as condições de vida do tra-

.1 ç�.�.So·flcITnaeA• ..,.DISII"',0oSlI· II· 'sias' ;··roo�.' OVI�aJrt:la.Jl��<l
.....

a sua diretoria de lançar um maní- halhador que se afastam as causas

_. festo anti-comunista a todos os co- . . -
.

.

t d B '1
de inquietação e mal estar, e de que

g�.
��

PI-. & • mercian es o rasu. .. ..

d
.

.

'. se aproveitam os mnrugos o reg!-
· -'''''01'' RUBENS A RAMOS Sezundo declarou o presidente·

..... "'.. ," SEGUNDA-FEIRA
�

me e da sociedade para suas explo- �.�rietárlõ • m�.-Geraa" Expresso São Cist6vllo _ Ln.guna daquela entidade - o referido ma-

-.
BIDNEI NOCETI 7 horas, rações demagógicas. I'

'

..•

Dlret61' de Kda�ilt:

116
horas. nifcsto para ser completo conterá

.. DAMASCENO DA'SILVA Auto-Viação ItajaI - ttajat - 1,5 00- um apelo aos patrões de todo o Dentro desta compreensão, entcn-
__iI!IIII__

1
Expresso Brusquense - Brusque -

, , .••..•......... - .......•.••

Cll�fe de P:Ii�a!:I.: raso pais, no sentido de compreenderem demos que a questão do aumento
IIFllANCISCO LAMAl QUI! Expresso Brusquense - Nova 'I'l"ento c apoiarem a justa melhoria de dos salarios dos empregados no C S_rl._-CIlef. de hnpru!tllhn

- '16,30 horas"

.�Qrm CABRAl. DA SILl".Ii "
_ A6ut������ãO Catarinense - JolDvUe salaríos pleiteada pelos empregados. comércio é vital para os próprios

.

.

R�resenta.nt.: Auto-Viação Catartnense _ Curitiba
E acrescentou: será a melhor forma patrões, I

A S LARA 5 horas 'I Vende-se a ruc Conselheiro>

i Itb leudor Dantas. ,. - r '1.=Rr��l��� Sul·BrasiL- PMto Alegre,. I§ __, Mairo. rr.o 116
'anel.", l

'

Rapido Sul-Brasileiro - J"invl1e - i

�
: T"--'t m Alhl no Zomer

'Jlv!::�l�:�s!�!!�,�::l: 11:.�:�-v�:h������!�:A_portoAl� I

HOTEL C�STRO DI VES Iv·.·���·N·�.-::D·.··E··:�S··�.�
8" antl&f Auto-Viaçã'o Catarmense CUrttiba iI' .

'I 6_ .&...M
!feL 1-8873 � Sio p.,,,.!ot.

- A�t�-�;i��ãO Catarinense JoinvUe
.

.

it�,
.

fi·
.

ili �..

-

•

d d
.
_ 6 horas.

n I!l �..,.,.

I'
Uma otima psoprse a B"

�
!A8SINATURA.." ! Auto-Viação Catarinens€ _ Tubarão I con tendo Z casas, lJarage, po-

� Na Cnpltal . - 6 horas. - Ri ! mar e pasto. _

I �e..... -., ... g::: �:..... 7 ��.i:.sso São Cristóvão - Laguna -i �I.O DE Ji\.NEIRO ii Tratar em Rancho Queima--
{ ..:g, .!i) ,.-'.: "",<1* Emprésa Glória - I..Il8\l!lla - 7% i �� I, do na Fermecie Pilar ou Btn'
�, ".1._�f3 •. "... '_' .. ·,,,,.n e 6 Ih horas. i -,

_j <1ft " C�� �_,". Expresso Brusquense - Brusque -j AVENIDA NOSSA S8NHORA DE COPACABANA, SS3 I Cernbirela com Raul Se ll.

� �1a1t!'.�'f1!1!6. Cc.\! 9.�,�
16

.../:�����·iaçãO Itaja! __ Itaja! - 15 ho-i rec90t€tnenta inc u ç
u e od'o , 76 o pe c t vm en tc s , todas ;j1 ,

.

� . 80 UJl�ll'h,; ras.' ..' ,

! ;.;-�& ,. ç� l::� íl 5 �áfiJ'h!��.BraSlleirO - Joinvile - às li
com b-o nh e ieos p e lv ..x t ivo s .

IIi hsestr� .. - .. "' (�$ ...

li t V' ãQU�T�re:� Curitiba 'l'alegra.r,os: APRIMORAOC RiO I

1'.'
�IlIU!l!ôtT'l! (''Y'� $!>!:.,,, .. ' - � ��r�as� o a a' n e

II )'
•'ia.ro uawo .. Ct1i @i � li Auto-Viação Catarinense - Joinvi1e .

•

; i -- 6 horas. I

/1
�_dM m"'_', ......" i 115 ����i!il.·Bra���:�n:O:v1I�agu::!I

..

"'9UH"!l!5j'o=mDl1il!e�n·auom�r-a'>=:=,'�;-ia·'=�p"'r,(.'fes-®·:�a;OP�-� I =�;.:,��;:�R';:;�Ó:�����;::" ..�;,;;,�:.�
I: CiJ Illir;�n1'!j!l. l!Iles!fl� Z:tlllíll Expresso São Cristovão - Laguna -

r.:'
'"

!li i'i� . a� �ól n!Ç�. .

.

�libU�a\.!':i.,i11,:,�;'nb 1:6����;oo Brusquense � Brusq;e _I
I '. �� tJ �il � ;: � II �tU l ��:n�le�i�!r�����t�·.���������

(

�'l ;H.r*-:*n não SI :-Q!)!i'0j0�. I j I 15
lt4l.Jiii:."ll pe.loe c:01!e�.itt)�' ra:uto-Viação Haja! - ta a - ho- As professoras e alunos do Grllpl) médico do hospital de Nova vene-I,

C. Posta!, 69 Tei. li Protetora>;P

ll:aitid.os nOI! arti,� Ex�resso Brusquense - Nova Trento' Escolar "Abilio Sesar Borges", de zã e presidente do P. S. D. FLORIANOPOLIS
Ilsdnael�

- 16,30 horas.
N �T d' 14 d t D G ab f 1\.:[' G···· ••••.

, .... ...• ...• .. . ....

�_.__�__:____:
•

__�._�__ ,

Rodoviária Sul Bra.sll _ PÔTto Alegre ova, eneza, no la es e, pro� e arop a: pro. J. ana eCI' .

- 3 horas. moveram uma bdLsima festa, 'para Silveira e sr. Placido ArauJ'o, tabe-
PANAIR DO BRASIL S.IA.

QUINTA-FEIRA

F
.. d I t'"

Auto-·Vlação Catarinense POrto comemorar os vinte e cinco anos .lião.

armaClas Ue p a.o an A1T���_Viaç6âohOl'��tarinense Curitiba de magistério da prof. Edith de AI- De Palhoça: prof. Isaura Avila da,

DURANTE O MES DE MARÇO ES.
- .A�,t����liO Catarinense JoinvUe

meida Bernardes, então Diretora Luz e estudante José Avila da LUZ.)TARÃO DE PLANT.iO AS SEtUIN. - 6 horas. daquele estahelecimento.

1
De Florianópolis: prof. Maria de

TE FARMACIAS: _A�t�;;;��lio Catarinense TU!barão A primeira parte do programa Almeida Campos, telegrafista Viria-l_ Rua Trajano. Auto-Viação Catarinense - Laguna constou de uma missa ás 7,30 horas, to Leal e familia, contador do Ban-
- 6,30 horas. -

f' I MdC
'

13 Sábado - Farmácia San.. Expresso São Crlstovlio _ Laguna _ em açao de graças, o lciada pelo co . q omercio, Aldó de

AlmeidalAgostinho - R. Conselheiro Mafra. 7 ��;;êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2 r:vn�o. Frei Anibal, vigário da Pa-: e. sra. Ayrton de Almei.da, funcioná�
14 Domingo _ Farmácia Santo e 7 1/2 horas. roqma. l'

rIO do Banco do BrasIl, srta. JacI

Agostinho _ R. Conselheiro Mafra. 16�:;.so Brusquenae - BrullQue - Para a s'eglJnda parte foi organi- Almeida, funcionária dos Correios
20 Sábado _ Farmácia Esperança Auto-Viaçlio ItajaI - Itajal - 15 hO- zado um caprichoso programa que, e Telegráfos.

� I_ Rua Conselheiro Mafra. Rápido Sul Brasileiro _ Jolnvile _ às professoras do educandário que De Ibirama: prof. Nair Ladário

21 Domingo - Farmácia Esperança -s :m��e��r��i Oeste Ltda _ Xapecó _ ás
constou de belíssimos

. recitativos,; Ribeiro.
_ Rua Conselheiro Mafra. _ 6 horas. cançonetas e discursos dos alunos' De Lajes: Deny Almeida, funcio-
26 (Sexta-feira) _ Farmácia da SEXTA-FEIRA I do Grupo Escolar e do Curso Pri- nário da Casa Hoepeck, sra. Etel�

Fé _ Rua Felipe Schmidt. _ ���;��a Sul Brasil - Pôrto Alegre, mário ColTIplementar.
.

vina, professoras Nateria e· Flavia
27 - Sábado _ Farmácia _ Mo. Auto-V1ação CataTinense CUritiba J;'alou tambem, em nome dos Batista.

derna _ Rua João Pinto.
- A���'â_O Catar1nense Joinvile pais dos alunos, o sr. Dionisio Mon- De Bom Retiro: prof. Maria Juli-a

28 Domingo _ Farmácia _ Mo-
- 6 horas. dardo, que, em belíssimo improviso, de Almeida, prof. Dulce da Silva AI- •••••••••••••••••.••...•.....•.•
Auto-Viação Cartl'rinense - Lazuna

cerna _ Rua João Pinto. _ 6,30 horas. salientou o trabalho fecundo reali- meida, sr. André Almeida Filho, NÃO ESQ U E ç AI

O serviço noturno será efetuado 7 ���::.sso São Cristovlio - Laguna - zado num ano, no Grupo Escolar escrivão, sr. Arno Almeida, secretá- A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

pela Farmácia Santo Antônio sita Auto-Viação ItajaI - ItajaI - 15 h "Abilio Cesar Borges", pela home- rio da Prefeitura. ra dos melhores profissionais da'

á Rua João Pinto. ra�X'presso Brusquense Brusque nageada. � Blumenau: Dr. Aires Gonçal-; cidade para lavar, passar e tingir-
, ...•.......•.••...... , . . . ..

16R����� Sul Brasileiro _ Joinvile _

Em seguida, Frei Anibal, vigário ves, advogado no foro da cidad·e. ! pelo sistema suiço.

O Batalhão Ban'jga-Verde às 5 e 14 horas.
. da paróquia, em nome das profes- Du Brusque: prof. Elza Ferreira.' R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

f i
SÁBADO

() constituido de cafarinenses Auto-Vlação Catarinense _ CUritiba soras, usou da palavra. Enalteceu --------------------------------
destemidos e o "Colégio Bar-

- R�p�g�a�l Brasileiro _ Jolnvile _

a obra educadora da frof. Edith de

rig'a-Verde", :usará a _ mesma às 5 e J9 horas. Almeida Bernardes, o seu espirito
, d j

- 6 horas.
Oall e ra. religioso e a ·su.a maneira tratavel

Auto-Viação Cataril1.ense - Joinvile.
• ••... " . . . . • . . . • • • • • . . • . . . • • . • • . _ 7 horas. com todas as pessoas que a cer-

Aviso aos 'Estudantes 1-:�:;��:ãO �::::s:_�a::arão �::a�l. h::::���gae:�;, �::a;�oumu�t�
E

7 horas.
st�d�ntes em férIas que dese- Expresso Brusquense _ Brusque aplaudido ao terminar a sua ora-

·jem "JaJar conhecendo todo o Es- 14 horas. ção.
tado poderão obter os fundos ne- Auto-Viaçlio Itajai - ItajaI - 13 ho·
" t.. t d l'

. raso
"essarIOS execu an o a01l tarefa Expresso Brusquense - Nova Trento
qu-e bem executada lhes proporcio- - 9,30 horas.
:nará ainda algu!TI saldo em di. Expresso Glória - Laguna - 6 1/2
!l.beiro.

. e 7 1/2 horM.

Informações à rua Viscond� de
------------

f!ur� �;�to n. 13 das 9 ás 12 e das Viacão aéreaHora
• rtio

t
· lUII elS\·m manifesto

• •

aos comerClarlOS DA

.;;

2

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
su.v»

�ON'f.I\DOR

DA

CaURa. Civeia e Comerciais.
Contrato.. DístrQ;tcI. etc.

Serviçol! de Contabilidade
ern geral.

Caixa POltal, 105
Flori.mópolis - S. Catarina

§:..

Novo horário
A PARTIR :OE 1/3/948

2a. FEIRA
Panair - Norte: 9.40.
Panair - Sul: 12,47.

4&. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
panair - Sul: 12,47 ..

,
5&. FEIRA .

Panair - Norte: 6.50.
Panair - Sul: 8,30.

6&. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

DOMINGO
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

. .

Dr TRANSPORTES" AÉREOS llD....

Foram oferecidos carissimos mi
mos pelos alunos do Grupo Escolar
e Curso Complementar, pelas pro- ftyoft!. RII uIlR*' I'I'I>� "'ftnVRI11Uft �"'

fessoras do Grupo, pelas professo-
�
__

�

__M_"'_W 'V'_IlI._"'fJ;;__"í»_PI!_Ii'Iió__;N_'_I&._n_Ú'_._v_.., ....,

ras das Escolas Isoladas, e pela fa
mília Diosinio Mandardo, pelas
revmas. Irmãs Beneditinas o'e Nova
Veneza, e pela família AvabQni. O
programa convite da festa -foI fei
to a capricho pela revma. Irmã
Anunciada, professora do Grupo.

.

Ao terminar a festa em que todos
deram cabal desempenho aos pa
peis, a prof. Edith de Almeida Ber-
nardes, emocionada, agradeceu as R

.

II!... d D
SI

Ihomenagens fei.tas á sua pessoa. • eglsllos e' 11' omasEm
. seguida, foi oferecido aos A V I sos

alunos uma suculenta sopa de ver� DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) ;_ Nos têrmos'
duras. do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomaEf"
A homenageada recebeu telegra- no prazo de 90 dias.

mas das seguintes pessoas: .

. DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES:. (Comércio) - Nos têr··
.mos do Proj.eto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

De Pôrto Alegre: sr. João Capis- REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
trano de Almeida, gerente do Banco dos seus registros provisórios por definitivos.
Nacional do Comércio; PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parece.r 221.'

De Cresciuma: sr. Valdemiro Mi-
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
notto, Comerciante, sr. Angelo Mi- TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO
notto, I comerciante, prof. Maria BUREAU UNIVERSITÁRIO
Derly Anbonio; .

Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Ca,iam Postal 3.932 - Rio
Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

De Araranguá: Dr. Dino Gorini,

TILO AFI
(orrespondenda
Comercial

Confeie
Diploma

I
SEGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Paillair - 9,5{) horas - Norte.
Cruzeiro do Sul -"Norte - 1355 horas.
Panair - 9,40 horas - Norte.
PanaiJ.- - 12,47 horas - Sul.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 13,07 horas - SUl.
Cruz;eiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA·FEIRA

Panáir - 9.40 horas - NOl:te.
panau: - 12,47 horas - S111.
Cruzell"O 'do Sul 11,00. horas

Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.

QUINTA-F'EIRA'
Panair - 9,40 horas � Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Varl� - 11,40 horas - Norte.
Cruz;e!ro do Sul - 15,30 horas - Sul.
CruzeIro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXT<À-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Pana11" - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Varig - 12,30 horas ...... Sul
Panair - 9,50 hora's - Norte .

OOMJNGO
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
(;)ruRiro do Sul - 11.00 hI. - llliL

DIREÇÃO:
Amélia M Pign��i

METODO:
Madamo e Efieienh

Dr. (LARNO G.
GALLE"II"TI

ADVOGADO
Crime e cível

Conlltituição d. Socl."hd...
NATURALIZAÇÕES
T!:tqlo. DealaratóriQ:J

E.crU. �- P1'QÇQ 15 d. No... 23.
lo. andGl'.

R••Id. - Rua TirQd�nte. 47.
ro�E -- 1468

ZYD _, fi Ba dfo Difusora. de Lagona�
Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 ho'ras, as audições da

Laguna - Santa Catarina - Brasil

: 970 kilooiclos onda de 300 metros.

_ il:1l!iFT _.-
, " . " " " " " " " " . " " " " " " " ..

COMERCIAN'rE: D' um IB ..

wo à Biblioteca do Ceatro :&c.J
'Ümioo XI Ifo Fevereiro. Com
bibttirb. amo, para • forma
� cultural 00t ea�
•e amanha I
'("�anba pró-Uwo'" ..

n A. XI d. I'"�ko). I .). ,

...........

.-

�--�--�=---.

--------------�----\_--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(1F-BTADO-Terca ferra 30 de Marco. de' ''''48 J

Vida80cial 1 THEODORO FERRARI e ESPOSA

MANOEL L. RIBEIRO e ESPOSA

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
I Ocorreu, dorní l'd Iorm ngo, nes a ci ae eNa ultima distribuição gratuita o passamento do sr. Demétrio Ga-

,:de livros, feita pela Livraria Rosa I roíalís, antigo e conceituado co-
-entr-e os que constam do "Cadastr� I mcrciante nesta praça,

.
.

.Socíal do "O Estado" for . j' O enterro realIzou-se ontem
"

arn co fi- com grande acompanhamento, ne;-templadas" com os hvros

relaCio'j Cemibério da Irmandade Senhor
.nados abaixo : dos Passos, do Hospital de Cario SIlU pro�sstl'. de natura IízaçãO; 1) PADRE SANTOS SPRICIGO _ daele. ,

,_ .
� 'O� 11." IV !,

-'-O livro U. R S. S. de autor-i d i Enviamos nossas condolôucias á

h ?-Orlando M. CarvaU�o, Lcnl:I�: po�1 famitía enlutada. ainda foi despac ado .-
,:litica doa Faculdade de, Filosofia de ,sOCIEDADE DE CULTURA

nao
I Escreva sem demora ao Escrítorío Jurídico c Adminístruí.ivo13elo Horizonte. Edição dá. Livraria MUSICAL

Caixa Postal 4.-132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. �s.se B�..Agir, I Hoje, ás 19,30 horas reunir-se-á oritor ío se 'encarrega de acompanhar' e requerer no l\hmstel'lo. (t:!

2) MANOEL VIEIRA CORDEIRO a Diretoria desta Sociedade, com Justiça o que necessario for li sua conc.0s-sã�, _hem como" de regtstro
,- O livro "AS FORMAS DA VI_I suas respectivas comissões, afim de de diploma, divórcio e novo casamc!1Lo, certidão de nascímento e de

,DA", de H. G. Wclls e outros. Edi-l tratar de assuntos de grande inte- casamento ele qualquCl' parte 40 PalZ.

'São da Livraria José Olimpio, na resse, principalmente" �s atívidadea'
"série "A Ciência da Vida". I

da nossa Orquestra Sinfônica.

3) SR. GUIDO BOTT _ O livro O público que já se acostumou

<tOS DIREITOS DO HOME;\f", de aos concertos quasi mensais da 01'
.. Jacques Maritaíu, editado pela Li- questra, espera; ancioso, que fiavas

vraria .Tosé Olimpio.
'

diretrises sejam traçadas afim de

4) SRA. DALILA CLOTILDE BUS- proporcionar ao povo desta capital,
�TAMANTE - O livro "O OVO E momentos de satisfação com a apre

,EU", de Betty Mac Donald, editado sentação do seu conjunto Sinfôni

'llela Livraria Brasiliense. co, agora sob a direção do Prof.

5) SRA. LORENA BORGES FRAI- Emanoel Peluzo.
NER - O livro "O GENERAL DO

,-----------

REI", de Daphne du Morrer (auto- Desocupadas�:ra de Rebeca), editado pela Livra-

V N fi S BJ'ria .r osé Olimpio. E D1- ii
6) SRA. ANA BOSCO DE MELO 7 cOfia. cta madeira com um hrre

- O livro "MUNDO. FECHADO" tlQ 3S'x25 n,atrO:l, no fim da rua

(novelas) de Cládio Tavares Bar- �za Cri.Uno. Estreito.
';;bosa, da Editora Agir.

7) JOVEM MIGL'EL HERMINIO
'DAUX - O livro de Emílio Salgari
- "OS CAÇADORES DE CABE
r.ÇAS·'.

8) A MENINA REGINA AUGUS
"TA SIMONI - O livro infantil "EU
:SOU O PORQUINHO", da Editora
'Brasiliense.

9) A MENINA TANIA HELENA
-FIALHO - O livro "LAGO DAS
'PEDRAS PHECIOSAS", da Editorâ
�Melhoramentos.

Os contemplados poderão receber
<DS livros citados dirigindo-se, pes
"'Soalmentc, á LIVRARIA ROSA, á
t;rua Deodoro n, 33.

participam, o contrato de casamento de seus filhos

GILDA e AURELIO

Florianópolis. 28-3-1948 Porto Alegre, 28-3-1948

ENT
o Clube de Regete« "Aldo Luz" agradece

ponentes e-ao maestro da banda de musica do
Menores a colaboracão prestada aos iesteioe

BOS com

Abrigo de
de 21 do

corrente.

Agradece tombem ao Diretor daquele educatiderio e
-

ao D.D. Juiz de Menores Dr. Alves Pedrosa que gentil
mente atenderam ao apelo que lhes toi feito para per
mitirem a referida tocata.

Florianópolis, 23 de Março de 1948.

Casa pequena
cu qUQrto em caia de ,fomiUa.
pal'U co.al sern fiihúll, co"... PQl1são.
procura!.-.. Informações nallta re

dação.

j VU}T�!�i���D!�U�A�I�A��lti II MAOUINAlUO MODERNO ;
1 Perfeição e garantia em: Pneus. Catnars s, Sapatos, í
� ,, Galochas, Cintas de Senhoras etc .. ,

II
Muntagens de PNEUS' em 5 minutos' . lI Ru s Francisco Tolentino 12 - B FLORIANOPOLIS I

�. ii$l4D� ••• 1t O.'.iW"*�\"""".,, :U"'A""""'_'�. "....... �

de Bnnze fosforosa
Telas bronze. fbsforcea (largura 91 crns).

malhas 6fl _:.. 80 -- 100 - 120 - 160 200.
Telas de seda '. Sui;sas :. largura 102 oms.

todas malhas,

Latão e gefvanisado: - pronta entrega.
MARIO SCHAEFER -- Caix.l Postal 5756

Te.legramas .. MARIELY .. S, Paulo

;.. . :;,;;:-
Seu Terno tem manchas'(

Tjnturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44

xxx

FAZEM ANOS, HOJE:
-,- a menina Lourdes Celeste, fi

íha do sr. José G. L. Carvalho, Ge
.rente da Livornius & Cia.

- a sta. Nilce Natal, í'itha da vva,
-Olíndína Natal.

- o se. João Climaco Lopes.
- o sr. Gécio de Sousa ,e Silva,

'alto funcionário do Estado.
- a sta, Bernadete Fontes, fi

.Iha do dr. Emanuel Fontes.
- o sr. Tomaz Chaves Cabral,

funcioná rio estad ual.
- a menina Miriarn Rubineck.

-VIAJANTES:
-_

FlflKFEfTO ALBERTD GRIPA
Acompanhado do sr. Wenceslau

'Oliveira, está em Florianópolis, e

-sr. Alberto Crlpa, operoso Prefeito
<de Laguna.

Os distintos hóspedes, que são
-elemtntos de destaque do Partido
'Social Democrático daquela cida
«íe, se encontram r" capital para
tratar de ímportantes interesses
-daquele municipio, lendo já se ell

trevista-do, a respeito, com (J Go
'"ernador Aderbal R. da Silva.

L. A. SNIZEK
Proc,eJent,c de Porto Alegre, ehe

;.gou o sr. L. A. Snizek, come,rcian te
naquela praça.

Profissional Competente

PARA FINS INDUSTRIAIS
Fêrça eeeeêmlee pGr" fins Indu,trlalo ii a que Ih"
oferltce a série de m;,tcres industriaIs InternQtfonat.
Há mQt!iJc.1 p:.:ira rUl\c!on:!r a gaDO Ina .• querolll"':f'te OU

O ".,,1. too, "otêncla eI ...de 2ll HP. atá 115 �. para
111 o , � 1H�' rQrf;!,5, cHdnas: m(. eünicti'., ccunp(J'" !te petrÓ
'ao � muito! outrOI fins Ind�Lt:lall.

/-._-_
..=::��:�

MOTORES IND�STRIAIS
CONJUNTOS ELÉTRICOS
O. Motor�s 'ndustrial!5 rntcunatiçnc.1 con·

jugados a gUCidcre. cditrlcos Ready .. p,- W�F"

J)roporckncm energ1a elétrica eccflôrn!cc&

para pequenas cidadss, foz ... nda!J! esta ..

ções de rádlo/serrc:trias e outr:u 'ndu:i�.rla5.
.A série de mot�res rnt�rnatloQncrl com .g�rQ·
dores inclui rnodêlo, com capcu:idades
desde 1 K.W. ati 55 K.W. (C 1'.) e podem
�e' equipados com regulador d� voltagem
� outro� Instrumentos de c('ft�ro!e.

FAliillCIM(ElN'DO
Após cruéis padecimentos, fale

,.ceu sábado, com a idade apenas de
"8 mes,p8, o menino Milton, filho do
.sr. l\Iilloil Garcia, ,gerente do' Cre
,diário KnoL nesta ca.pital.

Apes�r de buscados todos os re
"cursos médicos, nada poude salvar
:3 inditosa criança, cujo passamen
io veiu encher de desolação ü lar
,de 6eus pais.
A famEia do idolatrado anjinho,

.os nossos sincero pezames.

PORTO ALEGRE

Rua Gaspar Mort:ns, 203

Na Casa de Saúele S. Sebastião
Dude se (lohava em tratamento, fa
l,eeou, onLem de manhã, o nOSSo es
Limado conterrâneo João Jeremias
(Coe1ho. '

�I!!I��.
O extinto foi, durante longos

anos, zel030 funcionário da Casa
Hoepcke e ultimamente gozava de
mcr�cjda aposentadoria.
O 'entel'l'umento será hoje ás 9

··.hora:;, sàindo o feretro da casa
morl,lária sila no Balneário de
'Estre i' o para o Cemitério de Co
'queiro".

Á L,miiia .enlutatla enyiamos pe
:zamc,'1..

Peça Informa,ões sem compromisso a qualquer das noosas

filIais ou ao Concessionário Internatio .... ' mais próximo.

MÁQUINãS,INTERNnTIOHAL HüftVESTER s. A.
SÃO PAULO

Rua Oriente, [,7

RIO DE JANEIRO

Av, Oswal.do Cruz, BJ

RITZ hoje ás 5 7,30 e 8,45 horas.
Sessões das Moças

Richard Travis '- Julie Bishop
.

FUGINDO AO PASSADO
No programa: Brasil em

Nacional

Preços Cr$ 3,00 2,00 1,20
Censura até 14 anos.

Fóco -4

HOXY hoje ás 7,30 horas
NOITE NA ALMA

No programa: Documentário
fi - Nacional - Metro Jornal

Atualidades

Preços CrS 4,80 3)00
Censura até 14 anos.

�Jo.���JtIiJiI1"''''&i''''''''i''''G''''_-1!III

n.

ODEON hoje ás 7,30 horas

Colossal Programa Duplo
Tine Rossi - Em:

INQUIETAÇÃO
Tito Guizar - EM:

MEXICANA
COM: Constance Moore

No programa: Noticias do
- Nacional Imperial Filmes

Preços: Cr$ 4,00 te,oo 2,00-
Censura até 14 anos.

Brasil

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

IMPERIAL hoje ás 730 horas

O CRIME DO MUSIC HALL

COM: William Marshall _ Ann

Rutherford
Inicio do seriado

A MARCA DO ZORRO
1/20 Episódios
COM: Joan Carroll - Cuncan

Renaldo
No programa: O Esporte em Mar

cha - Nacional Imperial Filmes
Preço: Cr$ 3,00 umco

Censura até 14 anos.

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

p����S� EM PAUTÀ PARA JUL�
GAMENTO DO M� DE MARÇO
DIA 29, ÁS 14 HORAS:
Dia 29, ás 14 horas:

PROCESSO N. JC.J-41/48
Reclamante: Aristides Quintinc

da Costa - Re�lamada: Panair do

Brasil S. A. - Objeto: Indenização,
aviso-prévio e férias.

Dia 30, ás H horas :

PROCESSO N. JCJ-42/48
Heclamante: Francisca Puerta de

Souza - Reclamada: Livraria Ca

tarinense - Objeto: Indenização,

aviso-prévio, férias, salários e di-

ferença de salários.
'

Dia 31, ás 14 horas:
.

-s; �... : I

PROCESSO N. JCJ-31/48
Reclamante: Nellys Cardoso -

Reclamado: Livraria Catarínense -

Objeto: Diferença de salários.
MES DE ABRIL

Dia 1°, ás 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-43/48

Reclamante: Terezinha Santos

f Reclamada: Fábrica de Renda� e

'I
Borda?os _Hoepec� S. �..- Objeto:

, Indemzaçao e aVlso-preylO.
Dia 2, ás 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-44/48

Reclamante: João Mafra - Re
clamado: Café do Comércio - Ob

jeto: Indenização, aviso-pré�io e �a

l3.rios.
. Fpolis, 29 de março de 19.�

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

Sequereis ficar rico!!
De mod,Q facil e 'e!l.el
Fl'lzei hoje u�na inscriç50
No Cred;to lMutuo Preoilll

\ '

participlll-m COt 'eu9I l,:.Hl2'ents9
e amigoi! o n�lIdmonto de

seu filho

JOSÉ
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D.E.ENCONTRO
,'·MARCADO
COM O FUTURO!
A vida vertiginosa das grandes

cidades brasileiras confirma ma

terialmente a previsão de que

o Brasil é um país de encontro

marcado com o futuro.

Dentro desse dinamismo das

metrópoles brasileiras - ou atra

vés da vida laboriosa das cidade

zinhas e vilarejos do interior -

sente-se, hoje, o próprio amanhã

desta imensa nação. E Brasil afo

ra - pelas avenidas e boulevards

turbilhonantes, ou pela amplidão

silenciosa dos campos lavrados

- os produtos Essa rspresentar»

alimento, força e proteção par ..

os veículos que rolam pelas ruas,

ou para as máquinas que traba

lham nas fábricas e lavouras.

*

'Trabalhando com Esso, Brasil afora.
*

Cerca de 5.000 Ovais. Esso

por todo o país indicam o

loca! onde se podem obter

OS melhores prcdutos petro
lffef'os automotivos. Sirva

se .empre sob o Ova!

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

Conferencia
de Bogotá
Rio,.. (A. N.) - Amanhã às

primeiras horas, seguirá por um

constellatíon da Panair, via Belém,
para Bogotá, a delegação brasilei
ra á' Conferência Interamericana.
Irão 36 pessoas, entre delegados, as
sessores, auxiliares, jornalistas e

técnicos. Entre os que segiurao

amanhã, figuram o sr. João Neves,
chefe da Delegação, senador Artur
Santos, deputado João Henrique e

., Gabriel Passos, General Salvador
Obino e Ministro Guimarães Rosa,
secretário geral da Conferência.

�oDtrabandD tre fiUrO
Ri(\ (A. N.) _ Chegou "O Ser-

-pa Pinto" procedente de Lisboa,
com 500 passageiros para o Rio e

Santos, entre os quais 9 Almirante

Gago Coutinho. .
Como sempre á

Alfandega se manteve vigilante,
pois são comuns os contrabandos

verificados neste navio, conseguin
do desta vez apreender um contra

bando de regular quantidade de
ouro trabalhado. I
O contrabando encontrava-se nu

ma maleta. O portador dele, quan

do chamado pelo guarda, largou a

maleta e deu as de "vila Diogo"
sendo o contrabando recolhido a

guarda moria.

', .... ______ o

-
. ,

-

__

Rw. �'(JNTARJOS DA P"ÂTRIA N.O 61 • � ANDAft

CAIXA f!iG!i'\r� - taif'ONEl GBiO • �""'Gt�T09'"

Agencia Geral pal1H Sl�, Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, .69 - Tel. "Prctactera" - FLORIANOPOLIS

OUIlANTE TODO DIA

nos VAlléJOS

I

\
;

Ministério da Aeronautica
CONVITE

O comandante; os oficiais e a Guarnição do Destacamento de Floria

nópol'_, convidam as autoridades civis, militares e eclesiásticas e o povo

eui geral, para assistirem a Missa do 70 dia em safrágio das almas do As

pirante Aviador Moisés Pereira da Silva e cabo Zanoni Souto Filgueira;
a ser realizada terça-feira próxima, dia 30, às 8 horas, na Catedral Me

tropolitana.
Florianópolis, 23 de março de 1948.

Arí Lopes Bueno, asp. av.-aludante,

PASTA PENTAL
ROBINSON

QUU VESTIR-SE COM CONfORTO E ElEGAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria . eUo
:::"""'----------...,...-1 I FERroAS. REUMATISMO E

I PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogue-IraI Medicação f.luxiliGlr no tratamento
da .iflJill

Laboratorio
RADIO-SUL

Agen�es exc'usives dos
aparelhos Westen-Poini Muitas felicidades pelo nascimem

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHOIII

é uma caderneta do CRÉDITQ
MUTUO PREDIAL.

Atende a Domiciíio

Cempleta aparelhagem.
Ti!CniCOS competentes

RUA TIRADENTES. 22-A
Fone 1382

.

.......... � .. ,.� tp.

/'
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:URA TENIS CLUBE ... PRó CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" DIA 3 DE ABRIL FORMIDÁVEL "SOIRÉE" INTITU..

LADA "ENTRE O CÉU E O MAR" ... GRANDE NúMERO DE SURPREZAS •• SALÃO DECORADO EM ESTILO -- NúMEROS
DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIAN óPOLIS __ �iESAS A CR$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ, A PARTIR DE SE-

. .

GUNDA-FElRA, DIA 29.

-

(SI .', _ B IEra general

Capltal r�o�o��N�d�, Investiga-
-

dores da Delegacia de Costumes e

, , '. C' Diversões prenderam ontem dois
Iníciatlvas atannenses contraventores do jogo do bicho,

quando exerciam sua atividade á

rua Uruguaiana. Levados àquela
Delegacia, declararam-se Alcides

Gomes Sobral e Adolfo Luiz Carva

lho. Este porem, recusou-se a dar

sua qualificação, alegando a sua

qualidade de general reformado do

Exercito.

l�m pregu(� bem
. Au ferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das

AdqUi l-(_� é1ê��ões da
:,

seu
maiores

I« c
S. A':�

I

'··.'1··.··••
o.'

Transportes Aéreos

•

�.��

1
1

..

, Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000.00. Chamados: la 40% - 2a 40% � 3s 2:;%
Procure hoje m'3smo o Agente da- "CITALfI em sua

�.

cidade e ele lhe dará malho �'1 f!8cl,nr�Glm"� tos.

Impasse na

i\lemanllii'
Berlim,

�

(U. P.) - O impasse Acham-se a disposição dos Se- Aérea de Florianópolis, Avisa aos

registrado há uma semana da ad- nhores Acionistas desta Companhia, candidatos à matricula na Escola

ministração da Alemanha, motiva- em sua s'éde à Praça 15 de Novem- de Aeronáutica que, no dia 3 de

do pela retirada dos representantes. bro número 8, os documentos de Abril próximo, fará realizar nesta'

soviéticos das sessões do Conselho i que trata o Art. 99, do Decreto-Lei Unidade a prova de seleção, para a

Qualquer pessoa que deseja estar ao par das realizações de sua de Controle Aliado ainda continua,lno 2.627 de 26 de Setembro de referida Escola.
.regíão, seja mun icip io, Estado ou Pais; qualquer comerciante, mesmo' I
410 interior; os industriais; os agr íeuttores, enfim todos as. classes, se-

de vez que os delegados russos quc11940. NOTA - A condução largará do

jam quais forem os ramos de suas atividades; gostam, seja por mera presidem as sessões durante todo I Florianópolis, 23 de Março de Trapiche Municipal às 7,50 horas •

ouriosidade, o que demonstra alto nível de inteligencia, de ampliar este mês, não convocaram nenhuma'1948. (as.) Ary Lopes Buono, Asp. Av.
os seus conhecimentos ou identi.ífcar-se com as causas e com os ratos r-eunião para o dia 30 do co.rrente, I A Diretoria � Ajudante.
mais importantes' do ambiente. '

C O B R A F :1 T ,b; .

Embora se acredite aqui que os
i
----------.....------------------

.eom as suas publicações periódicas tem a intenção de fazer-se ctn:he- russos possam ainda convocar uma i
-cida embora, tenha, também, o mais leal e são proposito de trazer pa- "sessão extraordinária" os círculos l

ra o 'seu seio, o maior número de bons elemenLos que possam, direta

1
aliados consideram im�rovável tal \

>ou indiretamente cooperar e colaborar na estruturação e densenvol- did
.

t
' o

I

vimenlo de �eu grande n�� i a, pO,r qua� o a proxnna reu-I·
,p A IR Q U;E I N D U S T R I A L ruao do secretanado do Conselho

Com esse cluplo proposito, GOB�A]!,'1'l'E, - COJ_Yl�alJ;l1Ía Sul Bra-l durante a qual os soviéticos serão
I

:si],�ira de Fiação e Tecela�em --;- terá a maX1ma satIs'�açao de

enV.ltar·1
substituído na presidência das ses-

A O S QUE S O L I C I T A R li. M sões foi fixada para o dia M
.

os impressos que deLal,ham a viela e os planos da üompannía - HELA-'
<.

'TORro - ATA - ,P.ROSPETOS - bem como o seu Boletim Mensal
, , . , . . . . .

-COBRAFITE 'que circula gratuitamente entre os acionistas, runcro- O VALE DO ITAJAJ
narlos, operários, fornecedores, fregueses e' amigos da Companhia. A Proéarem na Âgêlleh�
lS?licitação não importa :cm qualquer COmprOlTIlSSO de pane do SOII- Progresso,
«lItanle.Companhia vae lançar, oportunamente, á subscrição parle do crvRA R IA

'. 4�. LfV1t.l\RV
aumento de capital, e, a Jará somente após ser. b,em conhecida, <bem R o.�.A

compreendída e bem �int,erpretados os seus propósitos. •••• • •••. '...... .... . .. '

C O B R A F i T E Não abrh'á mão
;se firmará pela clareza de suas afirmações; pela lisura de sua ação;

pelo valor e cumprimento de SLH! ralavra; pela marge� de s,eus ne- Rio, 27 (A, No) - Noticia-se que

�ocio's; de sorte a conquistar a conüança de todos, - seu maxrmo ob- a UDN dó Dish�ito Federal está dis-

jetivo.

Produto da Standard Brands of BralU. Inc.

Ih," t d • .. Rio de Janeiro

Dvl 3ufB a c,�ao i--,·---, ----------
Rio

-

(A. N.) - Noticia-�e que I

Emo.· resa -Sul OeSte-Uiiiltada ;Ei!:g::i�:::�:���oG�:gi,:�;:i�lll
I_ p�tebista carioc� na Câmara Muni-

I
Linha de transporte coletivo entre

.
'

., ;.,.. cipal ha end d t 1 1 ido um ] A EunREZA CON
, FLORIANóPOLIS � Xa!pecó _ Joaçaba - Lajes e Bom Ret.. o f' ,v o SI o es ane eci o um

_

LUr STRUTORA UNIVERSAL

"Vice-Versa, .

5" f '. à 6 h ti ":nOd:1S vivendi" :ntI"e os partid�-I A�isa aos seus p(j)rtado�es' de titulos já íntegralísados ou sorteados
SAIDAS DE FLORIANÓPOLIS: Todas às . en as s oras a

I
nos ua colaboraçao com o pref'ei-] de acordo com o decreto Iei n, 7,930 que tem a disposição dos mesmas

enanhã à 6 b d hâ to. Mendes. de Morais e os partidá- I
CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dírízír-se .

S.\ [DAS DE XAPECó: Todas às 2", feit'as s oras a man 8.

I d
'

.,. _<:>-

, (J:t1;NCIA GLORIA
nos a atitude oposicionista aber- ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmídt, (Edificio

�._,,__

INFORMAÇõES NA: A x

FI ""anóPolis _ Fone 1.4.31. ta pelo PTB. 1 Amélia Neto).
Praça 15 de novembro, 24 - 0 •. 1

COB F I
COMPANHIA SUL BRAiSI:LEIRA DE FIA�:ÃO E 'l\l!lC.Jf)LA:G,-l<�M

Avenida Capanema, N. 38 - Caixa Postal, 224.
CURITIBA J:'A,H.A'�A

21

«"ELOX PROPAGl DORA» o

posta a não abrir mão da presidên
cia da Câmara Municipal, havendo
certos circulos iniciado entendimen
tos no sentido de conseguir uma

formula que ·concilie a U. D. N. os

demais partidos cariocas.

Já execu ta serviço de LAVAÇÃO e Polimento

Delamb·ertGarsaei8B

COCKiAIL
Rico em Vitaminas

Delicioso suco de 8 vegetais,
numa feliz combinação sele
cionada, Cocktail V-S com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas. Sirva-o gelado ou quente,

Peça

COCkTAIL V-8 o

_ purínim.o· suco de 8 vegetais I �

tia. T:eleionica
CôÍôrillense

com

..

•

como sopa.

MÉTODO PARA CORRI..

GIR A FALTA DE ME ..

MóRIA E EVITAR O ES ..

'GOTAMENTO
A' üílta de fósforo e sais, nos ali

mentes, leva o ol'g'an�smo a um es

tado de pobreza de fosforo, que co

meçam a se manifestar na perda de

memória, insônia, neurastenia.
E a perda de fosfato, nas pessôas

que s'e irritam faí?,ilmente, que estu
dam ou que trabalham em exccesso

acabam invariavelmenfe no esgota
mento nervoso se providências
não forem tornadas. F1Q.R-T-gOS
FA'l10S é um inedicamenlo "com

posto de fósforo, sais, cálcio e mag

nésio, que fortalece o sistema ne�
voso, (lvilando a perda de memõr ía
e insônia.
FOH-T:..F05FATOS tem em sua

fórmula. Iósroros naturais que

compõem o srsíema nervoso e for
nece ao organismo o fósforo fal
tante na alimentação,

FOR.''!'-F10BFATOS
para maiores esclal'ecimentos es

()l'cvarn para caixa postal 3001
aro,

--------------�---'------

.MlNISTÉRIO DA AERONÁUTICA.
QUINTA ZONA AÉREA
DESTo. BASE AÉREA DE

FLORIANóPOLIS
O Comandante do Dest? da Base

f'
.

,

complete sua nutrição

* Tomates
* .Cenouras
* Espinafre
* Alface
* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Procedente da
Ceritiha F, CIl'

Capital do Paraná, onde defende com grande brilho as

chego-u ontem a esta Capital, em vlsita à' sua Iamílta; 'o
médio Sauloed ex ....defensor do Caravana do Ar"

,

ceres do
valerose

.�'

�Novo encontro entre Corintians e Paula Da os marcado para 5a. feira
-

-

-
. . -

./
Após a realização do prélio entre Paula Ramos e Corintians Por

toalcgrense, os diretores do primeiro entenderam-se com os componen

tes da embaixada gaucha, ficando assentada a realização de novo on

r-ontro entre os dois clubes na tarde de depois de. amanhã, no campo da·
.

F. C. D., .em disputa de um riquissimo -troféu, ofertado pelo maior in

centivador dos esportes em Santa Catarina, Governadpr Aderbal Ramos'
da Silva.

U a vitoria e um empate conseD�iu o Coríntians nesta Capital
Baqueou

.

o figueirense, por 4 a O -- EspetaCUlar empate obteve o Paula Ramos
o Coríntíans Portoalegrense, o an- vez com mais intensidade, onde a CORINTIANS X PAULA RAMOS Aos 9 minutos o escore é igualado' qual seja o de evitar os avanços e

Ugo Força e Luz que. nos visitout. aja �egura � M�rio A,ndr��e fazial. O valoroso. pelot�o ?O Cortntians por intermédio de um "shoot" ras- tramas da perigosa ala Segura
.no an_o pass�do � que e uma das ex- 'I tramas com InCrIver perfeição, for- Por+oalegrense, vitorioso no seu teiro de Jerônimo que se encontra- Mário Andrade. Ivan neutralizou

pressoes �alS vigorosas do. f.o0t- ,cando os médios e zagueiros con- jogo de estreia, voltou ante-ontem va magnificamente colocado. 1 x 1. completamente a ação do meia Mo-

!ball no RIO Grande do Sul, realizou i trários a um trabalho duplamente ao campo da rua Bocaluva para Segura desempata torzinho. Chocolate dominou, diga-

s�a .

segunda excur�ão á noss�, c�-I fatigante e di:icil. . .

uma nova exibição, cont'rontando- Mais seis minutos e os visitantes se de passagem, o centro do grama-

:pItal, havendo cólhido uma vítóría Entre 34 e 38 minutos de Jogo, se com o forte "onze" do Paula conseguem o segundo ponto, desem- dó. Nicácio esteve ótimo, movido por
no sábado e um honroso empate na i Lauro perdeu bôas ocasiões para Ramos, campeão local e promotor patando a partida. Segura centrou muito entusiasmo, coragem e opor

'tarde de ante-ontem.. Ambas! golear, arremessando com parciali- da temporada do clube gancho.

1
bem a Sila que devolveu a pelota, tunismo, sendo consíderadoso pon

:as partidas foram disputadas no 1 dade. Após, Mário Andrade, em vi- Esse interessante embate, que para o meia esquerda que fulminou' to alto do ataque. Foi o autor de

gramado do Estádio da F.' C. D"l sivel "off-side" faz balançar as re- teve um transcurso movimentado e mandando-a a "goal". Tatú falhou' dois lindos "goals", Fornerolli COl'

convencendo ao publico as �perror-f des guarnecidas por Isaías, sendo cheio de lances emocionantes, agra-] nesse lance que redundou no de-! respondeu pela boa colocação e pe- .

mances" dos seus "players", Ê 1 tal tento anulado pelo arbitro, com dou á numerosa assistência. I sempate,
havendo a pelota passado, los "shoots" muito bem calculados,

de se Iamentar a ausência, na equi-I acerto. . f Acreditava-se que a equipe paulai- pouco acima da sua cabeça, -enquan- além de revelar-se eximio coordena

pe gancha dos dia.nteiros Ni�o e Faltava apenas um minuto para' na teria a mesma sorte do Figuei- to o sol atrapalhava a visão do ar- I do.r. B�nte�i,. em seu jogo de estréia

Detef?n _

e do zaguel�o Alegreh, �e finalizar o período suplementar do rense e, assim, os prognósticos queiro.
_

I foi sahsfaton� na fase supl.ementar•
. constituíam a atração das pe_IeJ9.s.j i�g� quan�o .Mário Andra�e. aplica choviam, todos favoráveis ao qua- Chocolate. perde um "pe�alt: ; Falta-lhe am�len�e na equipe, sen-

CORINTIANS X FIGUEIRENSE varres "driblings" nos médios edro gancho. Aos 23 minutos, Fornerolh atira do essa a prnnetra vez que atua-

Na tarde da ultima sabatina, com zagueiros, estendendo a esfera a Si- Mas o Paula Ramos, com aquela forte e Délcio comete toque dentro nesta Capital. Contudo, promete,
a presença de grande assistência, la, que bem colocado, atirou com sua valentia que tão bem o carate- da área perigosa, no que o juiz Carioni e Mandico esforçados. Lá-
realizou o quadro gancho a sua endereço certo, assinalando o ter- riza, fez alarde de sua grande elas- consigna penalidade máxima, da zaro, que entrou nos ultimos minu-

primeira partida, tendo como con- ceiro ponto dos coríntíanos. se. lutando do principio ao fim qual o centro-médio Chocolate se tos pouco poude fazer.

tendor o "team" do Figueirense que Com 3 x O no marcador, favorá- com muito a:Ddor combativo, sem encarrega de cobrar, chutando fóral No quadro do Corintians, salíen
vinha se conservando invicto nos vel ao Corintians, terminou o 1° esmorecer um instante siquer di- e perdendo- excelente oportunidade' taram-se Segura, Délcio, Mário An-

prélios amistosos do ano em cur- .tempo. ante da invejável forma da equipe de empatar o prélio. I drade, Armando e Sila. O guardião
SO, havendo mesmo derrotado o pe- _ Na segunda fase o prélio tomou corintiana, uma das mais completas Segura aumenta a contagem I Cláudio não pareceu o mesmo da.

lotão do Caxias, de Joínvílle, que novo aspecto. Decaindo considera- do Rio Grande do SUl. "
Segura, mesmo fortemente asse- dia anterior. Esteve pouco seguro-

dias atraz havia vencido o potente velmente o quadro local, a equipe E o resultado final: SAentos pa- diado por Chocolate e Chinês, atl-' na tarde de ante-ontem. i\[otorzinho�
esquadrão do Coritiba, bi-campeão dos pampas passou a exercer íorte ra cada bando, foi o espelho fiel. da rou muito bem, aos 31 minutos au-. frequentemente assediado por Ivan,
paranaense. dominio no gramado, "alugando", contenda, aliás honroso para (J es- mentando a diferença no "marca- pouco fêz. Sila 10i o que mais es-

Fazendo uma rápida analize do como se costuma dizer, todo o cam- quadrão local, que lhe valeu por dor". I forços dispendeu entre os dtantei-

prélio entre alvi-negros e alvi-ru- po. Tal domínio perdurou até .0 uma grande vitória. Délcio salva o arco � ros. Os restantes estiveram bons.

bres, o encontro nada deixou a final do cotejo e por mais espanto- O empate conseguido na domin- Prossegue' o jogo cada vez com. Constituição dos quadros
desejar da parte dos ganchos, que so que pareça o Corintians conse- guelra de ant�-ontem pela heroica maior equilíbrio. Fornerolli atirou "Corintians - Cláudio, Délcio e

foram os senhores absolutos do guiu marcar uni: goal apenas, de falange da "estrela solitária", apa- forte e Cláudio detendeu parcial- Sórdi; Armando, Joãozinho (Sangui
gramado, todos controlando a pelo- autoria de Jerônimo em magnífico gou completamente a má impressão mente, largando a pelota, enquanto netti) e Sanguinetti (Geraldo); Je

ta com incrivei pericia. Nada mais "petardo" após receber hom passe que vinha causando, desde a espeta- Délcio num esforço supremo man- rônirno, Motorzinho, Sila (Mári�
fizeram do que dar uma demons- de Mario, aos 38 minutos. Foi anu-

. cular perda, frente ao Palmeiras, dou a' cscanteiro, evitando, espeta- Andrade), Segura e Mário Andrade
tração da excelente qualidade· do lado,

a.(.)s primeir�s minutos

dessal
de Blumenau do titulo de campeão cularrnente, o avanço de Nicácio c (Godo).

conjunto. fase, um goal de Sila que encontrou da zona sul. do Estado. Mandico, o primeiro dos quais já Paula Ramos - Tatú, Chinês e

No Figueirense, não podemos des- Motorzinho em completo Impedi- Justíssimo Q resultado do desíe- estava p.jeparado para golear. Katcipis ; Minela, Chocolate e Ivan;
tacar elementos, lamentavelmente. mento. Aos 3:1 minutos Nicolau ar-I cho sensacional de ante-ontem. Se. Nicácio diminue a' diferença ; Bentevi (Lázaro), Carioni (Nicá-

O quadro não se encontrava pre- remessou bem, evitando, o gUardiãol' de um lado, o Corintians demons� Aos 11 minutos da segunda fase,! cio), Nicado (Mandico), Fornemf-
parado para o choque, pois somen- Cláudio, em espetacular salto, o. trou mais técnica, mais ritmo e be- Sordi comete "foul" violento em. li e Mandico (Bentevi).
te no dia anterior ao jogo foi o Fi- avanço de Augusto. leza nas jogadas por outro lado o Carioni que o juiz pune. A falta é; A arbitragem
gueirense designado pelo clube pro- Poucos minutos ainda restavam PauJa Ramos foi'mais pujante, mais batida muito bem por Minela que.! Como juizes servira�l,. na fase

:motor da temporada _: Paula Ra- para ser encerrado o embate quall- ardoroso e entusiasta e, verdade se-I atirou alto, aproveitando Nlcácio suplementar o sr. Antomo Salum

'mos - para enfrentar o treina- do Brito comete toque dentro da '.ia dita, atacou um pouco mais para em magistral cabeçada con-
.

que teve regular atuação, e na fase

'I'lissimo "onze" dos pampas, dai área perigosa, sendo decretado que o adversário. quistar o segundo ponto para os complementar o sr. comandante Al-

'surgindo o fracasso da equipe, por "penalt." que é cobrado por Mário à publico que foi. ao "stadium" seus. Após êsse tento SUa contunlle-i varo Cabo, cujo desempt;nho foi

'um escore nada agrndável: 4 x O. Andrade, o qual atirou fraco s'endo da F. C. D., de lá saiu satisfeito com se sendo substituído no centro do; imparcial, acerta?o. e honesto.

A saída foi dada pelo Figueiren- defendido por Isáias. o
.

"ma.tch", que, sem nenhum exa- ataque por Mário Andrade, entrando i Prehmmar

:'Se <I1;le foi ao ataque, o qual foi Com a contagem de 4 x O pró-Co-' gero, foi o mais movimentado e ele- Godo no lugar do extrema esquerda. I Como partida preli�lin�r, coteja
<lesperdiçado por Nicolau. O Fi- tintians terminou' o encontro inte- trizante dos ul1in�os tempos. Mais alguns minutos Joãozinho é re-: ram os quadros do OhmpIco e AtIan

gueirense dava mostras de que sa- restadual de sábado. Os rapazes de Porto Alegre re- tirado do gramad; gravemente con-; tico, �ue finali'zou com um empate
�.beria resistir. Todos do conjunto vencedor jo- conheceram o grande valor comba- tundido, sel�do sl!bstituido por Ge-. de dOIS tentos.

Aos 8 minutos- Nicolau, de bôa garam satisfatóriamente, principal-! tivo dos catarinenses do Paula Ra- raldo. Nota-se uma inodificação nal Renda

'distância, arrematou forte, batendo mente Sangl:l.ineti, Segura e Mário' mos e tiveram que molhar a cami- equipe palaina: Sae Carioni e entra Superior a Cr$ 8.100,00
;,a pelota na trave, infelizmente. Andrade. No quadro vencido, como! sa, tal a reação e a intensidade dos Lázaro. \

1\os 15 minutos, ataca o Corinti- já dissemos acima, não houve ele-I ataques que forçaram o guardião Empate! Mamiico! ANIVERSARIO DO ATLÉTICO

-ans, p'or intermédio de Motorzinho mentos a desta.car.· I Cláudio a intervir em defesas bem 10 minutos ainda falt-am para o'

.

Belo Horizonle, '2.9 (A. N.) - €)

d
.

b S '

. I Atlético Mineiro comemorou
.

40
qne esten e mUlto em a egura Os equipes jogaram assim for- dificeis. en�erramento d_o. e�lbate. BentevI, a

I anos ele fundação, sendo a dat.a, fes-
para, avanç.ando, atirar forte amadas: Na linha intermediária estava o maIS nova aqmsIçao do Paula Ra-I t.ejada condignamente. Não se rea-

goal. Estava aberta a contagem a Corintians Claudio, Delcio e ponto alto do quadro local que au- mos, arrematou e Cláudio defendeu Ili�aram competi\?,ões esport�vas, em:

.favor dos ganchos. SO:di;. Arma�do, Joãozinho : �an-I xi1i_ou muito bem o ataque e evitou parcialmente soltando a pelota, no· vlrt.:lde elo quadro ter regress'ado
Mais 15 minutos de. jogo e o mar- gUllleÍl (depOIS Geraldo); Jerommo, mUltas vezes o avanço dos atacantes que se aproveitou Mandico para em

I de, llltensa campanha no sul do;

(eador é modificado, quando Mário Motorzinho (depois Viana), SUa I contrários, atravéz uma marcação bonita cabeçada empatar a peleja,
i pa1$.

Andrade, dentro da área do alvi- (depois Mário Andrade), Segura el impecável. permanecendo a contagem de 3 x
•.•••

VENéEU' O ·DOM·BÓSC·Õ····
-

'negro recebeu a pelota e em sen- Mário Andrade (depois Godo). Com Antônio Salum na arbitra- 3 até o fim da luta. , Cuiabá, 29 (A. N.) - Em prosse-

sacionaI rodopio assinalou o segun- Figueirense - Isaias, Marco el! gem, a saida foi dada pelos corin- Os altos e baixos guimen-Lo elo campeonato. munici-

Ldo tento para o seus. Morací; lIIIonguilhot (depois Brito), tianos. Paula Ramos: Tatú, regular na I pai, o D. Bosco venceu o Misto por

Na linha média do Figueirense Jair e Diamantino; Teixeira (de-' iOgoal do Paula Ramos _ Nicácio fase inicial, firrnou-se no final quatro a um.

reside o ponto fraco, Q que abriga pois Augusto), Ibio (depois Leoni-I Não eram decorridos ainda dois quando praticou defesas arro.iadas
, .•••••••

EM ·iÉãiFÊ·'·
.

0, técnico a retirar Monguilhot do das), A.Ugusto, l"hcolau e Lal\ro. minutos, qua·ndo ante es_trondosas e ,seguras'. Katcipis e Chinês ambos Recife, 29 (A. N.) No joga
gramado, aos 31 minutos fazenao O arbitro da peleja foi o sr. Jo- aclamações da assistência, Nicácio no mesmo plano, jogaram bem. Mi- a,qui realizado dQmingo, venceu (J.

entro' b t't
. -

d t
'

I Ranta. Cruz I)Ol' cinco contra três
<.1', em su s 1 mçao es e, o sé Ribeiro, que teve atuação satis- com um "tiro certeiro e inespera- nela, esteve impecave, o mesmo-

.", 1
do América .

.

p ayer" Brito ex-zagueiro do Clu- fatória. do fez balançar as redes corintia- sucedendo com seus companheiros ,_ .....__._ .. ... _ ... . __ ... _

-be Atlético Catarinense, que nun- As bilheterias apuraram a apre- nas marcando o tento inicial para os ,de linha Chocolate e Ivan, sendo CBrl:nhet, Gr1ilvahu1j Pilam/H),.
ca o vimos atuar como médio. Os ciavel renda de 7.300 cl'llzeil'Os. locais. este ultimo a figura principal do Md!'ll'l �'UI ?fldhl:':;:E�. l"dOi;' "V.l��

.ataques dos visitantes revezavam-se Preliminar: Casados x Solteiros, Jerônimo empata gramado no segundo tempo, A Mi- :lOl ell preçofi tÓ nõ\ CAsA Mf$
na sua maioria pela esquerda, cada vencida pelos primeiros por 4 x 3. O jogo prossegue equil�brado. nela coube um trabalho bem dificil, CELANEA - RuaO•.Mefra.

:;...(\
\; \

\�

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

/

".\-----
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I�MII .....UU��::;#N ' 'UI l(jf"iQ � do ('0 �:s�a·do» PROL DAS YR1A;",'Ç,-!\.S é'i.hlC�S-

"" .,. .ou. .

. "Si ...ADAiS
.-1ix�t!'l('W �-'iii �� "1'-'l:U.nt'lll \ro'(�e".,,",,' .

'
. .1.... ,', ' . _ .. �. Londres (D' P) - O Lord. ". =", ' .. ��."'l!�'''' M �·:IIlI:.=-f li • '-�, ..

�"'.l,} 1iM�:J:'!H) ...��� i no.._ n�;}��0 .t,� �� Mayior de Londres, Sir Frec�rick
?,-oi}'.l:'8�� �lr.tt<ili, � � �,,� C,1li>1il� IN ., Wells vem de lançar, pelo rádio

- P.'"" a maior campanha de caridade da

Gl'fi-Brelanl1a, pedindo cerca de
10.000.000 de libras. esterlinas que

................ '1M!. Cint ln; 11M r-onst it.rrírão a eontrtbuíção deste.
"�.""4""�"'�"4&. 2Pl/ ��a. I5Ccr.·'.iof:&OOtl .... e vaí's IJura 'auxiliar as crianças d_c 1

iàt ., .... ,,�OO •••• O.Q4e" .... " ..... 1II
• mundo. !

... a oa. GQJ 'C.'" W .. 'j,:, '* tio e ..... I1. Coe. .. fi to ",. o; O (i� IS... E;:;;:; a importància constí tuiu
. � .(1)\) c I uma parte das. 100.000.000 de libras

•• eq,ftO�C".W9.(J';''''êt-�.J.a"."�o.a�ilP.<I.4''.q,_' .. ,,.0l!t� ..

que as Nações Un idas pret�nderp
�qfO 00 cari13ê H •••• ,.'...

' Ievan lar com o �':p_êlo q�1C tez ,3
"'O-.1)'>.II.�.o!-tfe��""'·"''!I,.." ... �r;J*'1J_'.O .. � •• c�'!''''� seus membros. lao logo tenham

��'iQ tW ParI (m..lt�) sido conseguidas as :primeiras •.

-�""�"'�"$·\t"�."'O"'4C''''''''''ii'''''<I'.fIt:'I)'',!,.''' ... f\-JlIIõ.,.&"", .. <IIO"09J1 50.000,00 o chanceler do 'I'escuro
adicionará cerca de 100.000 libras,

Quando se af iugir a '1.000.00
Bevin procurará Sir Baíford Orip-

,•• o ••• � •••••••••••••••• o·.· ••••• ".II"" •••• ".O •• "'.II�'õlO •• 4eGIJ' ... 'O>Q.;..� ... ��(p .. ps para outro donativo scmebnan-
te por parte do er ár io pubnco.
Em seu apêlo, Sir Frederick, pe

diu que as cri ancas da Grã-.B-reta
nha ajudassem salvar as crianças
d mundo. Há, pelo menos, .

4.00.000.000 delas clarnnarto por so

corro.
Sómente na Europa, mais de

GO.OOO.OOO em condições de fazer I
dó existem - crianças desabrrga
das teritando em andrajos. ]!;s,sa é
uma das trágicas consequências
da escassez que se alastrem em

muitas partes do mundo como urna
b erança da úllima guerra.
'Con01uindo sua oração, acentuou

Lord Mayor que nenhum de seus

antecessores lançará, antes, um

apelo internacional dessa' nature
za e que essa será a maior cam

panha da caridade da "Mansion

•

o

.I�----_._--
_

Curso de Guarda.Llvros em sua casa
Feito em 12 rnezes. Escreva a C. Postal 3717 -_ S. Paulo.

pedindo informações
-

Seja tambem nosso agente. Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro.

Dr. Polydoro S. Thiago Dr. Roldão Consoni
CiRURGIA GERAL - ALTA CIo
IWRGA � MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Correia Neto
Cirurgia 'do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

ce1e, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, á rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
.

Telef. M. 764
-----

DR. A; SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concursp da Assistên·
cia a Psicopatas do Distrito

"- Federal
Ex·interno d, Hospital Psiquiá
trico e MallÍcôm.io Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - flOE-"'ÇAS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
•

Residência: Rua Alvaro de Car
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência 1.305.

Médico do Hospital de Caridade de
Florianópolis

Assistente da Maternidade
CI,INICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, -espe

cialmente do coração
�ças da tíroide e demais glândulas

internas .

NPlUROTERAPIA ELECTRO.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
. Consultas diàriamente das 15 á$

18 boras .

_ ._
.

Atenr,e chamados a qúa1quer hora,
inclusive durante a noite.

.CoDllultório: Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702

Re6idên�ia: Avenida Trompowski, 62.
Fone 760

_..-'- ...._----:-- ----_.-

Dr. Savas Lacerda
l\<lédico·cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contilto.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Sclmúdt, 8

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

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4{}S

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ãs
'15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Tele(one: 1.620

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, 'réto, anus t

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana ..

.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
. Consulta: Vitor Meireles, 23. Atend�
diàriamente às 11,30 hrs. e â tarde.
das 16 brs. em diante. Residência:

.

Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

Dr. M. S. Cavalcanti
C1inica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Mário Wendhauseu
Clínica médica de adultos e crian,as
.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor..s
Residência: Felipe Scbmidt n, 38.

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua Jbão Pinto no 1
- Sobrado - Telefone 1.461

_Residência - Rua Sete de Setembro
- Edifiício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834 I
._-- ,-�---_._---,��.--"_-------------

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

Profissional (ompetente .... Serviço rapldo e ganntido.

BOM NEGOCIO
pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

c.rta de 10'/. 80 'ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

fARMACIA ESPERANÇA
'do Farmaeêllt!eo JILO LAUS

Hoje e amanhA "ri a na ilreferüla'
�1lCu maeioaaU o Ntr.....iraa - Bo...Pátiu - Puf\!!..

IlUriU _�.. d. It.n.elta.

G:mamb"M A OXAta ._"bela DlIl r._hArie mttl..

,CONVITE
Corno faremos exibir, quarta-fei

ra próxima, dia. 31 do corrente, às

20 horas, na séde do Figueirense
F. C., gentilmente cedida pela sua

Diretoria, fHmes educativos, sono

ros 'e alguns deles em tecnicolor,
sôbre refinação de [J-elróleo e run

namento de Postos de Serviço e

corno julgamos serem as ref'er'idas

exibições de inlerêsse geral, convi

damos as exrnas. autoridades, co

merciantes e indusLriais, mo[.oris

tas e demais pessoas intere�sadas
a assistirem à referida sess1tO ci-

nematográfica. .

Florianópolis, 27 de março de 194.8
'I'he Texas Company (Soulh

America) Ltd.

NOYO MElDICAu\fi:ElNTO PAHA C
T�ItA'I'A;\rElNTO DA COQU�LUUHl!.:
Londres,

.

(U. P.) - Um novo

mediCiamento, denominaclo "aeros
pirina" vem sendo empregado com

grande êxito no tratamento da co

quelnche pelo Hospil'al .l:<'ernbe
rough, no condado de KenL

Segundo informa o dr. P. N,
Swi.n na revi,sta de medicina "'1'he
LanceL" qu�, dez crianças subme
tidas ao tratamento com o novo

medicamento, oito ficaram curadas
rapidamente.
JÚ chlas restantes í'oram vitimas

ele outras complicações.
ISe o tratamento com a aerospi

rina é ministrado na pri,meira fa
se da moléstia, a cura se processa
imediatamenLc, mas em face mais
adeantada a cura se faz mais len-
tamente. .

.

Os médicos britânicos mosLram
se plenamenLe cOIIfiallDes no valor
do novo medicamento e houve
mesmo qu:e mafil'lmasse que a des
coberta da aerospirina é a mais
imporlante desde a desco.berta de
penicilina e da estreptemicina.
Continuam as experiências, es·

pel'ando-se que o medicamenLe
possa apresentar vanLagens no tra
tamento de oulras moléslI,a�.

FEDERAÇÃO ESPla.:tITA CATA
RINENSE

Fi.cam cOIIvidados os srs. repre
s,entanLes dos Centros adêsos á Fe·

deração, Associações e ,Centros es

piritas, Consêl'hos Federativo e De
libera t i"o e a'ssociados, para assis·
tirem a posse da ilOva diretoria, á
realizar-se �m sua séde provisó
ria, á rua Marechal Guilherme,
edifieio do Centro ES'pirita "Amor
e Hnrniídacle do Apostolo", ás 19
e meia horas do dia 31 do corrente

Thiago Vieira de Cast1'o
Secretário

..
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ti.ôo .. 9co.606l�1ü
r'r� 5.978.4nLnS.97

67,053.245. 30

I�.'142.176.603,80

9S.M7.1H6,30 *
'6.736,4(' f.3 ,�.20 i

Drrerores. - I·Dr: Pamphilo d'Utra Fl'e";� O�; C"I ""11.i::!::lt Dr. FrllillclllcO

Ide Sã, Anil!ío Manorrlll, i_)" :L)�nllif.l') narre?" de Araujo
e JOliê Abreuo
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Re-sp;m�Qlhmcla!ieli'
Recet!i'
füi'w ..

Sini�trci pago� l'ilJt (i timot. h1 ;l.,.;;"
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NAVIO-MOTOR "ESTELA sr

waxíma rapidez e garanti" para t! ansporte de !luas mercadoria.
Agente3 em Florian Spolis CARLOS HOEPCKE S. A.
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Relojoari.a .Progresso
d� JUGEND & FILHO

COl1:PRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e n'igue
aómente quando receber'-

N. 16 Cr$ 2S0.00 N, n Cr$ 350,00 •

Suisla mo.rca Mlla, montado Re1ogio IIIUtl.BO com pv1lleira de·
em 6 rubi.,. MOlltrodonil de i matQri!l1 plastico. 6 rubi.,

-

diverso .. core.. Caixa. de niqueI í Folheado em ouro.

N 16-1. cr$ 25000 N 27-A cr$ 570,00
O mlSlfmo co:rn vidro grC!I!iO. "O x;ne.mo con1. 15 rubis e v'dre·

Marca Wel!go gro••o moderno.
Nonou re16gios' .ao acompaDhadoll dOIl respoctivo. certificado.

de garantia. ,

PEÇAM-NOS OATAt.OGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitibtl .. Praça Tíradente., 260 •• Paraná

.....D••�.fte�O@$••m �e�ec�•••••m••••••y.
TINTURARIA ,

Só a "CRUZEIRO"
dentes, 4:4: I

Empregue be,m o seu dinhel
Tira.- r�, comprando aç�es do "Co16

glO Barriga.Verde" •

Negocio de
1 'elevador WAYNE para automoveis

2 talhos para 3 tonelada»
1 maquina de lavar
Pra.teleiras, balcões etc ...
Trator na GARAGE D E L A M B E R T

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


