
Ra cidade Ue Palhoça, se efetuará, hoje, às 15 horas, a inauguracão do
Posto de Puericultura -Ilderba" R. da Silva, da Legião B. de Assistência.
l\landestuu�se o PSD contrariamente à realízaçãe 'de novas eleiçêes para o preenchi

das vagas cemunístas, A UON', 'no entanto, pleiteará novo apêlo às urnas ..

cO!DUnista5 mostram-s� esprrançadü� e jubílos'o-� com a decisão udenísta ..
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o P.S.O. conlrario a novas' eleições'Homenagem dos
,

A' U_D.N. a favor '
,\ mag�suadcs'

• A

HlO, 2 (A. N_.) -;- O Conselho, Nacional do PSD, reunido s-ob a pre-
.m;tencU! do sr. (vereu Ramos, resoloeu. adotar' o projeto do sr. Etelvina
Lins, que autoriza determinar que a fo1'Ina de preenchimento das vagas
comunistas seja pela nulidade dos votos do PUB ou a declaração dos
-mesrnos sel"em em branco. A resoluçtio foi aprovada com 1l'Ina salva de
palmas.

.

ruo, 2 (A. N.) - Reuniu-se a comissã oexecuiiua da UDN, a pO'Y'tas
fechadas, sob a presidência do S)'. Jose Américo, achando-se presentes
os srs. Osvaldo Amnho e Yirçilio 'de Melo Franco. O assunto principal
foi o cas!" de São Paulo. A, 'respeito, decidiu-se continucr na posição de
e:ppectatwa, aquardando o desenrolar dos acontecunerüos. ' Sôbre -

o

pr'eenchirnento das vagas comunisuis, resolveu a UDN pleitear e de
[ender o cri-tério de novas "leiçô,es, reputando contrárias ao reuime as

[ormulas até açora suqeridus de votos em branco oii nulos.

A

intervirá

. '

-

sltuaçao
RIO, 2 ('A. N,) - Um procer da FD.'i, ;'ala-ndo à reportagem sôhre

a viagem do ministro da guerra, disse que a seu vêr ét viagem do gal.
';allrI'obert leve finalidades escll1sivamenLe ue ún� militares, nã« senrío
entreí anto possivel excluir a influência désse fato nos assuntos polí
ticos. E"Sfl influência poderá ser ínterpietada em d,Qis sentidos: como

uma artvertência aos grupos que se degladiam em tórno das posições,
.cornn rode conduzir à nr:�i:l fórmula conoi liator ia para a pacificação po
hLica de Siío Paulo, anunciando-se ao mesmo tempo que Adernar de
Barros demitirá o prefeito de São Paulo e o secretário da Fazenda, sr.

MarceTo RodrIgues. _

RIO, 2 (A. N,) - Diz "A Manhã" de hoje,' em sua secção política,
entre outras coisas, que se guarda uma atitude de espeotativa em tôrno
da posição do governador do Estado de São Paulo. Pelo que se pode
observar nos meios políticos, muitas versões e perspectivas surgidas
lias últimas viní e quatro horas são favoráveis à possibilidade dum

apasiguamento pelo menos temporário em todas as n-entes políticas de

São Paulo. A situação, porém, ainda é mu i!o tensa, de tal modo que é

quasi impossível pi'evêr seu de;óenvolvimenLo nas próximas vinte e

quatro horas.
RIO, 2 (A. N,) - Reina confusão nos meios políticos quanto ao

julgamento da visita do ministro da guerra a São Paulo; Os meios go
vernarnentais paulistas dizem que a ação do govêrno federal prestigiou
muito 'ao governador de São Paulo e oposicionistas asseveram que ta!

Jato é início de outros que culrninarâo com o afastamento fie Aãemar
do poder.

paulista

Rio,_ 2 (A. N.) - Juizes amigos
do Sr. Dr, Neréu : Rarnos.: Vice
Presidente da República, farão re
zar amanhã, as 10 horas, na ca

pela da Fundação de São J uda ,.

Tadeu - Igreja da Justiça .,; à
rua Cosme Velho, missa em acão
de graças pelo restabeleciment o" de
S, Excia,

Rio 2, (A., N.) - Estiveram, on

tem, no Gabinete do Sr. Senado!'
Fernando de Melo Vianna, vice
presidente do Senado Federal. os

Srs. Juízes MIlton Barcelos, Alber
to Mourão Russel e Btampa BI'['g
S. Excia. e bem assim 0'8 Srs. _Sp
Murta Ribeiro, a fim de convidar
nadores para assistirem à missa
em ação de graças pelo' restabcle
cimento do 8r. Vice-Presidente da
República, Dr. Nerêu Ramos a ser
r-ealáada na capela da Fundaçiío
�ão ,Juda'8 Thad·en - Iglre,ja. di,
Justiça - sita á rua Cosme Velho,
enfrente á e,�tação do Corcovado.
sábado dia 3, ás 10 horas,

.
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anIversariO do
.

�uperior T.. Militar
Ri,o, 2 - Fundando ,em I de abril ocupada slwess.ivamenÍle por che

de 1808, o Superior Tribunal Mili- fes militares dos mais; dignos e

t.ar, então Conselho Sup,erior ele culLos, figurando entr,e 'el!es o ma

Justiça, comemorou ôntem o seu rechal José Ca.etano de Faria, ge�
1400 -aniViersári'o. Pr·esidiu -em pri- nerai's Andrade Neves, Alvaro Ma
meiro lugar os seus destinos o mar- riante, almirante P-edro d,e, Fe-on·
quês de Ang.eija.

.

tim 'e Raul Tava·res.
O govêrno Imp.erial que assistia

periodicamente a suas· &essõ,es, se ..

gundio consta dos 'anais, tinha sem

Ime palavras elogiosas não só r�fe
rentes às suas justa ·e humanas re

:soluçües, como pela ordem e dis
ciplina ali mantid:as.

MiliLar.es' dos mais ilustres e mi
nistros togados considerados' ex

po'ent,es na judicaturâ nacional
'Passaram pelas suas catedras, dei
xando traços marcantes de. sua sa
bedori·a.

Na República pass-ou êle a deno
rndnar-s,e Supremo Tribunal Mili
tar ,e finalmente ao seu atual nome
'Por de.liber.a�ãio do atual' Congres�
,se Nacl'Onal, sua pre;sidência foi.

Não
Ri, ? (A. N,) - Diz o "Jornal do

Brasil" qne sr, Presidente da He
publica não deseja de nenhum mo
do ,faz,er a intervencão f'ederaI em
São Paulo ou em ôutrn qualque-r'
Estado. Medid-a que. só se reaHz'll'ia
apoliLicament.e nos termos previs
tos pela CondiLuiçã.o federal.

Nada de acõrdo ....

Em comemoração à data houve,
ontem, às 16 horas, uma sessão su

IEne, dur.ante a qual se fizeram ou
vir vários orador·es. Os trabalhos
da sessão loram abertos p.elo "''"u
aLuaI presi'dente" general Silva '.Jú·
nior, com a pres·ença de todos (iS
ministros 'e, do procurador geral,
que foram ,especialmente convoca
dos.

Incomunicaveis OS
.ex-deputados·
comunistas

Desmentido São Pilulo, 2 (A. -N.) Os Depu
tados esLaduais Porfirío Paes, 2Vl:l
�8. Machado e \Valter Rodrig'IlH8
f'stivE'l'am na Ordem Política e- So
cial para visitar os ex-d·epuladoi\
comunistas presos. O Chefe de 01'
o,em Social, informou-lhes não ser

possível a visita pois os mesmos,
estavam incomunicáveis, fazendo
ampla 'exposição dos motivos 'que
determinaram a prisão dos ex-de
putados, t.endo os visitantes deixa
do para os presos cigarros dinhei-
1'>0 ,8 alimentos.

'

Rio, 2 (A. N,) - O senador Y:
torino Freir,e foi acusado ,em arti
go de hoje, por Carlos de Lacen];l
de tentar porpor a. r,eforma d�
constiuição, afim de que p.nssa ser

Rio, 2 (A.. N.) - O de,putado I1eeleito o g'eneral Dutra. O repre-

PBsagstda PSe!elra decla!ou que o 1 sentan�e m�ranhen.s·e d�clarou a

.

e ao Paulo. nao somente, pr·opo-sIto. ,Tudo' ISSO e mentira.
!ecusa qualquer acordo com o go- : Não tive nenhum entendimen+.o
"er�ador Adem,ar de Ba.rros com,) o com Nov·eli. Junio'r nem com Mario

�()nS.Idera, um Insulto.
. R-enaux, a êsse respeito".

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

.

o incêndio do quartel do 15- R .1.
RIO, 2 (A. N.) - O Supremo 'I'ribunal Federal, em sessão extraor

dinária, negou o "habeas-corpus" impetrado em favor de GregóriÜ'
,Bezerra, ex-deputado comunista, que está sendo processado na esréra
da Justiça Militar do Recife, como incendiár io do quartel do 15 R. L, 'em
João Pessoa, A decisão f'oi unânime, sendo considerada legal a prisão
preventiva dcretada contra o ex-deputado vermelho.

'

Entregues à Região Militar
S.:tO PAULO, � (A. N.) - Adianta-se que os ex-deputados comu

nistas, presos nesta capital, de acordo com o decreto 8.186, serão enca
minhados- ao comando ijja 2a R. M., a cuja disposição ficarão.

Desfalque no IAPe
RIO, 2 (A. N.) - O Presidente do IAP,C comunica que a prisão efe

tuada em São Paulo dum servidor da Delegaoia naquele Estado foi de
terminada em virtude de requisição do próprao Insütuto, que colaoo
rou com a polícia local nas diligências para deter o acusado. O desíal
que de cerca dei dois milhões de cruzeiros já era do conhecimento da

administração do IA,PC,' que não deu divulgação ao fato afim de faci
litar a localização do servidor, que, se encontrava foragido.

A' mesa. da Câmara carioca
RIO, 2 (A, N.) _.- Instalou-se a Câmara Municipal, não tendo o pre

feito enviado a mensagem. O primeiro escrutínio para a eleição
.

de
presidente, deu vitór-ia ao sr. Jorge Lima, da UDN, porém foi anulado.
Para o segundo escrutínio não houve númer«, 'Carlos Lacerda, para
cumprimento dos dispositivos do regimento interno, compareceu a ses

são, confirmando a renúncia do mandato, apesar de ter recebido apê
los de p-arte dos representantes de lodos partidos da câmara.

RTO, 2 (A. N.) - Segundo corre nos círculos políticos locais, a

Câmara Municipal escolherá sua mesa hoje, tendo sido feito um acôr
do entre os partidos. A presidência caberá ao sr. Jorge Lima, da UDN,
PSD ficará com a vice-presidência e a quarta secretar-ia. PTB com a

segunda. vice-presidência, a segunda e a terceira secretarias.

Reunião conjunta de
d0Putados- mine.ll�os
Rio, 2_ (A. N.) - Os Nipnblü;:;s

estaduais e federais do p�b de'
Alinas Gerais realizarão terça .. !'�i

)'a próxima 'uma reuinão conjunta,
tom o diretório do partido, -- se

gundo se informa aqui.

iA" prOClJ{il de
PI'estes..

-

São Paulo, 2 (A, N.) _. Fomo!'
informados de. que a policia de São
Paulo está a procura de Luiz Carlos
!?restes, cujo paradeiro é desco
nhecido. Acredita-se que o líder
vermelho no Brasil não esteja mais
em São Paulo. Prestes deverá ser

detido para responder a- inquer i
to destinado a apurar as responsa
bilidades subversivas dos. dirigen
tes comunistas que assinaram Co

manifesto recenternente publicado
aqui.

4VISTOU-�E UOI
O PRESIDENTE
Rio, 2 (A. N.) - O senador Ho

herto Simonsen avistou-se com

Presidente Dutra, discutindo as

suntos ligados à coníerência de Bo
gotá.

A nova séde do PSD
Rio, 2 (A. N,) - Foi lavrada

escr-itura para a quisíção da nova

séde do P. S. 0., Q-U(}__será insl.n
Iada á Rua Almirante Rasroso., 7'2,
edificio Piaui. Assinou eiut nomr>

do P. S. D" o s,en,ador Nerêu Ra
mos, presidente do mesmo.

Coníerencíaram
S. Paulo, 2 (A. N.) - Esti\'et'am

em conferência os srs .•Miguel fleaJe
do P. S. P. , Oliv.eira Costa, lideI'
ao .P. S. D., ·e Ulisses Guimani.es,
tendo o encontro· tido uma tentati
va do 'acôrdo' entr·e situacionisas ,e

oPosicionis Las.

Na Comissão Uen trai
de Prevos
Rio, 2 (.A N,) - O Vice-llre,si

dente da Comissão Central de Pre

ços deliberou equiparar o arroz de
segunda, procedente do norte

,
dll

p.aís, ao arroz japonês, tipo baixo,
para efeito de fiscalização, até ql�P
a CCP resolva definitivamente 3

questão.

Solidários com o
Presidente Outra
Rio, 2 (A. N.) - A Assembltíili

de Minas Gerais votou por unani
midade uma moção de 'solidarieda
de ao General Dutra.Aproximação l'

São Paulo, 2 (A. N.) - R,egl'es
sou a ·esta· capital o deputado Dió
genes Ribeiro, do PSD, o qual pas·
sou a def'ender o .governador Ad,j
mar de Barros. O sr. Diógenes fi!
beiro teria confevenciado com I) sr'.

Nov,eli Juni'or, tentando uma apro
ximação .entre êste ·e o g'overnad(F
Ademar .de Barros.

RiO', (A. N.) � O sr. Macedo'
S.oares declal'ou hoje, a rle,spei (o
do caso paulista, que o "fato de o'
Exército ter tomado providências
sôbre coisas paulistas mostril evi
dentemente que a situação do Es"
tado é grave".Sp,mana do transitn

Rio, 2 (A. N.) - Iniciou-se !l F- PSD"emana de transito 'nesta capital. Irmes no
.

Guardas civis foram postados no

.

• .. ".

cruzamento, e faixas, s,endo insta- Rio, 2 (A. N.) - Informa um CO"

lados alto's falantes par.a fiscalizn- : mentarista Dolítieo dum jornal ca
Ça0 do trafego de p,edestres e vei- 'rioca, que os srs. Melo Viana e

culos., chamando os locutür,es a Gustavo Capanema permanecerã<>
atenção dos transeuntes ·e moto- no P. S, D. Diz ainda mais que n:

·r,j,stas quando desobedecidas as dissidericia de Minas Ge'r�is não,.
regras do trafego. deixará o partido .

.
'
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lltei IGOVrumO DO ·ESTADO
"
•Informações

Dorario das· empre
sas' rodoviarias

Decretos de :10· de maeço de 1948
O GOVERNADOR RESOLVE

Conceder exoneração:

o ESTADO

PROCURA - SE

........ Ofld ..... ,&·MIa ,.
PiMe .. S

,. OlNtOI'I RUBENS A. RAMOS
,.....:detirI. • Dlr.-Gera"

BIDNEI NOCETl
Dlr."," de .Rellacle,
GUS rAVO NEyES
Cltele II. PaIi1lla�h:

1'&AN€18CO LAMArQu:.
Cltef. ii. l:.preMl.:

flti.QrDI CABRAl· DA BILT'
a..,resentante:
A. S. LARA

... IleDador Dantas. ". - r
andar

l'�. D-••24 - Rio II .. J••••,..
RAUL CA.SAMAYOR

... .Ir.U•• d. OU....lr ... 21 -
S· aDdar

Rei. 1·.873 - Si" Pnl.

:&.8SINATURM
N. C.pU...!

III•. ,......... e,.t
lIIo...tr� {' .. :(f
l'rbleotr. •••... Cl!'f
M" C.r,
Ifá_re vI80 f ..�

N.'o btt.rt4)�
... �

Iua"tro .< .••.•. Crt
('ri

".
.C'."
'lo"
.....
....a

b.

1J'rt.flStre
....,.111 ......hHt _ .eJ't

Vendedor - Viajantebe acôrdo com o art. 91. § 1°. alínea

a, co decreto-lei n. 572. de 28 de ou- «tivo :» competente, c.om conhecimentos técnicos, par&!'
rubro de 194·1: Secção da Maquinas. Ordenado fixo e comissões. Boas"

A Orlando João da' Silva Medeiros. do possibilidades para· pessôa ativa.
cargo de Oficial' de Gabinete, padrão

J'I Ófertas por escrito, com indicação das, iunçõee eneerior-:
do Quadro. único

-

do Estado. . . .

Ctasstfíear:
' mente exercidas, devem ser âirigiâas à

Luiz Lemos elo Prado. Major da Poli-" Comércio e industria WALTER SCHMIDT S/A
cia Militar do Estado. no cargo de F'Is- Blumenau - Caixa Postal, 63.
cal Administrativo daquela Corporàção.
Demerval Cordeiro. Major da Policia ....

Militar do Estado. 110 cargo de Coman-
dante do Batalhão de Infantaria. (1162)
José Carlos Veloso. Capitão da Polícia

Militar do Estado. no cargo de Coman

dante da la Companhia Isolada. de Joa

çaba.
Dtspensae:

Luiz Lemos do Prado, Major da Poli
cia Militar do Estado. do Comando do

JolnvUe

Batalhão de Infantaria.

CurItiba

NOllleal'!
De acôrdo com o art. 15. item II, do

decreto-lei n. 57. de 28 de outubro

de 1941. combinado com o art. 86.
do decreto-Ieí n. 257. de 21 de outu

bro ele 1946:

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístõvão - Le.gunA

7 horas.
16 horas.
Auto-Víação Itaja! - naja! - 15 '00-
Expresso Brusquenee - Brusque -

raso

Expresso Brusqusnse _ Nova Trento
_ HI.30 horas.
Auto-Viação CatarlnelUle

- 6 horas.
Auto·Viação Catarlnense - Curitiba

- 5 horas.
Rodoviârla Sul-Brasil - POrto Alegre

_. 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro � JolnvUe -

'ás
5 e 14 haras.

TElRÇA·FEIRA
.

Auto-Viação CatarInense _ POrto Ale
gre _ 6 horas .

Auto-Víação Catarlllense
- 5 horas
Auto-Yíação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação oatarmense
_ 6 horas.
Expresso São Cristóvão _ Laguna _ Rodolfo Gerlach para exercer o cargo

7 horac, de Lente. padrão N. do Quadro único
Emp:rêsa GlórIa - Laguna - 7Y.a do Estado (Geografia Geral. Geografia

e 61,2 horas,
Expresso Brusquense _ Brusque _ do Brasil e Geograf'Ia do Estado de Spn·

16 horas. ta Catarina - Escola Normal "Pedro
_A-·to.Viaçllo Itaja! -- !taJai - 15 no- Tl ", de Blumenau) .

raRápido Sul Brasileiro _ JomvUe _ às Heríberto MÜUe1' para exercer o cal'·

5 e 14 horas. . go de Lente, padrão K, do Quadro_.único
QUARTA·FERA ",."tUba· do Estado (Latim - Escola Normal "Pe•

Auto-Viação Catarlnense ""'"
dro II", de Blumeriau ) .

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense Joinvire : Paulo Michels para exercer o cargo de

- 6 horas.
' i

Lente. padrão N. do Quadro único do
Auto-Viação Catar!nense Laguna. Estado (Latim' _. Escola Normal "Vi-

- 6.30 horas. .

d I R "d L' )Râpido Sul Brasileiro _ Jol:nv!le _ às a amos. e ales.

5 e 14 horas.
.

I Lídio Martinho Callado para exercer

F:xpresso São Crlstovâo - Laguna

-I
o cargo de Lente. padrão N. do Quaelro

7 horas -.

d E t d (P' loz
í

P' 1
.

Expr�sso' Brusquense _ Brusque _
Untco o • s a o SICO agia. SICO ogra

16 horas. . Eelucacional - Instituto de Educação
Auto-Viação Itaja! :..... Itajal 15 bo- "Dias Velho", de Florianópolis),

ra�xpresso Brusquense Nova Trento De acôrdo com o art. 15. item II. do

_ 16.30 horas. decreto-Ieí n. 572. de 28 de putubro
Rodoviária Sul BrasIl Pôrto Alegre de 1941:

- á horas.
QUINTA.FEIRA Diogo .Vergára para exercei'. interina-

Auto-Víacão Cat.arinense POrto mente. o cargo de Lente. padrão N. do

Fa rmacl·a" de planta-n Alegre 6 horas Quadro único do Estado (Escola Nor-
.

.., :.... _A�t�-'!�iãO Catarinense CUritiba mal "Pedro n". de BJumenau _ Ciên.

3 sábado - Farmácia Santo Antô. A llto-Viação Catarlnense Jo1nvlie cias Naturais. Física e Química).

nio _ Rua João Pinto;
- 6 horas.. Conceder aposentadoria:
Auto.Viaçâo CatarI�en.se Tubarão De acôrdo com o art. 59. do decreto·

4 domingo - Farm'ácia Santo An· _ 6 horas. lei n 298 de 18 _, 11 vembl' ele
A V'ã CtI 'L'na .• I",e o o

tônio � Rua João Pinto', uto- 'laÇ o a ar nense - agu
_ 6.30 horas. 1�46:

10 sábado ;- Farmácia CatarimeDle Expresso São Cristovâo - Laguna - A Cecília Brandão. no cargo da clas-

R T·
- .., hora·s. Se H ela' caneira de Professor Norma!is-- na raJano; Emprêsa GJ6ri'l - Laguna _ 6 1/2

7 2 h ta. do \Quarao único do Estado (Grupo11 domingo - Farmácia Catarinen. e II oras.

Expresso Brusquense - Brusque - Escolar ."Vi 01' Meireles". 'ele Itajai).com
se - Rua Trajano; 16 h01'a-s. o provento anual ele catorze Iílil duzen-

17 sábado - Farmácia Rauliveira Auto-Viação Itajaf _ ltajal - 15 ho-
tos e oitenta cruzeiros (Cr$ 14.280.00).ras,

..- Rua Trajano; , Rã-pido Su� Brasileiro - Jolnvile _ às De acôrdo com o art. 188. item lI.
I 5 e 14 I:).oras. combinado com o art. 190. item. lI.18 domingo - Farmácia RauliveIra Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 -:- ás do elecreto:lei n. -572. de 28 de ou tu-

- Rua Trajano; - 6 boras. bro de 1941:
21 quarta-feira (feriado) - Farmá- Rodoviária ��f��!�� POrto Alegre A OndJna Brasil Deretti. no cargo de

cià Santo Agostinho - Rua Cons'e- _ 3 horas. Professor (Escola mista da vila de Apiú·
Auto-Vlaçâo Catarinense - Curitiba na mtln,'cl-pl'O de Inda'al) mlheiro Mafra; . .

I • co o pro·
- 5 horas.

i li vento anual de cinco mil quinhentos e
24 sábado - Farmácia Esperança _A6U��!��1I0 Catar�nense �� Jo nv e

quarenta e quatro cruzeiros ,

Rua Conselheiro Mafra; Auto-Viaçllo Ca,tl'rlnense _ Lazuna (Cr$ 5.544,00). proporcional a vinte e

25 domingo - Farmácia Esperança - 6.3'0 horas. dois anos de serviços prestados ao Es-
Expresso 'São Oristov!lo - Laguna -

d
- Rua Cons·elheiro Mafra. 7 horas.

.

ta o.

Auto-Viação Itaja! _ .Itajal _ 15 ho· A Amália Ferreira Leal Ledoux. Pro-
O serviço noturno será efetuado raso fessor Complementarista, referência IV

pela Farmácia Santo Antônio sita EX'J)resso Bi'u.squense Brusque (Escola mista da vila do Saí. no muni-
• 16 horas.
a rua João Pinto. Rápielo Sul BrasIleiro Joinvile cípio de São Francisco do Sul). com o

às 5 e 14 horas. provento anual de quatro mil quinhen-
SÁBADO .

Catarinense _ Curlttba
tos e trInta e seis cruzeiros .

(Cr$ 4.536.00). proporcional a 18 anos

de serviços prestados ao Estado.

Itein.over, a pedido:
.
De acôrdo com o art. 14.: alínea a, do
decreto-lei n. 317. de H de dezembro
de 1946:

.

Ada Cardoso Lessa. Professor Norma

lista. classe G. do Grupo Escolar "Getú
lio Vargas". de Saco dos Limões. para
o Grupo Escolar Arquidiocesano "Sã"
José". de Florianópolis.

:Ma.ria .Esther da Rosa. Professor Nor
malista. classe F. do Grupo Escolar
"Professor Venceslau Bueno", da Palha·
ça. para o Grupo Escolar "Francisco To
fentino·· •. de São José.

Designar:
Maria ele Loureles Mayworne e Silva.

Professor Norm_alista. classe F. para ter
exercício no gabinete do Diretor da Es
cola Normal "Vidal Ramos", da cidade
de Lajes.

�.

Decretos de 31 de lnarço de 1948
O GOVERNADOR RESOLVE

'Promover, pOl' merechnento:
De acôrdo com o. art. 51. do decreto
lei n. 572. de 28 de outubro de 1941:

Gentil Melim. do cargo da classe j da
carreira de Oficial Administrativo. do
Quadro único do Estado. ao cargo da
classe K dessa carreira, vago em virtu.
de da aposentadoria de Bráulio da Silva
Freitas.

. I
(

Maria de Lourdes Sousa Silva. do car

go da claSse H da carreira de Oficial Ad
ministrativo. do Quadro único do Esta·
do. ao cargo da classe I dessa carreira.
vago em virtude da exoneração de Osní
Laus.

Promover, por antiguidade:
De acôrdti' com o art. 50. do decreto·
lei n. 572. de 28 de outubro de 1941:

Nelson Maia Machado. do cargo da
classe I da carreira de Oficial Adminis
trativo. do' Quadro único do Estado. ao

cargo da classe J dessa carreira. vago

Jolnv!le

Tubarão

RUA V01.UNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 • t.· ANDAR

CAIXA POSTAI., 1183 • TS,EFONE 6841) • TEL.EGlRAMAIl> oN10TECTORAoo

AgencIa ,6 ·�ral para 8ta Catarina .,�
; Rua Felioe Scbmidt, 22 Sob .

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS-:

de Diplomes
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 têr-
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 Consultor Jurídico, podem registra. os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: 'Podem valiar seus diplomas.
TRA':r'AMOS' DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. AHe. Barroso, 11, 10 andar - Cai,xa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Regisilos

0

••

o. .!11111al8, IIU,IJllI. 1ftil..
•1Iblh�.lldo!l. nl0 Hrl.

de...olYidoa. ,

� ,hr."lo nio 's. ,........
!UtillIJ.�.. pelO!! eOlleeftM
.1llI1t1d.08 nOIl I!I:rü....

autua...

ll)'._' ;

...A1I1
"'.00'
.....

Auto·Vlaçllo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileliro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

.._... UI 1171 �-- �: I A • �
OCJUIDIOA. 'i'JUJ!1faPOBU'

Cifrllll do Balaoco di 1Q44,

CAPITAL E RESERVAS
RespooliIsbílidsr\elt \

Recetl'
Ativo

Cr.
Gr$
«

80.900.606,30 ,

5.Q78.401 ;755.97 l
.

67.053.245.30 _

";.i

\42: 176.603,80

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o 6'Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira.

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

�em viajar conhecendo todo o Es
if.arlo poderão obter os fundos ne
�essários eXOOll t andQ facil tarefa
Que bem execllt�da lhes proporei o
�ará ainda algum saldo em di.
J)1leiro.

TnfOl�mações à rua Visconde de
Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
� .. ás 17.

, Dr. CL.RNO �G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tltulçêio de Sorf ..dnd..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.olarat6riol

E.orlt. - Praga 19 d. No.. 28.
lo. ODda••

a••ld. - Rua Tirad.nt.. <17.
FONE -- 1"68

Jolnvile _

..

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

COMERCIANTE: :OA mo U-'
wo à Biblioteca cio. Centro :Aca
démico XI � Fege1'eIro. Coa
trlbuirb, llI8im" para • forma
elo cultura] dot ea�
.te ama11hi!
("Campaool! pró-U1"rO"! ""

Co A. Xl WJ 1'....Grairol.

Auto-Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto·Viaç.l!o l..'atarmense

- 6 horas.
Expresso São Cristovâo _ Laguna

7 horas.
Expresso Brusquen.se - Brusque

14 horas.
.

Auto-Viação !taja! - ltajaf - 13' ho
ras.

Expresso Bru·squen,se - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória _ Laguna - 8, 1/2

e 7 112 horas.

Joinvile.

Tubarão

Viaçao aérea",��a
. SEGUNDA-FEIRA

VarIg - 10.40 horas - Norte.
Panalr _ 9.50 horas - Norte.
Oruzeiro do Sul _ Norte _ 13,55 horas.
Panair _ 9.40 horas - Norte.
Panair _ 12.47 horas - Sul.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12.30 horas - Sul.
Panalr - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00

.

horas
Norte.

QUARTA-FIDIRA
Panair _ 9,40 horas _ Norte.
Panair _ 12.47 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 11.00 horas

Norte.
Varig - 11.40 horas _. Norte.

QUINTA-FEIRA
Panair _ 9.40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15.30 horas - SuL
Cruzeiro do' Sul _ Norte - 13.55 horas.

SEXTA·FEIRA
Varig _ 11.40 horas _ Norte.
CruzelTo do Sul - 7.20 hs. _ Norte.
Panalr - 13,07 horas - Sul.

SARADO
Varlg - 12.30 hOl"SS _ Sul
Panalr - 9.50 horas _ Norte.

DOMINGO
Cruzeiro do Sul _ Norte _ 13.55 horas.
Panair _ 9,40 horas - Norte.
Panai!' _ 12,47 horas - Sul.
Clruzejro do Sul - 11.00 lia. - hL

Sinistro I pagolJ no. ÚltUIlO. I\) ,moa

RelllPo:llllal '!idade. ..

98.687.!:H6,3o
76.736.401.3 ,6.20

f

Diretore.:
Dr; Pamphilo d'Utra FreIre
de Sã, Anilio Mallorra.: Dr.
e JOl6 Abreu.

de Car\>�il1o. Dr. ?rsDCtSCO
JOAquim Barret.o de Araujo

.,,"'......"2 7""....�"'__,.............'".....,...."'_L""... "II.......i..
·

__...r.._."'''.......__.�...1, .....'.....'''.........__"":�..."'.......IWo·�__.:�"'�

DATILOGR FIA
Correspondencla
Comerciai

METODO:

Moderno e El1Cienl&

Confere
Diploma

DlREÇAo:
Amélia M PigozZi

RUA C'-AVAL"O. 65ALVARO DE
em virtude da promoção de Gentil Me
limo

Sebastião Bonnassis de Albuquerque.
do cargo da classe R da carreira de Ofi
cial Administrativo. do Quadro único do

Estado. ao cargo da classé I dessà caro

reira. vago em virtude da promoção de
Nelson Maia Machado.

Remover:

Dídimo dos Santos Collaço. ocupante.
interino•. do cargo de Sub-fiscal da Fa· Alfredo AHemhernd e esposa ten-'

zenda, padrão J. do Quadro único do do de seguir viagem para o Rio de-'
Estaelo, da la zona fiscal'. com sede em Janeiro onde vão residir, não po
F:orianópolis. par� Ibitama. na juriseli- dendo

'

OT carência de tempo d-es.··
çao da l2R zona fIscal, com sede em In-

I
' p ,

daia!. . f pedir-se pessoalmente de todas as .

Abelardo Coelho da Silva. ocupante. in- I pessoas de suas relaçõ'es, o fazem
terino. d_o cargo de Sub-fil�c�1 da Fazen- I por nos�o intermêdio, agrade- .

da. padrao J. do Quadro umco do Esta- I cendo de coração' todas as "entile-·
do. da 16a zona. fiscal. com sede em Join- I _

_ "'.
vile. pata a la zona fiscai, com sede em I

zas de que fo�am .al."o durante os

Florianópolis. I anos que aqUI resIdIram, e, a�ro-'
Antônio Luciano d�. Camargo. ocupan- ! veitam O ensejo' para oferecerem

te. interino. do cargo de Sub-fiscal da I seus' prestimos no local rle sua nova.
Fazenda. padrão J. do Quadro Único do ! 'dA' d' d
Estado: de Ibirama. na jurisdição da 128 li reSI enCla, sen Q seu en ereço _.

zona fiscal. com sede em Indaial, para. Av. 13 de'Maio - 20 andar • saIa'
a 16R zona fiscal. com sede em Joinvile. I 2003.

o VALE DO ITAJAJ
Procuem na Ãg@nela

}JrOgH880,
LIVRARIA 43, LIVRARIA:

ROSA

DESPEDIDa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j
Continua O ESTADO fazen-I

.do distribuições de valiosos li- :
"""ros, inclusive romances mo-l,dernos, entre as pessoas que i
�onstam de seu cadastro so'1
�t;iaJ.

. _ I
As pessoas.q ue airuia nao i

dia iam preenchido o coupan I
.que diariamente publicamos

IItpoderão faze-lo agora, habi
,Jitando-se, assim, a concorrê

lIB'am a tão interessante iniCia-Itiv« realizada sob o perroci-:
Dio da LIVRARIA ROSA, à
,Deodoro n. 33, 'nesta Cepite],

FAZEM ANOS HOJE:
.os Srs, Amantino Stefano, eseri

·vão do cívil em Campos Novos. e

D. Ot ília de SOUZ::li Zchmidt resi
�ílente em S. José.

Os jOVflUS: Glauco Correa Go
.mes, Pedro' José de Souza, estudau
; tes; Jucíla 'I'eixeira, -e Francisco
.L:ebarbenchon, guarda livros, r-e

.sídente em Itoporanga,
Os, meninos: Silvio Kuehne e

�Eneida Maria Hacker,
..... li

JOSÉ MEIRA
Transcorre hoje a data natah

-eía do sr, José Meira, dedicado ge
d�Emte q..a Agência do Moinho Joín
víle, nesta capital.
.'

x x x

VIAJAl'(rES

ARMANDO RAMOS
Está entre nós, procedente dr

.Lajes, onde é progr-essista fazeu
.deiro e prestigioso oorveligionâr-io
J)tlssedis�a, o sr.. Armando Ramos.

TITO BIANCHINI'
Acha-se nesta Caprtal o sr, Tito

.Bíanchínt, fazendeiro e abastado
:industria'l, em Lajes,

xxx

ROMEU COSTA
Está nesta Capital, o sr. Romeu

,!Costa, industrial em 'Bom-Retiro e
.nosso correligionário.

X
SILVIO RAMOS

Vis,ita-nos o sr. Silivio' Ramos,
.IllOi:lSO pr�zado conterrâneo e fazeh
,«i,eiro no município de LajeS"

•• III
'

EDMUNDO ARRUDA
Encontra·se nesta Capital,

.'l3r. Edmundo Arruda, p�óspero
.. zendeiro em Lajes.

xxx

AGRADECIMENTO
Do Redo. Cônego Frederico !-I0-

ibold, cujo uni ve.l'sário, prazeiro'la
.,mente noticiámos, r'ec,ebernos amá
"vel cal'tã') 'de ag·radecimentos.

xxx

ENLACE' MATRIMONIAL
Realizal'-se-á hoje o ,enlace :11;1-

iJ'imonial' do jovem HamilLon M;...
��mo e Altair 'l'zelikis.

No ato civíl, que terá lugar (I.�
"16 hora.s, na l',(lsidência dos paii'
.c.da noiva, servirão de padrinhOS 1)1)1'
'parte desta, o SI'. Alcebiades Dias
,e Senhora e Sr. Tornaz Gonzag.:l e

2ienhoria.
Por parte do noivo paranini':ll':10

'l) mesmo ato, o Sr. Francisco 81'1:'
..,co, Sta. Maria d.e Lourdes 'rzeli

. ]':is, Sr. Nazareno Müner Bentu e

'.Sta.. Alzira Álvaro ele Lima.
A cerimonia religiosa será rCa',

':iCi:zada ás 17 horas, na Cafedral Mp
-tr.opolitana 'e terá como testemu
nhas por parte da noiva o Sr, Val-

�ter Pinho da Silva e Sra. Atiná
'"Tzelikis Silva, Sr. Aldo Rocha r

'Senhora; por parte do noivo os
',Srs. Constantino Tzelikis ,e Senhor'Q
',e AIcebiades Dias e SenhQ:l'a . .i-\.Pij:;
:/Cu ria pcrmanencia ,na Rua Anita
'Dar'ibaldi, 58, onde receberá cum

llrimentos, o' casal s,egllirá para
'CurilJba, fixando alí sua residf,ll-'
cia.

* * *

NASCIMENTO
,

Jo,el 'da Costa Lamarqlle é o no-
..

me qu.e receberá na pia batismal o
Tob1..l'sto garoto que veio enrique
cer o la'!' do sr. Osmar Lamarqne
€ de sua esposa d. Alice da CO$ta
·Lamarque. ocorrido, ontem na
Maternidade de Florianópolis.

Está em feslas o lal; do nosso
,conterraneo sr. 'NeJio Ligocki pele
sua exma. esposa Rra, RuLh Asila
Ligncki, com o nascimento, ontem
"de uma inLeressante garota.

• .. • � •••••••••••••••••••••• I

Scu, Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua 'Tiradentes 44

Profissional 'Competente

COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E, TECELAGEM

Avenida Capnuema, n. 38 - Caixa Postal, 224

CURITIBA - PARANá

24
COBRAFITE, com a elevação do capítak social para ors 16.000.000,00,

lançará à subscrição particular, uma parte das ações que correspondem
ao aumento de capital.

Para tanto ''se fazia mistér que COBRAFITE - oornpanhía Sul Brast

leíra de Fiação e Tecelagem, apresentasse um negócio interessante, como

inegavelmente é 0, conjunto de suas atividades.

Que esse negócio oreuecesse possibilidades de lucros compensadores.
O conjunto das indústrias, quando funcionando bem e criteriosamente ad

ministradas, acrescido das circunstâncias especiais já referidas, Indu

bitávelmente e atendendo aos cálculos exageradamente pessimistas que

figuJ'al� nos PROSPECTOS, permitirá. lucros altamente satisfatórios e con

tínuos, variando de 12 à 20%, sem prejuízo das percentagens jirevtstas pa
ra as reservas legais e outras.

.-'inalmente seria imprescindível que COBRAFITE apresentasse 'absolu

ta e sõlida garantia para as inversões de capitais, possibilitando uma va-

lorização razoáver.
.

• Tudo isso porque. Iógicamen'te, ninguém quer aplicar capital ou eco

nomias em um empreendimento que não preencha um mínimo de con

dições para inspirar a confiança' dos subscritores.

Os PROSPECTOS DA COBRAFITE fazem uma referência multo espe-
, cial e franca a esta suposição, razão pela qual recomendariamos a leitura
atenta daqueles documentos que encerram algo de interêsse coletívo.. pu
blico, no que concerne à aplicação de capital ou de economias. em forma
de ações, nas Sociedades Anônimas, servindo de orientação para subscrt
ção de capital, desta Companhia, como de qualquer outra.

Para obter' esse PROSPECTO basta solicitar á,COBRAFl'I'E,

,.VELOX PROPAGADORA»

HITZ -r-r- Hoje ás 'l, 30 horas

10 - Brasil' em Foco - Nac.

20 - Cabeça de coco - comédia

30 - Ida Lupino c Bruce Benette

,MEU úNloCO A:\olOH

A. hístórla palpitante de uma

mulher que ama!) que sacrrtíca a

virla pelo SAn único amor ...

Censura : Livre.

Preços: Cr$ 4.,00 '!) 3,00.
••••••••••••••••••••••• 1...... •

RfTZ -- Hoje ás 7,30 horas

10 - Brasil em Fóco - Nacio

nal.
20 - Duncan Reynaldo e Armída

oCANÇÃ!O DA FRONTEIRA
Um film-e alegre baseado

aventuras de Cisco Kid.

30 - Dane Clark c Martha

�VOCÊ

ckers em:
•

MUrrO m;'l!HEmo, ATRA,PAL'HA

Uma comédia graciosa, cheia de

situações engTaça(:�,� e com um ro

mance encantador ...

Censura : Proíoido até 14 anos.

Preços: crs 4,O<J e 3,00.
o

.

ROXY - Hoje ás 4,30 horas

(LTDA ) 1° - Cine Jornal - Nacional.
"

20 - Duncan Reynaldo e Armina

Sede: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar CANÇÃO DA FRONTEiRA

IRIO DE JÁNEIRO Um �film,e .alegr-e, baseado nas

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional aventuras de Cisco Kid.
..

Plano Federe] do Broail trX•. '(cycr e -Z. 3° - Contínuação do sería.to :
...,

OH lCK CAR'fEH, o DETn;T I vE .

e "Plano Aliança" Lutas ... Torcidas ... aventuras ...
Resultedo do SOfll'ÍU re81iz8i10 no dia 27 de Março 40 _ Dane Clark e Martlla Vi-

de 1948 pele LJlterllt Fede rul !1" Brasil de acôrrío com o ckers em:

artigo 9° do Decrvto Lei n. 7930 fie 3 de Setembro de MUITO DINHE1RO ATRAPALHA
1945, revtzorado pelo de n. 8 953. 11� 26 ou Janeiro de Uma' alegre comédia romãntíca.
i946 conforme 8 circular n. 2 dli Diret .. rh, de Rendas Censura : Até 10 anos.
InterM,I<, dI> 8 ti .. Jarl!3,jro df.l 1946 Preços: Cr$ 11,00 e 3,00.

Plano Especial. Premiado o n° 0041
0041-Mithal'-Primelro prêmio no valor de Cr$ 10.000.00 ROXY _ Hoje ás 7,30 horas

041- Centena - premio no valor de Cr$ 1.200,00 10 _ Cine Jornal - Nacíonat.
Inversão - Pr ...m:o no valor de C, $ 300,00 20 _:_ Hicilal'd 'I'ravis e Julie

Plano Popular ·Premiado o n� 0041 Bishop em:

o041-MnbIH-PrlmetrO Prêmio no va:lor de Cr$ 5 000,00 F1UG1�])0 AO PAS::;ADO
•

041-CeDteils ...!. Premio no valor de Cr$ 600,00 A hisló'l'hl emocionante de 11:11
ODEON _ Hoje ás 5 e 7,30 h()l'a$

IDVer�ão - Pr�min IJI) valor rt� Cr$ 200,00 homem tInc buscava a regene:'ução.
_ Uma história que é legitimo

.Plano Allanca. 0041 - Séri� 6 3° - Duncan Reyllalclo e 1}l'm1Cla poema, uma fantasia romântica de

Série 6 n. OHl, no v91�r de Cr$ 50.000,00 - Tipo líberal ,CANÇ.W DA FRON'T,:IDLHA indescritível encanto.
,o Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,Ou » , Um filme emDcionantc. DBSPER'l1E E SONHEla-

Centena ,,- Cr$ 600,00 » • �(I - Continuacão do serii'dc
('l1écnicolor) com: John payne·

In versão do milhl:tr Cr$ 200,00 » • ,CHICI< CAHTJ!m, O DE'11E'l'l V.E June Haver e ,Conni Ma,rshall.
Inversão da centena Cr$ 60,00 » , Lutas ... Torcidas ... aventJll"as...

,_ A estrelinha de "eonflito
Série 6 n. 0)41. no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo c1ássiço Censura: ALé H anos. Sentimental".
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 -. li> PI'eço: ÜI'$ 4,00 único. No programa:' Banana.l - um

Centena -Cr$ 300,00 -..
. . ..

. , Município Secular - Nac. lmp. l<'U-
Inversão do miJh8r Cr$ 100,00 - Jj J

LYPHENOL mes; 20 - A Perola das Antilhas
Inversão da centena Cr$ 30,00 - J • PO .

_ Short Colorido; 30 - Fox Air-

Adaptado ao Dectet-o n. 7.930
da atuall'dade pl'an News 30 x 20 - Atualidades.

Tipo liberal O Desinfetante ,Preços: Cr$ 6,00, 4,00 e 3,00.
Cr$ 40.000,00 Terror dos micfobios, acha-se As 7,30 I1rs. - Cr$ 6j110 único.

Cr$' 5.000,00 à 'IT�n,h !le�t pr'lÇ'l. Censura, _ LIvre. Crianças maio-

Cr$ 1:200,00 Pedidcs a J. MARTINS &
res' de 5 anos poderão entrar na

Cr$ 2.000,00 SILVA. Rua leão Pinto, 6

Tipo clãssico Caixa Postal n·. 332

Sér.ie 6 numero 0041 no valor de Cr$ .20.000,00 � ,. . .

Milh�lr de qUlIlquer série no valor de Cr$ 2.500,00
Centena no valor de Cr$ 600,00
Milhar na ordem inversa Cr$ 1.000.00

OBS2RVAÇÕES- O próximo sorteio resliz>t.r se-fl no
dia 28 d 1 Ab '11 (qUJrtil feira), p�la Lf)terili FederAl do
Brasil. de c'oorMmiandtl com o Oecreto.h'Í n. 7930. de
1 de Setembro de' Jg-1ó.

Rio de Jl1neirtl, 27 de Março de 1948.
R. Pessâa Ramalho -Fi�c81 Fpderal.

VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O•. Peçanha -Diretor� Gerente.

Convidamol'i Ot'l 1'it:'oh .. res cont<>ropladflR. qUt-> estejam
com 08 seus dtulos .em dia .. 1-\ virem à no

...rilSS �ede, pl'lrll
receberem seus prêmios de aCÔrdo com

-

o nosso Ret!u
lamento. "

ALIANÇA DO LAR

tambem uõará

KOLYN05

VI-

I

HELIO MOURA
SENHORA

e

'amolo astro de
Somuel Go/dwyn
que aparece em

"Os melhores Anoa
. $ nOlso VidG�#.

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

Suspenso por
seis meses

São Paulo> ::t (A. N.) - Por 01'''

dem do sr. ministro da justiça, I'

jornal' .'Hoje" foi suspenso por seis
meses.

Sebastião' Bonnassis 'de
Albuquerque e Cordélia
Gomes de Albuquerque

T3m o g'l'Oto praMI' eI. P'U
ticlpar, a todo. aeu. PQren.
te•• pe••oaa de .uo. rela'
ções, .

o na.cimento de ..u

filho, �u. tomou o nome d.
ROGE'RIO, oao,rido n� Ma
ternidade de.ta capital

Fpóli... 30 3-948

Com: Robert Lowery e Phíllys

I Brooks.
Lutas I Sensações e Torcidasl

20 _ eontinuação do .,c;eriado
!-...;. -- extraído da famosa e .clássica obra

de J. Feninore Coopero
O DLTiJiMO DOS MOH+CANO�
Com: Harry Carey, Walter Mil

ler e Edwlna Hoot - 8° e 9° eps.

30 - ps primeiros episódios (9

partes), do seriado desenrolado no

ambiente mais perigos'Ü do mundo!

O SEGREDO DA ILHA
.

MIJ8TEltI08A'
,Com: Robert Bádey (O 110mem

dos pllohos de a.ço) - 1°, 2°, 3° e

4° pisódÍos.
4: - Zorro!... Zorra! ...

Novas proezas do mais arrojado

participam o nascimento
.

de seu filho

\C�RLOS
22 3 - 1948'

PASTA DENTAL aventureiro!
Montagens de PNEUS em 5 minutos ROBINSON A VOLTA DO ZOI:UtD

I
. . . . . . . . . . .. 'Con1: John Caro! e Duncan Rey-� Rua Francisco ToJentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

i FERIDAS. REUMATISMO E naldo _ 30 e 4° EpisódiOS .

--- PLACAS SIF'ILITICAS. 1 No programa,: Agua EscondJda,
O 1'1' elhor prsunte para .eu fi- A Tinturaria Cruzeiro é a que Elixir de.). NOnDe Ira I-])Nl.. aeç�·o ..

Im]). ,,��,i.�m,:,so.·o I,V'nl'co,),lho, á uma caderneta do ORE'DI.' m lho m serve T' d tes,
g
'. '" )

TO MUTUO PREDIAL,
.

e r e
Ai AI
- Ira en

. 1
Mod.caçõ'o (I,uX1har n') tro tamente. \ \

'Z'Z da ,ifi i.. Imp. 10 (.Cez, anos.

Série 6 numero 0041 no valor de
Milhar de qualquer série no valor de
Centena no' vaiOI de
Mi;har na ordem inversa no valor' de

(

Vulcanizadora Leonelli
I

ATELIER' MODE.LO DE

MAQUINARIO
VULCANIZAÇÃO

MODERNO
Perfeição e gllf&ntia l'm: Pneus, Csmeres,

Galocha!', Cintas de Srnhoras etc ...
Sapatos, ......................................

sessã,o de 5 horas.

•• o, ••••••••••••••
" ••

IMPERIAL - ás 4 e 730 horas

(Horário àlterado devido á grande
metragem .

_ Um violento drama de averi-

tUJ'as nos mares!
lRúTA FATtDWA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 OESTADO-Jéba.do 3 de Abril de '.48
-

.. CLUBE DOZE
t

DE AGOSTO
PROGRAMA PAR'A O r/lÊS DE ABRIL:

DIA 4. DOMINGUEIRA7 COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA. 10. SÁBADO. SOIRÉE, COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 1&

DOMINGUEIRA, COM INICIO ÀS 21 HORAS.
PROGRAMA PAR'A o MÊS DE MAIO:

DIA 9. DOMINGUEIRA, COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 15. SÁBADO. SOIRÉE, COM INICIO ÀS 21 HORAS,
DOMINGUEIRA, COM INICIO, ÀS 21 00RAS. DIA 29. SÁBADO. SOIRÉE, COM JNICIO ÀS '21

EMPRESA CONSTRUTORa UNIVERsal
(4 maior Organisavãn predial do Brasil)

Continua distríbuiudo mensal

\ mente CASAS aos seus associados.

Faça a insignificante ECONOMIA

de TRINTA CENTAVOS (Cr$ 0,30)

diariamente e... V. S. poderá pos

suir o seu LAR PROPRIO.

Basta apenas, subscrever um ti-

tulo do NOVO PLANO ALAGÓAS
.

garantido pelo Decreto-lei n. 7.930.

Fotografia tirada por ocasião da entrega do. premio abaix >.

J

O.!pt'oprietário desta corüor tevel residência é o sr dr. JOSE' CANDIDO DE BORBA· (Ca16),
domiciliado à Rua Deodoro n 16, nebta Capital, contemplado no Sorteio de julho último.

Informações ; no Escr it ório ('rntreJ--Rua Felipe Schmidt (Editicio Amelia Neto)-FJorlanópolis
e nas principais praças do Estado, com os respectivos AGEJIt TES.

SÃO FRANCISCO' DO SUL para NOVA-' fURK
Informações com os A''!en te.

Flcrlanôpolis Carlos HoepckeS/A - OI - I'eleton e 1.212 ( End. teleg,
São Francieco do;Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'elelcne 6 MOOREMACK

I

�IA 23.
HORAS.

Comercial Cresciumense S. ft.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acíonistas, para a assembléia geral
ordinária desta sociedade a se realizar ás H (quatorze) horas do dia
27 (vinb� e sele) de abi-il do corrente ano, na séde da sociedade- á.
Praça Dr. Nôreu Ramos, s/r;t°, desta cidade de Cresciuma, obdecendo
a s'e;g-uintc:'

.

ORDEM DO DIA
a) Leitura, discussão e deliberação sôbre o relatórío da Dir�

toria, balanço geral, conta de Lucros e Peruas referentes ao exerci-
cio de 1947, e o parecer do Conselho Fiscal: .

b) Eleição do novo Conselho Fiscal e, respectivos suplentes:
c) Assuntos diversos.'
Cresciuma, 18 de- Março de 1948.
Jorge Fr'ydberg, Diretor Presidente.

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

Negocio de
. -

OCaSlaO
1 elevador WAvNE para automoveis

2 talhos poro 3 tonelada'J
1 maquino de lavar

-

Prateleiras, balcões etc ...

Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

.Seu processo de naturalização
ainda J1ão foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jur'idico e Adminístrat lvo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
critorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério.. da
Justiça o que necessário for á sua concessão, _bem como,. de regístro
de diploma, divórcio e novo casame�to, cerüdão de nascímento e de
casamento de qualquer parte elo Paíz,

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

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as audições da

ZYH .. 6,ft2dlo Difusora de Laguna.
970 kiloCic/os onda de 300 metros.

Laguna .- Santa Catarina __ . Brasil

EüCLYDES SCHMIDT
Míssa de 60 mês

Viúva, f'ilhos, noras, genros e nétos do saudoso Euclydes Sc,hmi�t"
convidam aos parentes e pessoas amigas para assistirem a missa que
por alma elo seu inesquecível espôso, pai, sogro e avô mandam cele
brar dia 5 á 7 horas no altar do S. Coração de Jesus na Catedral Metro
polHana.

A todos que comparecerem os seus sinceros agradecimentos.

DEMETRIO GftROfAllS
<$- Mh�sa de 70 dia

Viúva Maria da Glória C. Carof'allis, filhos, genros netos e i['

más, pr.ofundamente consternados com o. rude. golpe que, ve�m _de
sofrer com a perda de seu esLr-emQSQ· mando pai, sogro avo e trrnao,
veem por meio dêste tornar públicos os seus agcadeoimentos aos rlus
tres facultativos do Hospital Nêreu Ramos que o assistiram duran
te a enfermidade e hem assim a todos quantos por cartões, telegra
mas. flóres ou pessoalmente os confortaram nesse transe doloroso e

convidam a todos para assístirem á Missa do 7° dia que mandarão
rezar, 3a feira, ás 7,30, horas no altar do Sagrado. Coração de Jesús,
na OaLedl'al M·etropolitana.

"QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA'
PROCURE

Blfaiataria
A

Meti»
Rua Felippe Schmidt 48

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha' de transporte coletivo entre

.

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Betíro e-

Vice-Versa. -

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 - Florianópolis - Fone 1.4.31.

arage elambert
Já exacutc serviço de LAVAÇÃO e Polimento

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Point

A tende a Domicilio
Completa aparelhagem.
l'éCDlCOS competentes

RUA TIRADENTES, 22-A
Fone 1382

.�. .. . . .. . . . . . .

Desocupadas
VENDE-SE

UM NOVO PRINCIPIO NA FABLI
CAÇA0 DE CAMINHõES

Quando pensamos nas principais
características de um auto-cami
nhão, sempre o fazemos conside
rando nossas necessidades locais,
as nossas estradas, os nossos pro
blemas de transporte.' Assim é que
um tipo de caminhão que talvez
fôssse o ideal nas estradas euro

péias não poderia ser recomendado
.:2 ca.cu de madeira com um terre-· para o nosso meio.
-uo 35x25 metro•• no fim da rua O que nós pre..cisamos no Brasil,·'Tereza Cri.tina. Eatreito.
• • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••• ti!

Casa pequena
.ou quarto Ji!m COitO de famiUa.
'tiara co.al sern filhos, com pen.ao.
_procurall-e. Informaçõell. ne.ta re

.dação.

LENHA
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega
.

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Sala no centro
PRECISA-SE

"Tratar à rua Tvradeates no 5
Telefone 1393
..... ' � , .

CASA
Vende-se a rua Conselheiro

Mafra ri.o 116
·Tratar com Albino Zomer.
. . . .. ,�. .

Jacy Arêas e Senhora

participl:1m 001 seus parentes
e amigo. o nc.cimento de

seu filha

CARLuS JOSÉ
Fpoli... 11' de Março de 948

.. . . . . . . . ', . . . . .. . .

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo 'horário

A PARTIR DE 1/3/948
2S• FEIRA

.Panaír - Norte: 9,40.
:Panalr - Sul: 12,47.

!Ia . .F.EmA
Panair - Norte: 9,40.
;Fanátr .- Sul: 12,47.

s-. 'FEIRA
Panair - :Nol'te: q,5.1l.
Panair - Sul: 8,30.

6a. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
'Panalr - Sul: 12,47.

DOmNGO
Panah- - Norte: 9,40.
Panair - Sul: ·12,47.

� . ..

.. .

-----------

I ALVARO MILLElv
SILVEIRA.
ADVOGADO

M;4RI0 CLIMACO
SILVA,

�ONTA<DOR
Causa. Civel. e Comerciai•.
Contrato.. Dilltratos, etc,
Serviçoll de Contabilidade

em geral.
Caixa Po.tal. 105

Florian6polilll - S, Catarina

é de um tipo de caminhão acima de
tudo' resistente e que possa sem

empregado numa grande variedade
de usos, ora carregando materiais
de construção, ora transportando
café, algodão e outros gêneros, mas
sempre enfrentan-: .nn sucesso as

condições adversas das nossas es

tradas. Outra característica impor
tante é a capacidade para grandes
cargas, a fim de desafogar as ZOlUlS

produtoras, fazendo correr o 'fluxo
de mercadorias para os centros de
consumo. Por êste motivo, sempre
encaramos com intetêsse o, lança
mento dos novos modêlos de faini
nhões, nos EE. UU., procurando en

contrar aquêle que melhor se adap
te aos nossos problemas.
Os novos caminhões Ford 1948

podem, sem dúvida, ser consiedra
dos adequados às condições brasi
leiras. Os novos caminhões Ford

surpreenderam os círculos automo

bilísticos americanos com o novo

princípio a que chamam de "super
construção", isto é, construção com

capacidade de sobra, para trabalha
rem com mais folga e menos desgas
te, aumentando sua duração.\Como
novidade na linha de modêlos, fo
ram apresentados o." dois maiores
caminhões ·até hoje construídos pela
Ford, para pêso bruto até 9,3/4 to

neladas. Na nova linha de motores,
a nota sensacional' é o novo ·e pos
sante V-8 de 145 cavalos, com 5

velocidades; há ainda um novo mo

tor de 6 cilindros e um novo V-8

de 100 cavalos. Aí estão, certamen

te, importantes características que

parecem tem sido feitas sob medida

para as condições brasileiras 'de

transporte.

Relojoaria Progresso
GRANDE ANO PARA A CINEM:A�

TOGRAFIA BRITANICA

DA

IDA

REST-RIQõER LAVAN'l'ADAS
Londres, (B. N. S.) - O Minis-

1.1'0 cios 'I'ransportes, Mr. Barnes.
em declaração sôbre as restrições
impostas no ano passado, aos ser

viços de passageiros das estradas
de ferro, assim como serve a for
mação ele trens especiais informou
a Comissão de Transportes da Grã (
Brel anha que tais restrições podem
ser levantadas.
A comissão terá, assim, liberda

de de melhorar os serviços ferro
viários Jogo que o permita a escas

sez de material rodante.
O presidente elo Comilê Executí

vo Per roviár io, Sir Bustace Missea
dcn, já anunciou que poderão ser

organizados, em caráter regional,
trens especiais para os. locaís onde
se real.izam competições esporti
vas principalmente aos sábados,
j\o mesmo tempo foram resta

belecidos os preços mais reduzidos
para grupos de excursionistas.

.

Essas medidas se tornaram pos-:
siveis desde agofa ao êxitQ_ da
"campanha do vagon" e á f'lu idez

geral do movimento. de t.ransporte
de carga durante o inverno.

. Quando enLrar em funcionamen
lo os novos serviços ferrovi,ál'ios
de verão, a 31 de maio, o publicc
gozará de gTandes vantagens, em

c.omparação com o verão, passado,

de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL·

Faça seu pedido por carta ou telegrama e ....qgue
aómeote quando receber.

Londres, (B. N. S.) - As unida
des de produção de J. Arthur Bank
se encontram em grande atividade,
assegurando que 1947 será um

grande ano para o cinema inglês.
Jean Simmons, uma das ultimas re

velações cinematrográficas, está em.

Suva nas Ilhas Fiji, estrelando,
"Blu�n Lagcon" produzida por
Frank Launder e Sidney Gilliat.
Uma das grandes equipes de téc

nicos e atores da Organização, via
jou através dos Estados Unidos pa

ra os mares do Sul, a fim de tornar

parte na filmagem. John Mills, que

adquwiu fama iniorredoura em

"Grande Esperanças", depois de

termsnar o trabalho de "localisa

ção" para "Scott of the Antartic"
no extremo norte da Noruega, par
t'..,_ para Nairobi, na Africa do Sul,
mde filmará "Trek". Greta Gynt e

Stewart Granger estiveram recente

mente em Paris, para começar a

filmagem de "Sleeping Cal' to Ve·

nice", partindo depois Para a Itá

lia onde novas cenas foram filma
das,
Ann Todd depois de ter tomado

parte em "The Paradine Case" de

Selznick, encontrase no sul da

França, estrelando "The Passionate

,Friends", extraidó da obra de H.

G. Wells.
O filme deveria ser rodado na

Itália mas a situação financeira ita

liana levou a Rank Organization a

modificar os planos, fazendo a fil

magem no sul da França.
Na praia de Estoril, <cm Portugal,

estão sendo filmadas cenas de

"Warning to Wantons", -ao passo

que o romance histórico de some

rst Maugham "Thenand Now" será
filmado na Itália .

... � ,.�

OA CATAA'NENSl
DE TPANSPOATE$ AÉREOS LTDA

• • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. • 4

SENHORITA!
A ult ima creação em retri
geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-o
eeompenhenâo

está
a moda.

N. 16 Cr$ 250..0.0. N, 27 Cr$ 350.,00.
Suilllo rno.rco Mllo, montado·· ReJogio aui..o com pullleira de
em 6 rubi.. Mo.�radorell. de 'I· material p1a.tico. 6 rubi.,
diverlla. cores. CaIxa de ntquel ] Folheado em ouro.

N l6-A. cr$ 25000 N, 27-A cr$ 510.00
O mumo eorn vidro gro.so. lO mClamo com 15 rubilil e v;,dro

Marca Wellqo r

gro••o moderno.
Nono. relógio••ão acompanhado. do. rellp6ctivo. certificado.

,

de gQl'Qotia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO .

CUl'itiba-- Praça Tiradentell, 200 -- Paraná
...........8 � ..

a

..... . .. .
,

LASA MISCELANEA diltri�
buidora dOI Rádiol R. Coi A
Victor. Válvula. e DiICOI.
Rua Conaelbeiro Mafra

• fi: ..

Vende ..se
Um« casa de secos � molhe
dos com direito na casa para
morar situada a rua Santos
Sataiva n. 309 no Estreito.
Tratar na mesma.

Dl: fliNrlQ/jo. ��Pe'Celllt:i.
AOVOGAOO ··CONTABILlSTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FLORIANOPDLlS-S.C.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de títulos já íntegralísados ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dir-igir-se
:10 escritor central de Florianópolis - Rua Felipe Schmídt, (Edificio
Amélia Neto).

Cia. Internacional de 'Capitalização
Combinações sorteadas em 31-3-48

016
KIO
NLL
QOS

IPa
IXJ
RiO
POO

o gaha.

João Pinto, 13Inspetoria Regiooal e Escritório à Rua
Sobrado - Nesta.

Inspetorias e agencias em to�o o Estado

O PRECEITO DO DIA

UM MALEFICIO DOS SALTOS
ALTOS

O uso constante de sapatos de

salto. alto traz, como consequência,
o encurtamento progressivo do ten-

@A,VOLUNTAR<OS OA PÁTRIA N.· ea , '.·ANO'. dão de Aquiles, que liga os muscu-
,·"�"... '"·,,'''''''',..,·,,,,••''''.''_<..mo... 1 los da perna ao calcanhar. O pé tor-

Agencia·Geral para S. Ca'tarina na-se menos móvel, o� musculos
Rua Fe lipe Schmidt, 22-.Seb. vão-se enfraquecendo e pode surgir
C. Postal, 69 Tt'I. «Protetora» o "pé-chato".

FLORIANOPOLIS '. Evite a deformação dos pés, su-
• • • • • • •• •.•. ••.• •.•. •. primindo o uso dos sapatos de salto
Poro as pessoas de fino alto. - SNES.

paladar ·Café Ottc? é _ .

PASTA DENTAL
ROBINSON

3parelbos
clnematograficos. VEN�E-�E

Temall para demenstraçõe. '3pa- Uma otzma propriedade,
relho. para cinema -de 16mm por- con tendo 2 casas, garage, po
bltj.l. 35mrn portat'l••emi·porta- mar e pasto .

til e 35mm pesado (fixo) vindoll di·

I
Tratar em Rancho Queima

rétamente da fábrica. Informacõee
d L •

P'l u mRuo General Bitencourt N. 61 o na carmaCla Z ar o e

Florian6poli..
. Cambirela com Raul Sell.

•

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
WETZ.EL INDU:8TRIAL�JOINVILLE (Marco

�ü�tRIA NA
,��'t\WJ.l.l!wuot
...r.> JOINVltlE no..

reaJsl

TORNA ROUPA BRANQUISSIMA./\
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,OBS,.,ADo-tébado 3 Oe Abril ti. "48

o Corínltans Portoalegrense despediu-se desta
Capital abatende o Paula Ramos por 4 a 1

o embate pebolísLico levado a A d lt d'rman o vo a. ao gra�a o

aposl
Os melhores no conjunto gauchc

..
efeito ante-ontem no "stadium" da receber os curativos e sae Motor- foram Délcio, Cláudio, Sanguinel.tí
F. C. D., reunindo as equipes do zinho, passando Viana a atuar no Segura e Jerônimo, aparecendo
Corintians PôrLo Alegrense e do lugar deste e Godô volta a sua pri-: bem os restantes,
Paula Ramos, campeão da cidade, mitiv� ?osição, send� mais tarde ," No quadro local: Minela, hom ;
em parte convenceu a assistência substituído por Motorzinho que vol- Ohocolale e Ivan, regulares na ru

em parte não. lou a ocupar a meia direita, en-I se inicial ,e hons no final. 'I'alú
O empate verificado na tarde de quanto Viana voltou à extrema es-' Katcipis e Chinês, regularcs ; Ní

domingo último no embate entre querda. I eáci� e Mandico, esrorçados: Mérn
os mesmos esquadrões, despertou Pouco tempo ainda resta para fio' nho, enquanto jogou convenceu;
no público a ansiedade por uma nalizar o jogo. Regista-se forte' con-

.

Carioni, ForneroJIi e Benteví, esti
nova luta entre ambos, a qual te- fusão diante do arco de Cláudio e veram bem fraquinhos. Lúzaro, o

ve o .seu de_sfecho na ·t�rde de quin- o juiz, 'numa decisão duvidosa, de- ,ga.roto-revéhação, um dos prmci -.
ta-feira, nao consc!fumdo d�sper- ereta penalti contra o quadro gau- pais art i lheiros do último campeo
tar a mesma sensaçao e entusiasmo

r
cho. Ivan é encarregado de cobrar nato e o melhor extrema dírelfa da

do "match" .�t.erior. a "falta" e atira às redes, sendo cidade, ficou na "cerca", não lhe

O quadro vlsIta�te, melhor. ada�- tal tento anulado, resolvendo o JUlZ sendo permitido substituir Benteví

t�do ao futebol: nao teve muita dl-j que o médio paulaino repetisse o que apresentava falhas a todo mo

ficnldade e� firmar-se no

marca-j
"shoot", Ivan chutou e a pelota foi menta, o mesmo sucedendo

\
com

dor, co�segull1do derrotar o seu leal bater 00 travessão, entrando pela Manara que muito bem poderia
antagonista por quatro a um. Os

I
linha de fundo. substttuír Fornerolli. E porque

golos dos ganchos foram todos mar-, citadíno, o Cor int.ians despediu-se Meditrho não voltou no segundo
cados na fase inicial, quando exer- invicto desta, Capital, deixando no tempo para. continuar suhstttuín

c�ram a�soluLo do�íni.o, quer �éc-I público a mejhor ímoressão do Carioni'! 0 que faltou em .1<'01'

rnca, f'ísica ou terr-itor-ial, Na fase; A fase inicial pertenceu aos vi- nerolli, Oarioni e Benteví, poderia
:final, quando er�m. esperados ·no-I sitantes, que' foram inúmeras ve- sobrar em Manara, Medinho e Láza

vos goals dos coríntíanos, com sur-: zes ao ataque, através passes lon- 1'0.

presa verif�cou-se apenas. um . ten-; gos e curtos, sempre com ritmo c Os conjuntos jogal'am assim for-

to pró-locaIs, que nessa fase Joga-· pel'feição. O quadro local, com o, mados:
ram mais, prevalecendo o ent.u- dois meias completamente t'alhof

siasmo sôbre a técnica. I não .poude experimenlar a mais Corintians - Cláudio, Délcio e

A partida teve início precisamente leve r,cação. No periodo derradei- Sordi; Armando (Godô), Joãozinho

às 16,30 horas, com o "toss" favo- 1'0 a linha de frente eorintiana es

rável aos pauIaínos. ! teve bastante fraca, havendo visi-

Após 10 minutos inteiramente fa- veis falhas nos passes os quais, :;c

voráveis aos corintianos, Mário An- não eram atirados fora, iam ree

drade servindo-se, de um magnífi- quent.emente aos pés do ad\;el's·ário.

co passe de Segura escapou veloz- Nessa fa'se; o Paula Ramos reagiu
mente e arrematou a goaI, inaugu- valentemente, chegando a dominar
rando a contagem. I terrilol'ialmente, embora os dois
Aos 14 minutos de jogo, Jerôni- meias continua.ssem í'r:acos, o mes

mo atirou alto e quando Tatú adian- mo se dando cQm o extl'cma di1'ei-' Juiz: Antônj'o Pereira de Olivel

tou-se para fazer a defesa surgiu ta que nada pl'oduziu. Os médio,;; e l'a Neto, Couja atuação roi í'l'a.quis-

Se�ra que desviou a atenção do zagueiros firmaram-se, defendendo I si�a. •

.

goleIro sem ao menos tocar na pc- bem e coordenando sempre rial'a a I Renda: Superior a 12 'mil cru-

lota que ganhou calmamente o fll'n-, frente ze' ,

.

.

•

I
' llOS.

do das redes. I

::;�i�:�:2!;.�::!��:e��:;p::� Festival do Esperanca F. C.
um est:an�lO, causando pequena D t' d E F C\

d T t'
a secre ana o sperança '. . portivo, constante de diversas par-

confus§() frente ao ar�o e a,u' agremiação formada por detentos tidas futeholisticas entre clubes da
do qual se aproveitou 'i::iegura par a . d 't"

.

t d I b
. , I a pem enCI3na es a ua, rece e- várzea. florianopolitana, com a co-

atIrar as redes.. 1110S comunicação de que o. clube operação do diretor e func.ionários
Faltam apen�s 2 mmutos para o

pretende levar a efeito, dia 25 do daquele modelar estabelecimento
término do penodo suplementar e a ..

.

t S I corrente, um grandIOSO feshval es- de correção.
contagem sobe para qua 1'0. , e-, _

gura centrou a Mário Andrade que'C'
.

te·· d V Ideu a Jerônimo para este; compre-I' ampeona O atarlnense e e a
tamente livre, 3Itirar a goaI, assina-I' tEm sua raia oficial, na baía nhares Filho, os quais protestaram
lando o 4° goa para os seus. I F V 1\'< '" I' f' I'

.
,

4 O f
.

d d
sn,.a '. . 'L. o. 'ou. ez rea Izar, um conlra ·outl'O, em Vista de um

Com o es�ore de
. X. 01. adO I

sá.bado úll.imo, o Campeonato �s- abalrrolamento.
por encerrado o prImeIro peno o I'

.

tadual de Vela de 1947, que cons- Embora tal mCldente, a Comis'
da lu.ta.

d

.

I t
• tou de 2 provas, tendo como con-· são de, Regatas conLoü os pontos

��o� o es.cal1soCre�u �men ar
h e, correntes Iate 'Clube e Veleiros da veri,ncando-se a vitória do' Velei-

remlcIado o Jogo. anom, que a-
I

- .. ,

.

'd b t't 'd M d' h
' Iha. ros da Hha, por 37,2;, contra 35,25

Via SI o SU S I UI o por e In

OI
' '. d I t Cl b

no final da primeira fase é nova- Os resultados íoram estes: o a e u e.

mente posto em campo. ia Prova: 1° lugar: Co�andanLe OS
......ÁIimTRós"i)Ã""':";·1:ÁçÃ;·

....... iuo
Transcorrido um minuto, Cláudio Waller Wanderley e pl'Oell'O Adol- BRANCO·

faz espetacular intervenção, defen-I 1'0 Nj.�olioh da Silva do late Clube; Com a chegada. a ,Montevidéu do

dendo 'com cleg��cia e p�rí�ia Uln12� J�ao Edu:rdO Montz e �'éZ.10 \ chefe da delegação br�sileira foi

poderoso "shoot de CarIom. SIlveIra de Sousa do lale,.3. ita- resolvido o importante assunto xe-

Aos cinco miilUtos, l',fandico, bem' faeI Linhares Filho e Almir BaiXO ferente ás arbitragens dos jogos em

colocado, e completameQte livre de I do Veleiros; ltO Ademar Nunes lJi_ disputa da taça "Rio Branco" en

marcação, recebe um 'ótimo passe res eStavas Ko,tzias do Veleiros; tre uruguaios e brasileiros. Con

de Nicácio e arremessa às redes 5° Arnaldo Cúneo e Nazareno Si- forme esperavam os circulos dos

guarnecidas por Cláudio, assinalan mas do Iate; 6° Rafael Linhares e dois paises foram aceitas, recipro
do o ponto de honra dos locais. Mário Farias do Veleiros; 7° Car- camente; as indicações de Gama

PÇ>ucos minutos depois, Armando, los Chiriguini e Haroldo BaebaLo Malcher, pelo Brasil e Nobel Va

é violentamente atingido por Ni-I do Veleiros e 8° GiI'berlo PinLo de lentin, pelo Uruguai. Dessa forma

cácio, sendo obrigado a deixar o Oliveira e Luiz 'simas do late. I caberão aos citados a arbitragm da

grmaado, carregado por Délcio. .2a Prova: com os mesmos proei- primeira peleja, marcada para o

Godô é deslocado para o lugar do ros a colocação por comandantes dia quatro e da segunda, no dia

on-Imédio, entrando Viana, 'que foi foi esta: 1° lugar: Hafael Linha- ze, ao segundo, respectivamente. g�g������ �: ��:��� g�g�����Ã �: 6t���
servir na extrema esquerda. res; 2° Adernar Nunes Pires; 3e•••.••...•................. • ..... I CADERNETA N. 39.406 CADERNETA 'N� 39.404

A luta prossegue. Mário Andrade Arnoldo Cúneo; flo Rafael Linlhares VINTE ESTÁDIOS PARA SÃO' ( CADEP.NETA N. 38.572 CADERNETA N. 38.570

atira e 'Catú tenta defender mais Filho; 6° João Moritz; 6° WalLer PAULO \ CADERNETA N. 04.193 CADERNETA N. 0/1.191

falha surgindo então Segura que Wanderley; 7° Gilberto Ollvclra €. Noticia-se em São Paulo que foi tO resulLado acima é dos 5 (cinco) primeiros pl"êmios da LOTERL"-

facil�11,ll1te faz balanças as redes. O 80 Carlos Chiriguini. encaminhado á Câmara Municipal, FEDERAL, da úlLima ·exlração realizada no dia 31 de março p. p.

tendo Ioi legítimo, mas o árbitro Nessa prova verificoU-Ae um pe- um projeto de lei que manda cons-\ AVI�O:.-:- 9 próximo s.orteio realizar-se-á no dia 28 do corrcnte.
, ,

.

.
I Flonanopohs, 1 de a,bnl de 1948.

anul() .1-0 C'rradamenle, alegande queno jncidente entre os Coman- truir 20 estádios nos baIrros da-j Visto: Dante C. Neivo, Inspetor auxiliar dos Clubes de Sorleios.

ímp('>..Jimento cio neia esquerda. les \Valter \Vanderley o Bafael Li-, quela Capital. Pl'oprielários: J. Moreira N Cia.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

e :Sa.nguinetti; Jerônimo, Motorzi·

nho (Viana), Mário Andrade, Se

gma e Godô (Viana).

Paula Ramos - 'l'atú, KatciIlis e

Chinês; I\tinéla, Chocolate e tvan;
Benteví, Carioni (1\1f'.(;linho e nova

mente Cal'ioni), NícMio, 1<'ol'nerol

li e Mandico.

IHenrique Lage X C. A. R. Olímpico
Segu irá 'boje rumo á Lauro bola a ser batisada nesta peleja.

Müller, a equipe principal do do c"
.

A, delega.ção do C. A. H. Oí ímpí

A. R. Olímpico, que medirá rorças co seguirá assim organ izuda : Prc

com a 'equipe do Henrique Lage B'.' sídente da cmbaixarJa; Joüo Flô

C., daquela localidade. I .res:
.

Secretário, ;\llàrio 'I'avares ;

A delegação do C. A. R. Olímpico Tesoureiro, Arlindo Homalino da
�

pal'tl.·rá
de

.su.a
séde social á.s 15 110� I Silva; Jos'adol'es: Hélio, Guál'á

ras de hoje, Nesta peleja sera Edi, Ivani ,sadi, Funca, Môa, 8i

disputada ll.l)la Laça gantitmente mas, Boy, GenLiI, Américo, AIVIIDs
oí'oreoída pelo digníssimo P],C�I- 'I'exaira. Massagista: Hélio �Marce-
dente do Paula Ramos E. C., SI� lino. Condução: Limousines espe
Irajá Gomide, denominada "Pauta cíais.
Ramos E. G. ", em homenagem ao

campeão da cidade.
'

FO.i este clube homenageadn
lo sr, Antônio Salum que com

espírito espor-tivo, oí'ereccu uma honra.

Seguirá nesta emba lxada o re

pc- dator esportivo de "O Estado" sr,

seu Pedro Paulo Machado convidado de

ENTRillGUE A,o,S CO}UN'l'IANO::) EM Gll.EVE OS AREl'fltOS, AR

A TAÇA "GOV:mR,NO DO ]!;S'l'AD{Y G:illN'DlNO!-; DLI\...l\1'[\j]; DA PR.KJ;'j!;-
'I'errninado o jogo enLre {'orm· R:mNCIA P,ELOS JUl�J!jS

tíans e Paula Ramos, vencido pelo INGiLESES

primeiro por /1 x 1, por íntermé- 'Buenos Aires, ? .(U. P.) - Na

dia elo Comandante Alvaro Pereira ocasião de anunciar-se o contrato,

da Cabo roi entregue á detegaçâc dos árbitros inglese" 0, presidente

do clube gaúcho a rica Laça "00- da Federação Argentina de Fute

vêrno do Estado", oferecida pele boi, sr. Oscar Nicolini, adiantou

primeiro mandatário do j�slado que os juizes argentinos não se.

dr. Aderbal R. ela Sílva. riam afastados de suas funções e

que a· sua entidade consideraria a

F.3PANCADO E MORTO PELA situação dos mesmos.

"TORCIDA" Os árbitros britânicos tiveram

Rio, 3.1 (V. A.) - O jogador ama- oportunidade de dirigir prélíos

dor de u/na equipe suburbana foi nesta capital e domingo próximc

espancado e morto pelos especta- os jogos pela "Copa Br-itânia" esta

dores no décorrer da disputa reali- rão sob suas ordens e quanto aos:

zada ontem entre dois times dos I juizes locais, a entidade de rutenor

bairros mais pobres da cidade. Sal: I ainda não se pronunciou. Em vis- •

vador Ali Naredo, jogador de uma ta disto,� ·reuniram-se os arbitro&

das equipes, foi acusado de "foul" .a.rgentinos para resolverem a ali-

e os espectadores invadiram o gra- lude que deverão assumir na de

mado. Na confusão, Ali Naredo foi I í'esa de seus interêsses.

derrubado. e recebeu uma violentai Depois de prolongada delibera

pancada na cabeça ..Ao ser conduzi-. ção, foi resolvido que eles não apt

do ao hospital, verificou-se que es-I tariam 'nenhum jogo oficial Ol:.!!

tava com ° crâ:neo fraturado. Pou- amistoso até ·que a Federação Ar'

co depois, o infeliz falecia. A poli- gentina resolva a, sua situação..

cia está á procura dos autores do

crime. Parabens!
· ..••••..••:.. ••.•••••••.... Muitas félicidades pe.lo nascimen.w
J05]<: lUB:Ell:RO DELX;OU () PAULA to de seu filhinho!

HAMOS Mas, não esqueça, que o melhor
A,l'im de tralar de seus mt.el'es- presente para o seu "PIMPOLHO"':

ses particulares, soliciLou d.emis- é uma caderneta do CRJl:DlTO;
são cIo cargo de I.pcnico do Paula I MUTUO PREDIAL.
Hamo" E. e., o sr. José Hibell'o

,...... .. •.
. _ ..•.•

(Bagé). I O TESOURO
Propala-se q�le o .s�". FI'unr..1PCO Da instruf}âo está ao. alcanM

Prazeres voltara a dU'lgn' o.

con-,
de .todos. Dá esse tesouro ao teu

· ,
_. 81lIugO analfabeto., levando-o a um'

JunLo Campeao da Cidade. curso de alfabetização no. Gru�
· . . . . . ..

. . . . . .

. . ,Escolar Sã{} Jo.sé. na Esco.la Indu&-
O CORINTIANS JOGARÁ TAMBÉM trial de FloriaJlóPo.lis ou na Cate-

EMb CURITII�A d t.
I ���� ��:�����i.t�n�: _ �.

Ao que sou emas, a em as em-

'I
'

pOJ':das que realizar.a �m Joinville Vende-se
(' Sao Paulo, o CormtIans Porto

I '. •

Alcgrense efetuará também uJUal Um barco. Ver e trl:'t&r na:

excursão a Curitiba, onde tará três. firma Reioi8ch S/A,
exibi.ções, frente as Coritiba, Fer-,

Rua João Pinto. 44

roviária e Atlético Parananense. ••• •••. •• ••• • •• , ..••••••••.•••••. _

- PASTA DENTAL
· . LEôNIDAS 'E LEBETINHA VÃO ROBINSON
TENTAR A SORTE EM CURITIBA, .. ; .

Apurou a nossa reportagem que

os atacantes Lebetinha ,e Leônidas,
defensores do Caravana do Ar,
brevemente seguirão para Curitiba,
onde pretendem ingressar num

clube local. como profissionais.

NÃO ESQ U E ç A!
A Tin�uraria Cruzeiro dispõe age.

ra dos melhores profissionais da.
cidade para lavar. passar e tingíJr
pelo sistema suiço.
R. Tiradentes 44 - Fone l02Z.

w-.- _.;..- .J"_-_..-..•..,. _.•.•-_._._-_-.-.-.. ._ -_-.-, _-.- -.:t'.

Crédito Muluo Predial •

O maio.r e o mai1i ácreàitado (lIube de sort.eios do Estado
PIROPRIETARIOS - J. MOREIRA-"'& erA.

Rua Visconde de Ouro Preto n. 13 - Caixa Postal 5 - 1324.

End. Teleg. - CRETOMUTUO -' FlorianóÚolis - Sta. Catarina.

Resultado do 11° SOl �eio ",PLANO B" realizado no dia 31 de março.
CADEiRNErfA - N. 14.208-

Prêmio maior em .11ercadorias no valor de Cr$ 5.000.00.
.

�'�------�------�-

Aproximaçõ,es superior·es em. mel'- Aproximações· inferiores em mer--

caelorias no valor de Cr$ 650,00, I ,cadorias no valor de Cr$ 250,oo�
ca.da uma I cada uma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P ESTADO- sàbado 3 de Abrn fi. 1948 7

·Cadastro
.

Social do �'O Estado» •••�•••••••••••••••••••••-••••••••••••

=5������= ,i, Credito I too Predial·�·
& �

� _ " Qd ." •••••••••••. D 1> ..

,__

'. .' • A tro.di,.ao de seriedade .em Clube de Sort .. i�s, de m!!r,ca<iorl'a& agora có'm •
,

.:'� c:r " •••• ,..........

•
':I

novos planos aclcptodos
.

cf Jo""gislaçoo em viga:&' •
� fa) _ � 9 •••• � ••••.•••••••••••••••••

�

•••••••••••••••• :••1. •
.., ,. .
'� ow C&'rIct «> •••• , •••••••••• • • -. • .�._;fI -E3- -e::t

" Distribue (20% em' premlos e
• •

: ,Atualmente 1 de Cr$ 5.000.00. 5 de Cr$ 650,00 6 :
: 5 de Cr$, 250,00 :
• •
.. O· valor dos p remíos aumenta de .acordo com •
• o cresctmento da arrecadaçâ c •
· ,

.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e &lo Pai (mie) .:.. •••• I!I ••••••••• �_ � •••••••-�.'.

f�. OI .'fI ., tI' .. 4I. e.._a,. ••••••••••• to ••• 4I _ •• 0 •••••••.••
•

••

-. "" It � ,. ••••••••••••
,•••••

•

a.rad�· tamb6m, • goDItIha .. llOtleIu ....,
�...tc» e 0«Wu. ih ...._ GIl .. ",_De••ml....

Curao de Guarda-Livros em, sua casa
Feito em 12 mezea; Escreva a C. Postal 3717 -. S. Paulo.

pedindo informações
.

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

Dr: Polydoro S. Thiago
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - ·DlSTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

.

PARTO
.

Doenças dos orgãos internos, espe ..

cialrnente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
JJEUROTERAPIA - ELECTRa
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
A"'nde chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite,

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

Reeidência: Avenida Trompowski, 62.

Fone.761)

Dr. Savas Lacerda
Médico.cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de, lentes de contato.

.

Reiniciou sua clinica
Consultório: 'Felipe Schrdidt, 8

Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clínico e õperador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14. ás

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

Dr. Mário Wendhauseu
tlínica médica de adultos e crianças

.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta
-

das 4 ás 6· horas

Residência: Felipe Schmidt n. 38.
Telef. 812

--------- -----�

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
_ Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete- de Setembro
- EdiJ;ício·1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8\4

I

Dr. Roldão Consoni.
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLJl:STIAS 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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos' delgado e grosso, tirai
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocelé,' hidra
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

Residência: Rua Esteves Junior, 170;

_______T_el���.M._7_64 __

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

do Brasil) .

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

-

Federal
Ex-interno _�c1( Hospital Psiquiá
trico e Mauicôrnío Jucliciário

da Capital. Federal
Ex-irrterrio da Sant-a Casa de Mi
sericórdia do Rio .de Janeiro
CLíNICA MÉDICA ....., DOENÇAS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3. .

ResidênCia: Rua Alvaro de Car
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.'
Resjdêncía - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clíniéa exclusivamente de crianças

. Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

- - ---- -"

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

.

Doenças dos intestinos, réto, anus c

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor' 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 44

'LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chepeo- .

Profissional competente - Serviço rapido e gauntido.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 tenda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros' mensais. \

Informações nesta redação: I

FARMACIA, ESPERANÇA
do :rarma�.tleo :K1LO LAU8

HoJe .• aJUB1l1 Nri • na a-referIà
. Urecu uel.,ilaU e ..r..etru - U.a.e)tÜiU - Puta-

aarl.. - � •• ,eI'NC....
-

I
Cara� • exata ....rdada .. lree.Uú.... _iii...

>Casas Pré-Fabrica as
. Desde CR$

_ 300,00 a CR$
metro quàdrado

/

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch SI - Rua JOã8 Pinto, 4 4
Teleqr-arna REI' BSGM Fiorlan õuous

/

c

o "COlégio Barriga.•Verde"

I
Se ricos quereis ficar

está construido o seu majesto- De modo faeil elegeI
so prédio e necessita de SUB Fazei hoje uma inscrição
valiosa cotaboração.. No Credito Mutuo Predial

\

(.lEIAM. A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

a . mais moderna, creaçãl em
refrigerante é o

,-

KNOT.
Em; garrafas grandes
�(xperimente·D. . r �elicioSD

f'abricanta e distribuidores' das afamada. een
fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gl'an.i.
d••prtime�to d. oogemiral.. risoado., brlnl
bone • bOl'otos, a-lgodõe., Jmol'Lo. e ayiam.ntol
para alfaiat... ·que .ecebe diretamente da.

8·nra, Com.l'd�fih9 do tntot'io. no ••ntido d. Ih. (alEerem 'Jm.

Flo!'toIl6DoU.ô .... FILIAIS em Blu('t!enou • Lajes.
aham�.Q atl1llDgao d".'I

vietto o.nto. d. �!GtU(H.m IIIUOI eomfl'Ql2l MATRIZ ..m
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NOVAS PERSPECTIVAS PARA A TRITICULTURA CATARINENSE: INSTALADA NA SECRETARIA DA \1AÇÃO, OBRAS:

PúBUCAS E AGRICULTURA, A COMISSÃO' MIXTA DO TRIGO DE SANTA CA 7ARJNA, ,SOB A PRESIDÊNCIA DO TI.,
TULAR DAQUELA PASTA

Des$ Guilherme AbrJI Pela economia Juventude Espirita,
Aniversaria-se, nesta ..data, f!

I d Fio I" o' 'P011� t;!
exmo. sr. des. G�ilherme l�bl':l: popu ar e, r an a i\
presidente dt? Trrb_unal Regl?�l,�l _ A Comissão Estadual de Pre- No próximo domingo, às H 11$•.
Eleitoral e vI.ce-presldente do IlI-

ços, encaminhou á Delagucia dI' reunir-se-ão os componentes des-·
bunal .de Justiça .do �slado. '" Ordem Política e Social por inter- ta Associação de moços esp íritas.,
MagIstrado. cuja, Ir:ttel?r�dad,- P

médio da Secretária da Segurança em uma sessão para estudo ...- da.'
cujos c�nheClmentos Jnnd.ICo� ]:<)�J. Pública, a autuação nO 4, feita pe- Doutrina Crí':3til à 'luz do Espir itis
ram e Ilustram o poder judioiá rio lo Fiscal ela já cilada' Comissão, mo.
e lhe marcam o nome entre os contra Alcebiades Cosla, sstabele- Para esta sessão, o Departarnen-
grandes juizes brasileiros, s. excia. ciclo com açougue á rua, Cr ispim to ele Reuniões da J. E. F. orgnui->
lerá ao auspicioso 'evento, as ho-

Mira, 71, por estar vendendo carne 7.0U um 'programa atraente, apre
rnenagens de respeito e ad- verde ele 1a qualidade, sem Ô3St), I.' sentando-se palestras, etc" tudo de'
míracão da nossa terra, atravcz fígado, a dez cruzeiros o quilo acordo com as últimas dir eLris ,J5-'
das'

.,

manifestações ele quantos ;1
(Cr$. 10,00), contrariando a tabela traçarias.

interpretam em todos os seus SC'-
que marca o preço da ref'er-ida qua - Convidam-se todos os íntercssa->:

tores, lidade de carne em nove cruzeiros elos para essa l',eunião a ser r-ealíza->
Associaurlo-nos e essas damostra- (CrS. 9,00), e. fígado em sete cru- da na séde elo C. E. "Fé ,e Caridade.,

ções ele apreço c de ,esti.mta, dleva- zeíros rc-s. 7,00). sita à rua Fernando Machado.
mos até o eminente magrs ra o as

nossas sinceras felicitações,

fez anos ontem
o padre Antônio
Rio, 2 (A. N.) - O padre Anlo-

4 denúncia contra o ��o �;�����a�in��'m�t�\�OS�oreároâ�
anos d,e Idade. .

governador paulista AlUa. ti. D. conVida
São Paul�, 2 (�..N., - O dePIJ� sr. Tte. Cel. João P. Gay, Che[il

tado An!,omo Fe.hcla_no estev" n da 16a Circunscricão ele Recruta-
A.s_s�mblela J:egIslatIva, em rel�- menLo 'ped,e-nos a· divulgação do
mao. com v�rlOs eleputad?s OpO�I- seguinte:
�lOmstas. A?Ia!lta-se que amda .. '�ta "O Cbefe da 16� C. R.' convida
semana, se�a dIvulgado o maml ('sto o l'eservisla ARTUR MANOEL
da denunCIa contra o governado]' MONTEIRO filho de Manoel Lau
Ademar de Barros. rinelo MOI�teiro, pertencente fi

eJ.asse de 19Z0i> de/Ste l\hàüt2i� io,
,fi compal'ecel' com a passiveI bre
yidade nesLa C. R., afim de ti'atui'
de aS.5Un to de seu interesse,"

3 de abril ce 1948

MINHA CRONICA
VAPE

As cidades, como todos os organismos vivos, por isso que são aglo
-:neradod de organismos vivos, cumprem o cíclo de todo o ser vivo.
',1:1es nascem, crescem, se desenvolvem e... morrem. A moi-te de uma

".11darle, porém, é" felizmente, coisa /hem rara e difícil de se dar.
Morre uma cidade por 1l!TI' caLaclisma ela Natureza, um terremoto, Retreta no Jardl"m�l" exemplo, que a dcst rúa completamente, como aconteceu a Herou!a

�. e Pompéia, ou por lima hecatombe geral, como se deu com a aldeia
(le .:'ídice, na 'I'checoslovaquia, cujos hamtantes foram Lodos sacrifica- OI$lveira B�lodos pelos alemães, ou quan.Io a história cone uma densa cortina sôbre '('

a sua existência, para iniciar novo ciclo da civilização, como no caso A excelente banda de música da

<ias cidades da Babi lúnia e ela Caldeia, Contudo, êsses não são ratos Fôrça Militat- realizará, amauhá,
oorr íquen-os, que ocurrcrn a cada dia, Não é sempre que morre urna das 19 ás 21 horas, no jardim Oli

cidade. POI' isso, pode-se dizer que as cidades nascem, crescem, se de- veira Belo urna 1',elI'eta cujo pro

senvolvem e ... vivem. I grama, composto 'ele músicas fie

O crescimento das cidades, como o dos indivíduos, c, porlanto, autôres catarínenses, será o seguin
sua condição de vida e prosperidade, é assinalado por conquistas pM'� te:
eiais e per iod icas de anto-supcrução. O crescimento é uma marcha. No 1 a parte: CeI. Lopes Vieira, elo

indivíduo, é uma marcha rumo á. maturidade física e mental. Nas ci- brado, por Felipe Rosa. Nin i, schot ..

dades, é uma marcha tendente á sua maior expansão, no terreno mate- tisch, por Alvaro Sousa. Os cuce

ríal e elo espírf to. E i anto maiur uma cidade quanto maiores e mais Leiros, batuque por Procopío Warg
largas são as' oportuníuart-s que o rerece aos seus habitantes 'de enrí- ner. Pcceguieros em flor, valsa,
cuecer e ampliar o seu padrão -Ie. vida espiritual o econômico. Existe por Irene G. D�(jlüno. Garotas da

até um �ingulaJ' paralelisino enLre a GXPallsão de uma cidade e o iD- Ilha, marcha, por Vicente LalToi

dice de cultura de seu povo, A. mentalida{le coletiva é um proelut.o do de. Procurando csqnec,er, samba,
que a cidade pode dar em elll'iquccimenlo dos �)focessos e formas de paI' J. Onofre da Cunha. Pela ma-

•
'Vida maLpl.'Íal e espiritual. nhã, ma;,:uroa, po!' Peqro Pc1vií,o.

Flor'ianópolis é uma cidade em Cl'escimento. Últimamente, êste Não. há nada como um dia apris
rílmo dr' marcha vem, notadame!lte. �e acelerando. Na esf,(\ea pública ou tro, samba, pm' Hugo Fr,eyl�,;I:"
comO na Pl'ivada, observam-se inicial ivas tendentes a favorecer a ex- ben. Cap. Carpes, dobrado, por Ge

IJansão ciladina. Aplainam-se morros, rasgam-se ruas, consLróem-::;c raldo Martins.

casas cani. sen lido m'ais estélico e tudo istc vai, indiretamente,. cCI:.Ltri- 2a parte.: Dr. nf'�'cílio Luz, do

buiI' para a cultura do povo. Uma cidade feia e Ll'iõLc c;;mbém fa" tris- brado, por, Ernesto Rang'el. Sau

jes os seus habitanles, assim como uma quo se eng'alana no aspéto fes- dad-es de Nezi, valsa, por .Jorge
tívo de suas residências graciosas e dos seus logradouros joviais, fa? Francisco de Souza. F,avela Cata

ig'lwlmenLe joviais aos que nela yiyem. rin."nse, samba, por Oscar' Viflil':1,

As diversões de uma cidade, os lugares de atração do público sãO Conf'Ürto de uma lágrima, fox-.s.!ow

também um aSlJéLo importante de sua vida e da vida dos seus habitan' por, Hugo Freyesleben. Abandom

,tes. A multiplicaçi'í.o dessas di.versões e o seu requintamento são san. do pela onda, valsa, por, Herminio
gue novo na vi,da da cidade. .

Jacques. Só de beiço, maxixe, no]'
Agora, Florianópolis j;í tem um caf'é chiqu'e, com ambiente ele. Ves'paziano Souza. CeI. Marinho,

gante (' refinado a atrair a nossa ,sociedade. A iniciativa merece lÓll- dobl'aelo, por, J. Onofre ela Cunha.

vores, Que se multiplique. O meio comporta mais de um no mesmo ní-

vel do Llue acaba de se inaugurar.
'

E um no\'o cinc'ma? Como seria bem acolhido pela nossa socielade
€laganle. Não se do"povoariam os atuais, porque (l público cre'sce jun-
tamenle com ,a cidade.

.

Não cabe dúvida de que iniciativas Que visem o ernbelezamenLo
desta ilha, gozarão elo !'avor públiCO e não sofre.rão o risco de fracassar
t}' arrastar na qnécta aqueles que ai' ll3vantaram.

Comissão Mixta,
Càtarina

Instalada
Trigo

PROMOVIDA pela Secretaria da Viação,

doa

em Santá
produção; Assistência financeira; Trans

porte, comércio e industrialização.
As atividades da Comissão Mixta do

Trigo, orientadas, pelo Titular da Via

ção e Agricultura, se processarão dentro

das suas altas finalidades e convergi
rão no rumo de se conseguir para San

ta Catarina, um lugar de destaque e de

renome entre os Estados triticultores da

federação.

Hoje, no passado
HOJE, NO PASSADO

A data de hoJe r.ecorda-nos quo:
- ,em 1.818, deu-se a tomada de

Sã'Ü Carlos, (R. G. do Sul), pelo (iG
neral Chag&s Santos, l'e,nedendo-sl�
323 oficiais e solelaelos corrient.i-

Obras Públicas e Agricultura, realizou

se no dia l0 do corrente luma reunião

a que compareceram, além do Titular

da Pasta da Agricultura, os senhores

drs. Afonso M. Cardoso da Veiga, Apo
lônio' Eouret, Lauro Fortes Eustamante,
'rasso de Miranda, Jacques Pierre Ero-

cá, Germano G. de A. Faria, Artur Eu

chele, e Alcides Abreu, funcionários fe'-
derais e estaduais, relacionados todos A iniciativa da Secreta,ria da Agricul- nos;
com a momentosa questão do Trigo. tura de Santa Catarina, e a maneira co-

- em 1823, a Esquadra B!'asi-
A finalidade da 'reunião foi, como dis- mo a receberam os técnicos federais e ,jeil'a, s!Üb O COll1anelo de Lord Co

se o senhor Secretário da Viação, esta- estaduais' são daquelas características ckl'one, parte cio Rio com, destino
belecer e·instalar a Comissão Mixta de que de antemão garantem o êxito. A á Bahia, duranto a gu,erra da fade-,
Trigo de Santa Catarina. Em tôrno do Comissão Mixta do Trigo, realizando Ll pendencia;
assunto, Sua Excelência aduziu razões programa que já lhe foi traçado, efeti-

- em 1832, no Rio d,e JaneirD,
que lhe determinaram a iniciativa, sa- vará em nosso Estado os principios sa- estal:a uma, sedição, orientada gelo
lientando q'ue a constituição da Comis- dios do bem coletivo em cuja consecu partIdo ",exaltaelo ", 00111 o :firo de
são, por sôbre. ser uma das Recomenda- ção se empenha nosso govêrno. depor a Regência, :dissolver as Cá-
!:ões da Comissão Técnica do Trigo, rp- maras e c'onvocar a Constituinte.
centemente reunida, em segunda sessão cUjo, mov�m,ento foi chefiado pe).Ó
na Capital da República, representava

C
Major, Mlguel de Fri'as e Vas-

também o ponto de vista da S. V. O. p, ongelamento de concelos. o Corpo de Permanentes
A., para a consecução de resultados •• (P?lici:a) s'Üb o, comando dH i'vIa.ior'
,compensadores no setor da produção do

,preços I:mz Alv,e.s e. �llva (Caxias) apri-
. Trigo. Após estas e outras explanações, SIOl1a os SedICIOSOS, Caxias SLJr..
a 7espeito do assunto, foi dada como pr.eende O Major Fri'as ,em casa do
constituida e instalada a Comissão Mix- R; 2'A N) . _

Desembargador N.abuco e não o
ta de Trigo de Santa Catarina d C

O,
• :.' ,

- Em rellluao prende; •
A distribuição dos trabalhos' se fará, v!� 3�rIssao de Prects, o Dr, pur:- .

- em 1840, foi aJ1�lliciada ii p:wi
.entre os componentes da Comissão, a- (C�ÇãO ���nds agresen OU uma Indl- fl?ação do Piauí, pela ordem .ja
través dos segUintes setores: Experl-

f
<lo t tan dO cor;gelar O prpço DIa, do Coronel J. F. de Morrits

:mentação; Culturas fiscalizadas' Fo ,,' ,ranspotrde e generos aJl m eu- Cid;
,

-

"ICIOS em o o o pai E
.

d'lJlentos em geral; Assistência cooperati- cão "'oi aprovada
s. ,ssa.1I1 l(a-

- em 1866, conti.nua o ataque
lista; Padronização; Armazenagem e

..
J em pl'lmelra l 15: ao Forte ele Itapirú, que é bombar-S1- 'cussão e na próxima re'lnia-o 'er" I d d .

}agem; Defesa Sanitária; Estatística' d
c l'i« eu. o com lllsistencia.a apreciada deJ'initivamente. And?'é Nilo Tadasco.

•

COITRA 'CasPA, I
QUEDA DOS CA. 1,'BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
:nON1GO <'''PILA:!'

�o�l�:��âAÓA'

ARNOLDO SUARE:t CUl'Ilí)()
Clinica Odontoloaía

NOTUR:'iA '

Das 18 ás 22 horas, com bors
marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua A rctpreste Paiva i"

o (squartelador
dp, Irene Fre,ttas
Rio, 2 (A. N.) - Será julgarirr

hoje Antonio Soares Bento, o es

quartcjador de Ir in e Sid Freitas,
crime que emocionou em sua '�P;)
(la a crónica carioca, Recorda-se
que sua companheira Maria de'
Lourdes foi condenada a doze unos

d« prisão, enquanto Soares ainda
não foi' jnlgado por não ter u seu'

advogado comparecido duas vezes

ao jurf ,

Mais um excelente, número do
"Ex-Combatente", publicação, da
Secreta,ria Geral da Associação tios

Ex-Combatentes, secção de S,mL3
Catarina, nos foi gentilmente en

viado. Traz interessantíssimo I ex

to, versando assunto d,!'), interêsso
dos que, em sólo europeu, .'\�

bateram pela liberdade do mundo
e pela dignidade da PáLl'la,
Somos gratos á sua visita, que

folgamos em r,egistro eonl a n03S<1

80lidari€dade á sua justa causa,

Dos 630 «rede-:
444ram»

,

Rio, 2 (A. N,) - Dos 630 c'1ndi
aalos inscritos na Escola Naci.)Il;l.1
de Engenharia passaeam apdnas
186. Somenl.e na prova ele geum'�
tria foram eliminados 11o, 801.)[',1-'
ram ainela 200 vagas, mas o (�\)]1-
selho Técnico ela Escola reso,Vlm
não fazer segunelo exame.

Qvem perdeu?
Quem perdeu um molho·

de chaves, prêso a uma cor

rente, póde procurá-lo no

Cartório do tabelião Brito,
onde foi encontrado ontem.

Comité de imprensa
nH Câmara
Rio, 2 (A. N,) - Foi eleito o'

novo comité de imprensa da Ca
mara dbs Deputãdos, s.enelp reelei
tos os jornalistas Vítor elo Espírit.a
Santo, Francisco Paui'a José e Tito
Carvalho, êsLe

.

último da "Asa-
1Jress.

"

ParJiCipàção
Heitor Bíttencourt e senhora, par

ticipam ás pessoas de suas relações",
o nascimento de sua filha, MariaL
Helena, ocorrido dia 30, na Materc"
nidade de Florianópolis,
Fpolis, 31, de Março de 1948

CI. CATARINENSl

OE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

.._ .. ..._,�- ........-...-

O planejamento
interpartidário
Rio, 2 (A, ·N.) - A Comissão ,Ie

planejamento int,e.rplUl'tidário tei'
minou o exame elo plano SALTE, Convoco os srs, diretores do Con�'
enviando as conclusões aÜ's lideres selho Superior e Diretoria para se'

dos respectivos partidos. Depois de reunirem em sess,ãQ, no dia 5 do.
apro\'adas p,elo.s partielos, .sCl·ão eu-

ms de abril, á� 19 horas, na Sé9e'"
,caminhadas ao Presidente da He-

publica, 'que após enviará ao Social, afim de resolver assuntos de'

Congresso o plano, acomplanlwrJo im:portaucia. para vida d'esta onti-
de uma mensagem.

Idade.Acredita-se que. na pró::<il11� Sl'- Em 31 de Março de 1948
mana o plano SALTE s,eJa dIvul- '

" .'

gaelo 1)8'la imprensa. Al3térOlde Arantes" PresIdente•.

AÉRO CLUBE DE SANTA

, CATARINA.

FRECHANDO ••••

Algumas citações:,
Do Diá?'io da Tal'(le, de 3i de março último: "Não há,

quem não reclame contra o péssimo serviço telefônico de que
dispomos". _

,Do (J Esto:do, de ontem, 2 de a,bl'il: "O""Diário" alttditt,
<mte-o,ntem, ao contrato dott serviços telefônicos do Estado. A

recla,mação daquele jornal é também nossa. Devemos, pois, '

es{rudar um meio de rescindir êsse malsinado' contrato",.
Do Diáâo, de onLem: ia - "O "O Estado", de hoje, vem'

defendendo o serviço telefônico da capital" (I? 1.)
2a - "O Esladõ" Ve1n defendendo hoje a Companhia Te

lefônir.fl. manifestando-se àssim à favor do' péssinw serviço.'
qve ll.Ouf1'uP () infeliz povo desta terra,. (J'?!)

DeDoj,,,, dessas citacões. puras e cristalinas, uma pitada'
de lógica: O Diário reclamou contra os serviços telefônicos ..

,

Nós endossamos a reclamação. Fizemo-la nossa I Se apOIar a

,reelamaç'ão do DiáT'io é defender um êontrato por nós tachado'
de matsinado então aos inteligentíssimos redatores daque.le'
jornal assister'n Lodas as razões da própria Razão! �

.

Que fazer eliante disso? Acus'á-los' de mentIrosos? Não r

Nunca elos nUl1cas, ou mellbor, para crocitarmos, como ê�e's,
·em inglês'e a. Edgar Allan '?c": Neve?'. NeveI' ''lIt0re. Temos a

piedosa obrigação de comp een,der' que êles não COmpreende
ram, Devemos por isso, inve.1á-. lS, que dêles é o remo dos

oéus, ex-vi da Bíblia, naquela crif Lia,iissimá. promessa. com;
que o me�g'o Nazareno remia, in li'i tine, os pol?res d'espÍl'lto.

Guilhel'me Tal.,
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