
�ão é ob�a de consciências democráticas, sem dúvida, o propósito
ce, errar, em tor,no das altas admini�traçces do país, ambiente de pessr
rUJs,�o, Essa atitude, certamente, nao se coadunaria com as convicções
pohtJcas dos que, sincenarnente, desejam vêr consolidados na sua ínte
gl'al aplicação à vida nacional os princípios de liberdade e de mútuo res
DelLa a �odos o? tlire�tos sociais, civís e políticos. Êsse ideal, cujas con
cretIzaçoes se imporram, dolorosamente, ao mundo através da última.
guerra contra os totalitarismos, não póde deixar de presidir ainda e

sempre, às reconstruções nacionais, em meio mesmo das maiores víeis
sit.udes por que passa a humanidade, tão profundamente abalada pela.
recente tragédia.

DE Â.RRUDA RA.JIOS
,.

Ora, o Br��il, _não obstante as .críses políticas e econômicas que o
tem atingido, ja.nais perdeu o sentido de sua trajotória ,histórica den
tro das mais elevadas concepções do destino da terra e do seu'povo.
Hestabelecídas as garantias constilucionais, após a transição de um

H. 10.226 regime oentralizador, contingência porvereturn emergente das índecí

sõ�s .

do panorama s.ocial e político dp mundo, a Naçãe Brasileira, sob
a égide do seu Presidente e sob a segurança de tôdas as suas institui
coes jurfdicas, vem obedecendo ao traçado de sua recuperação política
sendo condyz!do por mãos f'ir-mes e inspirado pelos .nobres E:'stfmulo;
rre um patr iotísmo sadio e de uma invulnerável' confiança na eficiência
das normas democráticas,

J!;quivocam-se, portanto, os que, por detrás das nuvens transitõ
Tl�S levantadas por inter êsses e ambições de certos grupos, ainda de

sajustados no quadro de valores da nova organização política do país,
encarem com apreensões o panorama brasileiro, na verdade mais defi
nido do que nunca; a despeito das crises naturais em que se agitam
nações c continentes, em horas como a que universalmente atravessa
mos. A mensagem apresentada ao Poder Legislativo, a 15 do mês p. P,;.
pelo general Eurico Gaspar Dulra, Presidente da. República, é, a tal
respeito, nm documento de incülüestável interêsse; que merece a aten
ção de lodos os Brasileiros. O honrado Chefe do Poder Executivo da
Ilenública, sem dissimular as grandes dificuldades que o Govêrno tem
deft-ontado e continuará defronLando com energia igual à necessária
nara superá-las com dignidade e 'espírito público, acentua os .trncos

• Uni forasteiro, ontem, lendo 'luma realidade bastante contortadora, sobretudo sí nos detivermos na
• *

o Jornal da U. D. N. demo- sorna de serenidade, de perseveranea e de renúncia pessoal que se hão

l'OU-5e estr-anhamente na aprecia- tornado imprescindíveis às vitórias alcançadas sóbre os problemas em

ção
_ de, um suello sóbr e a ínaugu- evidência nos vários selares da alta arirnini stração.

raçao ao Centro de Puericultura Cada capítulo da mensagem presidencial encerra uma límpida ex-

"Aderbal Ramos da Silva", na Pa- nosicão das atividades do Govêrno, de par com as mais vivas e palpitan-
1hoça.. íes sugestões 11 cêrca do que há por fazer, - e que se fará, tempo-

. Leu-o e releu-o vagarosamente, adiante.
examinando e re-examinando pa- Saliente-se, porém, desde logo, um dos âmbitos de maior relevân-
lavra por palavra, medindo concei- cia na oollmação dos anseios mais veementes da nacionalidade e fixe-
lo por conceito, E depois comeu- mos vistas no tocan te à situação financeira, sendo de elementar pre-
tau: ceito, nos índices ,de verif'icação, a esse propósito, a execução nrçamen-

8;10 Paulo, 3 (A. N.) _ Deslo-
- "Uma oposição que argnmen- tãria, Depois de haver-se encerrado o exercício anterior com um

COl1-�e novamente para o Rio o
ta COTII piadas, destacando-as no "deficit" de mais de dois bilhões e meio de cruzeiros (.justificado, aliás.

.cenu-o das negociações em 1ôrno lugar de honra, de seu úni?o. jornaL pelo aumento de vencimentos' concedido, então, aos servidores fede-

do caso de São Paulo. Embarcar-am prova que está sem matér-ia p,.ara rais) o resta,belecimento do equilíl:trio orçameutário não se faria. no úl·

para a capital da Hepublica vários �:- crttica, lD�.v·r de s�r urna oposf- timo ano financeiro, sem enorme e heróica parcela de tra.balhos (I

deputados da oposição, rle"lacando- çao, mlll&o mexpressI:va. Islo qUE pre00upações, coroados de êxitd - ainda. bem - com o feohamento

.se entre elrs os Sl'S. Auro Soal'es

dei
e.,t.a aqul, bem .analIsado, ,é um. do exercício apresenlando um saldo de 460 milhões de cruzeiros. Nem

Andrade, lideI' da lJDN na Assem- consa�rarlor elogIO ao governo,. Convocado pelo Minish'o da Edu- assim, enLrctanlo, se satisfaz o empenho presidencial, que desaconse-

�)Ipia Esta.dual, !\1iliet Filho, prpsi- Reg;lstl'all10s o comentário, ape- cação, seguid, hoje, para a Capital lha prudentemente quaisquer exc.essos de otimismo, tão ce,I'to é_ que

denl,e interino 'e1a Asseml)le'I'a "I'Tel_ nas... "precisamos, ainda, consolidar o que já foi o.])ti(.'o, jnd ubitavelmente
, n da Hepublica, via aérea, o sr. dr. 'f" d 't"

. ,. t· 'd ".) 'l'
sou Fei'nandes, presidrnte do PT'ij cOI? o sacI'L ICIO e, m 111 as �l1lClallVas, e � lV�. aue� [ro:vl>l asa}; p.nr�\ .,0
de São Paulo e Juyenal Sayoll ela POAsto de Pue.r.· "uI.. Armando Simone Pereira, ilustre p�lS, muI' q.tqe qgoVel"llO. �e \lU na .('.opllngenC1a de l,edu�lr ou supI'lmlr •

UnN. Fala-se que ef'ses pl'{j(lel'('� li SecrçtáT'iO:- ele Estado dos ·Neg<'i<'Íos • .seja como ,mI', a e::;trita execução do orçamentQ e a 00nsequente

vão dar prosseguimento aos enlen- tura Ade b I R -dá Justiça, EIJu(;i.lçáo e Saúde. ·::tfJolição elos exces�os emissionistas são motivos de ponderada revigora·

dimen1Qs para solução elo p1'on]e;ra « r a amos CãO. de �lossa confiança na rigidez do pu�so .que m!!-nc:bra os negóciOS

polil.ico deste Estado. A· á
�

d
naCIOnaIS, restaurando, perante a consclenCla braSIleIra e perante o

da S,-IV8n Dlvers rio o sr t,esternLl,n�lO da.� naçõe� ar�;lgas, uma f.� !nq;uebranLável nos processos

tI: miei d
· nemocratlCos de orgamzaçao ·e de conVIvenCla dos povos .

. li enxo as pa ra ,Conforme eslava marcada, rea· Joa'"O O de· Ol,·vel-ra Dêsse moela, o documento ,que o sr. Presidente da Repúhlica acaba

I
lizou-se ontem, pelas 15 horas, a .) J

I
d.e nferecer 11 consideração dos membl'os .do LegislatIvo Nacional é

OS avradores solene inauguNlçãu do PôsLo dE' Rio, 3 (A. N.) _ Transcorre, ho- exlraordinàriame�t� importante, nem só pel? conteúdo, �ue :põ.e de

�\ Puericultura "Aderbal Ramos·· dn je,_ o anivrrsá_rio natalici.o do sr. n1a!lll esto, sem dIsfarces e ,sem alardes, rtS
_ atIvHlade? presIdenc.lals de

l�iterói, 3 (A. N.) _ A secreta- Rilva", _ magnífica r'ealizaç1ío dr Joao Daudl OlIveIra, presiclentr ;ia maIs 11m ano d� lu.las a prol da consolI,daçao do regIme ,que a�o.tamos
ria da agricnllura do Etitado rece- Legião Brasileira oe Assistência. Associação Comercial do Rio de aa Carta ConstItucIOnal VIgente, mas amda pela sua feLz. Opoltulllda.
beu a primeira partida de enxadas na viz,iu!lla cidade de PaLhoça. Janeiro e da Confederação N:1.Cionu! [,c, trazendo à consciência dos Brasileiros uma exat�, e vlgOl'OSamen�
fabrica,das no Arsenal de Guerra Em nossa j)l'óxima rdição dare- de Coméreio. realista interprelaçã(' do momento que vIvemos. Iomando cOTIlhec�

{:lo Rio de Janeiro. A partida enl1'e- mos amplas notíc.ias a respeito menta dessa edificante exposição do Executivo da RepÚ!blica, podemÜ$
gue é duzentas caixas, sendo as dêsse auspicioso acontecimento. Na .6lem�Db:::». tocIOS ver claro, sem as deformações C0111 que os comentam cerws 110-

.enxadas cll' 2 e meia libras e serão a UI iLlIi ·.7,::ss-ários velados ou Dstensivos das leses verdadeiramente democrá-
vendidas aos lavradores por vinte !.icas, pro:blemati que se estão impondo à solução do Govêrno e que
cruzeiros. A fabricação assentada ocupada não estão sendo ignora;dos, nem contornados? ;-: mas resolvidos com.

€11'11'e· a Seeretar�a da AgTicultura "t.u�' , I âmmo coraJoso e com tranqUIla certeza de vlloI'lB .

d D L I ' - em tecl'dos de B I 3 (U. o ",s ae o c o c.. rsE'llal de Gnerra .

eI' 1m, .

"
P.) - Todo o abas- Nilo será, pois, diante de nenhum deles, nem diante de todos êles

do Rio r de 15 mil enxadas. •
CAMA e MESA- teclmenLo ele _agua da zona briLani- em cont'luência, que os pOeleres constituidos da República, 1t frente dos

e �arantia de
_ c!l de, �cLlpaçao para. a zona sovié- quais se encontra a figura impoluta e varonil do general Eurico Gas-

Pt:R'FE ICÃO üca j OI cOl'tado, hOJe, por ordem 'JaI' Dutra - o Presidente feito pelas pujantes fôrças do eleltoradô d�

e �lTA QUAlIDÂDe 9a� alltoridades milHares inglesas P. S. D. _:. se esqueçam dos compromissos assumidos para com o povo.

lllform.a-se üficialmenle. J\Tnito menos se jJu<1eria siqueI' 8Llspeitar que, solicitado por, êsses pro-

Bel'IJT1!, 3 (A. N.) _ T�opus Ilor- blemas, por mais graves que sejam êles, o Governo ;la Hepública n�o
t�-am,erJcan�s gual'necerao, em re- <)s defronLassé resolutamente, Illlra dar-lhes a soluça0 cabal que nao

VIde as medIdas de contrôle arlola- �erá mister procurar fóra das normas constitucionais por que se rega·

d!l� 'pelas autoridaQes militar,es so- oresentemente a Nação,
.

vIetwas nas cereamas aesta capital
os postos fronteiriços na principal
eslrada que parte desta capit�l pa
ra Pots·dam, onde o mareehal So
kolovsky, comandanle das fôrças
soviéticas na Alemanha tem sua
r,esidência.

'

;) �..lI8 ANTIgO DUJUO DI! 8ANTA CAT�"

�p.rtotArlo • D. e89.M, 8Dl'fEI NOCETI - D.lret-or Dr. RDBENS

_____�- D_ir-e...:..to.:..r:-.:d�e-R:.:·:_edação GUSTAVO NEVES

I
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Ino XXXIV

Documento de edificação dramática

PAULISTAO Secretário da
JusUVa' viajará
para, o Rio

Na ourela ou étiqueta
exija a marca ··LAPA·

florllnópolls-Domií1go, 4 de Abril de 1948

.

São Paulo, 3. (A. N.) - O sr. Ci- Rio, 3 (A. N.) - Segundo um
rIlo Jun,l�l' enviou �o sr. J, C. ltlã- orgão carioca, o caso de S. Paulo

��10, Soar es � segulnte telegrama : tomou-se grave nestas uI Limas vin-
- av end,o a Imprensa, tendenoiosa te e quatro horas, em virtude do

�ado cm RO. a m;na .noticia, segundo pronunqiament.o da UDN nacional
ao qu�l ha,:wmos eu e o vrce-gover- e do PSD nacional, de apôio irres
nador e.ntl aqo em negucraçoes com t.rilo ás sessões paulistas de oposi
�lm emIssár�o de Ademar de Bar- ção a Adernar de Barros.

'

.

�7s !lo sentido de entabolar nego- Pai' seu lado o PSD paulista re

.e�91�eS't que;?'r e!TI f<?me daquele ousou terminantemente a proposta

2)r;PI�i� ee CdOlI (IdgIOn 1'10 e no meu de apasiguarnento, apresentada por
J

•

e to os os membros da Adernar de Barros
banca_9a federal, repelir tais asse-

.

veraçoes, que consideramos afron
tosas ao nosso partido, rea.firman
d? o nosso propósito de restituir
São Paulo á sua dignidade e á sua
posição no cenário politico nacio
nal, �omprometida pelo governador
'paulista. O Conselho Nacional de
1). S,. D., ontem reunido, deliberou
u!_lamm.emente prestar a Secção l1c
São 'Paulo o mais completo e deci
<lido apôio, em termos que V
Excia, receberá".

Berlim, 3 (U. P.) - O marechal
de campo Bernard Monlgomerv
ch�!e do ,es�ado-maioI' Imperia! bt']'
tamco, .esL<;t se.ndo aguardado hoje
�a zona bnt<;tnlca da Alemanha, pa·
la confer,enClar com Gal. Sir Brian
Robertson, governador militar' bri
tanico.
Embora seja certo que os dois

chefes mili.tares discutirão a atual
tens�o re!nante nebta capital, os

Ofun�lOnános da administração bri
tamca declarãram que êsse não (
o principal motivo da viagem de Rio, 3 (A. N.) - Está sendo es-
1'vlontg·omery.

. .. perado, na segunda-feira próxima
.

O MaI'echal brJtamco deverá '-i-lo navio escola Jeàne Dm'c da mari
BII a\ esta capital terça-feira vin· nha de guerra francesa, concluzin
�ollla. .

.

do uma turma c:e guaI:das-mal'lnl1a.

o «CA�O»

Segue'm jornalistas
brasileiros

Rio, 3 (A. N.) - Partiram via
<;térea para Bog'otá, via Bolivia, os

JornalIstas Pas'qual Nllnez e '.Cite
.carval,ho, que vão acompanhar o�

t�'abalihos da conferência paname
l'lCana, como enviados especiais -da
Asapress. As noticias cios dois nos
sos enviados eApeciais serão írra·
diallas.

o marechal Montgo ..

mery na Alemanha
Decisão acertada
Rio, 3 (A. �.) - Conferenciaram

longa.mente sôbre a politica hahia
na, o deputado Juraci Mag'ulhões,
da DDN, ,e o senaàor PinLo Aleixo
do PSD, não sendo estranho o caso
da reeleição da mesa da Assembléia
Estadual.

Jeane D'Arc

fa r i n.h a?
RIO, 3 (A. N,) -, Ci!-U&GU SurpHj'Sa geral no comércio, a decisão do

depart.amento _de comer�Ib dos Eslados-Unidüs, susp.endend'o as licencas
para e�?ortaçao de faI'l'nha de trigo para o Brasil, até a reunião dos
comerewntes convocados para tal. O Brasil está à 'espera de 15 mil to
neladas daquele produto, referenle à cola de março e havia um acôrdo
�ntre o BraSIl. e os Estados"Unidos para forn·ecimento· de 520 Iiill to
l.eladas de f�I'Inha de trigo norte-america,na, isto é, ·quasi a metalie do
#)onsumo naclOnal anual, avaliado 'em um plilh�o, e 200 mil to:heladas.

-.- ..>- - - •. • -
__ ...

Faltard

Posse da mesa, na Câmara carioca
Tropelias e revólveres

RIO, 3 (A. N.) _ Empossou"s.e na presidêÍl'Cia da Câm.aJ'a O sr.•Jorge·
de Lima" da UDN; primei'I'ü vice, MuriLo Lavrador, do PSD e segundO.
vice Geraldo Moreira elo PTB. A Câmara municipal, em virtude dnm re

querimento de del/es·sete vereadores' da UDN, PSD, PTB, formando, as

sim maioria absoluta. COI'l'eligionários do sr. Alencastro Guimarães, ma
nilfesLalldo-se pela. derrota, deram inicio a uma série de incidentes a

aistunbios .havendo forte troca de desaforos. O Vereador Gama Filho.

puc,hou revolver tentando atirar contra Paes Le'me havendo c.orrerias
no tecinto. O Presidente suspendeu a sessão para resLrubelecer ealma.

Embaixador
Mauricio' Naboco

Rió, 3 (A. N.) - Depois do dia
nove rio corrente, deveI'á chegaI
a este pôrto o navio italiano Je'f'u·
salém, eonduzindo a bordo . o

-

sr.
Maul'ieio N<libuco, embaixador do
Br.asil em WashIngton, o titu:ar
acaba de deixar a represen ta,�ào
jllnto ao Vaticano.

BANCÁRIOS
Organização Bancária PRECISA de profissionais
capazes, CONTABILISTAS E CORRESPONDEN-

TES, de preferência, SOLTEIROS, com mais de

SERVIÇODiretor de um bélDCO
Rio, 3 (A, N.) - A grande not:l

Dolitica de ontem, pode parecer es

tranha, foi a posse do s·enador
Georgina Avelino na presidêneia
dum gr\'llde ):Janco desta cidade. O
alo foi solene, compareceooo o sr ..
vice"presidente ela Renública e pro- t'
cere!:> nacionais do PSD e lidereS j 1
politicos. . j .....----------------------------

21 anos de idade, QUITES COM O

MII_,ITAR. Cartas para Ervino Müller

Rua do Rosário, 111, Rio .de Janeiro,

Indicàndo referências e pretensões.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dorarlo das em,pre
sas rodoviarias

QUINTA·FEIRA
Autc-Víação Catar-ínense

Alegre _ 6 horas,
Auto-Víaçâo CataTinense

- 5 horas. I
Auto·Viação q,atarinenac:

nio _ Rua João Pinto;
- 6 horas.

Auto-Víação Catarinense
4 domingo - Farmácia Santo An- '_ 6 horas.

tônio _C; Rua João Pinto; Auto-Viação Catarinense
_ 6,30 horas.

10 sábado - Farmácia CatarÍJIlenae Expre.sso São Cristovão - Lagunà -
7 horas.

. Emprêsa GlóriA - Laguna - 6 1/2
Catarinen- '·e 7 112 horas.

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.

Rauliveira Auto·Viação Itaja! - Itajal - 15 h<l
raso

Rãpido Sul Brasileiro - JOinvile - às
5 e 14 horas.

Rauliveira Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - ãs
- 6 horas.

--

o ESTADO
� • Ofidaaa 1 rua I.
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Dlntor: RUBENS A. RAMOS
rn.rietirlo • DIr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
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Farmacia, de plantão
3 sábado - Farmácia Santo Antô-

- Rua Trajano;
11 domingo - Farmácia
se - Rua Trajano;
17 sábado - Farmácia
- Rua Trajano;
18 domingo - Farmácia
_ Rua Trajano;
21 quarta-feira (feriado) - Farmá

cia Santo Agostinho - Rua Cons'e

lheiro Mafra;
24 sábado - Farmácia Esperança
- Rua Canselheiro Mafra;
25 domingo - Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado

!pela Farmácia Santo Antônio sita

á rua João Pinto.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de eatarinenses
destemidos e o 6'Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesma

bandeira.
................................. � -

# .

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGAD'O
Crime e cível

Con.Utuição d. Soci<tdnd..

NATURALIZAÇÕES
Titulotl Oeolarat61'io.

Etlorlt••• 'Praça IS de No•• 23,
lo. andar.

R••ld. - Rua Tiradent.. 47.
"

FONE •• 1468 ,/

lo' '

, .

COMERClAN"L'E: Da um U
n'Q à Biblioteca do Centro Aca.
démiro XI d. F�elro. Co••
tribttid.s, IJI.slIim, para • forma
r.lo cultural dOit eatariDtmMIJ
44!) amanhA I

! (·Campanha pró-Uwo"1 �
l c. :I. XI d. l!."ot'3hl. •..JC�

o PRECEITO DO DIA
CAUSAS DA SURDEZ

Além das moléstias do ouvido,
existem outras causas da surdez:

obstrução do nariz, sinusites, infla
mação das anudalas, vegetações ade-

nóides, infecções crônicas dos den- RV' VO!.UNTAR'OS OA PATR,. H.· ... '.' '�OAA

tes, sifilis, tuberculose, diabete, per-. CN."��TAl...��
·'EU"FOIE6G40

.1E�t(il;I01JI":I: _OfECTO"".

turbações circulatórias e outras. AgenCIa Geral para S. Catarina
Quando sentir perturbações no Rua Fdipe Schrmdt , 22-·Sob.

ouvido consulte um especialistl>;-, C. Postal, 69 Tet, � P oretora»

mas não estranhe se êle aconselhar FLORIANOPOLIS-

que procure médicos de outras es-
. . . . . . .. ...,. .... . ..

pecialidades. - SNES. Para 09 pesscos de fino
palador I.. afá Otto i

Casa pequena
Joln:vile

ou quarto em ca.a de famiUo,
t :para calai ,em filhos, com pen.ao.
Tubarão precura.I-".' ,InÉorrlVaçôe. nelta re

·dação.
- Laguna

Auto·Viação Cart!'rin,ense - La.lnlIla
_ 6,3'0 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação ltajaf - Itajal - 15

hO-I
!!!------......

ras,
.

E�presso Brusquense Brusque ALVARO MILLElv

16R����' Sul Brasileiro Joinvile
SILVEIRA. \

às 5 e 14 horas. ADVOGADO

Sc����nse _ CUritiba MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTAOOR
Caulal Civels e Com.rciais.
Contratol, Di.tratol. etc,

Serviço. de Contabilidade
',em geral•.

Caixa Po.tal, 105
Florianópoli. _ S. Catarina

bEGUNDA·FE!RA
Expresso São oístõvão - Laguna

7 horas. '

la horas,
Auto·Viaçlio . ltaja! - Itajai - 15 bo·
Expresoo Brusquense - Brusque _

raso
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16,30 horas,
Auto-Viação Catarinense - Join:vUe

- 6 horas.

Auto-Víação Oatarlnense - Curitiba
- 5 horas.
Rodoviãrla Sul-Brastl - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - Juinvile -

lãs
5 e 14 haras. ITElRÇA·FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre - 6 horas.
Auto-Viaçãlo Catarmense - CUr>lttba

- 5 horas
Auto-vtação Cataxlnense Joinvlle

- 6 horas.

Auto-Viação Catartnen.se Tuba'l'âo
- 6 horas.
Expresso São Crístõvãe - Laguna -

7 horac .

Emprêsa Glória - I..atnma - 7�
e 6% horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
,A-·,tD·Viação ttajaí �- rtajal - 15 no

raso

Rãpido Sul Brasileiro - JoJ,nvüe - às
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-víação Catarinense CUritiba

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense JoinvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catartnense Laguna
_ 6,30 horas.
Rápíno Sul Brasileiro _ Jolnv1le - às

5 e 14 horas.

I Expre.sso sae Cristovao - Laguna -
7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
•

Auto-Víaçâo Itajaí - Itaja! - 15 ho-
ras.

Expresso Brusquense Nova Trento
_ 16,30 horas.
Rodoviãria Sul Brasil - POrto Alegre

_ 3 horas,

Cabelos Brancos'

DA

IDA

Auto·Viação Catarinense - Joinv1Ie.
_ 7 hora!>.
Auto·Viação Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - L.aguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas. "ii_��IIiII'Il�-_, I� _

ra:,.uto.Viação Itajaf - ltajat - 13 ho- LEJAM A J.t.tVlSTA
Expresso Brusquense - Nova Tren.to

- 9.30 horas. O VALE DO ITlllAJExpresso G"Iõria - Laguna - 6 1/2 ."I.J
e 7 1/2 horas.

Uma otima ptopriedade�
con tendo 2 oasas, iatage, po
':mar e pasto.

Tratar em Rancho Queima
do na Farmecie Pilar ou em

Çambirela com Raul Sell.

Aparelhos
cinenultograficos '1'

Temos poro ,demen.traçõe. ':lPQ-- ,.

,elhol paro cinema -de 16mm por
tCltil. 35mm portãt I, aemi porta-
til e 35mm pesodo (fixo) vindos di
rátamt>nte da fábrica. Inf,�Jmo!lõ8"
Rua General Bitencourt N. 67 -

Florian6poli •.
- -. "

ROBiNSON \

PASTA DENTAL

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

�em viajar conhecendo todo o Es
.:f.ado poderão ohter os fundos ne

cessários exeeu I ando facil tarefa
que bem executada lhes proporcio
nará ainda 'algum saldo em di-
nheiro. JV"

- , Hora
Infor.mações à rua Visconde de laça0 aerea -

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das riO
�4 ás 1�

,

,

.... 1
,

POrto

CUritiba

�

Transportes regularu de carga .. do pôrto de

s10 .

FRANVISVO DO SUL para NOVA rUBR

Sinal de velhice .

A Loção B,.ilhante foz vai.
tar Q car natural primiti9�
Ica.tanha, louro, doirada ou

,negra' em 'J)ou.o tempo, Não
6 tintura. Não mancha e nGO
lujo. O .eu ueo • limpo,
facil e agradável.
A Loção Brilhant. extingue

a. caspa•• o prurido, o .ebor
rhéa e tadal OI afec9õ.. pa
rallitária. do cabelo. auiro
como combate a calvicie, re
vitalizando a. raiz.. capila
re•• Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
PÚblioa.

�@Y/�71�

LENHA
pelo telefone 719

AÉRO CLUBE DE SANTA·

, CATARINA
Convoco os srs. diretores do Con

selho Superior e Diretoria para se

reunirem em sessão, no dia. 5 do
ll1S de abril, ás 19 horas, na Séde

Social, afim de resolver assuntos de

importancia para vida desta enti-
dade.

'

Em, 31 de Março de 1948
Asteróide ,Arantes, 'Presidente.

De: LJihrlolfo, tf.�P(Ú'el1la.
ADVOGADO· CONTABILISTA

CIVEL E' COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES .\

CONTABILIDADE GERAL

FLORIANÓPOLIS·S.C,

SEXTA-FEIRA
Rodoviãria Sul Brasil - PôTto Alegre

_ 3 horas.
Auto-Viação Cata'l'inense

- 5 horas, ,

Aut('�Viação Calar1nense
- 6 horas�

Curitiba
Joinvile

Auto·Vlação
_ 5 horas.
Rãpido Sul DrasileÍl'o -

às 5 e 19 horas. '

- 6 horas.

J01nvile -

Peça

Pronta entrega
�

Qualjdade superior

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

I

SEGUNDA·FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Panalr - 9,50 horas - Norte.
Cruzeil'O do Sul _ Norte _ 13,55 horas.
Panalr _ 9,40 horas - Norte.
Panai!' _ 12,47 horas - Sul.

TERÇA·FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair _ 1'3,07 hora,s - SUl.
Cruzeiro cio Sul 12.00 hora.s

Norte,
QUARTA·FEffiA

Panair _ 9.40 horas - Norte.
Panair _ 12,47 horas - SuJo

•
Crllzeiro do sul 11',00 horas

Norte.
Varig - 11,40 horas _ Norte.

QUINTA·F'ElRA
Panair _ 9,40 horas - Norte.
Panair � 12,47 horas - Sul.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul _ 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro d", Sul - Norte _ 13,55 horas.

SEX'l1A·FEIRA
Varig - 11,40 horas _ Norte.
cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SABADO
Varig _ 12,30 horas. - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

DOMINGO
Cruzeiro do Sul _ Norte _ 13,55 horas.
Panair _ 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Su;l .
CruHlro do·hl - �,® he. - Ihl.

FlorienÓJlolia
São Franci.co

Informações com os Aaentes
Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.21-'2

do�Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 ( En'd. teleg,
MOOREMACK

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

Empeza
H

de navegação
��) EM�'�

�
�,-,�

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
meXlma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

Agentes em Florianóp1lis CARLOS HOEPCKE S. A.
.- _._._.__......._. ........_.... w_. ........_._..._,._,.__._..............._.__,,-..._.__. __.. .........._-_-_,.....

Crédito Muluo Predial
o maior e o mab acrec:itado clLube de sorteios do Eslado

PIROPHIE'rAíUOS - J. MOREIRA & ClA. •

Rua Visconde de Ouro P1'3Lo n. 13 - Caixa Postal 5 _ 1324.
End. Teieg. - CRE1'OMU1'UO - Florianópolis - Sta. Catarina.
Resultado do 110 SOI�eio ",PLANO B" realizado no dia 31 de março.

L\,DillRNETA - N. 14.208
Prêmio maior em :nercadorias no valor de Cr$ 5.000.00.

Aproxi.maçã.es superiores em mer-

\ Aproxi!,1ações
inferiores em me["-

cadorws no valor de Cr$ 650,00, ,cadoI'l3.s no valor de Cr$ 250,00,
, cada uma

- 'n,ada uma

CADERNETA N. 14.209
CADERNETA N. 06.038
CADERNETA N. 39.406
CADERNETA N. 38.Q72
CADERNETA N. 04.193

CADERNETA N. 14.207
CADERNETA N. 06.036
CADERNETA N. 39.404
CADERNETA N. 38,570
CADERNETA N. 04.191

O l'esullado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOTERIA,.
FEDJ<:'HAL, da última extração i'ealizada no dia 31 de março p. p.

AVISO:_ - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 28 do cOl'rente�·
Florianópolis, 1 de a;bl'il de 19'18. •

VisLo: .Dante C. Neiva, Insl1eLor auxiliar dos Clubes de SorteiDs.
Propl'ietários� J. l'dol'eira N Cio.

, '

,

1.: ;

I
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TE'NIS CLUBE - [Pregrama para o mês de Abril). - Dia 1'1 (domingo),
soiree mígllon com inicio às 20,30 heras: dia 17 (sábado�" �oir�e outonal com

ioitiO às 2 .�_.�_ora� ; .=dí:.:a���4(�s=áb:.:a:.:d:.:o!.!.),�g�ra=n:.::d:..:e__.:s:_o..:.:ir...:..é�e,�co_m_l_nl_c_lO_8_S-:-2_1_h_o-:-r8_S _
Uma Civilização ameaçada

co B R A F.·I T E
COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM

Avenida Capane�a, n. 38 ---: Caixa Postal, N. 224
.

CURITIBA - PARANÁ

25
Para que uma Companhia possa se apresentar em público

e convidá-lo a participar de determinado empreendimento, é in
dispensável que ofereça a êsse mesmo público, as garantias con
substanciadas nos

TRES ELEMENTOS
seguintes: 1° - Idoneidade c capacidade administrativa da

direção;
2° - Resistência econômica do patrimônio da emprêsa para

manter o nível médio de vaiorização das ações, qúe representam
o capital; (

3° - Possibilidade financeíra para um desenvolvimento pro
gressivo dos· negócios e remuneração do Capital invertido.

A análise dêsses três elementos, levam qualquer interessa
do no empreendimento, a concluir pela coilV{miência ou não de
participar elo mesmo, sempre que possa participar dêle.·

I

_ COBHAFIT-E _

COMPANHIA SUL BRASILEIHA DE FIAÇÃO E TECELAGEM,
pela, sua atual administração, está perfeitamente cônscia, plena
mente capacitada a poder cumprir as suas promessas e garantir
um futuro promissor para os negócios da Companhia. A resis
tência econômica do património da Companhia é extremamente
sólida. O seu programa de trabalho e desenvolvimento progres
sivo foi devidamente estudado para que a ,margem de lucro do
('onjunto de indústrias e negócios permitam uma distribuição
f::lrta de dividendos, compensando e valorizando o capital inver
tido.

«VELOX PROPAGADORA»

..

LMPERiú; .�. H�je' â�' 2· h����··
'- Vesperal do Barulho -

(27 partes)
1) - Bandeirantes da Tela n .

- Na'C. Imp, Filmes.
2) - A Voz do Mundo - Atua

lidades.
3) - A Ciência Popular - Short

Colorido. .'

4) - Um sensacional drama de
aventuras marítimas!
LUTAS! _ SENSAÇõES!

RÓTA FATllJ!CA

réla intervencão o·manifest�
1 O if � l comum de tôdss as forças de oposiçao,

�!O, 3 (A. N:?-; marn �� o,sinaluras de todos deputados estaduais
. em �ao Paulo, Jt rfce�eu, '�t. .[l:� Rio de Janeiro par-a obter assínaturasde SaoO PauJo., es anc .od ,e: ".0 aÊ manifesto ple,ite{a ,a intervenção' fe-das representantes í'e el. aIS. ,�se. ..

.

tderal como único .remédio admissivel na crase paulis a.

Parece que o depoimento geral <la presente geração é que' a ci-
-ví lizacâc está seriamenLe ameaçada em seus alicerces.

.
•lÚuda que o esp írito humano haja rompido os estreitos limites ODEON e _ IMPERIAL

que o continham,' realizando vardadeir�s: prodígios, . c�ns,eg�jndo ,de- _ SIMULTANEA,MENTE _

.mentos para construir o Imponente ediftcío desta civil'ização portcn- ÁS 2, 41/� -e 8112 _ ás 7% horas
iosa foi impotente - e a fumaça que se desprende dos destroços ainda

_ Sessões Elegantes _Dbm;bila os nossos olhos - para evitar uma catástrofe como essa que DESPER1'E E SONHE
> abalou o mundo inteiro. I

_ Teclinicolor _

É preciso que nos despertemos para a realidade. Se ·a paz não fUI' com:
.assegurada em bases sólidas, assistiremos a uma terceira tragédln, < John .PAY�E _ June I-L-\.VER.. e
cujos horrores serão maiores do que a nossa mente pode prever, pois Connie MARSHALL ..

os instrumentos de destruição aperfeiçoam-se dia' a dia. No programa:Nesta conjuntura, uma dolorosa Indagaçâo surge ao nosso esp íri- 1 _ BANANAL _ Municipio Se-to: qual a melhor n?a,neira de salvar esta civilização ameaçada ? culàr-v=- Nac. Imp. Filmes.As respostas varram, Tenho ante os meus olhos uma que dIZ que ') _ PEROLAS' DAS ANTILHASsó um govêrno mundial poderá evitar a catástrof'a que se avisinha. I _ �ShoI't Colorido.Outros dizem que só uma organização económíca em novos moldes. 3'" _ FOX AUllPLAN NEWS 30 xOutros, ainda, só com' novas formas educacionaís. 3'> � Atualidades.Tenhc 'I ra
_

mim que ess-as respostas são unilaterais . .o:e nada vale
�

Precos :.nrna orgumzaçao política, economrca ou educatíva aperfeiçoada se o Cr$ 6:00 _ 4,00 e 3,00.homem e sempre o mesmo.
_ ÁS G:Ih _ Cr$ 600 (Único).

.

Há uma expressão para a qual se volta o meu pensamento:
.

"hem Cr$ 4 00- (Único).
'

formar O mundo, bem Jorrnando o hom�m, que fOI o tema sugestivo de "LIVRE" _ Creanças maiores ele
.tl� congresso dos notar?, Chrbs do Brasíl, do qual eu concluo: é irnpos- 5 anos poderão entrar nas sessões·,snel um mundo novo sem um ,homem no.v�:. . diurnas.Estamos, portanto, no domínio da religião, pois é evidente que 1'6 Suspensas todas as entradas de.ela poderá reno,:,ar o homem.

favor..:É licito, pois, 'que se pergunte : a religião para uma civilização Estudantes sem caderneta, não....ameaçad.a .ql�al de-:e .ser: ?
. gosarão do referido abatimento.Besístirá o Crisl.ianismo à prova d-e fogo a que esta sendo subrne

:tido?
E passivei Que certas modalidades de seitas que reclamam para

-st o títulolo de cristãs estejam falhando, mas {) puro Cristianismo, li-
· ...re de suas caricaturas, exurcerá sempre a sua ação f'ermentadora só-
•,Ílre a sociedade.

Hoje, mais do que nunca, os' homens estão compre.end'endo que os
4

princípios do Cristianismo podem ser experirnen íados
'

no. laboratórín
-da vida.. Os próprios cientistas estão reconhecendo que o Cristianismo
integra a personâlídads hurnana, soluciona-lhe Os' confIitos íntimos e
.dá-Ihe harmonia interior. Reconhecem mais que sem os príncí
pios morais do Sermão da Montanha, qualquer conquista da ciência
.será de pequeno valor para o melhoramento da raça humana.

Sendo uma filosofia operante de vida, o Cr ístlanismo é a 'religião
.para urna civil'izaÇ'Q,o ameaçada. Êle transforma ,em personalidades ui
Hâmicas e vitoriosas, vidas outról'a fracassadas, e p,erdid'as. Ainda não
foi con(;estacla aquela afirmação ele São Paulo: - '·0 Evangeolho deGristo é o poder de Deus para salvação· de todo a·quele ·quc cl'ê".

Mas para que o Cristiup.ismo s,e mani:f.esLe como uma potên<lia, ne.:ilessário se torna que seus pr.incÍpios s.ejan]. �xpe,rimenl-al(jos. Um-�-
.imédio não proOduzirá efeito se não for tomado.

.

Esta civilização reivindica pa,l'a si o Utulo d� cristã. PrecisanH'nLr,':pol'ém, porque ela não é crist"ã é que seus alicerces eS"tão sendo amea
.�ados.

Apliquemos. 'o test.f:'.. Verdadeiro crist.ão é aquêle que conhece <teei.ia e pratica os principias do Evangelho. Não -duvido que ·os. h�ml'n�,conheçam e aceitem mesmo os prinCípios d'a filos'Úfia cristã; duvidn rj
.que os homens ·estejam praticando tais pri.ncípios. Ha. um divól'cio e11-tr-e convicção e vida. Isso é que ·está faz·endo com que ooS, homens per-,cam a f:é no dinamismo da religião cristã.

com:
.

Quando os c�istãos f-orem dignos dêsse nome, isto é, conhecerem, Habel't BA\LEY (O Homem dOEllcellarem e pratICarem os princlpios da firosofia relig'iosa de .Jesus '

,ooqu.ando o Cristianismo ,estiver eles,embaraoado de suas paródiras então' Punhos de Aço).
..nes'se dia, este imenso edHicio' que é a civilização atual se fi�ará en; 3° e /1° EPisÓdio�. _.hases firmes e inabaláveis, desaparecendo, por consegui�le, os perJgL)�.que ameaçam fazê-lo desmoronar. O mais arI'ojado de todos os

.

Eu .queria que 0:3 meus leitol'es· compr·ee\.dessem .que o Ceisti:l- :1VenLureiros!
.Dlsrno aInda é a esperança do mundo, a solução para os seus trágicos A VOLT!o�? ZORRa
.problemas, a r-eligião para uma civilização ameaçada.

John CARROL ,e Duncan RENAL-
_.__ .- .. _ .. ,- .. _._ __.. __ ,-.. _._._ _._._._-_ .. - .. _._ _ _ _ .. _ .. :.:��� .. ç__c:._"!:..���!!.. ..__ DO.
-------------------------------. 3° e 4° Episódios.

Pl'eços:
,Ce$ 3,00 (Único).
"ImprópllÍo até 10 anos,.

com:

RobcI't LOWARY e

Phyllis BROOKS.
-5-

Continuação do sel�ia(jo das mil
e uma emoções!

O ULTIMO DOS IIJOHICANOS
com:

Harry CAREY e WalLer MILLER:
8° e� Episódios.

'

-6-
- O seriado desenrolado no am-

bienLe mais pe1'igoso do mundo:
O SEGREDO DA iLHA

MISTERIOSA

1
I

Sebastião Bonnassis de
Albuquerque e Cordélia
Gomes de Albuquerque

\

Tim o grato prazer d. par-
ticipar. a todo. ,eu. t!aren
te•• p...oa. de .ua. rela'
ções, o no.cimento de .eu

filho, �ue tomou o nome de
ROGE'RIO.ocolrida :na Ma
ternidade de.b capital ,

Fpúli•. , 30 3-948
_

MISSA DE 7° DIA

RTTZ -- Hoje ás 10 horas da

mamúll'Matinée da Petizada
Jornaes - shorts - desenhos f

comédias
Censura LIVRE.
Preços: Cr$ 2,00 e 1,00.

RITZ - Hoje á 1,30 horas
1° - Cine Jornal - nacional.
2° - Dane Clark e Martha Vi

ckers - em:
MUITO DlNHEIRO, ATRAPALHA
Uma comédia graciosa cheia de

situações engraçadas e com um ro
man<le encantador ...
3° � Ida Lupino e Bruce Benette

-em:
MEU ÚNICO AMOR

A história palpitante de uma mu

lher que ama e que sacrifica a vida
pelo seu único amôr ...
Censura LIVRE.

.

Preços: Cr$ 4,00' e 3,00.
....

ROXY'�' ii�j�' á�·2· h��,;�····
1° Brasil em Foco - nacio-

nal.
,20 - Duncan Reynalds e Ar-mi

da - em':
A CANCÃO DA FRONTEIRA
Um filme movírnentadíssimó

baseado nas avenluras de Cisco
Kíd.
3° - Dane Clal'k e Martha Vi-'

ckers -- em:
.

MUITO DINHElRO,' ATRAPALHA
Gma d'cliciosa c encantadora co

média ...
-'to - Conlinuaç5,Q do seriado:
CHlK CARTEl1. DETETIVE'

L\lla�c .. lOl'cidas ... ação ...
·CensUl'a até 10 a nos.

Preços Cr$ 4,00 e 3,00.

RÚZ' �. ào:j,�' ã� '4,30 ._:_: ;újó 'e' sjô
horas

ROXY - Hoje �ís 7,30 horas
Sessões elegantes

LA,NA TURNER - JOHN GAR
FIJ!JLD -- Audl'ey ToLter e Leon
Ames - em:

O DESTliVO BATE A PORTA
üm romance de fogo... arqllel€

amor era parà ambos uma chama .

a qllC, eles não puderam fugir ....
Um dos mais absorvenl�'s ro-

mances da L(-Ila em lodos os t.em-

pos ...
, Censllra até 14 anos.

No pro(J1'(NfW:
Brasil em Fóco '- nacional.
MeLro Jornal - atualidades.

P1'ecos:
R.lTZ "- :is '/1,30 e 8,30 horas -

Cr$ 6,00 e 3.60 - ás 6,30 horas -

Cr$ 6,00 único - ROXY ás 7,30
horas - Cr:$ 4,80 único.
.............. , � .

, >.':- /;:�··;'�r>' ','1 t· ',I
.

,A� DAMA'SCENO Dl' Sí�YA'
'I; ,.·:.. :�/:���O.�AD!»r· < <.. '

; , Açõ��::cíYêi�, 'e' 'c�';'�rciáis:" \
'.

: ·:Ê�C_;i.R��� j�lo'PilÍi.�{,�+ré(.rtP'
.:: '(A"ôX'c{ ao:iofllat' "ia E�tado·,) ,.
l.,: "";:"'�4;,,<�-- �'�_';':'�"�'."/ .;,.�.

.'_ i:."�.
-

')'..\��-::".

Na quali.daàe de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 50
Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados
.

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do correntc ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.
Outrossim, comunico as facilida

des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza 'I1urismo.
Pontual-Macha.do-Bensaude S. A.,
tom quatro tipo de perigrínação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a parti.r do Maranhão, escalando em

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

São Paulo em cOl1fortaveísl "oni

bus", através do Paraná e S�nta
Viúva Maria Rufina Coelho, con- Catarina; d) outra terrestre, partin-

vida os parentes e amigos do seu
do do Rio' de Janeiro, 'pelo trem

saudoso espôso João J·eremias Coe- . .

.

t t P' tlho, pam assistirem a. missa de 70 .••.••••••••.•. •••••.•••••••••••• internacional, dlre amen e a or o

dia que em intenção à sua alma Alegre.
será .resada dia 7, ás 7,30 horas, na São essas as viagens obedecend.o
Igreja da Nossa Senhora de Fátima,·

ao tipo peregrinação.Estreito.
. ; Evidentemente, poderão os fieis

••• , ••••••••••• •••••••• • ••• ,.

OE TI,.,(NSPQATES AEREOS LTOA
proferir outros meios ao seu alcan-

POLYPHENO,L ce, com viagem de auto, onibus,
- = aviação, etc., na certeza de que o

'1 nosso Estado, e. e'm particular a

Arquidiocese não deixarão de se

I fazer representar naquela parada
Heitor Bittencourt e senhora, par- de Fé e demonstração de amor a

ticipam ás pessoas (le suas relações, Nosso Senhor Sacramentado.
o nascimento de sua filha Maria Fpolis, 1 de Março de 1948

Helena, ocorrido dia '30, n� Mater- Conego Frederico Hobold - Presi

nidade de Florianópolis.
. I d.ente da C. A. ..

Fpolis, "31 de Março de 1948 lo • • • •• •••••••••••• •• • •••••

o Desinfetante da atualídade
j
Terror dos microbios. acha-se Par.icipaçã

à venja ne'lt, 0"Ç1

Pedidcs 8 ]. MARTINS &
SILVA. Rua João Pinto. 16

Caix'l Postal n·. 332

""'Seu Te�--t�m ma��h;;?�
Tinturaria CRUZEIRO

�
Rua Tiradentes 44

eo cabelo. E' o mais

........... " ..

Curla Metropolitana
,-

CONGRESSO EUCARISTICO.
NACIOANL
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o EST,r;O- Domingo 4 d. Abril cfe '.�8 I

-EUCLYDES SCHMIDT, \
Missa de 60 mês

Viúva, filhos, noras, genros e netos do saudoso Euclydes ScJ:J.mi�t,
convidam aos parentes e pessoas amigas para assistirem a missa que
por alma do 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-
poli�nL

.

A todos que comparecerem os SeUS sinceros agradecimentos.

. DE·METRIO GIROfALIS
Mh\S8 de 70 dia

Viúva Maria da Glórja Q. Carof'alhs, filI'lQ�, genros netos c ir

mãs, profundamente consternados com o. rude. golpe que, veern _de
sofrer com a perda de seu estrernoso mando pai, sogro avo e mnuo,
veem por meio dês te tornar púhlicos os seus agradecimentos aos ilus
tres facultativos do Hospital Nêreu Ramos que o assisti ram duran
te a enfermidade e bem assim a todos quantos por cartões, Lelogru
mas flóres ou pessoalmente os coütortaram nesse transe dolor-oso e

con':'idam a todos para assistirem á Missa do 7° dia que mandarão
rezar, 3a feira, ás 7,30, horas no altar do Sagrado. Coração de. Jesús,
na Catedral Metcopolítana.
�.;;.;;..;.;..;........ .......,w·.... ·

OUU VESTIR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 7
PROCURE A

ftlfaiatari8_ ello
.Rua Felippe Scbmtdt 48 I

Empresa Sul Oeste· Limitada
Linha de transporte coletivo entre I
FLORIANóPOLIS -: Xapecé - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro t IVice-Versa. , ,

S.-tiDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6 horas da
manhã.

.'

SALDAS DE XAPECó: Todas às 28.. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA:' AG�NCIA. GLORIA.

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

1
I
Garage .Deiambert
J á executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento -

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus pertadores de titulos já iI}tegralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei n, 7.930 que tem a disposição dos mesmo!

CASAS, para pronta entrega. - Papa. maiores esclarecimentos dirigir-st
ao escritor central de Florianópolis .:_ Rua' Felipe Schmidt, (Edifício
Amélia Neto).

•

Cia. InternaCional de Capitalização
Combinações

6M6
R-AO
NLL
OOS

sorteadas em 31-3-48

. I

RPR
IXJ
RiQ
POO

,

J, ão Pinto, 13

OOMPA:NHlA �AWN(:A DA 8A1A�'
...... ai ••7....." .... : IA'"
oe.DIOI • Oll-POBn.

Cifrai do aal9Dço d. 1944-,'

CAPITAL E RESERVAS
Respon Iabílidarlf!1I
Recete
Ativo

Cri
Cr$
c

80.900.606,30
5.978;4oL755.97

67.053."45,30
142.176.603.80•

SiDiltrbl pagol no. óltittlol 10 1100.
,

Relponlal ;lida-ie.
98.687.816,30

• � 76.736.401.3 16,20

DiretOt�'1
Dr:, PamphiJo d'Utra Freire de C8rv�lho. Dr: Franclsco
de Sê, 'Anilio.Manorr.,; Dr. Joaquim Barreto de Arslljo
e JOl6 'Abreu�

DATILOGR FIA
(orrespondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

METODO:
Moderno e E!lcfe Ilte

RUA ALVARO D·! C'BtRV'A1HO. ti s

--

_----- ---'----

o' Mau Estar do Fíga co - enerva, dàpaupe'a

A Dtspepsta impede ci Gseimi ação dos alimentos;
foz emagrec�r

A Prisão de Ventre.atrophia o cerebee, X;nZ perder a

memoria, enerva e embrutece as

suas vitimas

As pílulas do Abbade. Moss,
formuladas exclusrvamente para
combater as moleati as do fígado,
estornag o e intestinos, fazem

desaparecer em pouco tem po, o

mau est a - do fígado, a dispepsia
e a prisão de ventre.

P'lblJb�S DO ABBADE MOSS

N.O 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias
e 'suas éonsequências.
N.o '2: Falta de regras, regras
crtra7;adas suspensos, deminuidas
e suas consequências.

Negocio de
. -

OCaSlaO
1 elevador WAYNE para automoveis

2 talhas poro 3 toneladoti
1 maquino de lavar
Prateleiras. balcões ",te ...

Trotar na GARAGE D E L A M B ER T

Comercial' Cresciumense S. I.
ASSEMBLÊIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores a?ionistas, para a assembléia geral
ordiná.ria, desta sociedade a se realizar ás 14 (quatorze) horas do Ol�
27 (vinte e sete) de abr-il do corrente ano, na séde da sociedade a

Praça Dr. Nêreu Ramos, s,lno, desta cidade de Cresciuma, obdecendo
a seguinte :

ORDEM DO DIA
a) Leitura discussão e deliberação sôbre o relatório da Dit-e

toria, balanço geral; conta. de Lucros � Perdas referentes ao exerci-
cio de 19/17, e o parecer do Conselho Fiscal, .

b) Eleição do novo Conselho FIscal e respectivos suplentes:
c) Assuntos diversos.
Cresciuma, 18 de Março de 1�48.
Jorçe Fl'ydbel'{J, Diretor Pres idente .

.A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser'

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer.' Essa· é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfeí
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme d� alfa

ce "Brilhante" ultra-concentrado

que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar e

refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob
serve corno a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele, ví

va e sadia volta a imperar com o

USD do Creme de Alface "Brilhan

te". Experirneúte-o.
n um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S,/A. .

'Nervos
-

Deblli·
tados

o

.Provo(�m
.êI Neurast�enia

·fi·'·1.'fl�

NÃO DEIXEJ1UE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o sru OR

GÀKIS�O, POftQUE o
C"ANUÇC PHYSIC()
E INTELlECTUAL o
LEVARA', FATAlMEt�
TE, A' NEURASTHENIA
,

Os primeiros symptomas da.
neurasthenia são geralmente a I
insomnia, pesadelos, irritabili-]
dade, dôres de cabeça e ner-:

vosismo. Ao sentir quaesquee
destas

.

manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se imrnediatamen-

.

te, com um remedia de' effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigona!
é o remédio indicado para
qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal revigora o organismo"
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven-

• tude
_
ás .pessõas exhauridas,

Vif{onat;�
FORTUFICA E DÁ SAÚDE
Labofatcmo. ALVIM lo FREITAS • S. Paul.

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

Trate das vias
respiratorias

A. Bronquites (A.matica••
Cronicas ou Agudas) e aa

suas manU.stações (To.s"...
Rouquidão, Catat'Z'otI. etc•.• l.
as.im como a', GRUE3, sao
mol.sUac que atacam o apa
relho re.piratorio • devem
ser ·tratadas com um medi
camento .nergico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementos antililse
ticolI. peitorais. tonicos, recal
cificanto. e modificador•• do .

organi.mo é o remédio
indicado.

Procure hoje o seu

VIdro de SATO_SIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

Muitas felicidades pelo nascimeD
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CReDITQ
MUTUO PREDIAL.

,.
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CLU DOZE DE AGOST"
PROGRAMA PARA O MÊS DE ,ABRIL:

�DIÀ 4. DOMINGUEIRA; COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 10. SÁBADO. SOIRÉE, COM INICIO
DOMINGUEIRA, COM INICIO ÀS 21' DORAS.

"

.-

, PROG,RAMA PAR'A O MÊS DE MAIO:
DIA ,9. DOMINGUEIRA, COM INIC.IO ÀS 21 HORAS. DIA 15. SÁBADO. SOIRÉE, COM INIcIo

DOMlNGUEIRA, C.OM INICIO �S zr HORAS.' DIA 29. SÁBADO. SOIRÉE, �OM INICIO

ÀS

ÀS
ÀS

21 HORAS. DIA 1&

21 HORAS� DIA -23.
21 HORAS.

ZENITH 9nle!tnatlonal

O N O V O R Á O I O • F O ,N Ó G R A F' O
II

'-,

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO •
. ,

Trocador de D�scos RÁ'PIDO-SIUNCWSO
Troca 12 discos de dea

,

polegadas; ou 10 discos
de doze polegadas em

3J1 segundos cada um.

O Braço Sonoro "ao.
bra" pode se deixar
eair ou. raspar nas dia
cos, sem causar dano.

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep-

, ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

juidcdesagradavel de raspadura ou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen-

tos de vezes mais.
'

------------------------�_.

Distribuidor '[ xclusivo Z. S. BArrISTOrTI
Rua Felipe Schmidt, 34. Cai�a Postal 173�

i"torianopÓlis. - Santa eat uinó

CUII
IMPORTANTE DESCOB�RTA

CIENTIFICA
Londres, (B, N. S.) - Apesar da

intensa luta que se trava contra o

"bacilo da malária até agora' não

,tinha sido descoberto onde vive o

:microbio durante os dez dias que,
.normalmente decorrem da picada
no mosquito até o aparecimento da
.rnolestia,

Em um de seus ultimas numeras,
"o "Brrtisish Medical Jonrnal" inf'or
.ma que dois cientistas britanicos

-conseguiram resolver o problema.
Depois' de cuidadosas experren-

',-cias feitas com macacos, verifica
ram que os microbios se localisa
-vam no fígado daqueles animais, e

-chegaram á conclusão de que o

mesmo deve acontecer nos seres

'numanos.
A conhecid� .revista médica "'lhe

'Lancet" conside�a o resultado do'
1:rabalho dos dois cientistas britani-
•cos como ,"uma descoberta' de

grande importancia" salientando

"que o tratamento preventivo poderá
-ser muito facilitado, se for conhe
...cida a data d� infécção.

Labor'atorio
RADIO-SUL-

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-PointCANSADA

.

e sem ViÇO
As pérf'idas ruo

gas na testa e ao

"redor dos olhos.
'as sardas,/man
chas, cravos-e es- �

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher, Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie' nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este farnoso creme, em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens' 1)0 .rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", r.emove as

impurezas, que se acumulam nos

poros, fortalece os, tecidos. dá vi·

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada. aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade, A felicidade
de amar ... e ser amada;

Atende a Domicilio
Completa aparelhagem.
TécDICOS competentes

RUATIRADENTES. 22-A
Fone 1382

Desocupadas'
VENDI-SEI

a ca.a. de madeira com ,um terre
no 35x25 metro.. no fim da rua
Tereza Crilítina, E.treito.
• ,. • • • • • • • • • • • •••••••• lO ••• lO ..

cERcas "PISE"
"i)",�

CREME
•

.R!J_GOL,HEMORRÓiDAS
E VARIZES

Alvim & Freitas, Llda,'C,P, 1379·$,'Paulo Resistência - Economia
Durabilidade

-rERRENO TECIDO DE ARAME DE

AÇO SUPER GALVANIZADO

Aviários - Porcos - Pomares, etc.

Preço desde Cr$ 10,90 Ó metro linear.

V d tamanho
eu e-sf'- lOx38 si-

tuado à rua Irmão 'Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

RIONI, rua Saldanha Mari
I nho, 1.

"'pAGE" lTDA.
PRAÇA DA SÉ, 371 - 2,. - 'SI 203

FONE 2-3080 - END, TEL "CERCAPAGE"
CAIXA POSTAL, 241 - SÃO PAULO

I r--- ...... -� .... • .. _�-

SELECÕES'
,

25 artigos
da maior
atualidade

COMPRE s�u EXEMPLAR

HOJE MESMO!

3�
Custa só Cr$ ,t)()
__________ .1

EFICIEN�����:ATE A

leia. TetetoalceLondres, (R N. S,) - Os rnédi- C i ."' 'en�ecos em muitos paises ainda não se ii 1d ii i" ·11, ;::j

julgam perfeitamente ; convencidos Acham-se a disposição dos Se-

de que a vacinação de c-rianças con- nhores Acionistas desta Companhia,
tra a difteria seja um meio real- em sua séde à Praça 15 de Novem

me�te eficiente, de- combater aqUelaj
bro número 8, os'

documento,s -, perigosa molestia. que trata o Art. 99, do Decreto-Lei
Na Grã-Bretanha porém, /ficou n? 2,627 de 2& de Setembro de

demonstrado, acim; de qualquer '11940_
' "

duvida, a vantagem da vacinação. Florianópolis, 23 de Março de
Antes da segunda guerra mundial'11948.

,

o numero de casos da difteria anuall' ,
A ' Diretoria

era, em �édia, 58,000, com 2.800, r@ri#ê@@r#1@êe
cu� f�ms, ,

.

,

A partir de 1941 o governo siste- PANAIR DO BRASIL S./A.

matison a campanha antí-díftérí- Novo horário

ca e em 1947 já ,tinha sido vacina- A PARTIR DE 1/3/948
'Ih d

. 2". FEIRAdas 7 nu ões e crranças. Parrair' _' Norte: 9,40 .

O êxito dessa campanha excedeu Panair _ Sul: 12,47,
4", FEIRA

a todas as espectativas, Em 1946, Panair _ Norte: _9,40,
somente 11.276 crianças eni Ci':JndreS Panafr - Sul: 12,47.

5", FEIRA
e 126 em outra; grandes cidades da Panair _ Norte: 6,50,

dif Panair _ Sul: 8,30.
Inglaterra e Gales, tiveram a I te- 6a, FEIRA

ria e houve apenas 239 casos fatais. Panair _ Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47,

No ano passado, a situação se DOMINGO

apresentou ainda mais favorável, Panaít- _ Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

-havendo 6.775 casos de difteria, dos ••••. _ •.• _. - _. .•.. _ ...•.. -

quais 128 foram fatais. • •. • • • • • • • • • • • • • • •

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

,VAEAORIO?
•

{QUARTO Cf BANHEIRO
E TELEFONE, '

DIÁRIA COMPLETA
CASAL CrS 170,00
SOLTo c.s 100,00

•

Erm. TELEGR,"ARGENOTEL"
TEL. 25-1233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
IfRAIA.,gO fLAMENGO

••••• _ ,

MATERIA PLASTICA A �ROVA
DE RUIDOS

Londres (B, N. S,) - Os.vlsitan

tes da Fel�a das Industrias da Grã

Br,etanha, a r-ealizar-se em, maio

próximo poderão ver uma cabUte te
tonich, .realmente protegida corlu:a
os ruidos externos feita de holoplas
to -,um plástico de estruta lamina-

da. ,

O holoplasto, que é uma inovação
•

britanica relativamente recente

conseguiu um grande exito em mui

tos terrenos, principalmente na

construção de navios e sua resís

tência ao fogo e á sua fácil monta-

gemo _

No "stand" dos holoplastos serao

expostas as folográfias que mostram

seu uso em navios famosos, entre

eles o "Quen Mary", e o "Maureta

nia" .

Q holoplasto é tambem excelente

J como isolador de ruidos, possuindo
l uma rigidez excepcional e uma
�

grande resistêncif!. de estruturas, ra

� zão pela qual é empregado' com

'6, sucesso nos camarotes de barcos e

ainda como anteparo acustico de

cabines telefônicas.

.,

Aprende a viver'
sozinho ••• e não viverás

solitário
Uma' inteligente mãe prevê a

felicidade .de sua filha, que sa

berá viver sozinha - diz êste
delicado estudo psicológico em

Seleções de l'4arço. Acharápra
zer nas menores coisas e será
uma agradável companhia para
todos, será melhor espôsa emãe.
Compre Seleções hoje mesmo.

Também naste novo número:

NUTRiÇÃO E GRAVIDEZ. Uma
dieta natural e adequada dimi
nui o número de crianças de
masiado grandes oudemasíado
pequenas ao nascer-e- garantem
numerosas autoridades.
................ � ...

OPERAÇÕES DESNECESSÁRIAS
Cirurgiões imprudentes oumes
mo incompetentes realizam o

perações desnecessãrlas e muí
tos pacientes tolos pedem-nas
sem justificação, Esclarecedo!,8
exposição de um tnteressantís
símo 'e pouco conhecido aspecto
� cirurgia.

. ., .

UM (lOV�RNO PARA O MUNDO.'
Grande industrial americano
estuda as realidades da situa
cão mundial. Vale a pena - per
gunta êle - evitar a grande
catástrofe, limitando a sobera
nia das nações? Um convite à
reflexão I

São ao tod(\25 artigos de grande
ínterêsse riêste novo número
de Seleções. a revista lida pe
las pessoas mais bem informa
das em todo o mundo,

COMPRE
_

SELECOES
..-.

.

D� MARÇO
Agqra a venda

A C<I:VISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA ÊM 11 IDIOMAS

• ••••••• <O •••••••• ,
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6OBSTADO J'omlngo 4 ele nhr�1 de ,.,,8
-------------------------------------------- ._

nIA 11 DO COllRENTE� NA SÉDE DA INSPETORIA DE EDUCAÇ10 FtSICA, À A V E N I D A MAURO RAMOS. A A. A.
BARRIGA VERDE REALIZARÁ UM GRANDIOSO FESTIVAL ESPORTIVO E RE CREATIVO EM SEU BENEFICIO. JOGOS
DE, VOLEIBOL E BASQUETEBOL, PJ\NSAS, CONCURSOS DE TIRO AO ALVO, TORNEIOS DE ESGRIMA� CHURRASCA..

DAS, JOGOS INFANTIS� RIFAS E L�lLÕES,; ETC.. COMPLETO SERVIÇO DE BAR, SERVIDO POR GRACIOSAS SENHO..

,

RINHAS. EXCELÉNTE JAZZ.BAND ABRILHANTARA' A FESTA.

�1<�RA REA.ÜZADA NO PRóXIMO

o VICE-CA}IPEAO ,DO RIO GRAN· DIA 11 UMA GRANDE COMPETI-

L
'

EM çÃO Á VEL-A - Em Montevidéu, disputando a
DE DO SU JOGARA DIA 13,

F'lcr ianópolis, beijada p e I a s 'I'ar,a "Rio Branco", jogarão hoje os
NaSSA CAPITAL '

A nossa reportagem foi Infor- águas azuladas do Atlântico, é um selecionados do Brasil ,e do Uru-
.

d constante convite aos velejadores guai,mada ônlem que por ocasíão c
ilhéus. As suas magníficas baías', _ Será realizado hoje, em Mon-

sua excursão ao Rio Grande do Sul
retratam nas suas águas, ura tran-: tevidéu, o Campeonato Sul Ameri-

-

os diretores do Paula Ramos e do
quilas, ora revoltas', velas que le-I cano de Remo, com a participação __�__Floriano, de Novo Hamburgo en- COMPRA ri.

traram em entendimento para uma
varn a todos os recantos da nossa! do Brasi l, Argentina, Uruguai

VE N DA oEIii�jiijõjõõiiiõip";p;iiiiii9j�jjiiiii�;;;;iiii
possível excursão do vice-campeão ilha e do nDSSO litoral, o anojo. a Chile e Pet-ú.

fi[ f!!!!I!��!!!�����������!!!!!!!
I

'
, C ital. audácia, c o :e�píl'ito de um,a, gera- ----: Em La, Paz "(Bolivín), será CASA�Eml IIOS

ga�c�?,� n��s�'d:Pde Novo Ham- ção que muito tem contrthuido realizado hoje o encontro .Interna- HIPOrÉCAS
br

o lCdl� rq ce
1

Flot-iano embarca- para que- Florianópolis ocupe
.

r cional entre Sí.rongest, local 'e .

urgo IZ ue o .l'
I,' , ,

' .: c"B l 'f"1 J' AVALI�COES
rá dia 11, devendo extrear dia 13� ugai que r:,erece no couarro ::;- o a (�go, (0, IdO.

, " ����������������=
'.

.

saca Hal enfrentando 'Ü I porllvo, nacional. " ,-�m (.!l1lto, o Arr,lenea, ::to RlO, lE6ALI:ACOES
��ul�ori'amos� ha�endo também a

.' �as. agua.s da b�la �aJa sul, se- J"ogara �Ojf� frente a seleção do ��'�����O ..r,�'E!'!'tE:."!ro�'f.�'C!!'I:�---Q�WI�D�E'�OD�O!!'!Q�O-.�.i5'!'-----..

possibilidade da realização' de um
I ra realizada na manha de 11

, ?O Equador.
.

..

,
O't,�. 784 rLOmAWOPOLl5 -SANTA CATA,Q/NA

. de jogo provavelmente Iren-
I corrente uma grandiosa competlçao - Em Fortaleza, o ]. lamengo, do

�egun l.vaí ou Fizueirense. i náu tica á vela, promovida por de;;- Rio, fará hoje sua exlréia enfren-
e ao " t tacadas elementos do 110l'SO mero tandu ° quadro que Iern o nome
•.• :. �

•••••

".. ..:
.••• :,' ..... velístico, em homenagem ao sr. An- da cidade.

O OLIU\1P.rÇO EM LAURO Mu.L�ER tonio Pereira de Brito, digná lns- _ Em Vitória, ° Bangú, do Rio,
Na l�calldad� de Lauro �ulter petol' da Alfândega d,e FloI'Ífinó- medirá forças hoje ,com a equipe

(Tubarao), sera .efetuado. hOJ,e um
polis.' As provas SCl'ão reali;(adas do Rio Branco, daquela cidade.

grande enc?nLro lllLerm�lllClpal e�-Illa l'aía estipulada pela comissão _ Em �'ôrto. Alegr,e será inicia-
tr.e as' eqUIpe." do HenrIque Lage pr'omolora e será a seguinte: saida elo hoje () Campeonalo Extra de AVENIDA MAURO RAMOS, l.inha eircular,' bangaló consiruidc em.
d,aquela loc�helade, e �o Clube At}é. frente ao trapiche da Alfândega, Futebol, com os seguintes jOgos,: terreno de 10x29, com 3 quartDs, salas, hoas instalações, quaai Loda ffin
tICO HecreaLl.vo OiImpICo, desta Ca-I conLornm' uma. baia colocada nas Renner x. Cruzeiro, GI'êmio x :5âu dada, desocupa em seguida. Pre!}o Cr$ 95.000,00.pital ,que tem sua sed,e no Estrello, imediações da llha do Carvão, ir José e Col'inlians x Na,cional. RUA FERNANDO MACHADO, oasa bem ,conservada construida em
Jogo êsse que ,e�tá s�ndo espera.do, conlornar oulra bóia, colocada em - Finalizou esta semana· o cam- terreno de 5,5x42, com 4. quartos, varanda, quarto de banho, cosinha.
com desusado lll[.el'eSSe pelos lu·

Il'l'nle ao trapiche municipal da peonato carioca de Natação, com a eLc. PI'eço Cl'$ 120.0DO,DO.baronenses.
_ ". ' .

. .. iúnha cidade de São José, e re- vitória dos nadadores elo ,Flllmi· RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi.-,A dcl�gaçao do OlllI1PIC? VW,TOU tamul' ao trapiche da Alfândega. !lcnse pela. oitava vez consecutiva. mento's, sendo o terreo para comércio e o superiol' paI'a residêncj�ontem,. a tarde, el'!_) hmouSllles, sob
As provas serão disputadas em _ Tel·egrama da U. P. recebido ótimo ponLo. Preço Cr$ 350.000,00.

a cheÍla ,da ,sr. J.�ao Flores." barcos tipos -:S,harpie", Laightning, de Buenos Aires diZ que o r€(n'e- -o---

A, peleJa e dedl,�ada ao� bl S', ..�n- loles, balícit'a� e canôas, e s�rã() sentante da C. B. D. entrevistou-se RUA GON'SELHEliRO MAFRA. casa nova já no alinhamento, 3 quar-
tCm�? �alu�n, presl�enLe fio A\ �I � dedicadas aO$ clubes recreativos com um mcrnibro da A. F. A., inte· tos, s8.la de jantar, sala de visita, varanda. etc., desocupa imediatamente.
haja Gomlde, preSIdente, do P�,:}' da ca!'iital, ábedecendo a seguinte ressando-se pelas 'condições ,em PreQo Cr$ 100.000,00. .

.

'

Ramos, que oferta.ram, I�specll'va� orelem: , I qw:_ió'ram contratados os .juizes in- -o---
mente, uma bola � ser ba,tIzada. nes- Classe "8harpie" -- dedicado ao: gléses. Os clt'culos esportivos, em IlDA JOSE l\1'ENDE,S, casa próprIa, em eslado de nova, construida.
sa pel,eJa e um rICO troféu que e$· Clube 12 de Agôsto. I consequência da entl'evista, dedu· em terreno de marinha medindo' 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
tara em dIsputa, Class "Laithing" - dedicado ao zem que também o Beasil deseja etc. Preço (/r$ 50.000,OD •

. .
. . . . . . . ' , ••

ao Lira rrenis Clube. contratar jlliz,es irigleses. -0-

1N�CRlÇõES PARA O 'CAMPEO- Classe lole - dedicado ao ,Clube - A Comissão Esportiva do Au� RUA SÃO V1CENTE DE PAULO, casa nova de mad",ira, construida
NADO DE AjMADÜiHES 15 de Outubro. tomo"el Clube do Brasil resolveu! em terreno de Y,llX6U, DOm 3 quarLos, cosinha etc•. a-inda não foi habita-

J,á se encontram abertas as ins· Classe Balieiras - dedicado ao homologar as novas datas pa'ra as' da. 'Pr.eço Cr$ 25.000,00.
crições paea. o Campeonato de Democrala Clube. próÃimas corridas da. temporada j

.

--0-
Amadores da cidade, eujo prazo lojoaeia Mül1�r. . .

inlernacional. Dia 11 será realiza-! RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construida em
terminará terça-feira próxima. �lasse Canoas - deelICado .3: Re- da nova prova .em Interl!1gos; na terreno com 15x26. com 3 quartos, sala de jantar, casinha, instalaçãlJ

, . . .. . . .. .. . . .. .. ..... ..........• ,F�sle promeledor cert.ame J� es· dia 18, o Clrcmto, da QU!n�a .da sanitária ,etc .. Entrega-se a chave no ato. da venda. Preço Cr$ 40.000,0(}_
TORNEIO MUNJiCIPAL D'E V"V'!..EI- La despertando nos meIOS de"por� Boa' Vista e no dia 20 o -CIrCUito -0-

BOL E BASQUETF,BOL Uvas náuticos da capit�l um gran- da Gáv,ea. RUA JOSÉ CÂNDIDO DA STJ:..VA (Estreito), bangalô construido em
Foí iniciado ante-ontem o 10 ele iflter�sse ,e el'tu�lasmo. }or................... • .-;. ••' terreno de iOx35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan-

tmno do torneio municipal 'de vo° certo 'sera ,um espet[];culo ele\, e:as

1
tar etc. Preço Cr$ 25.000,.00.

leiboi e returno do torneio de bas- impression�dor, quando ,da dISPU'
_

'

--0-.

,quel�bol, sendo êsies os resultad?s: La da re�erI�a pI'o�a, POI�, quand� Opor' Uft tdade cOQUFJr.ROS, casa de madeira construída em terreno de 10x3�.
Vol,eibol: Barriga Verde x LIra as belas ernibalcaço�s. dos nos�o:; _ próximo à 'Capela, dislante do ponto do onibus 6ú metros, com z quar-

Venceu o primei-ro por 2 x O (15 x clubes de vela, ba]Jelras e cano,,:s ,
. . tos sala etc. Preço Cr$ 20.000 DO.

'8 e 15 x 3) . desfilarem ante os olhos
_

maraVI- Grande comP:nhlQ c:ta;r
" '

-0-

Basquetebol: Figueirense x Atlé- Ihados de nossa. populaçao, onde I\en8•• que •• t oum.en a� o

CAPOEI<RAS, casa construida em terreno com a área de 86.000m2,.
lico. Venceu o Figueirense por sel'á posto em prática o v�rdadeldrô I .eu �uQddro dd. fU('-!,c)10narlo� todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ...•
24 x 16. \'alor elo argonauta bartIga-vel' e preClza e ua. '" peieoa

C Q 50000' de amboe 08 eexoe. r<l'. ,00.
Para amaruhã, na quadra do Ln'a

Tenis Clu1be, com início ás 19,30 ,"H!i� ",;AI:t �.i!.i.tl.. 'jI''''.a.... Jnformaçõ•• à Rua Vi.oonde
horas, estão

\

marcados os seguintes ÚJllII" proiruao• II•••41ew. de Ouro Preto 13 J da. 9 à.

jogos: . ,eje, lU! doen";M Iller-toe.. , 'o!IiIIU,.t 12 • dali 14 à. 17 hora.,
Voleibol - Urbirata� x Figuel- nÚlliu ... telllEl'O, 840 .aJ'!'" .....

rense. Juiz,es: Tte, \Váll{lor Borges eUamelll&.e remediá.,,,.... O Cllfoll.lilf"" •••••.• , ••••.•••• ./•••. , ., ••

e Serafim Fausto Faucz. U:.r..le, (l'Ato il. amora.ela, .ê 1l'1il<iI),
Baslquetebol - Barriga Verde x }r.�.Uei'r oe indivfd1l08 I!.ftl"'...... .t

Clube Doze. Juizes: Waldemirc :..:�� oafermi4f1du. O 8er.ylco N.
Melo ,e Aldo Nunes. ti"IU. tio D0011çu llU.taia iI1III.,�
Delegado: Dr. Heitor. Ferrari. , 'e •• .AlBb.latórt., �6.. ,"�Ilul .. I�'.

• ' .. , . , Ill1tam4lJlte IPe tOOilte. nentlll!fSjI M

,O CORINTTA,NS JOGARA HOJE EM f!w"'J:l_ Ba rtu D_dl9... Q ,,"' .. '

JQI.NVLLE FRENTE AO CAi\'LPEÃO
DO ESTADO

Ü ,Corintians Parlo Alegrense,
que aqui realizou uma mrrgnif'ira
temporada, vencendo duas parti
,das ,e empatanelo uma, deverá, ho

je, -cm Joinvile, enfrenfar o Amé:
I'ica camveão esLadual de Futebol
,de 1947.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

disputa boje o sul
o BRASIL DIS:PUTA HOJE O SUL uma boa equipe, se bem não r·e- nesses páreos, teremos pI'àtica- cariocas; double-sklff - pau-

AMER,I,CANO DE R']�MO presente a fôrça máxima da ca-, mente assegurado o triunfo final. Iistas: eigih t - cariocas.

Em. Montevidéu realiza-se hOj:el noagem patricia, pois alguns dos NL�no Vale�lt(', o \'�loroso sculler Apesar das dificuldades encan-

á t arele o Campeonato Su l-Ameri- nossos boles ;: ," estão em plena paulista, Lerá de' eu! renlar adver- tradas na capi tal uruguaia, para
cano de Remo primeiro certame of'i- forma. ! sárítrs de muito .cartaz, príucipal- um treinamento eficiente, pois só
cial da novel Confederação Sul- O ponto alto da nossa turma es-. mentc o argentino Alberto Valle no elia 31 conseguiram os hrasilei
Americana de Remo, sediada no tá na famosa 'dupla gaúcha Pércio! que vem de eliminar espetacular- ros treinar !la raia oficial, está a

Rio de Janeirp, ao qual concorre- -Zancani, campeã nacional de' dois f mente o seu compatriota Roberto equipe nacional grandemente es

rão representações da Argentina com e sem patrão, e que esta taro Alfieri, vencedor dessa classe na perançada, e daqui en?ereçam_o-lhe
Brasil, Ohile, Peru e Uruguai. de, na raia elo Ar ruio Mellila, se regata internacional de Porto os nossos vo�os de feliz atuação na

t fora de dúvida que os concor- não conquistar novos triunfos, de- Alegre. ,tarde de hoje,
rentes mais fortes são os países do verá dar muito trabalho aos" anta- São os seguintes os nossos re- ..........•..•.... . .....•.••••.•.

Atlântico ,e entre êsses deverá ser gonístas, presentantes :

disputado o ambicionado título de Nessa dupla e 110 �iLo carioca re- _4 c/patrão - gaúchos: 2 s(pa-
campeão do continente. t sídem as nossas !llalOIIcs esp.e�a�- trão - gauohos: sbf1 - pauhs�a;

O Brasil estará presente com ças e, se conseguirmos a vitor-ia 2 e/patrão - ganchos: 4 s/patrao
I

o Brasil americano de remo

SENHORITAll
A ultima creação em reiri

�erante é o Guaraná KNOT
'EM. GARRAFAS .GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

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

NO']'lcrARro ESPORTIVO

PASTA DENTAL
, 'ROBINSON

HELIO MOURA e

�ENfIORA
participam o nascimento

de �eu filho

CARLOS
(22 3 - 1948

O TESOURO
Da instrução está ao alcance

Ie todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na .h:scola Indu .....

trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metrúpolitana.

Vende-se
Um barco Ver e tra.tar nll

fir�8 Reinisch S/A,
Ru» João Pinto, 44

. . . . .. . . . .. . .. ""
...

NÃO ESQ U E ç A!

A T�ntural,"ia Cruzeiro 'dispõe ago
-ra dos melhores profissionais da
cidade pa.rá lavar. passar e tingir
pelo 'sistema suíço,
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

":ASA MISCELANEA di.m
buidore do. Radio. R. C. A

Victor, Vâlvula. e Diaco••
RU9 COQgeU:�eiro M "fu .

:

CAS $('" ..

-0-

RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo rev�stido de 'cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos, chuveir-o, água quente e .fria, u!l:l mo
lar Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores fru-tIferas Ja pro-
duzindo eLc. Preço Cr$ 60.000,00.

.

--0.-

CAPOETRAS, uma pequena casa de madeiI'a, tendo o terreno f5x52f.

Pre,eo Cr$ 20.000.00.
, .

TEftRENOS
RUA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

Cemhu,· Gravata'i Piiame.
Mei81 da. melhore., pelo. mI"

aorel preço. ,6 Da CASA MlS
CELANEA - RuaC. Mafra. -0-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32,
Preço Cr$ 35.000,00. \

Vende-se -0-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons- -

truc.:ão. Preço, Cr$ 6.000,00.
'Uma casa de secos e molha- -0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de. Cr$ 3.000,().0<.

Parabens!
Muitas felicidades pe.lo nascimen·

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"

é uma cadernet.a do CRf::DITO
MUTUO PREDIAL.

dos com direito 11 , casa para
morar situ8da a rua Santos
Saf'aÍva n. '309 no Estreito.
Tratar na mesma.

-0-

HIPOTE.CAS
Aceito capital para em pregar sôbre garantias

suIte-me s,em compromisso. Sigilio absoluto.
hipotecárias. Con-

rua calçada, linha circular.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EIS o MELHOR campo de provas! Na estrada um caminhão

demonstra quanto pode, em pujança, em pontualidade,
em economia. Nas estradas, boas ou más, em tempo
chuvoso ou sêee, os Caminhões. Chevrolet eerrespcndem
à confiança neles depositada, porque rendem mais,
quilômetro por quilômetro, do que qualquer outro cami

nhão de, sua classe, Procure conhecer as importantes
características inéditas apresentadas 'agora pelos ees

minhê es Chevrolet. E lembre-se: Chevrolet é o caminhão

que mais se vende - no Brasil e em todo o mundo!

et
PRODyTO DA GENERAL MOTORS

PARA VENDAS E SERViÇO' PROCURE OS

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS DA G E N E R A L MO T O R S O O B R A S I L S. A·.

RADAR NOS PRETROLEIROS
"ESSO"

A Standard, Oi! Company (New;

Jersey) da qual a Standard OH Com

pany of Brasil é afiliada, divulgou
recentemente, haver firmado con

tratos para a instalação de apare

lhos de radar em 40 petroleiros .de

alto mar. Essa providência
'

repre- _

senta o primeiro para a execução'

do progl'ama de equipar com esses,

instrumentos os 90 navios "ESSO".

Segundo as, declarações do Sr. M.

G. Gamble, gerente geral das opera

ções maritimas dessa Companhia,
os contratos de instalação prevém a

utilização de aparelhos maritimos

de radar, dos modelos de após_guer
ra, especiais para pavios IIlercantes.
';Já se acham instalados, para ex

periências nos petroleiros "Esso

Paterson": "Esso, Parkersburg" e

outros, instrumentos de radar dife

rentes tipos e fabricantes.
Com a adoção de tão modernos

dispositivós de navegação, a Stan

dard Oil .Company (New Jersey);
fica sendo, em todo o mundo, a

empresa que, em maior quan.tidad�
faz uso desses aperelhos. FOl tam..

bem esta Companhia a primeira a

instalar em seus navios-tanques

transa tlânticos,'hussolas gíroscópíe
cas e radiogoniometr()s.
Ao divulgar os contratos, disse Ô.

Sr. Gamble: _ "A instalação dessa

aparelhagem, marca mais um passo

nos esforços que a Companhia de..

desenvolve para aumentar a efící

ência dos trabalhos de seus petro

leiros. Os instrumentos comumente

usados em navegação, agora auxi

liados pelo radar, permitirão aos

nossos barcos maior rapidez e segu

rança nas viagenS' em tempo desta-

vorave!".
A instalação dos citados apare..

lhos, no entanto, levará cerca de

um ano para ser concluida, pois

que a mesma só será executada du-
I '

rante os periodos em que os navios

estiverem parados para revisão ge

ral a fim de que o, servi_çó de trans

po;te de combustiveis não seja per�
turbado.

Arêas e Senhora I

CARLOS JOSÉ
FpoU... 11 de Março ,de 948

Jacy
•

participo.m aOB lIeus parentes
e amigo. o no.cimento de

seu filho

--'---------------------------------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=�--��======����

PROCURA -

Vendedor - Viajanfe
ativo e competente, com conhecimentos técnicos,
Secção da '. Maquinas. Ordenado fixo e comissões.

possibilidades para pessôa ativa.
Ofertas por escrito, com indicação das funções anterior

, mente exercidas, devem ser dirigidas à
Comércio e Iruiuetria

,

WALTER SCHMIDT S/A
Blumenau - Cnixe Postál, 63.

.•..............................................••�

UM RECORDE NA PRODU!).-\. CJ- ) S'NEMATo.'G�UF.IUA eu processoLondres, 27 (B. N. S,) - o. pro-' .

'

dutor Michael Balcon está rodando

ainda na-O fOI' despachade ,1. '

no Balinga SLudIOS, de Londres ...

seu 1100 filme de grande meLragem
no período de oito anos. Três í'il- Escreva sem demora ao Escrito·rio Jurídico e A_9l111111stratl_;'@

para
mes foram também produzidos Caixa Postal 4.132, Rio de Janeíro solicitando informaç�e�, ES,se E�

Boas por nutras companhias. naqueles oritorio se 'encarrega d-e acompanhar e r'equer,er no MIlllsténo, na

estudi.os de 1939 para cá. Isso sig-
I
Justiça o que necessar io for á sua concessão, bem como, de registro

nid'ica que a Baling SLuclios, .uriída- de diploma, divórcio ·e novo casamento, certidão de nascimento e de

de independente de produção casamento de qualquer parte do Paíz.

cujos filmes são distríbuidos pela •••••••�
IS

Ra�k OrganizaLion pode pre,tender Relo)-oería Progressoo titulo do estudio mais atIYO da
Grã Bretanha em comparação com

"

sua área. de JUGEND & FILHO
De fato, Baling, tem uma área

de 24.694, pés quadrados, e no en-ttanto, coucorreu com mais 80 por
cento para a produção cinema lo
grárí'ioa britânica nos último-s oito
anos, Existem, atualmente, três
filmes em produção - "Sarahand"
com Stewart Granger, Jesna Gre
enwood e Fracoíse Rosay ; ",ticoLt
o-f bh AntarLic", com Joílm Mills e

na Austrália "Euirek Stocade",
com Ch ips Baf'feity. Já terminou a

produção de dois outros filmes.
que serão lançados em breve: "U

'[ Aleays Raíns on Sunday", com

Georgie Vithers, Jack Werner e

John j1Ic·Uallum e "Against the
Mund" com Rohert Deatty, Simone
Sig'noret e Jack Werner.
Ha em preparo quatro -outros

filmes:
"Kind Harts . and Coronets",

"Anolher Shor e., "Passaport to
Pirnlioo "

e "Many Happy Raturns"
em março de 1946 havia no estu
dio 429, empregados e em março de
1947, 493, ao passo- que atualmen
te êsse número se elevou para 596.
As despesas com montagens cor

responderam em 1947, a três vezes

-as de 1946 a cinco vezes as de 1945
"Nãu podemos, presentemente -

declarou o produtor Balcon - aU-1
mer.tar o espaço cio estúdio, mas I
estamos transformando o mundo,

SE

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

, 6 Radio Difusora de Laguna,
970 k ilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina Brasil

de naturalização,

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "'''I�ue
sômente quando receber.

• ,rviço
2 mcdeles límplas e o q,�. ilu

mino à nQlte

Altura 12 1/2 cm. Coixa de niguel
NOBrol relógios .ão acompanhado. dOI r,elpectivol certificado.-

"

de garantia. ,

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENVIAMOS GRATI-S
HJCEND & FILHO

Curit�bQ-· Praça TiradeJ;ltel. 260·· Paraná

N. 6 Cr$ 200.00
Deepertador fabricado na Holia
Qualida4e de p!im�irQ __ no.

core. cinza verde, azt;l •
niquelado.

ev� Y.Ol.VNTÁRIOS DA PÂTRIA fiLO 68 • tt' ANDA"

CAIXA� &as - 'fli'LEFONE 664(1 - :ra!!liRAU&:. "'O�OA"""

. .Agencia Geral para 8ta. Catarina
. _

Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.
'

"

:;,,�....�
CaIxa PastaI, 69 ,- Te'!. "Protectora" FLORIANOPOLIS

\

N, 10 Cr$ 80,00'
Relogio Suilllo .illtema R. .:ktlpi',
modelo reli.tente para qualquer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instalados os cursos do SeDae, no Estreito
Duzentos e vinte alunos

Jtiorlen6"ollt, 4 ele abril de '948

Hoje. no passado HOm�nag8m ao Deso
A data de hoje recorda-nos que c r. Guilherme Ibry
- em 1.635, travou-se uma bata- Pela passagem do seu aniversá-

lha, no arraial do Bon Je_s'.:s, c�n r ío ontem, o sr. des, Guilhe:'n,�Pernambuco, enL1'8 os ca_plta,es oe
Abry, ilustre presidente do T!'lOIl

ez:nboscada, Gaspar An�re e A_:::,.c:: nal Regional EleiLo.ral foi. alvo de
ruo Gomes, com o COl anel Ad.I::,

expressiva homenagem dos ,s'BUS co

�ewsl�y', comandante dos h?lm.lde- legas e dos funcionários -que Jhs
zes sítiados, s-endo e�te fendo, são subordinados.
- em 18'16, D. Joao VI, .n.o lar- Assim anLes do inicio da sessão

S'(} do Paço, pa.�s�u_ em l�tWIst.n,:l ordinári� daquele Colégio Judiei;�.Infantaria da Divisão de ,vo,lul1tá- rio reuniram-se nu Gabinete de S.
rios Reais, chegada -de LI?boê!;. Ex�ia., Iodos os juíi:�S do T. R. E.,
-:- em 1.8! 9, nasceu �o RIO de J.�- O SI' Procurador Regional 'e os fun

nerro, a Princeza Mar.la da GIÓI·I.l, cionários da Secretaria, tendo o
que veio a ser D. Maria H, dA Por-

Sr. Des. Ferreira Bastos, vice-protugal: sidente daquela Cõrte, em nome
- em 1.832, durante a guerrn 'dos seus colegas saudado o Sr. Des,

oivil 'no Ceará, tl'av�u-s,e, sangrento G�ilherme Abry, de quem realçou
.eo�bate Junto a Icó, e ql]P. durou

as qualidades de Juiz e. de cidadão
seIS horas;

'"

.

,
" Seguiu-se com a palavra o dr.

- em 1.852, microu o bxe,l oito Milton da Costa, procurador rcgioBrasilei�'o sob o con�and '. li? G.ene- nal, que em nome do �ini5t.él'jr?l'al Cax13s, a �larcha I!e I ?gr ASSO Público Eleti'oral aSSOCiOu-se ii

para. a fronteIra do RJ'? �randP, homenagem, pondo .em relêvo quP.p:arLllldü da Coloma cio �aClamt'n-
o fazia com satisfação porqu�, I�rn

t{), �mde es�ava acampado. Es(a�'mn verdade, o homenag.eado, cuHf'J, se
('ntao t?rmllladas as .e�mpanhas du

reno e amigo, faz jús ao respeitoUruguaI ·e Bue.nos !� II i'S, e á estima dos qll e O cercam. Por
- ,em 1.866, con!lI1uar.l1 o�. �1)1:l- únimo o SecretMio do T. R. ]<:: ••bates !1O Pass-o da Faina, I1U 11,.)

sr. SOlon Vieira, manifeston a
parana;

. adesão dos funeionários da 8ç�cr'c-
- .em 1869, faleceu o (1('nel'.:I: lária áquela ,insta prova. d'e afeto

r�tarrnense .Jacmto' _Machado H i l-
e de, l'espeito a.o seu ilustre cher!�,

tencourt, ,cm ��sunçao. Rcnd,Hmo, O Sl'. Desembargador Abry, wg_Iól'ias ao herO! de Lamas 1,i alpll-
movi cio, agrud.ec,eu, em rapidas patmas;

_
_ lavras aquela manif.estacão de

A data (le amanha recorda--ull!'
alll'e\}O diz'endo que se algo hOll-

que: vera feif_o mel'ecê-la, era o IHlvc,'
- ,em 1.615, as t!'incheiras d(,�

procurado &empre agir correta.
holandeses, na Bahia, começam ri

mente, como magist.rado e como
s,er batklas pelas tropas de D. T1'a-

cidadão.
dique de Toledo Osóri'o; _

- ·em 1.779, o Marquês do Lavra
dio entI'ega. a seu sucessor Luiz,
de V.asconcelo;; e Souza o governo,
('-orno vice-l'ri rio Brasil;
- ,em 1.816, no Rio Grande do

Rui, morreu o Tenente�coroJll\!
Manoel dos ·Santos Pedroso, conh(�
('itio como o "te.rror dos revolucio
nários hespanhois".
.� em 1.831, o Conde de La;ies

(Mar:echal de Campo João Vieira.
de ,Carva.lho). assume () Ministé
do da Guerra;

- em 1.865, a primeira divisií·)
da Esquadra BrasHeira, c·ome,�a
II. subi.r o Rio Paraná, para bl('
quear o Paraguai, sob o coman10
do brav'Ü Barroso;

- ·em 1866, o intrépi'dü G(�'n('
ral Osóri,o fêz ocq·par o banco de
Hapil'ú (ou Ilha da Red,enção),
no Rio Paraná, pelo vaIor·oso Te·
nente-c,oronél Vilagran Cabrita;
- ·em 1866, nasceu ·em Sanf,es,

Sã,o Paulo, Vicente Augusto de Car
v,alho, jurisconsullo, poéLa e jOl'
n::.lista brasHeiro, que faleceu na

mf'sma cida.d.e ·em 22 de Abril dE
1924;
- em 1880,0 Visconde de Pelnta.;

(Tenente-general J.osé Ant.ônio
Corrêa da Cama'ra) aswmiu :.t

pa,sta da Guerra;
- em 1.884, Camboriú füi des

membrado de Itajaí, ])01' te!' se
consLitui�() ·em municipio.
And1'é Nilo Tadasco.

Agua F,exbril dApois da bal'
ba refresca a pele!

Use sempre F·exbril! -

Cflquetel à Imprensa
Num gJesto de requintada fidal·

guia, que ben:i r'eflete a intcllgoAll
te orientaçã.a que lhe vêm impri
mindo

-

os seus diligenles proprie ..

tários, o Bar Ponto Chic oferecei I
ontem á Imprensa, finíssimo elo

quetel que, mesmo a despeito du
'mau tempo, contou com o compa
recimento de crescido número Je
repr:esentantes da Impr,ensa loeul,
faJ.a,da e ,escrita.
Em pah!stra que mantivrmlOS

com um dos s·eus' proprietários
f·omos informados d·r que, á tarde
6,eria .ináilgurada a "Hora do chá ",
para a qual for.am convidadas
inúmeras damas ela nossa Socieda
de.
A iniciativa de se dotar a n03sa

Capj'tal, de .ambiente de tão apura
do gôsto, é, po,r toeios os títul,);.;,
louvável, por isso que já de há
muito nos ressinLiamos dessa la ..

cuna.

E a grande 'afluência. de que
vem sendo alvo, diáriame'llte, ,é
a confirmação da necessi,da·de dessa
feliz ·e já vitoriosa inici'ativa que
vem grangeando para os seus. rea
lizadoreS' 'os mais calorosos cum
primentos aos quais nos associa
mos.

A Espanha no
plano Marscball

Londres, 3 (tT. P.) - A Agência
Tass, num despaci]1.o de Washing
ton, disl,l'i'buido nesta capital, diz
que o Departamento de Est.ado dos
Estados Unidos, se oporá apenas á
inclusão da Esapnha no plano
MarElhal, neste moment.o.
Citando "fontes de imprensa" de

Washington, o despac.ho da Tass
diz que as autoridades de Estado
haviam declarado que não se opu
nham á inclusão da Espanha, mas

que a decisão da Camara dos De
putados neste senL'iOo não estava
de acôrdo com os "planos imedia
tos do govêrno".

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Odontololria

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, oom hora

marcada, a cargo de a.balizado pro..
rissional

RUll Arcipre.ste Paiva 17

CIA CATARIN[NSl
D[ TRANSPORTES AÉ P.EOS_trDA

Qpem' perdeu?
Quem perdeu um molho

de chave,s, prêso a uma cor

rente', póde procurá-lo no

Cartório do tabelião Brito,
onde foi- encontrado ontem.

PASTA DENTAL
ROBINSON

NUNCR EXISTIU IGURl

Segunda noticias já divulgadas
realizou-se no dia primeiro do cor

rente a instalação solene dos cu:'-

80S do Serviços Nacional de Aprcn
dizagem Comercial - SENAC ._- no

disf.rito do Estreito.
Especialmente convidados Pt']'}

professor Flávio Ferrari compu
receram ao ato o Capitão Rui Sll}
cker de Souza representando R.
Excia. o Dr. Aderbal Ramos da Sil
va digno governador do Estado.
Pl'�f'essor Barreiros Filho, secreta
rio cio Governador, Manoel FCl'l.'et-
ra de Melo, represen tando o Snr.
Prefeito da Capital, Charles Edgur.l
MoriLz, presidente da Associação
Comercial, Gustavo Zi!11me,r, prvsi
dente do Sindicato dos Empregados
do Comércio, Sevéro Simões, 'prc
sidente do Conselho Consultivo ti.c,
SENAC. as professoras Eul�na AI
ves Govêa Marcelino .e Mana Bl1 P

reiros, o professor Osny Paulino
da Silva, diretor tecnico do De ..

partame�tÚ' de Educação e que vae

dirigir os cursos óra instalados ll')

Grupo Escolar José Boiteux, alem
de grande numero �,e. peSo_oas dtO
todas as classes SOCIaiS.

Dando inicio á solenidade, n Da
pitão Rui Stocker' de Souza dccl1.'
rou aberta a sessão, fa:wndo '<1S0

da palavra o professor Flávio Fer
rari qne em longo e circunslanda
d'o discurso demonstrou o rmperwQ
de vee d.es,envolvi·do o ,e·nsino nos

me.ios comerciários catarinense�,
fazendo sentir aos pre:::el1'tes. f).�

grandes ben'eficiüs que o saber
prüporciona n coletividade. Di53(,
mais S. S. qlle ·esses emprendimen ..

tos são devidns l13 inici.ati\',i;; dI,'
homens· cümo João Daudt d'Ollvl'Í.
ra, Laf,ayete Be]Jort Garcia e Fran
cisco Gama Lima, que desejam 'IPI'

a nossa Pátria marchar dentro dcr
regime da pa7-, da ordem e do pro
gresso. Em' breves palavras ;.;. R.
agradeceu ao Governo· do Estado o
ter proporcionado 11 possibilidnd'�
de funci'ollamenLo dos cursos rIo
SENAC rm um estahelecimento
mOdelar con,lO é o Grupo José Boi
teux. Finalisando, eoncilou aos co
merciál'ios matriculados a. tral).l
lharcm como trabalham as abeHlac:;
afim ele que o Brasil pros,s·igil no
seu feliz destino. .

Logo apóz foram .execLltado� 'V[1-

'Férias de �obp,ranos
Havana, i3 CC. P.) - O rei Leo

poldo, da Bélgica, e S\la espõsa,
pl'Íncesa ReCFiy, que i'e encontra
vam em gôzo rie férias nesla capi
tal, partirão segunda..Jf·eira vindou·
ra para Oslerdão, a ·bordo do pa·
quete "Udyk", que chegará hoje a

Cuba.

A 16a. C. B. convida
sr. Ttc. CeI. João P. Gay, Chef.:J

da HP Circunscrição de Recruta
mento pede-nos a divulgação 'do
seguinte:
"O Chefe da. 16a C. R. convida

o r·eservisLa· AHTUR MAI'iOJ�L
MONTEIRO, filho dc Manoel La])
rindo Monteiro, pertencent.e a

elasse de 1920" deiSte Mulnieil::iio.
a comparecer com a passiveI hre
vidade nesta C. R., afim de ti'atar
de assunto de seu interesse."

rios numeras de arte, declamando a

senh orita Celia Gevaerd a poe:;Íol
Patria, e em seguida, a senho ri í.r;
Eli Faustino da Silva, cantou a

peça "Mar!« Laô, com acornpanhn
menta de piano 'B violino, decla
mando tambem, Celita Westpnal o

"Navio Neqreiro", Ter-mí nando c

numero de arte {JS professores Os
ny Silva e Olga Cruz executaram
a peca "Inspiracion", impressio
nando vivainente a assisteneia.
Por ultimo falou o Jovem L3UI'tl

Weingartner que em nome de seus

colegas agr-adeceu ao professor
Flávio Ferrari, ao �eretário 'lo>
Interior. ,e/Justiç;a e Educação e aos:
Diretores do Grupo Escolar José
Boiteux, pnr terem instalado

.

oS'
cursos para os comerciários onde
iriam o.0111er pr-oveitosos ensi
narnentos,

O Hino Nacional cantado pela'
assistência e pelos duzentos e vin
te alunos matriculados, deu fim ao.'
cerimônia que marca mais um su-
cesso .obtído pela Delegacia do,
SENAC em Santa Catarina.

São os artigosconstitucionais
RIO, 3 (A. N.) - O Procurador G-eral da República deu pal:ecer"

sôbre a representacão do governador Rocha Furtado, contra os dISPO
sitivos da Constituicão ·e�adual referentes ao ímpeachment e à pI·e-·
sidência da assembléia. estadual pelo vice-governador. O parecer é lon
go e conclui' pela constitucíonalrdade do impeachrnent no ambiente es

tadual, desde que seja seguido o modêlo f'ederal, não podendo a lei es-·
tadual distinguir- onde: a lei federal não distinguir. Quanto à presidén
cia da assembléia pelo více-governador é constitucional, do mesmo modo.'
que o vice-presidente da República ocupa a presidência elo senado, com'
direito ao voto de qualidade.

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

Vidaeocial
Sônia Linhares Salim; Maria Cam

DIl. ALFHEDO ]).nIA�CE�O DA pos Melo. Maria F·erreira da Cruz, ..
RTLVA Oscar Meira, Guilherme Speck, 01'-

Fai: :J11OS amanhií, o nol'�o disLin· ,lanclivo Nocetli, Elza Terezinh.a
ln amigo e hl'ilhante confrade sr. D'Avila, Osmar Luiz Vieira, Or�'
de. Alfl'edo DamallCellO da Silva landino Oliveira e HeIlen Ja,ques
ilus!!'e. Consultol' Jurídico, da ;-;e- Cabral.
('refaria di' Viação, o.bras Públicas A menina Gení Bandeira Schei--
e A l!'J'iCllItura. denlanlrel.
Pelo s·eu cavalheirismo c

.

pel.a
superioridade de sua cultura ·espl
r·itual, o dr. Alfl'edo Damasceno da
Silva goza de g'cral estima em to·
dos os círculos soriais do nosso

Eslarlo, aos quais será grato o en

sêjo 'que amanhã. s_e lhf's oferece a

l'nerecitias demonstrações cl·e aprê
Ç? ao anivl'sariante.

. Duran te cêrca de dois anos, a

ina pena lhe assinalou um lUi!'ar
de relêYo, enlrp os qUf' !êm traba
lhado nesta folha, privada, desde
bá alguns dias, dessa cooperação
cintilante por haver sido êle eha·
mado a exere,er aLividades em ou·
tro seLar.

Os que. no "O Estado", Ibe co·
nheüem os dotes ele inteligência e

ele coração não podpm deixar !l,'
associar-se, com êste regi,;to, ó�
jus! as homenagens que lhe serã'J
prestadas.

x x x FALElQI,MENTO
FA7.EM :\No,S, HOJE: SRA. "VANDA BUL'f':ÃO LOPES
Ü Suh-Lenente José Marcos Ro- Na Capital da Rrpública faleceu.:

sal', do Exército Nacional em �eI'- ante-ontem a exma. sra. Wand::r
vico no 11,0 B. C .. onde é mnit.o es- Bulcão Palmeiro Lopes, eSposa dO'
Limado, P que por vários anos foi dr. Aécio Palmeiro Lopes.
incansáv,rl Tnstrutor do sempre A ·extinta era filha do samloo;o
lembrado. Tiro de Guerra fiO, qlle dr. Bulcão Viana e cont.a:va. 00m
lanlos l'escrvisLas floriano.polila· inúmeras amizaáes .em nossa ter
nos deu á Heserva do Exrrcito; ,

ra, pelo que o seu prematurü desa-'
Os srs. Robert.o zumblick, comer- parecimento consternou prof'J!' !cl'

cianLe em Tubarão; Dr. Volnei de mente os meios florianopolitanos
Oliveira, advogado, João Zaca�ias A exma. família enlutada, "O"
da Silva, funcionário da Fiscahza- Estado" pr,esLa as homenagens de
ção dos Portos; Carlos Nayfeld; seu pesar.
Arí Fraga, motorista; Lídia Pi!lto ---------------
Lima, represénLante oomerCIal; 1\1. L. de ·M. Vieira, agradece a

Eslel'a Grams Nóvak, Maria Gus- Nossa Senhora das Graças, umlv

mão, esposa do dr. Artur Gusmão; graça alcançada.

x
FAZEM ARO�, AilvIANHÃ:

DR. PEDRO GAJ..ILOTTI
Comemora, amanhã, a sua data

natalí-cia, o nosso ilustrado con-

lerrâneo, sr. dr. Pedro GalloUi
pro\"pcto advogado na ,Capital Fe--
dera!.

.

Os srs. Paulo Preis, Il'ia Praz-e
res Hacker, Odete LehhmkulT
Mayer, Matilde Fernandes Costa,
Alexandrina Machado. Oscar Coura'
F:igueireclo, José Santos Silva, F.i-
lomeno ,Costa.

Os jovens: Agamenon Noc,ettir,
Osneli Marlinelli, Irene Oliveira,
Juventina. Borba, Palmira Fontou--
ra e Onélia Teixeira.

Os meninos: Aldanir Maria Pra
z,eres e Sidnei 'Mario da Silva.

:;; * *

NOIVADOS
Contratou núpcias com a senho

rita Ursula Gomes. fino ornam-entO'
dl'j. sociedade de Felipe Schmidt e

fiLha da exma. sra. viúva Hel.ena'
Gomes, o sr. dr. Osvaldo Carpes:
baohar·el em Ciências Econômicas'
e ,Con lador da Emprêsa Geral ele-'
Transportes, filho do sr. dr. Nestor
,Carpes Cirurgião den LisLa e dire-'
t.or da Secretaria da Academia de
Comél'eio de Santa Catarina e de'
da. Maria Viana Carpes.

li:

FRECHANDO •••

í

o PRECEITO DO DIA
NARIZ ENTUPIDO

•

Sempre que a criança apanha um

resfriado, as adenóides aumentam
de volume, obstruem o na'riz e for
çam a respiração pela boca. O fato
não tem maior importancia se a

obstrução desaparece alguns dias
depois. Mas, se persiste, talvez seja
n:ecessário a retirada das adenóides.
Quando seu filho, tiver, por mui

to tempo, dificuldade em respirar
pelo nariz, leve-o ao especialista.
- SNES.

Acõrdo comercial
Argentina-Espanha

Ma,drid, 3 (U. P.) - Um novo
acôrdo eomercial entre a Argenti
na e a. Espanha será assinado hoje
em Buenos-Aires, pelo preso Peron
informa-se nesta capital.

PARA' F'ERIDAS,
E C Z E M \A S,
iNflAMACOES,
COCEIRAS,
FR EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Os borradores de papel do órgão udenisLa, inimigos pes
soais da 'lógica e da gramática,. querem, por. fô;r�a ,ql!é
aceitemos procuração para a dei.esa da ,CompanhIa l,elefolll-;
ca. Já dissemos uma, duas e mais vezes que, nessa causa. s.o
nos interessa a acusação. Apontamos até o cammho: a �'e�CI
são do contrato. Para os grandes males, os grandes remedlOs.
O Diá'l'io, como era natural, discordot;. Quer que a Comp�.
nhia empregue material de boa quahdade no serv:ço. Nos
lambém queremos "isso! O emprêgo dI} me1�0I' m;:üerlal - d'l-
z'em os escribas -.é clállsula contratual. E verc1�'le!

.

A ,Companhia, entretanto, nãq melhora l1�.m v materIal C'

nem o serviço. Será com muItinhas q\le o governo possa ,co�
peli-la ao rig'ôr contraLual? Onde !i clausula que lhe d�ra.�Í1-
ciência na compelação? Os escrlvmhadores dizem que �;{)"t�.
Mas fazem a ressalva: "si (ou se) não n?s enganamos . CI
tem-na f O jornal A República, de' certo mes e de certo .a120•
publico'u o CQIJtrato. Estudem-no e apontem, fora da reSCIsao•

.0 modo de obri-Iª'ar a concessionária. a apar,elfi'ar. seus. a�are
lihos. E se encolftrarem êsse tão procurado e. �r�sco Jeltl�?,.
telefonem para cá. Desde já ofer�c>emos' ao Dlano a .?ord_Ial�
dad'e qe um acôrdo inter-j>()I'nalís�l.Co para a êamp_anha etrl pro�
de melhor .serwi\}o telefônico. FeIto? Valeu? Entao telefonem.
Sim? Fl-üamos à escuta.

Gu'i1hernte Tal.
P. S. - Se o telefone estiver normal - isto é, não fÚB

'ci,onar - escrevam um bilhetinho aqui-para o crediário. Mas

escrevam, hein!?

xxx

EDUARDO NrCOJ..JICH
Festeja hoje o seu aniver�ári,

nalaJí.cio, nosso eslimado conler·
râneo e valoroso correligionári0
sr. Eduardo Nicolich, dinârnicc
Secretiê'u'io ela Junta Comercial.
ConLando com largo círculo dê

anJi,gos, o dislinto naLalicianle re

ceherá hoje merecidas homenrlgeM
a qll p nos associamos prazei;';J� a

menLe.
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