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RTO, fi (A. N.) - o Diário ria, chado. A despeito da reserva sóbre
Noite, de hoje, puhlica ° seguin te l' as ve.rdadeiras razões ,do ac1i.aIllPI_t
sôhre o "caso" rmneiro : lo. soubemos por pessoa que se diz
"Os dissidentes mineiros na·) bem informada, que os dlssidcnts s

'

acertaram ainda o seu rclogio '�·(11) se acham num Impasse de dFíciI
o Palácio da Liberdade. Contrar!a- saída, sentindo-se inseguros par-a
mentc ao que esperavam' e nnun- uma decisão drastica, como seria a

cíaram os seus propr íos Jid')l'f'.'. adesão á UDN. Inicialmente falta
na reunião ele sábado não cllC't:;(1- lhes unanimidade de pontos de vis
rum eles a um termo satixfatovio La, 'Pois, 'ao passo 'que 'Ü S1". Gustavo
sóbre os rumos a tomar, pref'eri.i- üapanema, por questão de COe1"8n
do conforme nota oficial l[1I{' fnr- cia, Ó radicalmente contrar ío a

necerarn a imprensa, O1IVil' pr imoi- essa adesão, pref'erindo a busca de
ramentc os ocnrreligicnárlos :'e- uma formula harrnonizudora para
sídentes 'em Belo Hor-izonte. Pura a volta ele todos ao PSD, o sr. M€
tanto, vão promover uma renníào lo Viana está atento ao pensamen
dos representantes federais e es- to do presidente Dutra, que: conde
taduaís que obedecem à or'ienfaoão na qualquer ato que vise a entra
dos srs. 1\1,e.1o Viana e Carlos Luz, quecer .Q partido major-itário e o
nos próximos dias. A fim de lJi'l'pa- sr. Carlos Luz pesando bem os
rar .Q ambiente, viajou para a '\ã- acontecimentos, 'não está animado
pital mineira o sr, Cristiano Ma- a adotar uma' atitude isolada.
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lfNI'rI.tú1o • D. Ov••te. SDlS'EI .NOCETI - Dlrfltor Dr. BUBE�S DE
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES'

ARRUD,A RlllOS

o dia do exército
norte-americano

_

Rio, 5 (V,ia .Aérea) - A Delega
çao elo EX'Cl'CltO Norte-Americanc
{Ia Comissão Militar Mista Brasil
Est�ados Unidos, comemorará, ama
TI'ha (6), o "Dia do Exército dos
Estados Unidos", com um almoço
{[ue se realizará no "Gavea Country
Clubc", ás 12 horas e 30 minu
tos.
Foram convidadas autoridades

cIvis e militares.

A inauguração do Pôs to de O• * Puericultura "Aderbal Ramos S
da Silva". na cidad� de Palhoça,
proporciona ,ensêjo e motivo a que
..,e realcem, quanto 'O merecem. I��

atívírtades sociais da Legião Brasi-
leira de Assistência, secção dR San- São Paulo, 4 (Via Aérea) - O àquela mesma condição o Estadr
ta Catarina, No cumprimento de sn:-1 departamento de -Or'dem Politica e democrático brasíleiro, sob pre
expressiva e nobre f'inalidadc, a ins- Social distribuiu á imprensa: "O texto de um levanle contra uma

tituição, que tem a orientá-la (� di."
. Departamento de Ordem Po.litica .e propalada intervenção federal, con-

r-igt-la cm nosso Estado o deputado I Social, cumprindo determinações quiSjlanrJo·o(se para isso os locais

ReUD.-a-Odr. Ylmar GOITêa é, sem nenhuma i cio sr. secretário da Segurança PÚ- de trabalho e a praça pública.
dúvida, uma verdadeira escola de i hlica, procedeu, no dia 29 de mar- Entre os documentos apreendi
solídartedade humana, dinamizando ço último, á apreensão do jornal dos no inquér-ito f'igura um piam:
'38 fôr('as sentimentais da raça P.1r} I "O Popular",. pelo conteúdo sub- de ação, como parte de execução
proveito ele grandes e vitais pro- I ver-sivo desse órgão comunista. 1\10- dos propósitos constantes do mant
blemas tIa comunidade bl'USileil'a'l fiVO.H a, apreensão, entro outras, a resto, e que bem ratifica o :�0f1r0Ll-

O setor da proteção à or-iança publicação do manifesto intilufa- do subversivo desse documento
não é,· como se sabe, o único a '11i'! rio "Contra a intervenção, pela de- peça p riucipa I do corpo de delito.
se aplicam taes energias, sob () es .. J'esa de São Paulo", assinado por Além do mais, em di ligêuc ias
tímulo de uma sadia compreensão um grupo ele 16 dir-igentes comu- complementares, constatou-se que
dos nossos imperativos socíuís. nistas ex-deputados estaduais fe- apreendidas duas sucessivas edí-
Outros ângulos da-s' realidades hu- dei-ais e vereadores eleitos sol; vá- ções dr jornais comunistas '1L12
manas, 'em flagrantes reclamos )lnr rias legendas -corno representantes publicaram o manifesto, vinha

ê

le
melhor' equidade d'e, tratamento do PCB. transcríto em sccçâo livre de um
social, Lêm a assistência cO'nsL:lll L:'. "Burlando essa providência. ne gl'ande matul i no rles! a capil-al e
flf'icaz El oportuna da Legião. elljn dia seguinte, 30. o jOl'l1al ".�otícias depois, em exemplares mimcogl'a
mf\rilo nem só reside, no YL1110 ele de Hoje", I'epetia a- publicação rio farl08. era rlisll'ibuirJo em y:t:U>'
"nas realizat;ões e influência' l:Ol1- manii'esto, o que det.erminou nova téis, locais rle trabalho e vias ]1').'
c1'eta, sinão ainda no de;;wrlillin apreensão, ,1)1;'108 mesmos funda- blicas da capital. Tudo, eviden-
,Jas largas perpectivas aberta., à mentos da primeira. temente, como parte integrante dE'
lniciativa particular, para estreib

.
um só plano subversivo. É de SE ,

cooperação com os pocleres do .r,;s- d As 31 ele !llal,'ço. em con""q:IPn�Ja notar que Ludo isso se praticou na
.

•• •

tado, c,m tô�'no de necessidades co- ,ae., ,lIlspens�ol l�lPo��ta ao Prll?1ell:O capital do .Esla\Jo de São Paulo Rrmas para os comunistas Italianosmnns a SOCIedade. ,)0 na e no:s elmo" do, que plecel- em concomltancla com um cllmr NNa,çõ,es do mais ,allLo nível de í',j- lua o arL I�O do' rlcereCo 1J31, de 1R de inynlgar ao'itação politica cria-
vilização no;� con1'e1".em. 'exel1lp�os �e março di' 1938: msla llr'o.ll�se pela elo por ]?ar{jd;� consel'vadores mas Bal'!�: lLália" 5 (Via :-\'érea), -, que as �U'mas e mUl�ir.õe? t�nha1b,de

quan. lo podc a .SOh.Cl<U)edade lJ1- ele.l?acJa �e 01 dem Pollllca, 1l1- po;;los, 1 nconselentemente, a 5el.'vl.
A _pohl:] a do CDIS .dO .PÔltO desco-1 �I�O 81.1vladas :pelos: blllamc.,OiS. paratema. que se aürma por exceien- qUI uto, pOl_IcJDl, para iJp�lJ"ar-�é. a ço rIa única' agremiação partidária b�'lll l1ma carga oe arm�s e mUlll- I'lrcul?s reac!onanos". Durante,?

{ps ínrti,r"s ,daqne.la coopcraçiió, respoll"ablhd.ac!e dos �lgl1atal'lo" que, p0.31n fora da lf'i, inbhtl� nu- ('ne.� a bordo de Iyl! na\'lO qn!' ,ch('- '�lo9L1elO do porto, nm� senhora ;tal
em Plano. esLanque a l]LWisqU01: rl�qllelc mq:DJ,!r:�to. F.ntI·'} ell';-; fO)ml, :"o));'fi\'iv'\:O'é'i'l ql,l!.' jr} li, i:15i!a;,:àú 1 gou '.10 porlo pro.xyno. de Mol,ie,lua i.enda por um 1,11'0 dIsparado ,acL
prrcrmceilos ou Faix,5('s �uhalt8r- r",m dei �d?� �(,le d\)� "ell�� a 11 LOJ'es: I n. cliseordia e o despn(�rtdimelY' D c I procl'denLe, .de FlUme, J ugoslaYIa. dE'rtt.a!mente por um guarda altan-
ltas. E. perantc, Lais ,eX!emplo3, nã" :\[,1t,on C::tl�e" \le. R1'lto,. CalO Pradol a desmoralização ele aulorjdade A caega tmha Sido l'eglstnda co- deg{ll'lo. Os documentos capturadOS
JJlÍ por que al'l'efeCer-se o nOSS0 le- :hmlO�:': J�)l�O 1�b� Cadol'nig-a, �o- pública lhe poderiam oferecer. mo "al:ligos ue lonça", m�s em vez l?e!a po.Iicia mosU'am q�le a' carga
gít,imo orgulho pelas car.acterLsti- ql:c. 'Irevlsan; Mano Scl;tenbrrg, Ce- de al'I.1�'os de lout;� os Il1sp.etores iOI cn,�lada p�!a flrma ',Andre.aska
cas sentimentais de nOS5'a ·�orm:J("ã.) le"llllo dos Sanlos e l\fal.'lO ele Sou- No R-lO O gover

descobl'lram /too CaIxas rle nfIes e Polka , d� FlUme, para a flrma

c?pirit,ual, Lanto nos é também ])(0.,- sa ?anChes. Os demais,. sabed�res ,
- 4.000 c�üxas de munições no porão ::AdaIT,',os':, de Berfut�, Libano. .0'

��vel fazer, Llniclos por um propé,- da I cspon�abJI](l,ade que h,aYIam d. �o, na'''IO, de 400 !oneladas. 1\ po- Ansa. cItou ? capJtao, do navIO
sIlo d,> perfeita beneme'rência p'j- assmr�lClo, foraglram-Se e ate ago-, na or DOlano lma bloqueou o porto de MolfetLa como tendo dILo que fora forçado
blica, - qur,r associ,ando-nos à,8 ra n�lO pude�'am ser encontrados'.' , enquanLo as autoridades navais in· parar em Molf.etta, em vieLude de
iniciativas assim d,efini,das como de pa1'a esclarecIment � no, processo. lho, 5 (A, N.) - Encontl'a-;;e aqUI vesUgavam. O navio foi trazido pa- um desarranjo nas máquinas, mas

ação social, quer prestigiando-a:;, ,No decurso do mqucrlto, ap11· o s�: COlmbl'a Bueno,. g?veynador J'a aqll.i sob .escoltà. A ag�ncia "AI_1- pal'ece mais. prováv,el que êle pro
com o fi,enso de just.iça que só se I?U-.se que o �aso er.a da cornpc- d�_ UOlaz, �l:,e velO asslstl� as reu- sa", dIsse que 7 membros da tn- Clll'OU .refugIO depOIS de saber que
otrofia na's oonsciências enve!1"-

tenma da JusLlça j\<lll!lat' c ela ai· 11lOes plenal'IaS da Corrl�8sao de Es- pulação foram presos, inclll,sive um uma unidade naval italiana esLava
n::l!das pelo clesp.rito.

. -

cada das autoridades militares, ,em ludos e localizacilo da. Capital da conhecido agitador politico iugos- patrulhando ° Adriático-Sul.
A Leg-i.iIo Bras.ileil'a. f'lp At;"btt'll- fac", do CJ_ue estabelecr>, () decreto Hepúl?li.ca" da qual é. membro, ,

e lavo. A policia interveio depois de Enquanto isto, sucedem-s'e os
cia, tendo embora o apOi,o oficial, 8.180, (,I� 19 de novemb.1'o de 1iH5 <:.?mbll1ar com o j)reinrlente E�lI'lcC alguns agitadores esquerdis.tas 10- dis,turbi<?s .em vários ponto,s de
é uma organização cuja est1'u[.1:ra que, clbsolvendo o Tnbunal de baspar Dl1Ll'a a vJagem ,presIdell- cais terem espalhado a nOLlcia rI( paIS, prmclpalmente na zona s.u!.
repousa cnl bases de solid'ariedaue SegUl'.ança Nac!�nal, entre-gou ás cial .ao seu Eslado, a qnal talvez
geral. Os seus serviços. yinculan- autorIdades l11lhtares o conheci- se e1etue alllcla esta semana.

do-se ao esfôl'çO e a>O.s a'nseios da l�ento e o processamento . dos de-
úomnnhão nact'onal, colimam t) 0])_ llto? contra a personalidade inter
jetivo de quantos, goYêrnos '! ll,anonal do Esf ado e a Ordem So-
simples cidadãos, buscam melllor cla].. .

€quilíbri.o na sociedadr, repl1dian- Da sI!l?ples leItl!l:.a do texto des
do qualquer sentido de suhversã::J se mamfesto, ve�'llIca-se que seus
da m'dem no sistema de 'tuda :wi'[o

au lores, tod?s !Igados como ele

�centuanclo a 'ef.icáciru de tôda açãü meJ?t.os de dlr�çao, � um parlido
i�lllCladll. no vera e cristão p-rinci- PO�lLI�O de cal ater ll1ternac�onal e

PIO de fraternidade humana. CUJO �un9amento é a conqUIsta re-
volUCIOnarIa do poder, a serviço
dessa mesma politica, que vem re

du.zindo os Estados Eurüj)elts c Ji
D11trofes, outroi'a livres e demcI·
cráticos, a um regime de servidào
colonial, incitavam até mesmo a,:;
classcs armadas á rebelião e á se ..

diúão. como obietivo dr l'erfl1zir

comunistas queriam subverter
ordem em São Pauloa

udenista. secreta em
seus propósitos.

Barbacena, (Minas Gerais,), 5_ (A. N.) - Reunirem-se aqui, na

chácara das Margaridas, de propriedade do sr, Virgilio de Melo Franco,
o senador José Américo, deputados Prados Kelly, José Bonifácio Vit'gilio
de Melo Franco, Pedro Aleixo e 'Cristiano Machado. Essa caravana po
lítica, vinda do Rio, chegou aqui às 20,30 horas. O governador Milton
Camnos não compareceu, sendo representado pelo sr, Pedro Aleixo
que 'ficou de levar-lhe as decisões tornadas. Falando após a reunião, o

sr, Virgilio de Melo 'Franco disse: "A reunião destinou-se a dar balanço
na si tuação e realizar uma conferôncía sôbre pontos de, vista, sem mo

tivo especial irnedia lo". O .sr. José Améríco disse: "Vim aqui passar I)

fim
v

da semana, como costumo fazer, com convite ou sem convite, O
nos'so encontro aqui não se pl'ende .a qLlestões polítioa'S". O 051'. Pedro
AI.e,ixo não estava no 10c3l1.

Cel"tas fontes d.iz,em que os polílicos udenistas aborda,ram o caso
do São Palll�

.

Missa em ação de graças pela
saúde do senador Nerêu Ramos

Espera-se o depoi
meóto de Prestes

�esordens graves em Alexandria
Ca;ro, 5 (U. P.� - Milhares ue ordenando toda a população a eva- que abandonaram seus quartéis ho

centenas de greVIstas, constituidos cuar as ruas - que se, converte- t je pela manhã - inf'o'rIl}{l-se nesta
po� operários e policiais egípcios, ram em palco de luta entre gre-I capital. Encar.niçadas batalhas d( Vamos acabarestao atac�ndo, saqueando '� incen- vista.s e, lropas dq exército - a fim � ruas �ntre os policiais. grevistas,dlando lOjas e estabeleCImentos de possibilitar·-a ação dos· soldados! apoiados por populares, e as tropa,f a nrevenaquel� gl;ande cidaà� - informa- no restabelecimento da ordem, por- do exército, estão sendo

.

travã·da·s � •••

se. aqUI .. Na rua ,Cherlfa, um dos 'que, do contrário, as tropas se ve- em inúmeros ponlos de Alexandria. Washington, 5 (Via Aérea) - a
prlI1Clpal� c:entros comerciais de rão coagidas a romper fogo indis- Cairo, 5· (U. P.) - Notícias rece- Presidente Truman deu inslruçõesAlexandl'la, q.uase todas as lojas criminadamenie. bidas aquí, esta tarde, revelam que ao Procurador Geral Tom Clark.foram clt:strUIdas .e saqueadas pe- Ouatro cinemas de Alexandria a gTeve désencadeada, hoje pela no sentido de providenciar umlos greylstas, mUItos dos quais· estão sendo devorados pelas c11a- manhã, em Alexandria por policia- mandato judicial, de acôrdo com
p.ersegmdos por tropas do exér- mas: is egípcios, aos quais aderiram po· a Lei Ta.ft-HartJ.ey para pôr fim
cIto quando tentavam fug'ir com Uma fábrica de produtos textis populares e estudantes, em número á greve das minas de carvão betu-
o pr�dllto do s?-que .. Os despachos no subúrbio de Hadara, foi tam- ,de vários milhares, converteu-se. minoso. .

l'e.dos a'qUI dIzem que 3, bém incendiada e seg'lmdo se noti-, agora numa orgia de saques -a dis-Iaçao dos grevIstas em Alexandria! cia os g.revistas estão atacandc 1 túrbios e violências. ----------,----

est� s�ndo assinal�d� por uma se- ag�ra uma grande fábrica de éi-, 0s grevistas estão empenhados "ongrn"n "o"arIFst·I"Oquencla de destrUIçoes e roubos garras na área ele Moha1'l'em Bey. I em constanLes choques frrm3,dos lJ fi.", li " u
em. larga escala: _ 'Cairo, D (U. P.) - Gigantescos com as tropas do exército que pa- Santà Maria, 5 (A. N.) - Sob os'

� tensa a sJtuacao em Alexan- incendios estão lavrando em Ale-' trulham as ruas desta grande ci- auspícios de dom Antônio Reis,
drJa.. _ xandria, estando toda a cidade en- dade com tanques e carros blinda- Bispo desta Diocese, realizar-se-á
CaIro, 5 (U. P.) - Carros blin- volta em densas .nuvens de

fogo'l
dos. As úlfimas notícias chegadas a'qui, de,15 a 17 do corrente o se';

dados do exér?ito egipcio estã� em consequência da ação dos gre- a esta capital reyelam' qUE' os gre- gundo Congresso Eucarístico de
corre�do atrayes das ruas de Ale- vistas ,e dos furiosos combates em· vistas estão senhores da situação Santa Maria, reinando grande e:R-
xandl'la, mUl1ldos de alto�falanies lre tropas do exércilo e policiais em Alexandria, , Lusiasmo.

Rio, 5 (A. N.) - A Divisão de
polícia da Ordem Politica e Sodal Compareceu ao ato o Presidente Dutra. solidarizando-se-
tomou pl'ovi(tências para noti.ficar com o gesto dos Juizes do Distrito Federal
Luiz Carlos Prestes a prestar de- RIO, 5 (A. N.) - Com,a PT'>Mm-1 dezenas de senadores e deput.ados�
poimento no processo a que res- ca do general Eurico Gaspar· D11- e alta.s pabe<nte$ d3L� nossa,s Pón:as
pondc por injúrias ao Presidente, tra, prcsidente da República Illlt11 Al'madas e f1gUtl'3'S repres'entaLiyas
da República. A policia: expedirá se fez acomp3lnhal.' do, seu ,�êoe!�- da s'ocicdade c:arioca, çe.l-eb1 UU-':ifJ,
mandato ele captura contra o !ider tário particulal', dr. Carlos ROi)l'll'- ontem, na Igreja da JustJça (Fun
vcrmelho, caso o mesmo não seJallo de �'\.gllir Moreira, presp.'lLrs �a�'ão São Judas Thadeu) em
cncontrado paea atender á notifl- a. inda ministros de Rs,lado, pr�- Aguas Fr:'T'reas, a missa em aç,ão de
cat;ão. f'eito elo Distrito Federal algumas graça's, mandada re,zar pe!:os ,)n:zesl

do DisLrito Federal, por mo Livo
do reslabelecimento do vice-pre�i
dente da República, s'el1'ador Neeên
.Ramos. Foi ot�iciante o padre Luiz
Gonzaga de Gampos GÓi,s.

�

P,ela observancia das
leis de seguro

Siio Panlo, 5 (A. N.) - Teve 1'or
! e repercussão aqui a notícia se
gundo a qual cogita o Departa
mento Nacional de Seguros fechaI
ou forçar o fechamento de várias
c9mpanhias de seguros que não es
tao observando a legislação de' se
guros. Adianta-se que com tal me
dioa aquele Departamento favore
cia uma das maiores companhias
,de seguros existentes no país em
-detrimento de oútras menores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ic4EGUNDA-FEIRA
Expresso São CistóvAo - r..aguna

7 horas.
16 horas.
.Auto-Viação Itaja! - Ita)a! - 111 !lo
Expresso Brusquenee - Brusque - seus vários aspectos.

ra�presso Brusquense _ Nova Trento § l0 _ O congresso denominar-se-?
- 16,30 horas. PRIMEIRO CONGRESSO DE mSTóRIA
Auto-Viação Catarlnense Jolllv1le

CATARIN�SE e. reunir-se-á em Florla-
- 6 horas. t b
Auto-Viação Oatarinen.se CurItiba nópoJ!s em dias do mês de ou u 1'0

- 5 horas. do corrente ano de 1948.
.

Rodoviária SuJ:..Brasll - POrto Alegre § 20 _ A Comissão OrganiZadora do

-Ra3phl'doOrasS'ul_BraS!'eiro _ Joinvile _ Con<>'resso será a oomíssão Executiva tre.
• "

d á b scar A viação. férrea.

I
As 5 e 14 horas. das Comemorações, que po er u

TERÇA.FEtRA colaboradores entre as pessoas menclo- A navegação aérea .

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale- Correios, talégrafos, telefones e zádto-

gre - 6 horas. nadas no art. 20.
difusão .

Auto-Víacêo Catarlnense CUritiba § 30 - A Mesa Diretora do congre.s- Coltlll'al..
Ó sa secção - Hlstôrfa Social e

- 5 horas so será eleita em sessão preparat na
A t �'I � Oatar!nenre Jolnvlle 1 O ensino em Santa Catarina, no pe-
u o-v aç..o

que se realizará na vespera da insta a-
- 6 horas. ríodo colonial, no monárquico e no re-

Auto-vracão Catarinense Tubarão ção.
membros do oon- publicano. O ensino público e o ensino

- 6 horas. I Art. 2° - Serão
I

Expresso são Crlstóvlío - Laguna _. gresso:
' parttcu ar.

7 horas -

E História literária. de Santa Catarina.

EIl);p�sa Glória - Laguna - 'ns a) os membros da oomrssão xecu-
His.tória da imprensa.

e 6'h horas. tiva; Santa Catarina nas belas-artes.
Expresso Brusquense - Brusque -

b) os sócios do Instituto .Histórlco e

16 h as Santa Catarina na ciência .

.A ..��-v'iaçlío Itajà! _ Ita3a! - 15 ho-· Geográfico de Santa catarina;.. . Sociedades beneficentes
raso ! c) os Deputados à AssembleIa

Legls'lRápido Sul Brasileiro - Jolinvlle - às. lativa do Estado;
Sociedades cívicas.

5 e 14 horas. ',) . . da Academia catart- Sociedades cultu,·ais.
QUARTA-FERA • d os socios

Sociedades recreativas Bandas de 111"-

Auto·Viação Cata!'lnense Curitiba nense de Letras;

I·
G upos dramáticos

_ 5 horas.

I e) os sócios da Associação Catarinen slca.. r .

Auto-Vtação Catarinense Jolnvlle SOCIedades esportivas.
_ 6 horas. •

se de Imprensa;
, .. Medicina e médicos .

Auto-Viação catartnense - Laguna I
f) repl:esentantes dos Poderes publl·

Históri.a eclesiástica. Os primeiros
- 6,30 hora-s. I cos; missionários. Franciscanos e jesu\tas. As-

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às g) representantes das Instituições
5 e 14 horas. I Culturais que aderirem ao Congresso; sociações religiosas. A criação QO Bispa-

Expresso São Crtstovao - Laguna· .

t -íb ., do e do Arcebispado.
7 horas. h) estudiosos que desejem con 11 UH

História das comunidades e associações
Expresso Brusquense --: Brusque com trabalno concernente a alguma das

16 horas.. Itajal _ 1" ho- secções em que se divide o Congresso.
r'el igiosas não católicas.

Auto-VIação ltaja!-" . 6" secção - Linguagem e Folclore
raso § 10 - Os particulares que deseJem

Falares catarinenses. Influências aço- •••••••• •••.•••••. . .

Expresso Brusquense Nova Trento aderir ao Congresso sem a colaboração r·iana e de outros falares de origem • "
-'R���!á�f:a�iIl Brasil P6rto Alegre a que se refere a letra �h dêste art�go, portuguesa. Influência paulista e sul-

I t--------
_ 3 horas. deverão contribuir com cem cruzeIros

riograndense. Influência de línguas in· ALVARO MILLElv DA
QUINTA-FEIRA (Cr$ 100,00), tendo direito a tomar par-

díg'enas. Influências germân�cas, italia- SILVEIRA.
Auto--Viação Cat.arlnense ' POrto

te nas sessões e em todos os trabalhos
nas e outras.

<

Alegre - 6 horas. ADVOGADO ;
Auto·Viação Catarlnense CUritiba do Congresso e a receber os Anais e ou-

Influência da língua portuguesa nos MARIO CLIMACO DA -,

- 5 hora>8. tras publicações.
'

falares de colonos de procedência �ão i
ft nto·Viação Catarinense Joln-vile

§ 20 _ A inscrição dos representantes SILVA
6 horas lusitana. .

-.

Tub�-"o dos Poderes Públicos e de instituições d' �ONTADOR
Auto·Viação Catarlnense =..

fal'-se.á mediante comunicação' da entl-
Têrmos e expressões regionais. A a-

Santo An- _ 6 horas. gios. CausClo. Civeill e Com.rciai••
Auto-Viação Catarinense - Laguna 'dade representada, e a de particulares

Costumes rurais e urbanos. Festas, po- Contrato., Di.trato., etc.
- 6,30 horas. mediante boletim de adesão, preenchido Servl·ço. de Contabl'11'dad6
Expresso São Cr1stovAo Laguna - " pulares. v

7 horas. pelo interessado.
Música, poesia e danças populares. em gerClol.

Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2 § 3° _ As pessoas que se tenham dis·
Contos populares. Anedotário popular. Caixa PoetaI, 106

Catarinen- ,e 7 1/2 horas.
B

.

tinguido por estudos que se relacionem
Crendl'ces e supeI'stl·ço-es. Florian6poli.e - S. Catarina

Expresso Brusquense - rusque
com o CONgresso -será feito convite es·

16 horas. 7a secção - Geografia Histórica e

Rauliveira Auto-Viaçlío ltajaf - Itaja1 - 15 ho· pecial para dêle participarem.
raso .

Art. 30 - O Congl'esso dividir-se·á nas

Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às
5 e 14 horas.

Rauliveira Empresa Sul Oeste J ,tda - Xapecó - ás

- 6 horas.
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DI"tol': RUBENS A. RAMOS
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raANCISCO LAMAl'QA
Clt.,. •• '.prade:
•AQrJM. CABRAl· DA 8IL'f"
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andar

.... 11....24 - Rio 4. J....P.
IlAUL CASAMAYOR

. .. Ir.U,. d. OUnlr.. 11 -
88 andar
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zendeiros.
A pequena propr-iedade e a policultura.
A sericicultura.

Indústrias de transformação. O par

que industrial catarinense.

A construção naval.
A cerâmica. j

lComércio e navegação. Os armadores .

O comércio bancário.

As grandes estradas e fi viação terres-

Jnformacões uteis'Base� p;r�a O Con�reSSO,1_----,-.......__ da H1St'OflO Cntcrrmense]

QUARTA·FE[RA
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 hor.as - Sul.
Cruzeiro do Sul 11,00 horas

Norte.

I Varig - 11,40 bo,ras - Norte.
QUINTA·FEIRA

Panair - 9,40 horas - No.rte.

���_______________ Panair � 12.47 horas - Sul.
• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Varig - 12',30 horas - Sul.

Cruzoeiro do Sul - 15,30 horlbS - Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA·FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do SUl - 7,20 hs. - Norte.
Panaior - UI,07 horas - Sul.

SÃ.BAl[)()
Varlg - 12,M horas - Sul.
Panair - 9,50 horalS - Norte.

DOMl'NGO
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair -- 12,47 horas - SuJ,
0ruzeIJ0G- do Sul - 11.00 lia. - bL

ASSINATURA'"
Na CapUal.

aa Cl"f
Ie�rs CT.
!'rIa_'r. Cr.
...... , Cr'
lIê••r. anls":l ,."

No 11Ilerfnr

be '" {�
"'.tra _. CPf
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41,.
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••••
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4& secção - Histórla Econômica

A pesca da baleia. As armações.

pesca, em geral.
A madeira.

O mato.

Horario das empre
sas rodoviarias

Art. 10 _ A Oõmissão Executiva das

Comemorações do Segundo Centenário
da Colonização Açoriana, promovidas
pelo Instituto Histórico e Geográfico de

Santa Catarina e patrocinadas pelos Po

deres Executivo e Legislativo do Estado

e pela Prefeitura Municipal de Floria

nópolis, realizará um congresso de Hls·

tória, com o objetivo de estudar a mes

ma col�nização e a vida catarinense em

!'ri.Mtre CrI
Cri

A mineração.
Indústrias agrícolas e pastorís. Os Ia-

IH."

11··1
I....
....

Cartografia
Primeiras explorações do litoral cata-

seguintes secções:
la História Geral Catarinense;
2" História Demográfica e Política;
3a Colonização Insulana;
� História Econõmica;
5a História Social e Cultural:
sa Linguagem e Folclore;
7� Geografia Histórica e Cartografia;
8a História Local;

rinense. Viajantes estrangeiros. ,

Os desbravadores do sertão catai'inen-

se.

Os rios catarinenses e sua influência

social.

SEXTA-FEIRA
. Rodoviária Sul Brasil - Pôt'to Ale�
- 3 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viaç1!o

- 6 horas.

Auto-Viação Cat?rinense
- 6,30 horas.
Expresso São Orlstovlío - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação ltajal - Itaja! - 15 ho

ras.

EX'J)resso Brusquense
16 horas.
Ráprd-o Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
S.ABADO
Oatarinense

Curitiba Portos e enseadas.

A formação das cidades.

A definição dos limites do Estado.

Toponímia catari.nense.

Documentos cartográficos.
8" secção ._ Hiswria Local

Monografias históricas dos MunicípioJ
e de outras circunscrições territoriais.

História das localidades.

9a secção .L Geneologia
Troncos açorianos.
Genealogia de famílias catarinenses.
tOa secção _ Bio-bibliogl'afia
Biografias de catarinenses notáveis.

.....rCl ......

o. .riPIl.la, .e••� a'.

il"lIlbllel!l-doB, nio •.,1.
devob·id08.

Il 1!lJrIt<;io não 1'1. r...... ·

l14amz. pelOll eoneefto.
••Uid-Ol'l nOB arUaM

aAla....

Farmacias de plantão
3 sábado - Far.mácia Santo Antô-
nio _ Rua João Pinto;
4 domingo - Farmácia
lônio - Rua João Pinto;
10 sábado - Farmácia CatarÍ!IleDle
- Rua Trajauo;
11 domingo - Farmácia
se - Rua Trajano;
17 sábado - Farmácia
- Rua Trajano;
f8 domingo - Farmácia
_ Rua Trajano;
21 quarta-feira (feriado) - Farmá

ci:,l Sauto Agostinho - Rua Cons·e
lheiro Mafra;
24 sábado - Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra;
25 domingo - Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.

O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antôn}o sita
á rua João Pinto.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constitnido de catarinenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", n.sará a mesma

bandeira.

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

Jem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
C)&ssários execu tando facil taref'a
que bem p.xec1Jfada lhes proporcio
Jlsrá ainda algum saldo em di
.Meiro.

Informacõl1S à rua Visconde de
Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás i7.

I Dr. (LARNO
GALLITTI

ADVOGADO

G.

Crim•• cível
COlUltltulção de Socl"dnd..

NATURALIZI\QÕES
Titulo. D.olarat6I'io.

EllClrlt. - Praga Uf d. No.. a�.
lo. ,azadal'.

·R••ld. - Rua TirCldent.. 47.
FONE -- 1468

Catarlnense Jolnvile

COMERCIANTE: Di IDD II
'11'0 à Biblioteca do Cestro Aea
fimioo XI de Fevereiro. Co.
trfbuirú, -sim, lW'Il • fonrta
elo cultural 00. ea�
•e amanhA I

.

("CamIP8M.lI! pró-Hl'J'O'"
t I:. a. XI dtt ,..,,�)�

9a Genealogia;
lQa Bio-bibliografia.
Parágrafo único - Cada secção ficará

a cargo de um membro da Comissão Or

ganizadora ou de um seu colaborador,
por noroeação do Presidente da mesma

Comissão. Na reunião preparatória pre-
vista no art. 10, § 30, serão eleitos os

CUritiba ,membros das várias secções, que elege-

Brusque

Join;vile

Auto-Vlaçlío
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHe1ro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Jolnvlle -
rão o seu presidente.
Art. 40 -- Para teses das várias sec- Biografias de pessoas notáveis ligadas

ções são recomendados os seguintes a,·, á vida catarinense.
suntos: Bibliografia de obras
la sec�ãQ _ Histõria. Geral Catarinen·

Joinvlle.Auto-Viação Catarinense
- 7 horas..
Auto-Viaç.lío lJa,tarlnense

- 6 horas.
Expresso São OristovAo - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

�4 horas.
Auto·Viação Itaja! - rtajaf - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 9,30 horlbS. 2" secção - Histórja
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2 Política

e 7 1/2 h<Yras.

de catarinenses.

Bibliografia de edições catarinenses.

Bibliografia de assuntos catarinenses.
Art. 50 _ Os desenvolvmentos de

te-,ses e outros quaisquer trabalhos que
com elas se· relacionem deverão ser re

metidos, em.- duas vías e até 31 de

agõs-,to de 1948, ao Secretrio Geral da Comis
são Organizadora, que os encaminha
ra a secção respectiva, para, de acõrdo
com o Pl'esidente da mesma comissão,
lhes ser dado ,elator, escolhido dentre
as pessoas que bajam adel'ido ao Con

gresso.

§ 10 _ Os trabalhos, no caso de não
serem inéditos, não deverão ter consti

tuído, no seu todo, publicação· autônoma
impressa ti\:>ogl'àficamente nem parte de

'lublicação nas mesmas cmfdições.
§ 20 - Serão recusados os trabalhos

que, mesmo indiretamente, tratem ctt>

questões atuais ou de outras capazes de
iuscitar polêmicas e controvérsias que
não se coadunem com a finalidade do

Congresso, sendo ressalvado aos autores

o direito de os modificarem.
§ 3° _ A Comissão Organizadora po

derá encarregar instituições e particu
lares do estudo e desenvolvimento ele
teses reco.mendadas no art. 4°, não im

portando o encargo aprovação das idéias

expendidas nem .recusa ele outros quais
quer desenvolvimentos das mesmas te

ses.

§ 40 - Os tDabalhos aprovados serão
:i,nsertos nos Anais do Congresso.

Tubar�
se

Santa Catarina no séc. XVI.

Santa Catarina no séc. XVII.
Santa Catarina no séc. XVIII.

Santa Catarina no séc. XIX.

Santa Catarina no séc. XX.

Demográfica e

Os indígenas de Santa Catarina.
O elemento negro.
A colonização alemã.
A colonização italiana.
A colonização belga.
A colonização polaca.
Colonização de outras procedências.
A organização da vida municipal. São

Francisco, Destêrro e Laguna.
A criação do govêrno militar e da Ca

pitania.
A qrganização da justiça. A criação da

Ouvidoría.
História militar. Corpos de ordenança

e terços auxiliares. O Regiménto de Li,
nha. A invasão espanhola.

.

A organização administrativa e judio
ciária no regime monárquiéo e no re

publicano ..
A campanha abolicionista.
A propaganda republicana.· Os clubes

republicanos .

Os partidos políticos.
As Constituições do Estado.
As leis de organizaçãq .municipal.
3a secção - Colonização Insnlana
Notícia histórica dos Açores e da Ma-

deira.
Os insu1"anos em suas ilhas nativas .

Os transportes e a fundação de loca-
lidades.

'

Atividades dos povoadores insulanos.

O Crédito Mutuo Predial, ofere
ce aOI .eul associados 'o melhor
plano, no melhor .orteio, por Cr$
6,00 menlai,.

Viação aéreaHr��a I
ISEGUNDA-FEmA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Pa!llair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 boras - Sul.

. TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
PanaiI' - 13,07 horas - Sul.
Cruzeir-o do Sul 12.00 Il.oras

Norte.

LENHA

A

Peça pelo teleione 119

Pronta entrega

'Qualidade superior
. SERRARIA UNIÃO

I
,

,
,

Movida a eletriCidade

Quando se forem ali dôc....

agudas após cada refeiçilo e deu

pareçam os ardores c�usadol peJa.
excesso de acido no estomagc, _
sim como a azia, que � um verdlil.
deiro vexame social, tocna-M ca..

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a lIOf1'er 'I'"

A primeira dôse do saboroso cPer

Digestivo De Witt. dll alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função."
normal de seu aparelho digestivo>'
de maneira suave e proporcione
alivio com a primeira dÓse.
,k Peça na Farmacia o
..v

�DtWitt'

• "0 .

MISSA DE 70• DIA
Viúva Maria Rufina Coelho, con

vida os parentes e amigos do ·seu.

saudoso espôso João Jeremias Coe
lho, para -assistirem a missa de 7fr>
dia que em intenção à sua alma,
será resada dia 7, ás 7�30 horas, na.
Igreja da Nossa Senhora de Fátima""
Estreito.

.

...............
' ..

Nada cnv('lhecp. t:lnto as pessoas'
cnmo o funclonamento defioiente dos
rias. FB.1; �()frer de freqüentes Ievnn
bdas noturnaR,. nervosismo,. tonteiras,..
r8UIuatismo, dôItes nas costas e nas.

r,('rua�, olbos elnpapuçados, tornozelos'
i'�chn.dos, perda de apetite, de energiar
€tr. A razão está em que os rins de�'
yPro c1iminar os ácidos e toxinas e se

não realizam esta função permitem que-
{!"ses ácidos e toxinas se acumulem·
('m seu organismo. Em pouco tempo,..
Cystex- ... elimina ns germes dos rins,
fortalecendo-oB. Peça Cystex em qual
quer farmácia sob nossa gnranti� �e�QU6'''
o aliviará rapidalnente. Expenmente-o
hoje mesmo-e verá como se sentirá melhor ..
Nossa gara.nt.ia é sua. roai,...'" proteção ..

,.... x."�
...3stex no tratameoto de:

CISTITES, P:ElITES E URICEMI�

• ••••••••••••••••••• 0>.

NÃO ESQ U E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago .

ra dos melhores profissionais da
cidade para lavar, passar e tingilt·
pelo sistema suiço.
R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

CASA MISCELANEA diltri
buidor. dOI Rádiol R. C. A
Victor. Válvula. e Dilco••
Rua Conselheiro Mafra

· ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

• •••••••••••••••••• a ••••••••••••

e'TESOURO
Da instrução está ao aleanoo'

d,e todos. Dá esse tesouro sa teu
amigo analfabeto, levando-o· a um"
curso de alfabetização no GrupO'
Esco.!ar São José, na Escola lDidus
trial dé Floria.nópolis ou 00, Ca�
dral MetrtlPoUtana�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vtda. BaciaI
Continua O ESTADO

fazen-,
Haviaras e a Rta, Lérr Bonassis.

..do distribuições de valiosos li-
'T. . l'aUSCOlTeu ante-ontem á clatH

,qros, inclueive romances mo- natalícia do Sr. Oscar Meira ,'(l-

.âernos, entre as pessoas que propt-ietár-io da Padar-ia O;n)(:r,
",f:onstam de seu cadastro soo por cujo motivo seus parentes e

�cial. amigos lhe tributaram expl'e:;si-
As pessoas que ainda não

'las manife.stações· de carinho.

�:::a�i:r�:;;::�::opUobl��:��� Dec'la raça-O;spoderao faze-lo agora, Iiebi- 1
.

",Iitando-se, assim, a concorre) I_ . . . . Levamos ao conhrcimento de
'JI,!m a ta?,lnteressante lnlCta.-1 nossos distintos clientes é amizos e
-tiv« realtzada sob \ o pe troci-: ao público em geral, que, hav�nüo
caio da LIVRARIA ROSA, à o sur. Anlônio Cai-los Quintanr.
Deodoro rr. 33, nesta Capital. Brito solicitado. demissão do cargo

de gPl'ente da filial local fica sem

pfeilo, a partir desta daLa' a pro
curação outorgada por esta' empre
sa em seu nome.

Florianópolis, 5 de abril de bU3
pp. S. A. Emprêsa de Viação

A"'l'ea R.io Grandense "VARIG"
(as.) -Apolónio Pinto - Inspe

tor de Agências,

ANTVERSÁRIOS
Dionísio Damiani

Festeja, hoje, seu aniversár-io
.natalícío o nosso prezado conter
raneo, Sr. Dionísio Damiani, in
.rlustr ial e do comércio.

As hometragens justas que lhe
forem prestarias, nos associamos
prazeirusam en te.

FAZEM ANOS HOJE
. . O sr. Professor Luiz Sanches
Bezerra da Trindade, antigo servi
.dor do Magistér-io Público, com in
vejável folha de serviços prestu
.dos à Instrução Pública da nossa

,tel'ra.

O sr. Mário Nocetti, dediearlo
-funcionário da Casa Carlos Hoe

. pcke S. A. e ardoroso corr.elgiona�
.,rIo do P. S. D.

o Sr. Dr. Oto FeurschuLte, !lu
.�manilá rio e abalizado facnltnt.i "O
'na vizinha: Cidade de Tubarão.

O sr. Alberto Matos, Rádio tele
·-grafÍlsta.

O Sr. Euclides Schmidt JúniO't',
,:esforçado mourcjado!' da Impren�,l
local.e -a,inda os srs. Alvaro Il.'1l1JO:3
_<Ia Silva Flôre.s, funcionário esta
.dual residente em Tijucas, Gasimi-
1'0 José Grams, operaüdr dos Cines
,Coroados, P,erí Ulisséa, Antonio
Espel'idião da Silva, Celina, Siquei
ra de Souza, espô.sa d·o Cap. João
,Câncio de Souza Ciquei:ra, I.lca
;Sampaio Cardoso de Almeida, C�

põ.sa do sr. Nelson Alme.ida, Sil vi<!.
'Ulisséa BeiTão e Sofia Berka.

Os jovens: \Vanda Merízio e Ma
.ria de Loul'des Strau:ch.

Os meninos: Antônio· Vitor Mé-
lo Lubi, filho do sr. Vitor Lubi, di
-ligente COlTetoI de Seguros·, Mal'ia
·de Londres Prates, fi'lha d.o' sr. AI
'Iam Prates e ele D. Irene PiUj-
.cg1iani Prates, lV[arília Viera e �e
.sé GoularL
-_ - ..

"R�FRIADOS DA5S�"rIGIICaS �1:
.. �

.

nai:a' ...,se melhot sem

doses internas. E só friccionar
peito, garganta, e costas com

VICieVAPORuB
_....._-_....

B U DAS DE 1) R A cp A
O Dl'. Manoel Lacerda, ilustre

..Juiz de Direito de Indaial, e sua

Exma. Esposa Dna. Indiana, come

.moram amanhã, dia 7, vinle cinco

.anos de casamento.
Em regosijo a tão auspICIOSO

:acontecimento' os filhos do casal
'mandarão rezar 'missa em ação d.e
,graças na Igreja matriz de Hajai
;e às doze horas, Q.ferecerão um al
moço às pessoas de suas l'ela(:ões
<de ami:wdc, no Hotel de Ca.becmdas.

São os seguintes os filhos do ca

-sal: senhorita Amélia; doutor'ande
'Robcrto, Diret.or Geral do Departa
mento Estadual de Estatística; a

..eadêmico de Direito Rpinaldo, atu
.almenle servindo o nosso exercito;
-e os meninos Helio e S81'gio, gê-
-rneos.

A oiluslre casal, Dr. _Lacerda e

.Dna. Indiana, cujas ·qualidades e

d.btinçüo lhes fixaram largo con

.ceito social em Santa Catadna.
:apresentamos respeitosos cumpri:
mentas e formulamos os melhores
'Votos de felicidades extensivos a

toda a sua família.
xxx

VIAJANTES
Procedente de Blumenau, eni."on

'ira-se entre nós, o distinto conL 'r
'['âneo sr. Artur Moelmann, O(lP/.'D
:BO Gel'·enLe da Caas Moellmann S.
A., naquela próspera cidade.

xxx

BATISADO
Foi levaclOi, domingo úlLim:.J it

-pia bati.smal, o íntel'cssanle gTl\J
'tinho Zenon, fí1110 dos nosso prc
·.lado conLrrrâneo Sr. Zenon Bona.'i
·si.s e rle sua (Egna ,e:;:p05a, D. Ma
ria de Lonrdp5 Beirão Bon::ls:'i.'.
'F,oram padrinhos .o Dr. Nice]::.!

educando-a, preservando-a contra
o ataque á sua saúde, previnindo
com sábias apl ícaçõcs dos precei
tos lug iénicos, o seu desenvolvi
men to físico.
De gratidão, porque só êste pode

ser o senl imenlo que nos enche o

coração, quando de um só olha,
procuramos abai-car esla obra mo

numental; empreendimento uos
mais vastos 'e dos mais iíI eis.
Sr. Governador 'Dr. Aderhal Ra

mos .da Silva, a escolha do vosso
nome para denominar êstc Pôsto é
prova ele nosso reconhecimento pe
lo que já tendes fpito à testa dos
eleslinos da nossa terra, onde con
tinuareis a obra imperecível do dr
Nerôu Ramos, o catal'inense ilustre
que nunca mediu sacrifícios para
bem aquinhoar a criança barriga
verde.
Sr. Dr. Ilmar Correia, Presidente

da Legião Bras ilclra de Assisténcia
a alegria que reina nos nossos co

rações só pode sor r-xter-nada com
uma palavra comúm, que diz mui
to e que vos repito agora: muítc
obrigado, em nome da criança pa
Ihocense" .

Em seguida, o Dr. Ilmar Correia,
em nome da Legião Brasileira de
Assistência, assim se dirigiu ao dr. RIO, 5 (A. N.) - Fomos ontem
Aderbal Ramos da Silva: informados por um senador, cujo
",senhor: Governador : RITZ'" _

nome prometemos não revelar,
Com a inaugueação do Pôsto dr

- HOJe_as 5, 7,30 e 8,4n horas, que o Senado está providenciando
Puericultura dêste Munícípío, que,

- Sessoes das Moça;;
. I a oC.l'aboração e a promulgação da

por decisão da Comissão Estadual Fred Bracly - Frank Mac Hugh lei regulando o pre'enchimerito da!l
da Legião Brasileira de Assistênca, Fay Holden e apresentando a I vagas dos comunistas c-om a n,�ccs.

ton:ou o nom� de V. Excia., num gen.lal garota Beverly Slmmons -I �ria presteza, a fim de que o pro··

álo a! à 16 preIto de Ju?tlça a guem por assi- em.
.

_ J€.to que apresente lienha priOl'lda�
li mp reçam 8. n�lado.s se_rv�cos mUlto deve a Le- GAB?T_INHA SIfJNS�ÇAO de ,sôbre outro que possívelme'rrte

glao BraSIleIra de Assistência err .

Uma gra�lOsa e dIvertlda comé- a Câmara F,e.d,eral elaboraria. -

1'1- r"UDSCfl· "8-fi Santa Catarina, concluímos e entre- dIa romantlCa... Com isso, adi.anlou-nos O> in'!,)!'
U \J, y" gamo� á próspera e laboriosa po- No-. P7'OIlr�ma;. mante, as modificações feitas pelá

:' Afi� de tratarem de seus pró. pulaçao de Palhoça mais um mar- Brastl em F óco - nacIOnal.
/

Câma!ra s·eriam 'novamente altera·
pnos mtel'Ç!sses, dev-erão compare- co da Assistência So<:ial em nosso

Censura LIVRE. das pelo Senado e '3 lei gastada l1Iu-
ceI' a esta C. R., com a passiveI Estado. Preços: Cr$ 1,20 - 2,00 e 3,00. nos tempo a ser promulgada.
urgência, os seguintes cidadãos Seria fastidioso, Sr. Governador .,...... . .

residentes nest.e municipio : rememorar as 'obras semellhantes ROKY - Hoje ás 7,30 horas
ALFREDO VIEIRA, JOÃO MA-I que a Comissão Estadual da L . .l:)" 1..ana Turner - John Garfie!de

NOEL DE OLIVEIRA, MANOEL A. construiu e entregou a muilos
- Audrey Tatter e Leon Ames -

FRA�CISCO PEREIRA, NELSON

I
outros mUlllcípios, colahorando em:

. .

ROSA, ODA,CY CAMPOS, RF..DUZI· dess'arte no plano de Assi&tência O DE,,';TINO .1!ATE A PORTA
�O RODOLFO CONRADI e SILV10 médico social elwbol'ado e inICiadO Um dos �als absorventes 1'0-

SEVERrANO SANTANA". pelo Govêrno Neeêu Ramos e que
mances da tela em todos os tem-

João Pedro Gay - 'ren. CeI. Che- V. Evcia. dia a dia mais amplia. pos ...

'Com a inaugl1l'a�iío cip pôsl.o de Censura até 14 anos.

Puericultura Aderbal Hamos da No Pl'oll'!'ama:
Silva, funciona.rão, a partir desta Documen t.ario nO XVI

data, para se·r'\'irem à Mal er.nida- nal.
O Desinfetante da atualídade de a infância da Palhoça, os ser-

.Met.ro Jo�'nal -- atualidades.
viços de Higiene Pré-Natal c Higie- Prer.os: l'l'$ 4.,80 € 3,00.
ne Infantil, c, neste, a Cozinha ,. .. .

Dietética, que é complemcnto da RITZ - amanllã ás 5 e 7,30' il�I'��
moderna Pucricultura e elemento EXTRANHA AVENTURA

inrlispemável à ppdi:lloria.
Em nome da Legião Brasileir.a

de Assistência, agradeço a compa
rência de V. Excia. a êste ato e

I convido V. Excia., a inaugurar ()

Pôsto de Puericultura, que é, efe- ...

Livamente, uma realização do go-

.,

BRÊ,Ti��IÊ��TE':' :_:_.Gr�g�;';'
.

P��k
·vêrno dinâmico e brilhante de V. e Donna Heed - em:

Excia". VIRTUDE SELVAGEM
Tendo cessado as plamas, o dr. Bélo como o arco-iris ...

Aderbal Ramos da Silva, ladeado
---

pelas Sra. Dr. limar Correia, Sra. Nnva CI"a léreaDr. José Rosário de Araujo eSta. ,,' ."
Eunice Oliveira, cortou a fita sim. Extrpará quarta-f.eira próxim:l,
bólica e penetrou no recinto, acoJ'fÍ- uma nova compa'nhia de LrRllspoi'
panhado pelos presentes. Aí, após a tr,s' a·éI'eos, sob a denominação' de:
bênção, Frei Lúcio pronunciou es- 'l'RANSPORTES AÉREOS BANDEI
tas expressivas palavras: RANTES UrDA - Taba - com as

seguintes escalas:
V,iag>em 'aéreas Rio - Lr Jilna

com eS0alas ·em Santio,s, Paranaguft,
São Fra<nciseo, Itajaí, 'Flor-Íanópo
lis e Laguna.
Aviões "Catalinas" hidra para ca,l'

ga e passageiros. .

São !Seus agentes nesta Cf\piLal
os Srs. Z. L. SLeiner ·e Ci·a .. esta,
beJ.ecido,s à rua Alvaro de C'lrV�l
lho, n. 1.

Telegramas retidos
Acham-se relidos na séde da Re

partição dos Correios e Telégrafos,
telegramas para as seguintes pes
soas:
Alcides Andujar, Januário Ger

mano, Celeste Carrnena, Manoel
Olivein, Kloeble - Av. Mauro Ra
mos, Rosalina Rodrigues e Demer
vaI Cordeiro .

POLYPHENOL
, '

Terror dos ffilcrobios, acha-se
ã \fenia ne,ta praça

Pedidos a J. MARTINS. &
SILVA. Rua Joào Pinto, 16

Caix;l Postal n·. 332

V \'AL� I)U l'f.A..lAJ
Procurem na .A.gêncfa

Progre88o,
LIVRARlA 43, LIVRARIA

ROR.&

'A inaugura ç�o... I!��f�i�,�� o,!n�����o o�� P'!.:'to�: '�i:
Conc/usao Júnior, a propósito das versões sô- I luir a S; Paulo sua dignidade e

bre um possível apazlguamcr-Lo sua posição político nacional, com
entre 105 Campos Elfseos e a cposi- prometida pelo governador paulís
ção, di rIgtu ao sr. Macedo Soares ta. O Conselho. Nacional do PSD,
o seguinte telegrama: ontem reunido, deliberou unani-

mente emperstar à seção de 85.0-
RIO, 2 - Havendo a irnpronsa Paulo o mais completo e decidido

tendenciosa dado curso a uma :10- apoio, nos termos em que Vossa
tícia segundo a qual havíamos, o Excelência decidirá".
vice-governador e eu, entrado o: n rcsse telegrama oferece outra
negociações com um emissário rio particularidade significativa, pois
sr. Adernai- de Barros, no senurlo o sr. Cirí!o fala também, como se

de ,putaholar eutendimentos polí- verifica, 'em nome do sr, Novelí Jú
tlcos, quero, p.m nome daquele nor; tudo indica, assim, que existe
eml ncnte correligionár.io, no n1>111 perfeita harmonia de visl as entre
próprio e no ele todos 005 membros

I
as duas correntes do PSD, íslo é.

ela bancaria federal, repelir tais as- entre os antigos dissidentes' e 05

sevsrações, que· consideramos a- elementos que seguiam a or-ienta
front osas ao nosso partido, renn,-,- ç5,0 da Executiva pesssdista.

4 lei sôbre as vagas
comunistas

ao tabelo. E' o maisf

usado pelos barbeiros

Agua Fexbril depois da ba!'
ba refresca a p.ele!
Use sempre F·exbril !

Antônio Jorge Cherêm
A Viúva António Jorge Checêm, filbos, netos, irmãos e sobrinhos

ainda abalados com a perda do pranteado esposo, pai, avô, irmão e t,iu.
António Jorge Cherêm, convidam '[lOS parentes e pessoas de, suas relu
ções, para assíst.írem à-Missa de 6.0 mês, que, em intenção à su-a alma,
mandam rezar, na Igreja de São Francisco, sexta-Ieira, dia 9 do cor

rente, às 7 horas.

Otto traduz q-ualicJad4'lICafé
C' n" seu fot"!'!E>Cl!'do r . Peca�

nacio- •

ODEON - Hoje ás 7,30 horas
DESPERTE E SONHE

(Technicolor)
. com:

John PAYNE.
June HAV.ER

e Connie MARSHALL.
"�\'G,U�ÚiDTIiM':"_:_"i�u�'����"ÔÚ� etc ... etc ... etc ... etc ...
v('!' e i\iel'le Obel'on - em: ,I No Pro(J1>ama:

O i\WlUW DOS VENTOS i) - Bananal, Município Secu-
UIVANTES lar - Nac. Imp. I<'ilmes.

2) - Perol ad-as Antilhas
Short Colorido.
3) - Fox Airplan News 30 x 22

- Atualidades.
Preços: Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00.
"Imp. 14 anos,.

com:

jJ\1-P:éRi:Ãi
.

'-' 'H;j� 'ás 'ÚJO' il��ás
Atendendo ainda a novos e in

sistentes pedidos, apresentaremos
hoje em ÚlLTliMA E DEFINITIVA
EXJBrçÃO!, um dos melhores dra
mas destes úITimos tempos!

INQUIETAÇÃO
"Exmas. Autoridades Estaduais e

Municipais!
.

Meus amigos!
Nada mais próprio e simbólico

di? que a inauguração e bênção
deste posto de Puericultura neste
tempo de Páscoa. Pois nã� serve

êstt; instituto. justamente paTa res

suglr nova VIda c maior grandeza
do nosso pais?
Como é triste o quadro que nos

aprcsenta a estatística sôbre a mor
talidade infantil. Parece de fato uma
Sexta-feira Santa - morte lenta
da nação. Donde vem isso? Da fal
ta de compreensão e da falta de hi
giene, que resultam a falta de saú
de. A criança precisa uma vida re

gularizada.
Deus não deu somente a ordem

de procriação da prole, .mas tam
bém o cüidado da criança. Mas,
como pode uma pobre mã·e cuidar
de seus filhos conforme a necessi
dade,. se não houver recurso, se não
existir instituto que a ensine?
Portanto, um govêrno que com

preende a necessidade de trabalhar,
de fazer algo em prol da infância,
dos homens de amanhã, construin
do postos de Puericultura e esco

las, coopera para o ressurgimento e

grandeza do país.
Como indigno representante de

s. excia. revm;:t. o Arcebispo desta
Arquidiocese, felicito pois os govêr
nos estadual e municipal por mais
e'sta obra beneficente e por tudo
que teem feito e virão a fazer pelo
progresso do nosso amado Brasil.
Que Deus Nosso Senhor abençõe

esta casa, os seus funcionflrios
. e,

com:
'fINO l1OSS1.

Músicas inesqueciveis, destacan
do-se:
AVE MAmA

e a }ind'a canção MARIA.
.

Enternecedor!
Sublime!
No P1'og1'a1na:

1) ,__:_ Agua Escondida
Imp. Filmes.

2) -- A Ciência Popular
Short Colorido.
Preço: Cr$ 3,00 (único).
"Imp. iI! anos,.

Nac.

Vão decidir
RIO, 5 (A. N.) - Deverá ch')g-ar

amanhã a esta l'apital a bancada do
PSD ·em Minas, afim resolvei' em
definilivo a situaçHo dos dissiden
te.s, junlo à c.omissiío execuliva U'l
donaI.

............ � .. � . .. .. .. .. ,

FILMES DA SEMANA
Amanhã ODÉON:
üelorges CA-M'I,NHA
All\mE

- em

CORAÇõES SEM PILOTO
principalmente,
Tenho dito".

o nosso ):(ovêrno .

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

Frei Lúcio foi muÚ� cumprimen
tado. Em seguida, a Legião Brasi
leira de Assistência ofereceu à
exma, ,;I'a. Ruth Hoepcke da Silva
uma corbeill e com, lindas flores,
acompanhada de amável e carinho- Alan LADD
so cartão de felicitaçiií'es. Verônica LA.ICE e

Após visitar as diversas depen- William BF;NDIX.
dências do Pôsto de' Puericultura, , , . .

o dr. Aderbal Ramos da Silva reti- Domingo: ODEON e T!\ofPERIAL:
rou-se na companhia de sua distinta - O maior "cast" já reunido em

comitiva. I um só filme:
O dr. rimar Correia recebeu mui-' ESTA É FINA

tos cumprimentos dos presentes com:

por mais essa beneméTita iniciativa Francisco' Alves - Mesquitinha
da Legião Brasileira de Assistência, - HOl'tência Santos - Nelson Gon
em Santa Catarina. çalves - Badú - Aracy de i\.lmei-
A Banda ele Música da Polícia Mi- da - TRIO DE OURO - Linda

litar abrilhantou a solenidade. BATfST.\ - Dirci:clJa BATISTA

5a Feira ODEON:
- Um filme no qual bá de tudo!
Mistério! Crime! Paixão!

A DALIA AZUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS· CLUBE -- (Programa para o mês de Abril). , pia '11 (domingo),
soiree míguen com início às 20,30 heras: dia' 17. (sábado), soírée outonal com

Início às 21 horas; dia 24 [sábado], grande soirée, com início ás 21 horas.
-_ - _..... •••• ._. "0 •••_ ••_._-- •••••- ••••_ •••_...... •• __ ••••• .._--
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I De pessoas têm usado

com bom r.esunado oI

I
!
,

!

I
i
i
!
f
1
J

I
1
i
__•• �•• -._•••••_ •••••- •• - .......- .. ---•••- ••••-.-•••••• _ •••_._._._._••••••••__•• _ •• u .. _ ••_._.__

popular depurativo

A SIFILIS ATACA TODO o ORCANISMO
O figado, o boç:l. o coração. o e.tomoqo. OI pulmõ.... a pele,

produz d�ras de cabeço. dore. nOI OSIOI. reu·matismo.

cegueira. queda do cabelo anemio e aborto•.
Conlulte o medico e tome o popular depurativ.o ELIXIR 914.
Aplovado pelo D. N. S. P. como medicação auxiliar no trata

mento cfa Sifili. e Reumatilmo da melma origem.
Inofen.ivo ao organiamo, agradaval cerno licor

.PROCURA-SE
Vendedor - Viajante

ativo e competente, com conhecimentos técnicos, para

Secção da Maquinas. Ordenado fixo e comissões. Boas

possibilidades para pessôa ativa.
. .

Ofertas por escrito, com indicação das funç5es anterior
mente exercidae.. devem ser dirigidas à

Comércio· e Industria WALTER SCHMIDT S/A
Blurnen s u _:. Caixa Postal, 63.

••••••••••••••••••••••••••IIJ .- ..

fItIA VOl.-flNTÁRJOS OA PÁTRIA !'LO 68 • t.· ANDA"

«IA!X,"� lU • �ONE 6641) •�"".. aNOlliCTOlI1W

Agencia Geral' par·a 8ta, Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 Sob.

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

Ouçam, diêriemenre, das 10 às' I" horas, as audiç 3'es . da

ZYH· .. fi 88 dio Difusora de Laguna,
970 kilocicloe onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

DA TI LOGRAFIA
Correspondenda .

Comerciai

DIREÇAo:
Amélia M PigozZl

(onlare
Diploma

METODO:
Moderno e EllcieDte

RUA ALVARO DE CAAVAL.HO, 65

Negoçio de
. -

occsioo
1 elevado," WAYNE para QutomoveilÍ

2 talhas para 3 toneladas
1 maquina de lavar
Prateleiras. balcões etc ...
Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

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

'Vice-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5B, feiras às 6 horas da

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

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

Transportes raguJur<1' d., cargCl,. do ;,L-t

s10 FRANCISCO DO SUL para NOVA IOBR

I'
I
!
i
I f

I
I
I

IInformações com 08 Aq.entell
Flortenôp olia - Cerlos HoepckeS/A -CI- Teletone 1.212 ( End. teleg.
São Francieco do'Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelonc 6 MOOREMACK

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

eia. Telefonica
Cerermeuse
Acham-se a disposição dos Se

nhores Acionistas desta Companhia,
em sua séde à Praça 15 de Novem
bro número 8, os documentos de

que t�ata o Art. 99, do Decreto-Lei
n? 2.627 de 26 de Setembro de

1940.
Florianópolis, 23 de Março de

1M8.

\ �ç;RE
RUA. VOt.tJNTARIOS DA PÁTRIA N,O 69 • 1.· ANDAR

CAl)l: .. PQ�lAl.!>81. fF.lEFO.'OE6i14Q· rHCGIlA",,,,,, .i>IIOT!!CTOIt....

i
-,

DEMEIRIO GAROFALiS
•

..

Mh\sa de 70 dia
Viúva Maria da Gíória C. Carofallis, filhos, genros netos e ir

mãs, profundamente consternados com o. rude. golpe que. ve�m _de
sofrer com a perda de seu estremoso marido pai, sogro avo e ll!"l.nao,
veem por meio dêste tornar públicos os seus agr-adecimentos aos Ilus
tres facultativos do Hospital Nêreu Ramos que o asslstI::am duran
te a enfermidade e bem assim a todos quantos por cartões, telegra
mas flór-es ou pessoalmente os confortaram nesse transe doloroso e

con";"idam a todos para assist.h-em á Missa do 70 dia que mandarão
rezar, 3a f.eira, ás 7,30, horas no altar do Sagrado, Coração de Jesús,
ria Catedral M·etLopali tana.

Crédito Mutuo Predial
O maior e o maí« acreoitado clube de sorteios do Estado

PiIWPRlETARIOS - J. MOREIRA & eJA.
Rua Visconde de Ouro Preto n. 13 - Caixa Postal. 5 - 1324.

End. 'I'elag. - GRE'l'Ol\IUTUO - Florianópolis - Sta. Catarina.
Resultado do 110 SOl �eio "PLA�O B" realizado no dia 31 de março,

C.\UEiRNETA - N. 14.208
Prêmio maior em mercadorias no valor de 'Cr$ 5.000.00.

Aproximações superiores em

mer-l Aproximações.
inf'ertores em mer-

cadorias no valor de Cr$ 650,00, cadorias no valor de Cr$ 250,00,
cada uma «ada uma

CADERNETA N. 14.209
CADERNETA N. 06.038
CADERNETA N. 39.406
CADERNETA N. 38.572
CADERNETA N. 04.193

CADERNETA N. H.2{)7
CADERNETA N. 06.03q
CADERNETA N. 39.40l[
fiADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 04.191

A Diretoria
.. � ..

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo .horárío

A PARTIR DE 1/3/948
2R• FEIRA

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

4&. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - sU����iiRA
Panair - Norte: 6,50.
Panatr - Sul: 8,30,

pR. FEIRA
Panair - NOl·te: 9.40.
Panair - Sul: 12,47.

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

DOENÇAS NiEBT?"'Ab
Ce_ oa ,roEr_os II. _e4i._

..,e, l&1li doenÇ1Wt DenMU. Clall.•".
ntA....... te.,o, .4. aal_ .
Idia.eR&e remecUh.18. O emna".
#l4Is:t\e, tlr'.&. ia IgnorA_eu.. � pfloétr
.r.;uliull' .. ln4ivf4l.o. af�t.." ..
r / �ft'.!'mhl.all.'" O 8em�. 1(..
,1••�1 •• Doellçu ••_taIa ....
I••• Aab.lat6tll•• ,a••&0•••�
Il'blllll•• te _. 40Mtt_ lI.n.... bIJ&
tt...*-. lU a•• D....... ft. ta... �

· •. " . .. .. . .. ... I. OoOo." Oo... .Oo ......

Para os pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.

Parabens!
Muitas felicidades pelo naseime�

to de seu filhinho!
Màs, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRl!:Drro
MUTUO PREDIAL.
• " • " Oo Oo .

Ja1:Y Arêa� e Senhora

O resultado acima é dos 5 '('Dinco) pt-imeiros prêmios .da LOTERlA
FEDERAL, da última extração realizada no dia 31 de março p. p.

AVISO: - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 28 do corrente.
Florianópolis, 1 de abril de 19!18. .

Visto: Dante C. Neioa, Inspetor auxiliar dos Clubes de Sorteios.
Propr ietários : J, Moreira N Cia..

participC1m aoa leu. parent••
e omigol o nOlcimanto d.

nu filho

CARLOS JOSÉ
Fpolil .. 17 de Março de 948

• ••••••••• Oo-. • • •• • ... Oo •• •• ••• Oo ••••

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Scbrmdt , 22-·Sob.
C. Po stal, 69 Te'. (,p, otetora»

FLORIANOPOLIS

QUER VESTIR-SE COM (ÓHFORTO E ELEGANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rus Felippe Schmídt 48

CaGae
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos seus pertadores de títulos já íntegralisados ou sorteados
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta. entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirtgír-se
ao escritor central de Flortanópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

Registros de Diplomas
AVISOS

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

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

. REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
dos seus regrsfros provisórios por definitivos.

PROF1SSluNAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jur-ídico, podem registrar os seus' diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas.
, TRA':l'AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Alte. Barroso, 11, 10 andar - Caixa Postal 3.932 - Rio

Dlreção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JEmpregue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe pr'oporcionar uma das rnaic res irucratlva s Cataríl1enses

.Acíqt.u ré! ações da « C I T A L.»
Transportes Aéreos �. A'

.)

Capi.tol CR$ 10.000.000,00, Açõeq' de CR$ i.oco.oa. Chamadas: 1- 40% - 2a 40% - 3s 2)%
Procure hoje Tn",:c:mo '0 Agente do ·CITALa em sua cidade e eJe lhe dará melhore. (!8cJ<I\Y'ecime�tog.

AVENIDA.MAURO RAMOS" linha circular, bangalô construído em
·'terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasí toda mn

.. -dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.
.

.RUA FERNANDO MACHADO; casa bem ,conservada coustruída em
terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, 'cosínha
,.etc. Preço Cr$ 120.000.00. .

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
-.mentos, sendo o terreo para comércio e ° superior para residência
. .ótimo pOULO. 'preço Cr$ 350.000,00.

'

.

--o-

Rr;A C�NSELHELRO MA�RA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
,10S, sara de Jantar, sala de VISIta, varanda etc., des-ocupa imediatamente.
� .Preço Cr$ 100.000,00.

--o-

IILUA JOSÉ MENDES, casa própria, em estado de nova construida
"em terreno de màrinha medindo 15x35, com 3 quartos, s�la varanda
• .etc, Preço Cr$ 50.000,00.

'

-0-

RUA SÃO VJ.CENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construida
,em terreno de 9/1x;J(}, (jUIO 3 quartos, cosinha etc. ainda não foi habita
"ca. Preço Cr$ 25.000,00.

,
-0-

RUA LAURA CA.MINHA l\1EIRA, casa de madeira, construida em

.·terreno com 15x26. com 3 quartos, sala de janta}.', casinha, instalacão
, sanitária etc.. Entrega-se a chave no ato da venda: Preço Cr$ 40.000;00.

-0-
.

RUA JOSÉ CANDIDO DA SLLVA (Estreito), bangaló construído em
1 terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de ,jan-
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00..

.

--0-

COQUEIROS, casa de madeira const,uida em terreno de 10K30,
i.'próximo à Capela, distante do ponto do onibus 60 metros, com � quar
tos, sala éte. Preço Cr$ 20.000,000.

-0-

CAPOEIRAS, casa construida em terreno com a área de 86.000m2,
· todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ....
· -Cr$ .50.000,00.

-0-

RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro, água quente 'e fria, um mo

tor Delco, 2 dínamos com 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-
· duzíndo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

-0·-

CAPOEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x521.
; Preço Cr$ 20.000,00.

TERRENOS
RUA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço c-s 35.000,00.

-0-

RUA BLUM'ENAU, tendo 8,70x32, rua calçada, linha circular.
· Preço Cr$- 35.000,00.

-0-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons-'
· trução. Preço Cr$, 6.000,00.

-0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a llartir de Cr$ 3.000,00.
• -0-

HltPOTE,CAS
Aceito capital para empregar sóbre garantias hipotecárias. Con

-sulte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.

processo naturalização
ainda não foi despachado? .

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
critorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

Justiça o que neccssario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio ·e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

t;ClMJlfA.N'HLA "A.UA�c..A Uti lAIA'"
'..... .. iS7. ." .... li A • j

. 'O!CJllflnO'" II ".AlIM.1"'(nl'r�'

Cifra. do Boleoço d. 1944,

o-,
o-s

8o.Yoo.oo6,30
5.978.401.755,97

67.053 . .245,30
142.176.603,80

CAPITAl. R RESERVA,S
ResponeQbílidarll!'
Receu
AtIvo

«

..

SinutrOI pago. Dali Cíltunol .h1 Ulpa

RelPm1l8t ilida-:te.
98.687.816,30

•
•

76.736,401.336.20

Diretorelj
Dr; Pampbilo 'd'Utra Freire de C.rvlQlbo. Dr: (fraDcl.co
de Sá•. Anisio U...orr.,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 Abreu.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça' seu pedido por carta ou telegrama e "<\gue
sômente quando receber.

N. 10 o-s 80,00
Relogio SUillllO .i.tema Rc.kopi.
modelo rui.tente para qualquer

( ."viço
'2 modelos lIimples e o que ilu-

I mina à. noite
4-

Altura 12 ]/2 cm. Caixa de niquei
NOMII'O' re lÓl1io••ão acompanhado. doa respectivo. certificado.

de ghrantia.
PEÇAM-NOS GAT.!\t.OGm: - ENíTt'�MOS GRl\TI-S

JUCEND� & F�LHO
Curitiba-- Praça Til'adehte., 26C·. P.tll'aná

N. 6 Cr$ 200.00
Da'pertador fabriCadO!) na Halic:i
. Qualidade de ptimeira .- ·nas

coreM cinza verde, azul ..,

niquelado.

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exc usíves dos
aparelhos Westen-:Poínt
Atende a Domicilio

Completa aparelhagem.
TécniCOS competentes

RUA TIRADENTES, 22-A
Fone 1382

Desocupadas
VENDE-SE

2 casa0 de madeira com um terre
no 35x25 metro.. no fim da ruo

Tereza Cri.tina. E3treito.
. .. . .. . .. . .. . ..

Ordenado de
(RS 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

tocaçâo para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades:
Itaiaí - Joinville - Porto União

- Lajes - Laguna e Blumenau,

O serviço inclue pequenas viagens
em torno das cidades citadas.

Cartas do próprio punho, si pos
Ável acompanhando fotografia, para
Cx. Postal nO. 5 - Florianópolis.

O Crédito Mutuo Predial, oferece
.80S seus associados o melhor pia"
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
men-sais.

.. .. .. .. .. .. .. .. .
' .

................................ 1··

O PRECEITO DO DIA

VISÃO E DOENÇAS GERAIS
A sifilis a tuberculose e outras

molestias �rônicas, bem como infec

ções da vesicula biliar, dos dentes,
das cavidades ósseas da face e' ou

tras, podem causar diminuição da

visão c doenças dos olhos.

Quando sentir perturbações da

visão, procure o oculista; mas, sub
meta-se a rigorosa exame geral.
Não dispense, outrossim, a reação de

Wassermann, para o diagnóstico da

sífilis, e o exame dos pulmões pelos
raios X, para o da tuberculose. -

SNES,
. . .. . '. . . . . .. . .

Vende-se
I

Um barco. Ver e trl'tar 08'
firma Reinisch SIA
Rua João Pinto, 44

• • • • • • • • • • • .. • • • .. .. • .. \I .

Vende-se
Uma casa de secos e molha

dos com direito na casa para

morar situáa'a a rua Santos

Saraiva n. 309 no Estreito.
Tratar na mesma .

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

SENHORITA!
A ultima cresçêo em refri

g�rante é o Guaraná KNOT

EM GI RRAFAS GRA.NDES
t Plffc:rinG'o-o «s.t é.

I [.c�in[-i;;nhándo c; moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.DIA II DO CORRENTE, NA SJID_t _fiA lNSP_ETDRIA .DE _EDUCAÇ_�O _FiSICA, À A V E N I D A MAURO ,RAMOS� A A. A.
BARRIGÀ VERDE REALIZARÁ UM GRANDIOSO FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO EM SEU BENEF1CIO. JOGOS
DE vOLEIBOL E BASQUETEBOL, DANSAS, CONCURSOS DE TIRO AO Al.VO, TORNEIOS' DE ESGRIMA, CHURRASCA..

DAS, JOGOS INFANTIS, RIFAS E LEILÕES� ETC .. COMPLETO SERVIÇO DE BAR, SERVIDO POR GRACIOSAS SENHO-
RINHAS. EXCELENTE JAZZ.BAND ABRILHANTARÁ A FESTA.

Londres, (B. N. S.) - O pr-imei- () Chanceler do Tesouro, Si!"
ro ministro brítaníco acaba de en-I Sta,fJorrl Ci-ipps, também envíõu
viar uma mensagem especial de! uma mensagem pessoal: "Esses jo
'boas vindas àqueles que visitarão 'l,gOS

- diz Cripps - irarão á Grã-,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO a Grã-Bretanha, no próximo verão, B�elanha muitos milhares de ad-
para participar dos Jogos Olfrnpi- miradores do esporte de todas as

F 1 d A 1 R I
.

• COSo Diz Attlec em sua mcnsagern : parles do mundo. Virão de países
estiva

.

a ASSOCiação t étícu PSD tado Ou IOqlJti "Sentiremos prazer em mais uma cuja maneira de viver é muito di-
....

• vez, realixarrtfos aqui os. Jogos fOI'ente; assim como de nações vizi-

B V
Porto Alegre, 5 (A. N.) - O 1'e- Olímpicos. Em julho próximo, I10S- nhas próximas. Faremos ttúio

.

a

arriga e'rde sulíado das carreiras no Juquci- so país contará enlre seus hóspe- nosso alcance para que sua estadia
Clube foram os seguintes: prírneír» des os atletas de mais de 50 países seja. aproveitável e cômoda. Espe-

,C�nforme está sendo divu lgndo, realizar-se-á nôpróximo domingo, páreo, Leones e Mesu ra, segu Df!.] e os receberemos com grande sa- ramos que nossos visitantes, quan
na sede da Inspetoria de Educação Física, à Avenida Mauro Ramos o

Bom Amigo e Fiscal, terceiro Mi- tisfacão. Faremos o máximo para do partirem, não apenas comprecn
grandioso festival esportivo e recrea

í

ívo, pr-omovido pela Associação nela e Lochiel, quarto Açheron e que tenham Lodo o conf'órto. Os ele- derão melhor nossos problemas
Atlética Barriga. Verde, em beuoríclo dos seus cofres. Alfa, quinto Econômico e· Don mentos materiais que possam falear como também terão observado que

O programa está assim elaborado; Fulgênoío, sexto Coral e Mesa .. Sf�- temporar-iamente, tenlaremos com- as qualidades de energia , probida-
i.� 8,30 - Concentruoão, Desfile e .hasteamentn da Bandeira. timo Siug Sing 'e Sky, oitavo Don pensá-los com a recepção ca- de e perícia, que consl rem atrr-
Às 8,45 - Voleibol Juvenil: "G. Cultut-al Cid Amaral" x "A. A.

Alberto 'e Cubanita, nono Ih 'e Ca- kl_l-osa. que dispensat'emos ás nos- bulas do perfeito espor-tista, .

se

Barriga Verde" - Prêmios: Taça e Medalhas, nelinha. O movimento geral foi de mos compensá-los com a recepçãc encontram plenamente dl,f.undIda�
Às 9,15 - Voleibol feminino: "A. A. Barr lga Verde" x "Inst, Co-

982 1l1i1 e 22 cruzeiros. calorosa que dispensaremos ás nos- no nosso povo. Como nação, tun-

ração de Jesus" - Prêmios: Taça e Meda'[has. -. x x x
sas visitas. O Comité de Organiza- cionamos como uma equipe. Dià-

As 9,45 - Voleibol (Adultos): "Lira Tenis Clube" x "A. A. Barrí-
O OLiM?ICO NÃO EXCUR�lON0.u ção está. determinado a tornar os riamente demonstramos o valor

ga Verde" - Prêmios: Taça e Medalhas.
.

. ,.,Em :?sta de terem surgido va- próximos Jogos Olímpicos rnemo-I do espirita de eq�lipe, com os gran-
Às 10,15 - Basquetebol (Adultos) : "Ubiratan E. C., x "Clube Doze

rras dificuldades, mclt!slve trans- ráveis, não apenas,como um acon- des e bem sucedidos esforços com

de Agôsto" - Prêmios: Taça e Medalhas. po:-te, o C. A. R. _OlímpICO reso.!veu tecimento esportivo da mais alta que estamos restabelecendo nossa

As 11,45 - Basquete "Juvenil): "A. A. Barriga Verde" x G. C. Cid afhar. S�lU

ex.curs�o
.a Laulo Muller. Importancia internacional,

comOlooon.omia.
em bases sadias e está-

Amaral" - Prêmios: Taça e Medalhas, (Tubarão), �ranstermdo-� _para ,a, ainda .. em função do propósito de veis. Se como competidores nos

As 12,00 _ Churrasoada.
. primeira quinzena do próximo mes

'

disseminar e aumentar o entendi- jogos não podermos vencer em

Das 13 às 18 horas: - Damas, 'Concursos de Tiro, Torneios de
ele maio. ! mente sem o qual os homens não todas as disputas, como hospedeiros

Esgrima, FIlol'êle (feminino e masculino) e Espada, Rifas, Tombolas, FEDERAÇÃ� �QUÁTICA DE I podem viver, e� pa.r;, e com a Ii- de�onstraremos nossas qualida-
Leilões, Jogos Infantis e outras diversões, SANTA CATABINA �._rdade_21ue aspiram . des .

As 18,15 - Entrega solene dus prêmios aos vencedores.
NOTA: _ As dansas serão rigorosamente fiscalizadas e controla-

Na séde da Federação Catarinen-' O CORINTIANS ARRAZOU O

I
EMPATARAM BRASILEIROS E

das pelo Departamento Social, que reservar-se-á. o direito de vedar a
se de Desportos realiza-se, hoje, ás CAMPEÃO ESTADUAL URUCT!AIOS

entrada no recinto das mesmas, a quem julgar conveniente.
17 horas, uma assembléia gera! da- x x x Em Montevidéu teve lugar ante-

'COMJSSAO CENTRAL: Tcn. CeI. Lara Ribas, Dr. José Bosárío de quela entidade, na qual será estu-j o "tearn" campeão estadual do ontem o 90 encontro entre os se

Araújo, João Elói Mendes, Maurício Spalding de Sousa, Ruy Stockler dado o pedido de desligamento dos' América F. C., de Joinville, foi an- lecionados do Brasil e do Uruguai
de Sousa e Carlos Venceslau Pacheco. clubes de remo, que desejam f'un- te-ontem batido espetacularmente em disputa da Taça Rio Branco, o

_ x _

dar a Federação Aquática de Santa pelo forte "ónze'" do Cocintians qual terminou empatado por 1 x f.

Jogos desportivos: Paulo, Samy e Euclides S. de Almeida. Catarina. a cujo cargo ficarão os Porto Alegrense, pela atrazadora Novo encontro está marcado para;

Concurso de tiro: Timoteo B. Moreira e .Aderbal Alcântara. esportes 'náuticos estaduais. contagem de 7 x 1. lo prõximo domingo.
Torneio de esgrima: Gilberto da' Silva e Walmor Borges.
Churrasco: João Cardoso de Sousa ·e Marcílio Silva.
Bar e dansas : A cargo do Departamento Social.
TombO!las, rifas e leilões: A cargo da Comissão Ceutraí,
Jôgos inf'antts : A cargo do Departamcnto Social.
'I'esouraria : Narbal Barbosa e Antenal' A. Platt.

Saudação da Grã-Bretanha as partiCipan
tes das·Olimpiadas de 1948

.'

"'""t ..... ,-. -x-

a) - Havel'á nm completo "erviço de bar, atendido pelas asso

ciadas da Secção Feminina.
b) - As festiYielacles serão abrilhanladas por um excelente

Jazz-band.
c) - Serão rigorosamente observados os horários marcados para

os jogos.
cI) - A aquisição

até o dia 10 de abl'il.
de caL! pons para o churrasco, deverá ser feita

ALIANÇA DO LAR (LTDA.) i

..

S�de: Avenida Rio Branco n. 91
-

••• 5.0 andar
RIO DE JANEIRO I

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nac?onal

IPlano Federal do Brasil .Xlt. «y" e .z.
a' "Plano Aliança" IResultado do Sorteio realiza.1f1 no dia 27 de:, M'Hç)

. de 1948 pela Loteria Federal dll Brasil de licôrrlo éllm II!

D,·spulas da Taça R;"'o Branco artigo 9° <10 Decreto Lei n, 7930 de 3 de St'tembr" .rlel
.

'. 1945, fev�gorado pf'I�1 de n. 8,953, de 26 �1e Jaot'iro de

Inst.ituida em 1916' pelo enlão x Brasileiros 3 e Brasileiros 1 :x i�::rn����):�etif> 8JIi�����I�: nW!6dtt DlretorlJ1 de Reo(jtll"

IVEN·OE-SEministro do Exterior, sr. Lauro Uruguaios 1. 'Plano Especial. Premiado o n° 0041 \

U t'
.

d dMüller, a Taça "Hio Branco" foi 1946 - Em MonCevidéu - Uru-
0041 "1'lh P'

• .

C (O
ma o lma propTle 8 e'.

disputada, este ano, entre brasilei- guaios 10 x Brasileiros 3 e Urur
.

-1' II nr- fiUle.ro premIO no valor de

.'$
lU.O 100

I t d 2 g g
ros e uruguaios, pela sexta vez. O guaios 1 x Brasileiros 1. 041 - Centen8 - P"e:nio no valor de Crf 1.200.0U

con en o

t
casas, ara e, po-

seu regulamento prevê que a refe- 1947 - Em S: Paulo - Br.asilei· Invt'rRão _ Pr ..mlo no VBJnr cip C $ 3(10 (Ir
mar e pas o.

.

riria taça ficará de posse de quem ros O x UrugualOs O e no RIO PI P I P
.

d � 0041 '. Tratar em Rancho Quezma-
conseguir três vitórias consecut.i- Brasileiros 3 x Uruguaios 2. ano opu ar· remia o o n. . do na l<a'rmacia Pilar ou em

vas, ou cinco alternadas. Nas. dis- 1948 _ Abril 11 _ m Montevidéu' 00.41-.MHbar-PrJme.ro. Prêmio no vtl'lor de Çr$ 5000,OH Cambirela com Raul Se11.
putas de 1940 e 1946 os uruguaios 041 Ceolená PremIO 00 valor de C, #. 600 110
foram os vencedores. Portanto ca�

- 1?l'asileiros 1 x Uruguai?s 1. -1 l'I

-

Pi' I A (' *'$ lIO"(){' E E
,so vel1cessem a d� 1947, se�iam DIante dos I'esuHado� aCIma, de- nverSaO - rem � III) V8 \)f II"

,.

,I ',' rE��:ciAS R sY::t;i���
os senhores do rico troféu� Mas.1 duz-se que o �o.ss.o paIS leva van- .Plano "lIanca» 0041 - Sene 6 EI·· d N

·

como os brasileiros venceram jál tagem com. 3 VltOl'l�S contra duas:. Sér'8 6' 0041 1 d· C $ 5000000 T' II'beral IXI'r e oguelra
.

. �' . , Pelo exposto venfICa-se que Ja
1 n.· , no va or e r... IPO

agora, qualquer �as eqUIpe" tera! foram J'ogadas oito partidas da' Milhar de quaJquer série Cr$ 250000 - 1> I> MedIcaçõo a.uxill'". I' no tratamento
que obter a almejada posse. . "�

.

.
,s. • • ""

Nas duas primeiras disputasl qllals os �ra:olleIros venceram 3 e Centena Cr$ 600,00 -». -da .um..

houve somente um .encontro e nas.
os uruguaIOS 2, termmando as LlU- Inversão do milhar Cr$ 200,00 _ ,» "

•

,
·fl � •••••

tres últimas o regulamento foí t�as 3 empatadas. As contagens re· Inversão da 'centen C $ 6000 -" » aparelhosd'f' d ,t b I glstradas foram 4 x 3 (duas vezes) "
..

a r.
- "..

. Imo I lCa o para es a e ecoer um
1 ' 1 (eI' " ) \) - O 2 1 Sene 6 n. aOU, no valor de Cr$ 25,00000 - Til. clás81�O .

,

melho-r de 4 pontos. Os resultados x ua� vozes , � x ,x, . '.. t f·até agora conhecidos são os se- 3x.2 e O x O. (uma ve!l Os .bra- MIlhar de qualquer série Qr$ 1.250,00 -».. cinema oora ICOS
guintes: sI�ell'os. �arcaram 15 tenW::i e os Centena Cr$ 300,00 -» G

_

Os resultados, até agora, foram UlugualOs 13. Inversão do milhar Cr$ 100,00 _» • Temo. para. demen.traçon "po-

os seguintes: ° segundo encontro em 1946, em lIlveràão da centena Cr$ 30 00 _» • lel�oe para omema -de 16�m por-

1931 - No Hio - Brasileiro 2

XI
Montevidéu, não terminou. E' que . Adaptado D t" 7 9"'0 !�tll'3s35mm P'drta(V' '1)·�dPor��:Uruguaios O. os brasileiros, sentindo-se prejudi- ao ecre o n. ." 1. mm peso � lXO vm c.

.

_193,2 - Em Montevidéu - Bra- cados pelo juiz Armental, abando- Tipo Hb�ral rR6t.ameonte dalfoB·�tr}ca. IntfoNrmaS7cõ-
'1

-

2 U
.

1 d' 00 (
- uo anara I encour •

2;1 elros x m�ual,os. '.
namm o campo, quan o o escore Séne fi numero 41 no velor de Cr$ 40 OOO·CIO Fi .

6 l'
1940 - No RIO - UrugualQS 4 era de 1 x 1. Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 5:000,0'1' .. �����,:.o :�' , -

C S Ia.. R
Cr-ntena no valor de Cr$ 1. 200,00.

ampeonato- u merlcano de
.

emo Milhar na ordem inversa no valor de �ri�O 2��á�t�i�� C A 5 A .

Camp
- .

t· Série 6 numero 0041 no valor de Cr$ 20.000,00
. aoes OS argeu .IDOS Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00 Vende·se a rua Conselheiro

Na rai� do Arroio Mellila, em Zancani-Patilo Dlebolcl; 20 lugar Centena no valor de Cr$ 6ÜO,i O Mafra n.o 116
Montevidéu, -sai)) .o patrocínio da Al'gentma. Milhar na ordem ;oversa Cr$ 1 OI O 00 Tratar com Albino Zomel'.
Confederação Sul-Americana de 3° páreo - Slaff - 1° Uruguai oBSí!:RVAÇÕES O ó .'

-

1
.

fi' , ..,
, .•

Remo, realizou-se, ante-ontem à (Edual'clo russo), 20 Al'genlina (AI- .

... - pr XlffiO sorteIO rea IZir 8e- nn

tarde, o certame continental dE berto Valle) e 30 Brasil (Nuno va_!dlll 28 d� Ab'II (qu'irta feira), pt-ltl\ L')terill Fedf>l'uJ 11(; Sala no centro_
,remo, que foi brilhantemente ven- lent.e). Brasil. de coofl)rmior:sde com l) D�cret(l.I ... i n. 7930. dI:'
cido pelos a.rgentinos, vindo em 2c 4° páreo - 2 com patrão - 1( 1 de Setembro de 19-1f-. PRECISA-SE
lugar os uruguaios e em 3° os bra- Brasil (Pércio Zaucano, Paulo Die- Rio de Janeir", 27 l1e Marçl) oe 1948.

.

Tratar à rua Tiradentes nO S.
sileiros..

.

bold e Arlindo Cabral, timoneiro). 'Telefone 1393.,
Os sete páreos foram mtúto bem I 5° pái'co - 4 sem patrão _ 1( R. Pessõa Ramalho -Fi(õ;{'Bl Feóeral.

dispu Lados, sendo êstes os rcsulta- Arg�n�lpa, 2° Uruguai, 3.° .Chile. VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Te�(lureiro
dos: 6 pareo - Double-sklff - 1° O. Peçanha -l)iretor� Ger"'II{I-',

° "
I.

•

- Arge.nLllla, 2° Brasil (com a rlllpla Convl'dam h . I d t
.

1 p�leo - '1 com p�trao _ 10 _ paulIsta. Nuno Valente-Alberto
(Ii'! o", lSe(J nres con,prnflli IIS. 411" eió! eJ'lm

ArgentI,na, 20 UruguaI. Campos). com os seu," titulo" PfD (1ilt li virem à no"iSI1. �e·ie. PHf'

�o. p(lreo - 2 sem patrãq -;- 101 70 páreo _ oito com patrão l'e��eberem seus prêmios 11t::. f.!cf'rdo com. u, n,I.,.'!l{) Ré'RV
BrasJl, com a dupla gaucha ParcIO 1° Argentina, 2° Urug\Jai. la("lento.

. . . . . . .. . -

Casa pequena
ou quarto 9rn �alla . de familla.
?ara co.t'U sem hihos, com per>aa" •.
procurc.s-", Inforroaçõell' neeto: re

d.ação.
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=�������=! Credito' lutuo Predial;
'� ..., 00 .. " " lIiDte Orftl 1). " to ti !". • �

� .••..•....•........•..

�
••.••..•.•••_ ' .••••.••••••.•••• '•••••.••. A tl'cu:liçã� de seriedade em Clube de Sorteios. de mel'caoiorias agora com .-novos planos adaptados cí legislação em vigor

'� (.,)
: _ I: :,� 0It � •

·······················� .. ·····"'·················· .. ·'G
DI-strl·�ue. 20 %

em premíos a:',..,... do Pai (ma.l _ •••••••••••••••••••••• � ••, •••••••••• ,
., D

.

_

•I !:�., " •••• C'"." \ �.,.. o, .,.� _".er .,.... •
..... , � _ : Atualmente I de Cr$ 5.000,00. ri de Cr$ 650.0 O 8 •

:. 5 de Cr$ 2riO,00 :
o' •
• o valor dos p remios aumenta de acordo com •.
• o crescimento da arrecadação •
• •
.....'..•.••••...•.....•....•..'......•

I.8r�Mamda. �.� .. llOI!lelu ..........
�_to•• MM., ......._ .... III." .......

)

Curso de Guarda-Livros em sua casa
Feito em 12 meses. Escreva a C. Postal 3717 -. S. Paulo,

pedindo informações
Seja tambem nosso agente. Estude, nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

Dr. Polydoro S. Thiago
.�ico do Hospital de Caridade'de

Florianópolis
-

Assistente da Maternidade
CLINICA MÉDICA -- DISTUR·
BIOS DA GESTAÇãO E.DO

PARTO
Doenças dos' orgão� inter�os, espe..

cíaltnente do coraçao

Doenças da tiróide e demais glândulas
-internas

NJ;UROTERAPIA -- ELECTRQ..
CARMOGRAFIA -- METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
'Ileeidência: Avenida 'I'rompoweki, 62.

Fone. 76
__

0
, ______

-O-r-.-S-a-va-s-Laeerda,",-,'-' '.". ,�.

Médico.cirõ'rgfc'; d� Olhos - -.

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

Reiniciou sua - clinica .

Consultório: Felipe Sch.nZdt; 8
Das 10 ás 12 horas. e das' 14 is 18

horas -- Telef. 1418

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 is
'15 ars, Residência: Rua Blumenau,
,

22. -- Telefone: 1.620

,

- --

Dr. Mário Wendhauseft
0inica médica de adultos e crianças
,

Consultório - 'Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
:al.esidência: Felipe Schmidt n, 38.

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório -- Rua João Pinto Do 7
- Sobrade -- Telefone 1.461

�eeidência - Rua Sete de Setembro
� Ediâicío L A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

-

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI-,
RURGA -- MOLÉSTIAS DE SE-

. NHORAS -- PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi-.

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

Corrêia Neto
'

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinoa delgado e grosso, tiroi
de, rins, próstata, bexiga, útero,

ovários e trompas. Varicocele, hidro
cele, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 ás 5 .horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
'

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior" 170;'

Telef. M. 764
----

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

.

• do Brasllj
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas, do Distrito

Federal
Ex·interno . de Hospital Psiquiá
trico e Malücõmio Judiciãrio

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - ·DOENÇAS

NERVOSAS
ConsultOria: Edifício Amélia

Neto -- Sala 3, '

Residência: Rua Alvaro de Car
valho, 70,

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório -- 1.208.
Residência - Ú05.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica .exclusiY�mente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Newton D'AviJa
Operações - Vias Urinárias -

'Doenças dos intestinos, réto, �nU8 f

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia -- Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 hr;. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residênciá:'
Vidal Ramos, n. 66 -- Fone 1.667I

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e .TINGE ROUPAS
, Reforma chcpeo-

Profissional competente - Serviço rapido e gar�ntldo�

BOM N,EG,OCIO
para quem possue ,de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de 'juros mensais.

Informações nesta redação.

-.FARMACIA ESPERANÇA
,

do Farmae8.Ueo NlLO LAU8
B01. e .aanhl Hri .....nl.,wa

Iintru ..d...... ..traacelru - BoaeeJli&lu - r....
aarlu - .A:rttn. •• '.naelta.

�.... a nata ....."... _ r._tú.... aw..

Reinisch S/A"- Roa João Pinto, ·44
-

o ,"Colégio Barriga.Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de SUB
valiosa colaboração.

LEIAM A RENISTA
O VALE DO ITAJAI'

Vasas Pré-Fabricadas
Desde, CR$\ 300,00 a CR$

metro quadrado
500,00 o

"

"
, ,

Consulte-aos sem compromisso

Se ricos quereis ficar
De modo fácil elege]
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial'

ft mais moderna creaçãl. em
refrigerante é o

','

KNOT

Em garrafas grandes
[xperimente-o. F �elicioso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COM A PRESENÇA DE S. EXA., O SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA, DE MINISTROS D'ESTADO, DO PREFEITO DOi
RIO, DE NUMEROSOS SENADORES E DEPUTADOS E DE AlTAS PATENTES DAS FôRÇAS ARMADAS, NA IGREJA DA
JUSTIÇA, FOI CELEBRADA, SABADO ÚLTIMO{ MISSA EM'ACÇÃO DE GRAÇAS PELO RESTABELECIMENTO DO SR. NERÊU

RAMOS, MANDADA RE�AR PELOS MAG ISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL.

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

�8o'lan6poll., 6 de abril de 1948

Fuga rooembolesccr
RTO, 5 (A. N.) -_ Sábado último, Luiz Figueiredo Almeida, vulgn

Paraíba, consegíu fugir da Penitenciária Central (10 Distrito Federa 1.
utílisaudo-se do cano de esgõto .e andando mais de seiscentos metros
por um tubo, até ganhai' o ponto onde, suspendendo um tampão. che
gou à rua. Consegu.indo armas e munições, Paraíba assaltou na ladeira do
morro da Favela uma íendinha, travando tiroteio com a polícia, a qlla!
mobiliz.ou para sua cara mais de duzentos homens. Conseguindo esca

pa):'. Paraíba foi

paNl,
o morr-o da Manguehra,

a�s
altando

,outra
tendi

nha -e irrompendo novo til'(lleio, em consequenc a do qual morreu um
homem e outro ficou gl'n,'pnl'enle ferido. Parai a recebeu um tiro no

pescoço, achando-se ,em I' o"� arlo grave, sendo recolhido ao Pronto Socor
ro. OS médicos não têm p,s,rera,nç,as de Sialvá-Io.

REINALDO
MOEI.LMANN

ARNOLDO SUAREfl CUNEO
Clinica Odontolo�ia

NOTUR:'iA
Das 18 ás 22 h{}ras, com bor.

maroada, a cargo de abalizado pro.
tissiona,)

Rua Arci'l>reste Paiva 17

Flávio d'Aquino
Deí'Iue hoje, a data natalícia t_l,)

nosso talentoso conterrâneo Dr,
Flávio dAqu ino, Engenheiro ,\.r
quiteto residente na' Capital Fede
ral, incontestavelmente uma das
promissoras esperanças da mo
derna geração, que pelos dotes de
afabilidade ,e espírito conquistou
largo círculo de amizades 'do qual
por CP·lto receberá hoje, exprnss i
vas manifestações de carinho, às
quais nos associamos.

n Inauguraçao do rôsto de Puericultura
Bd b I R d S·I, -._��� -.-�..-.. er a amos a ,I va ..�-_ - _�'

�a vizinha cidade de Palhoça!
na tarde do dia 3 de abril, foi inau
gurado o Pôsío de Puericultura
Aderbal Ramos da Silva, outra me

ritória realização ela Legião Brasi
leira de Assistôncic, em. Sant.a Ca
tarina,
A. CHEfiA.DA DO GOVERNADOR

O governador dr, Aderbal Ramos
da Silva, fazendo-se acompanhar
de sua Exma. espôsa Dona Ruth
Hoepcke da Silva, Sra. Dr, Arno Pe
dro H oesch I e Sla. Maria Teresa
Ramos da Silva, chegou á Palhoça
oêrca das 15 horas. Q automóvel
presidencial parou em f'rent e ao

Posto de Puer ioulfura. S. Excia. era
aguardado alí pelo Dr. José Boa
bairl. pi.esidenl.e da Assembléia Le
gislativa; Dr, TImar Correia, presi
dente da Legiâo Brasileira de As
sistência, Dr. Armando SimolÍe
Pereira. Secretário ela Justiça
Educação e Saúde; Dr. Othon da
Gama Lobo d'Eça, Secrelário da Se
gurança ; SI'. Manuel Ferreira de
Melo, representando o Prefei
to de Flurianôpof is: Contra-Almi
rant.e Antão Bar-ata, Cte. do 50 Dis
trito Naval: Capitão Plínio M. da
Fonseca Cabral, Capitão rios Por
GOS; (�pitão Mauro Ba l loussi er.
Cte. da Escola de Aprendizes Mari
nheiros; Coronel João Marinho, Tte
CeI. Lara Ribas e Major Eloy Men
des, represen íando a nossa Policla
Militar; Sr. Celso Ramos, presiden
te em exer-cício da Comissão Exe
cutiva Estadual do P. S. D.; Dr. Ru
bens de Arruda Ramos, Diretor de
"O EsLado"; SJ'�, Roberto de Oli
veira e Severo Simõe8, membros da
L. B. A.; Des. João Medeiros, Prof.
Luiz Trindade e Sr, José 'I'olentino.
representando o Hospital de Ca
ridade, P, Alfredo Rohr S. J. Dire
tor do Colégio Calarinense; Dr. Ne
réu Ramos Fil.ho; Dr. Már io Ramos
Wcndhausen ; Dr. Abelardo Gomes

.\ hora em que eneerrávamos os

nossos trabalhos, falecia ua Casa
de Saúde São Sebaslião, onde se

achava em tratamento, o sr. Rei
naldo Moellmann, diretor-presíden
te da Casa Moellmann.

Essa dolorosa notícia, como a nós
nos chocou, ecoará, assim, profun
damentc, na üa,pital e no Estado
Em Florianópolis o extinto, pelas
suas nobres qualidades, pela pureza f .. dde seu caráter e pela irradiante xpor.an O
bondade de seu coração, contava,
em tocos os círculos sociais, com R-TO, 5 (A. N,) - Rf\inicio!He
II s maiores e as melhores amíza- a exportação brasileira (le carbure
fies. to de cálcio para a Argentina, ten-

O seu prematuro e infausto do sicl� 'emba.l'c�da� pelo vapor ,;!1i
passamento enluta a nossa Capital. lena Amadeu trozcntas GODt'l[l:
am1)11 t ando-a de um conterrâneo', das. daquele produto. como PCl

que era uma dessas singulares in- meira r,em:essa das ,gl'ancl'es rI1CO

divid ualidade: que enobrecem a es-i mon�as, :fe� tas. por fI�'m�als al'!Hon!i
pf"cie humana. nas a indústr-ia brnsilerra. EsLáo

sendo 'tomadas providências para
:reinício da exportação de carbu
ir,eto de calcio para o Prug·ua?

HOje, no passado P!!P,J5e,!�)e_ SN������e
A data de hoje recorda-nos que' próceres udenístas realizada ontem,
- em 1415, em, Constança _. f�i ,em Barbacena \icou �Jecidido peli!

queimado vivo o l'E'f'ormaclor Joãc a UDN,_caso h�l,a razao para '1. 1l1-

Huss. naseido em Hllsillelz em 6 tervenyao em Sao P�lllo, ql�e os '1-

de julho de 1369; conteclm�nLos cle'yel'�o segUIr o ru-
- em 1827, o Tenente-coronel �1O ,segumte: pnm81ro --.lei do

Calderon, com 100 homens, denoto llppeachment; segundo mLerven·
um aLaqu,e argentino no CUIlafiru: çao.

-:-- en} 1838, em São Domingof
---------------

(NIteróI) faleceu José Bonifácio de Em. is�a- '.-0Andl'ada e Silva, o grancJe ministro �

da Indepcnelêneia, nascido em San:"
:J&,dem�rl·�fatoo; (São Paulo) em 13 de junho oe 4I,J! UI �

1763;
- em 1866, começou o combate

de arti_h'aria, ent.re o banco de
Itapirú, ocupando pelos brasileiros,
e o forte paraguaio elo mesmo no

me;
_: em 1&66, quando assinava a

parte que dirigia a Caxias, sôbre
o, ?ombate do Forte de Hapirú, é
vItIma de uma granada de artilha
ria, falecendo como 'eonsequência,
.o Tenente Coronel Vilagran Cabl'l
ta, hoje mui dignamente ('].evado á
glorificação nacional, como Patro
no da nobre -arma;
- em 1\x?'4, passou a responder

pelo Ministél'io da Guerra, o Almi
rante Aloxandl'ino Faria de Alen
car.

- em 1821, deu-se a adesão da
J>rovincia do Maranhão á l'evolu-
(ião constitucional de Portugal.

André Nilo Tadasco

RTÓ, 5 (A. N.) - O Governado�'
Aelpmar de Barros enviou ni)va
mente ,a Belo Horizonte um, emis
sário no sentido de conseguir ()
apôio do governador i\1Hton Cam
pos. O ,novo 'emissário é o sen]]o!'
Gonzas'a Castilo-, que .se eneon�rn procurador da República; Des. José
atualmente em Belo Horizonte Fe-rreira Bastos; Dr, Arno P'edro
afim de levar a bom termo a sua Hoesohl; Dr. Benone Laurinda Ri-

m�;�:._�•••__•••��__._�_••_••••�......�..
_...._..�:;._.lJ..�.:-..�,;..!!2�!�._�;'��;'�0._.�;..._�s-
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CO.IRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO C�BELUDO.
rO!4léo CAPILÃ,lf
�dÚ:x.éELÊ,NC'À

sis; Dr. Rosário de Araujo; Dr <;overnador dr'. Aderbal Ramos dm
Francisco .Cámara ; Dr. Elpidio Bar- SIlva. Nesse momento, a inteligen
hosa ; Dr. Xewton Avila; Dr . Aita. te menina Dalgiza MalagoJi, da _qa
miro Dias; Sr., Carlos Moritz, pela Série X, proferiu com notável de-'

Associação Comercial; Dr. Francis- sernbaraço, êsf.e discurso, que IOI

co Sales Reis; Sr.: Ivo Montenegro: I muito aplaudido:
DI'. Zulmar Lins; Dr. Augusto ele "Excelentíssimo Sr, Governador
Paula; Dr, PrI'CY Borba; Dr. Enio Dr, Aderbal Ramos da Silva; Sr,

Esequiel de Oliveira; Sr. Roberval Dr, José Boabaid, muito digno PI'e

Silva: Sr, Ayres Gama Jilelo; Sr. sidente ria Assembléia Leg'islativa;'
Rid Silva; Sr. Roberto Lacerda; br. Sr, Dr. Ilmar COorreia, PresIdente
João Borba. da Legião Brasileira de As,sistên-
Da cidade de Palhoça, notamos, cia; Dr. 11'0 Silveira, Pl'rl'eiLo l\'Iu

entre oulros, o Dr. Ivo Silveira nicipal; demais autoridades; meus

Prefeito Municipal; Dr. José Tava- senhores; minha,s senho'ras,
res da Cun b1\ Melo, Juiz de Direi-' A in fância (h� Palhoça está de'
to; Dr, Hplio Rosa Promotor Pú-! paTabens com a inaugnra<:ão da
blico: Sr. A rlinelo Espezin; Sr. Má-II Posto de Puericultura. li;sta obra
rio Neves de Oliveira; Sr. Alfredo ele tão largo alcance social e huma
Xavier Vieira; Sr, Evaldo CarIo: I nitário que ora se inaugura, yem

Baa,::h; Sr. José Haening; Sr. Ger- enc,her de confiança, de gratidão e

mano Bcrekemborck; Sr. Amaro' cie orgulha, os nosos corações de
Ferreira de Macedo; Sr. Bernardi-l pal1hocenses.no Jacob; SI'. Guilherme Viebhorn De confianc.:a, porque mau grado'
Filho; Tte, José Donato de sousa;1 a crise econômica com que luta
Sr, .Otávio Zach: Sr, DaQ0hprlo :-':',-, mos, sabemos qUE' os nossos govêr-
\'a; Sr. Amaro J, Gonçalves; Sr. nos não medem 'Sflcrifício no am-

GLÍilhérme Luiz Sleimetz. ,paro á infância, pois nela e.stá a

A INAoUGURACÁO fôrça viva que cOl1stiLuirá a f'nlu-
Nada obstante a inelemência do ra geração do BrasiL : \

tempo, o povo palhocense, numa De orgulho, porqüe o posto de'
aLi LLlde tácita de reconhecimento, Pnp<ricultuYa - const ruido sob os

compa,receu em gl'ande número ao auspícios da Legião Brasileira de)
ato inaugural do seu posto de pue- Assistência, eom sua' nohre finali
I'icultura. Os coropos docente e, dnde, se dehruça sühre a criança
discente do (;.r1.lpo Escolar \vences-I .....

lflll BI'az I'ormaram em honra do I Conclue em outro Jocar
....................................................

FRECHAND'O • ••

Se às primeiras tentativas, tivess-emos ontem a feUci-
dado .de ligar o nosso tekfôn-e. (salvo êle! ) para a redação

do Diário, o diálogo deveri'a 5,e,r mais ou meao,s assim:
- Alô! Os amigns da g-ramática ...
- Do "O Estado" ? '.

_ Clalro ! Obrigados peJoa identificação, E por falar em

gramática, vocês noje abriram a página com o pé 'esquerdo.
- Como a.ssim ?
_ Vocês escreveTam: "Si dias de sêca e sol já é um

p)�oblema conseguir-se u.rnu ligação.,." Naquele si ,está 9 pri,:
meiro ponta-pé. I,sso de a primei:ra, palavra estar 'e,rradla nao vaI

ao caso. A s,egunda, para não varia,r, também está. Invés de os,

deve s'er aos! Se assim não fôr, aqu-ele é está off-side.
- Gratos! Mas vocês são por demais eXoigen tes ...

.

_ Impr,e6são ! A, nossa boa vontade é tamanha, que des

.culpamos aquel'E' mnu. Deve ser wma. Camaradagem conosco

, é mato,!
Escul,em! Que mania é es,sa, de vocês, de .fing·ire� tele

fone conosco. Nós, não defendemús a CompanhIa! AgIremos
no cas.o, in solidunt com vocês. Deix'em de má-fé e sentem a

pua que nós emendaremos daqui! Nada de contemplaçõ'es t

Vamos aproveitar, que essa é a primeira, e a última vez em

que estamos ,e, estaremos de pleno acôrdo: M�s... (Não será.

possiv€l reproduzir o restanLe, porque a. JIga�ao, '(lo essas a1tu
ra,s teri'a, sido i'ntenompida. O di:Hogo, aliás, seria ahsolu ta
me�te irreal, se continuass'e .. , A Companhia, mais tarde,
poderia argumentar com a duração dessa: telefonema, para
provar a,. 'excelência dos serviços).

(i]wilherrne Tal
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