
O dr. Aderbal Ramos da Silva, ilustre Governador do Estado, es

teve, ontem, ás 1,4' horas, na Assembléia Legislativa, em visitá á Comis

são Permanente daquela Casa, para agradecer os cumprimentos que os

seus dignos componentes, incorporados," lhe foram levar, em Patácio,
por motivo' do primeiro aniversário do atual governo.

Na .séde do Legislativo foi s. exa. .recebido por todos os mem

bros da Comissão Permanente, com os quais se deteve em eordial

palestra.
O sr. governador Aderbal

seu Oficial-de-Gabinete.
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o Governador Aderbal R. da Silva CODtr� b .lstlflQ�,":�i Alexandria convertida
em visita li Comissã. Permanente colom�1 < � !�m campo de batalha

Bogotá, 6 (U. P.) � O Ministro
das relações exteriores do Equa- Alexandria, {) (U. P.) - Esta cidade converteu-se em campo de

dor, Antônio Parra Velásquez, che- batalha, desde ás 10 horas desta manhã. Violentos combates estão se

fe da, delegação 'equatoriana à Con- travando em tôdas as rua. :roda a cidade está abalada por furioso ti

f'erêncfa Pan-amer ícana, que se roteio e as .meteaíoadoras varrem sem cessar {JS príncípaís pontos da

realiza nesta capital, manifestou zona urbana.

a adesão do Equador ao bloco dos

países sul americanos que' exigem
Ramos da Silva eslava acompanhado de a cessação do sistema colonial eu

ropeu no hemisferio ocidental.

3 llü8 ANTIQO DUlIlO D. üNT.. C..TAJUN.A

Ift.....ür1o • D. o.natea S:mNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA
Diretor de Redação GU,STAVO 'NEVES

B..ulOS

Alexandria, 6 (U. ,P.) - Intensa fuzilaria está sendo dírígtda dos
tetos dos edifícios contra as tropas do governo egípcio, que atualmente
dominam a cidade. Ca�ros blindados percorrem as ruas, abrindo' fogo
indistintamente, com armas automáticas, contra os edifícios, lojas e

estabelecimentos comercíaís.

Alexandria, 6 (U. P.) - As tropas do governo egípcio ocuparam
esta manhã a universidade de Farouk, cujos estudantes se encontram

em greve há mais Je três dias, em protesto. contra a prisão ele um

de seus colegas . Os estudantes de outros estabelecimentos de ensino

declararam-se ilOje em greve', em adesão ao movimento iniciado nes

ta cidade. A maior parte das f:á,bricas locais está de portas fechadas;
em consequência da .greve de seus operários, autores das atuais de

monstrações que se estão verificando nesta cidade.
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Voltarão
O sr" Bias Fortes

ao P. S. 'D.
Ino XXXIV I na, presídêncíe

RIO, 6 (A. N.) - Os deputados estaduais dó PSD Ortodoxo, de Mi
nas Gerais e os membros da comissão executiva estadual, reunír-se-ão
hoje no Rio de Janeiro para tratar de várias questões ligadas ao mesmo>

partido, especialmente o caso da presidência, falando-se que o sr,

Benedito Valadares cederá o lugar' para o sr. Bias Portes. Outras fon

tes dizem que a ação renovadora do PSD de Minas, que obedece á orien

tação do sr. Luiz Marlins Soares, tende a voltar ás fileiras do partido..
acontecendo o mesmo com grande parte da dissidência do PSD.

* *. :m�l�:���a���1j)!l�:�i!]e�;':, �� ISUbvenço-es ale' o dtaa Irl-ol'a���:o:; d�:issl�:n���:a,�:�Z �I! �:���' '. '" '. : '
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I do." dú id dif
í l' 11ro, 6 (A. N.) -:- O Nacional ServIço SOCIal, comunicou as assoma-

rllnen ,a o, sem UVI' ,a, as 1 'ICU.- _ ' " . "

d d 'I
".

t çoes assistenciais e culturais que pretendem habilitar-se ás subvenções
a es comuns a c asse cUJos 1DP.-. _ .""

• •

d f d
. .' do governo federal que deverao dirigtr os requerimentos devidamente

resses' se propos e en .er. E eVI-." . " _

d t
. IIlstrUl,dos ao sr. Mínisti-o da Educação, até" o dia trinta do corrente,

err .e, Pl�'dref�' qld1e venceu ,e pro�p�- impreterivelmente, sob pena de índeterímento.
rou, SIÚ 1 1 rcan 'o o seu' prestígio
não somente nos círculos jornalts- A I P Iticos do país, mas ainda na socie- (C mprensa OpU ar» suspensadade brasilelra, como instítuiçãn tJ
que tem sabido manter-se digna- por seis meses
me�be ao nível da própria função I' ..

SOCIal. ' RIO, 6 (A. N.) - O Ministro da Justiça baixou a seguinte por-tar ía :
,

1) 'O ministro da Justiça e Negócios interiores, usando das atr íbuíções,é certo modo, a data ti gernl-
mente reseivu pai'a todos quantos, 'qu� lhe ooní'ere o �rtig"O �llarto ,do decreto-lei número 435, de :8 de

'J b II' " .. do ..

O J'OI' I'
maio de 1938, consideraas...0 o que consta dos autos ele apreensao de

vra a IRn o no na rsmo, ..se 01'· ,

II '" tri [' ".' 31 de, março findo e dois de abril corrente, do matuttno "imprensa
gu 1am 'Jos .rIun os que a, orgarn-:

"

..
'

_

t '" d I
. POjJl1lal'" que se edita nesta en,pItaI: considel ando qt�e

o referido periú-
zaeao 1'epresen aelva ia, c asse Oh·.

"

'," -,

t "'1 d f' d
- �.

.

clICO pelos mesmos fatos, f4\Qlte,LÍei\,rmnfàra::p os cIta{,h .'),autos IJc al .. l'�en-e\e, (es ,e a sua Ull aoao, 0\.:01'- - "'

j'
" '

d'- "1" L
," ,

rida em 1908.

'

sao la OI t3USpe�UlO yOl' �3} IaS, �1)llI on?� c�ns a d:x- po�'tarIa, numero
A

'

b'l"
,12.703, de 7 de Jane!)."", de 1948, deilte MUlIsterJo da JustIça e NegóclOs

lmprensa ra81 eH'a cem motl-· .'
,

. ,

.
'

j
Intenores, l'esolve..suspendeJ' pelo prazo ele seIS meses o matutmo "lm-

V?S _

para 'enVaIdecer-se de s:las üa- prensa, Popular" 'que se, edita nesta capItal, a partir de seis d'e rubril do

(:1çoes. Nomes d�s, que malS pro- conente ano, (Ass.) AdToaldo Mesquita da Costa"; N h
..

1.rI
II •
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en um povô ,vassa o ueve extsllr"
Cleiiram os páss,as da hls,t6da na� (delicatlí:li!à púa 'â sua existênch, :rale-c�"e'U- 0- n :.drer' 'DO hemisfério ocidental

_donal ctê,sfil-al't\m 'p,eJa ,profissão, ela s,empre gozou ele faculdadf'2 I' t' U li _

-enobI�ec'elh'-'j,-a. pe}a ,coll:duta pcs- que S{í aplicariam 'ao máximo pe1'- f 1- 8 t
'

I 'À 1;'
'

e iX (l&re o Bogolá, (3 'CU. P.) - Deólã,l'ando que o P011:L.o d.e VIsta Oi.'I,cial. ame-130,a 1;;) glorifica,ndo-a pelos, esp!en- mitido por maior'es razões que lhe tl 51

rliW'ês da inteligência. Não é peque- não fôra desairoso l'e.speitar. No Recife, 6 (A. N.) � O goviwna- ricano é o de que "nenhum po.vo vassalo. deve eX'lstl'� no l:LI�mlS'Í�l'lQ 0Qj.,....

'na a soma dA pod,er'p.s que Ó jorn't! Brasil, a im'prensa é, pois, livre. dor Balrbosa Lima Sobrinho decre- dental", o chanceler Valasquez acentuou que "as colônias devem desa

concentra, na sua tar-era ele' orieJl- Livre e conscienciüsa, em geral tou luto Micia"l por ires dias, ClT' parecer da América de acôrdo com um sistema de livre determiIlação".",

t d
"

t I dI'
,.

t' vI"rtllde da mo,r'e d,o paclre Fell"x, Frisou' ainda o titular do exterior equatoriano: "Ac;110 qJ,le o problema,
ar e eon Hzn' o p,ensamen o po- ze an ü pe os maIS veneraveIS 1- c

colonial deve ser examinado muito cuidadüsamente nesta conferêncIa,
pular. Não é insign.ificante a influ- tul,os morais da nossa g·ente e in- Barret.o, presid.ente, da UDN per-

nan)bll�alla e deplltado e,etadll,�I, e que as aLuais tendências da poJiotica internacional, bem como o de-
ência da' iillprensa na ilormação da tel'pretando-Ihe os pendores cris,' Lo ., U '

sejo do esLabelecimento de mais íntim3!s relações entre a América, e a,
consciência pública. Para os que tãos, como ainda há pouco, a pro- educador de lawgo prestígio no es- '.'

Europa OcidenLal, sejam levadas em consideração".
não despreziam a impürtância do pósüo da visita do pa'rd,e'3l Dom tado e no país. O governa:dor fez"

jomal na .criaçã,o' da m.entalidad� Jaime Câmara à Cas,� dÜ's Jornalis- se representa,r no funeral dlÚ ilus

popular, .a, imprensa assume'; na t'as, o assinalava o ilustre Pl'esiden- tre sacerdote pelo seu secretário,
evolução dos aeontecimentos quP. te ,da A. B. L, sr. Herbert MO'leo. compalrecendo também o prefeito,
determinam o curso da história. Os homerl><i de imp-rensa. nunca 5e o 'Secretário de: Segurança e outras

um papel de relêvo i�oontedl.ável: despersuadiram do dever de guar- alta,s autàridades estadua,is.

Daí a cÜlrre.Jat'a responsabilidade dar; ciosamente, um patrimôni0 Todas 'as escolas e colégios pri
de quem, mUlllido d,e uma pena, 'espiritual de tanto preço. As exce- ,mários, secunc�ários (\ superiore�
assoma ao jorna,lismo pa,ra o mis- çõüs são deshonroS'as para elns suspenderam suaR aula,s. O padre
ter de informar, comenta,r, opinar, mesmas, porque eo.nstiLuem aber- Felix Barreto foi vítima de um

- disputando 'o :a:pôio público, não rações ct-6s sentimentos que preva- derrame cerebraJ).

!l'al'O conquistado par'a a decisão dos }'ecem na liga dos va,lol"es da nossa

mais soIenes moment.os da existên� civiliz'ação'.
eia coletiva. Haveria, assim, o ris- A despeito de tudo, pois, !) in, ..

co de nem slempre. lograr sobrepor- prrlnsa bra-si,l'eira tem s'abido re�

se a s'Ü'li,cif.aições inf.eriores, a cau- gua-rdar a sua dignid-ade e manter

,sa,s menos gerais, iludindo a gra- o seu p'l',estígio, como instituição
"idade dos próprios atos. E isso das m:ais caract.erísticas de um,po
talv'ez aconteça nos instantes de vo civilizado. E a Associação Bra
jntensa agitação moral, no fragor sileira de Imprensa, órgão da clas
de vio1lentas· paixões 'em choque. 'se, merece aplausos p,ela man-ei1'3
no vórtice das quais a serenidade como, no deco.rr.er dêste,s quarenta co, sôbre o caso de São PanlD, na
:se deixa" tragaI!' ,sem maiores re- anos de suas !atividacles, tem sabí- da transpirando.
sistências..Fase:s tais não Lerão si- do contribuir, p,e,la aproximaç,ão
00 poucas, no decurso da vitla no dos profissi'onais, do jornal, pan a

jornalismo brasileiro, que, dig'a-sp confratern.ização dos jürnalistas tl

,m, nas&!(' e na Camara-em seu favor, haverá tidü, muibc; para engmnd'ecimenrio ,da profis- �
r

'V,ezes, os �eus di.as sombrios, eom são. '

horizo,ntes ,pejados Ele nuv,ens n(', RegÍ'S'tando, porisso, a passagem,
gras; todavil3, jamais pereceu nes- hoje, da data do 40° aniversário
ses lanc.es' a honra dos qu,e, confia· da A. B. L, consignamos aqui as

um menos nos próprios impulsos noss,3.,s, congratula'ções 'com tôda ::I

do que nos destinos 1mmanos e no class,e dos trabalhad:ores da imprf'n
valor da inteligência. s,a 'e as' no'S,sas felicitaçõe,> ao sr.

No Brasil, a �mprensa é livre. Herbert MoS'es, digno pllesidento
Mesmo nos períodos de extrema óaquela Associ,ação'.

Carinhosa
-

recepcco
RIO, 6 (A. N.) - Contínuam tendo recepção oarmhosa por parte

das autoridades e do povo brasileiro, a ofícíalidade, os alunos' e os

tripulantes do cruzador escola "Jeanne D'Arc", pertencente á marinha.

de guerra Irancesa e que se encontra nesta capital. A tarde o coman

dante da belonave, ca�ão de mar-e-guerra Georgers Eten, esteve no

Palácín do Catete, sendo recebido em aud íéncia, pelo presidente da

República, dir-igindo-se em seguida ao palácio Guanabara, onde vi

sitou o prefeito Mendes de Morais, com quem palestrou longamente.
Houve á� lloite, no p�üácjo d� embaixada francesa, um janLar o1'erecido

pelo í;cltarregàdô' 'dos lJegóci1jg da Fmnça e 'mada)l1e r,'rançois Hl'ieri,
�" oficialidade do "Jeanne D'Are". O Cruzador escola permanecel"á nes

te p0rLo até o ,dia catorze do corrente, quando partirá p,n'a, as Anti
lhas.

U Caso paUlista estará para' encerrar-se ,:'

l:onierência
ud t"oisfa I

São Paulo, 6 (A. N.) � Vários
, ,próceres políticos, que f.oram ao

Rio, 6 (A. N.) _ Os s,rs'. Henri- Rio, já regIleSSaTaID a �sta ç�pitaJ
que Baima, Pizza, Sobrinho e Moura e segundo pudemo,s apurar Jlmto

----------------------------------------�----

Pessedistas, uden�stas, e trabaDt.is-...
tas acertam... os relógios_

Rio, 6 (A. N.) � Emp,resLa-se
grande inipoTtância à ida dos depu,
ta:ods Cassio Ciampolini e Nelson

Fernandes do PTB, ao Rio de Ja

neiro. Diz-se aqui que êsses depu
tados viriam participar das, demar

ches, visa'ndo a formaoão de Ur11 se

cre!.ariado de coalizão "em São Pau

lo, afim . de po.ssibilitar-se um

acôrdo político.

dos mesmos, esta semana, deven'f"

,esta'r' IS;Qluci1onad'o o ca<so de Rãl)�

Paulo.

S. Paulo, 6 (A. N.)' - Pl:\ocedenH�'

do Rio, chegou aqui o deputadó
O�i\"eifa Costa, do PSD na Ass'em

bléia Estadual, (} quaf declarou' que'
dentro d'a,s possibilidades democrá:"·
tioas "e, constitucionais, s'erá' encon�
trada uma fórmula para re30lvel'"

o caso de São Paulo. ACl',escentou,:

que essa fórmula deverá satisfa""
zer a todos os pEmlistas, e,'patriota" '

que 'amam .a '&li1'3 terra.

mO,"6 (A. N.') - Ontem, eompareceram a�' apartamento do sr.

Macedo Soares os pessedi'stas ,Ckilo Junior, José' .Armando Afónsooa�,
Costá Neto, Antônio Feliciano, Plínio Cavalcanti" Alves Palma, Batista

Pereira, Maohado Coelho e OIIvei,ra Costa, líoor da bancada na Assem

bléia de :São' Paulo e outros elementos, inclusive os depllta�os estad..uais�
Auro de Moura Andrade, da UDN e Nelson Fernandes, do P'1'B. In

terpelado pela nossa reportagem, a maioria dO's proceres mostrou-se'

reservada. Um deles, po,rém, informou-nos que foram ace,rtar seus re"'·

lógios, esclarecendo que reina entre todos os: ".op.0sici01listas 'disposif;ál>'
para uma união mais sincera e efetiva, revelando que um dos objetivos
é prestigiÇtr o vice-governador Noveij Juniox:.,

Andrade .rna·ntiv,eI'laiÍl. demorad�
conferência com o sr. José Améri-

mo, 6 (A. N.) � Noticía-se, que,
no sentido de resolv,er o impassp
eri-a,do com a recusa -de, vários ve-

readores, em darem quorum para
'as reuniões da camara municipal
por consilà1erarem ilegal a eleiçi'j(l
do atual presidente� êste vereador

sr. Jorge Lilma, da UDN" "estarÍ"él

disposto a renunciar ao cargo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não querem dar
aumento

Rio, 5' (A. N.) - Os empregados,
de comércio atacadista recusaram
atender a pretensão dos comerciã,
rios de aumento de salários, deven,
do r{�.alizar-se nova reunião entre'
o presidente da Federação de Co
mércio Atacadista, Confederação
dos Empregados do, Comércio e o'

Sindicato dos Oomeroiârioe, sendo.
possível uma .íntervençâo concilia
tóría do sr. joão Duart ele Oliveira;
Os dir-igentes sind icais reaf'írmn-.
i-am que somente rcoorrerão 11
Justiça elo Trabalho em cas-o f�xtre-,

i
, Capital CR$ 111.000.000,00, Açõe'l de I'R$ 1.000,00. Chamados: I" 4' % - 2a 40% - 3s 20%

Procure hoje m ..mo') Agente do HCITAL em suo cidade e <>le lhe ..f ró m 'Iho f'I" ';�cl·,��rim tos.

Congresso InternaClunal de, Anllgos
Alunos da Companhia de JesusCrédito Mutuo Predial

(3 maior e o mals acreo il.ado clube de sorteios do Estado
PIROP.RIE/l'ARIOS - J. MOREIRA & ClA.

Rua Visconde de Ouro Preto n. 13 - Caixa Postal 5 - 1324.
End. 'I'eleg. - CRE'rOMUTUO � Florianópolis - Sta. Catarina.

. Resultado do 110 Sot ceio "PLANO B" realizado no dia 31 de março,.
C ..\D:IDRNETA - N. 14.208

Prêmio ·maior em mercadorias no valor de Cr$ 5.000.00.

Aproximações superiores em

mer-l Aproximações
inferiores em mer-

cadorias no valor de Cr$ 650,00, cadorias no valor de Cr$ 250.00,
cada uma nada uma

CADERNETA N. 14.209'
CADERNETA N. 06.038
CADERNETA N. 39.406
CADERNETA N. 38.572
CADERNETA N. 01t.193

CADERNETA N. 14.207
CADERNETA N. 06.036
CADERNETA N. 3�.40!i
CADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 01d91

VbUVáS torrenciais
RIO, 5 (A. N.) - Sábado e do

nriugn a cidade foi castigada por'
f,ortes' chuvas, as quais inundaram'
várias ruas, pr-ejudicando o tráfe

go. No morro ,�o Pavãozinho, .em
Copacabana, ruiu uma:. bal'I'el['�"
soterrando, um barracão de 1',e5J-'

dência de Manoel Mendes 'Porres,
não havendo felizmente vít.imas,
pois os soterrados consegutram fu-,

giro Outras barreiras' ameaçam:
ruir, ,esta,ndo a Prefeitura tomando

Prezado Antigo Aluno-r providências. Os Bombeiros com

pareceram, prestando soeorros.
A Federação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos

Jesuítas, vae realizar em São Paulo, o 1° Congresso Interamericano de
Antigos Alunos da Compahia de Jesus.

A extraordinária importancia desse magno certame que vai reu

nír, no Brasil, antigos alunos dos Jesuítas, da América Latina, dos Es
tados Unidos (I do Canadá, evidencia-se desde logo. Desnecessário,
.uresmo, sería �carecê-Ia a quem, por m�rcê de Deus, coube a ventura
dc formar o seu espirito e aprimorar a sua inteligência em Colégio da

•••....•..•......• . .•....•.••••• �' �

Companhia. sENHORITA!
Em caráter informativo; que a Federação se dirigiu aos antigos I A ultima creação em refri

alunos brasileiros 'Ou extrangeiros residentes' no País, na certeza dei gerante é o Guaraná KN0T_"
seu apoio decidido 'e entusiástico e, da satisfação que lhes proporciona, EM GARRAFAS GRANDES

:onvocando-os a coop�rar para maior êxito de uma grande tarefa deI Preterindo-o está

interesse comum. acompanhando a moda.

O 1° Congresso Interamericano de Antigos Alunos da Companhia'
· ·.. .. ...

ele Jesus, a realizar-se de 31 de Agôsto a 5 de Setembro de 1948, será Lei de aposenta.doria.em ordem cronológica, a quarta reunião desse genero na América do
RIO 5 (A. N.) - Informa-se-

Sul. Os três Congressos anteriores, embora de âmbito
_

mais Iimitado,
que o' DASP elaborou um projeto

revestiram-se de grande brilho e assinalaram acontecimentos memo- de aposentadorí a elos extramime-

raveis, na vida dos antigos alunós latino-americanos. A primasia dessas rários, igual à dos funcionários.

assembléias coube aos antigos alunos da Argentina, congregados em ef_',e_,t_iv_o_S_' _

grande numero, em Santa-Fé, no ano de 1936. A seguir, efetuou-se emlll �

I" tr
•

Buenos Aires, em Setembro de 1938, o segundo Congresso com a paro' UenerfiS8 Imeu lCIOS
'tlcípaçâo .do Uruguai. Veiu, depois, o' chamado 1° Congresso, Latino- IUO, 5 (A. N.) - O Govêr-no í'e

Americano de Antiaos Alunos da Companhia de Jesus, levado a efeito deral acaba ele assinar um decreto

em Montevideu en� Janeiro de 1941, presentes oito paises: Argentina, regulari]z.andot,a. exportação de gê-
,
.,

B '1 F
. neros a imen IClOS.

Uruguai, Chile, Colombia, Cuba, Nícaragua, Peru e raSl. Ol um
. .

.
, ............•• �

memorável certame em que se traçaram importantes diretrizes comuns

de ação, no campo espiritual e no social.

Deliberou-se, então, atzihuir-se á Federação Brasileira' das Asso.
ciações dos Antigos Alunos dos Jesuitas, o honroso encargo de promo
\'1'1' no Brasil, o futuro Congresso, A ultima guerra e as dificuldades
dela decorrentes impediram que se cumprisse a dignificante incum
bência do prazo previsto. Cessados tais obstáculos, iniciaram-se as consul,
las preliminares ás entidades. co-irmãs do Brasil e do exterior, no sen

tido de se ampliar ainda mais o Congresso, com
/

o comparecimento de
representantes não só da América Latina, mas também dos Estados
Unidos e do Canadá. A idéia, homologada pela "Junta. Directiva" de ����l� =
Montevideu, mereceu inteiro aplauso das Associações brasileiras.

• Panatr -

Assim. o próximo Congresso levará a São Paulo, antigos alunos das Panair-

dilas Américas.

Grande, Sem duvida, a responsabilidade dos antigos alunos hrasi- Desastre fatalIeiros, 'em face do alto compromisso assumido em Motevidéu.
Quém se negará a contribuir para que 'esse Congresso- seja, como Niterói, 5 (A. N.) - Noticias=

0:5 anteriores, uma afirmação do valor e da capacidade realizadora dos vindas de Cachoeíra confirmam

antigos alunos? que ocorreu ali víol eu to cho--
\.. Não será, por certo, o prezado cunsócio que lê estas linhas. Brasi-

que d,e veículos no alto da Sel'l·a ....
resultando du.as mortes e quinze

h'iro e antigo aluno dos Jesuitas ou, simplesmente, antigo aluno resi· feridos tendo, a polícia mandadO'
dente no Brasil, eis ai, titulos que tambem importam, em obrigações ao local médiC'os e 'ambulância. ().
indeclinaveis relativamente ao Cons'resso. • c�.oq�e se verificou. ,e'I1�r,e um ca-

_ .'. . .
,/ mmhao e uma camwn-ete de-

A Federaçao conta com ? .va:ho�o auxIlIO, prezado conSÓCIO. Lem- passageiros, tendo o primeiro ati-
bre-se de, que o ,;;eu nome esta mscrIto entre os dos homens capazes de rado a segunda p.or um d'espenhn
honrar a sua crença e dignificar a sua terra. deir{) abadxo de umaoalLura de qua

Aqui; aguàrdamos com a sua adesão e o seu auxilio moral e ma. renta metr-os.
.. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..

-

terial.
Pela :Federação Brasileira

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

lEmpregue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcá.onar urna das maiores iruc ratívas Catartnense s

Adquil-'a ações da (C (� j T A L.»
Transportes A êreos S. A·

o resultado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios ria LOTERiA
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 ahr-il de 1948�

.

Visto: Dante C. Neiva, Inspetor auxiliar dos Clubes de Sorteios.
:Proprietários: J. Moreira N Cia.

;()uçam, diàriamente, das 10 às I4 horas, as audiçõe« da

ZYH
.

.. 6 Radio Difusora de . Laguna,

-o-

DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 1948, 'EM SÃO PAULO

Sã'O Paulo, 25 de Dezembro de 1947

dos Antigos Alunos dos Jesuitas,
J. A. CESAR SALGADO, Presidente

COLÊGIO SÃO LUIS -:- Avenjd� Paulista, 2.324 - SÃO PAULO,

Empregue bem o· seu dinhel

Iro, comprimdo ações do "Colé
gio Barriga-Verde".

970 kilociclos onda de 300 metros.

Lagun:t -;- Santa Catarina - Brasil

àtl� va'ftTARJQS OA PÃTRJA tII.o 68 ... aNDA�
CAlB ..........88S -18ItlFflNE"'1I • Ta.EQRAWi&�OIl""

,

Agencia Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

\
.

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Antônio Jorge Cherêm
A V�:úva Antônio Jorge Chel'êm, filhos, netos, irmãos e Sfobrillh05

ainda ,abalad{)& com a perela dQ pranteado espôso, pai, avô, irmão e !.iu,
Antônio ,Jorge Cherêm, eonv,idam 'aos parenLes- ·e pessoas de suas rela
ções. para ass.í:stir,em à Missa de 6.0 mês, qu�, em intençã:o à SUia alma,
mandam r'ooar, na' Igrej:a de São Franciseo, sexta-f,eira, dia 9 do cor-
[',ente, ,às 7 horos.

'

Negocio, de
. -

OCaSlaO
1 elevador WAYNE paro automoveis

2 tolhas paro 3 toneladas'
1 maquino de lavor
Pratele·iros. �aJcões etc ...
Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

n10.
, ... � ", ....

" .. ' ...

. Declaracão
Levamos ao conhecimento de'

nossos distinl os clientes e amigos e

-ao públ ico em geral. que, havendo
o snr. António Gados Qu intans,
'Brií o solicitado demissão do cargo.
de getenf.e da fIlial local, fica sem

efeito, a partir desta data, a pro
curação outorgada por esta empre
sa em seu nome.

Florianópolis, 5 de abril de 1 ::!'i8,
pp. S. A. Emp rêsa de Viação>

Aérea Rio Grandense "VARIG"

(as.) Apolônio Pinto - lnspe-
to!' ele Agências.
............................

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

Vend'e-se
Um barco. Ver e trl:-tar

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto; 44

PANAIR DO BRASIL S./A.

Novo horário
A PARTIR DE 113/948

2a. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47,

4a, FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul:

-

12,47,
sa. FEIRA

Panair - Norte: 6,50.
Panair - SuJ: 8,30.

6a. FEIRA
Norte: 9,40,
Sul: 12,47,

DOMINGO
Norte: 9,40.,
SuJo 12,47.

Parabens Í
Muitas felicidades pelo naseimen,!'"

to de seu filhinho!
Mas, ,não esqu�a. que o meihor

presente para o seu "rIMPOLHOOlJ'
é uma caderneta, do CR),;;DIT(),'�
MUTUO PREDIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEPULTAMENTO:
Fazem anos hoje: REINALDO MOELLMANN:

Os Srs.•José Monteiro dos Santos, Falecido ante-ontem, na casa de

..categorizado funcionário autárqui- Saúde São Sebastião, conforme

.co; D. Alda Nunes Tolentino de Sou- noticiamos à última hora, realizou

-za, virtuosa espôsa do Sr. José To- se ontem, às 16 horas, o sepulta-
1entino de Souza, alto funcionário mento dos restos mortais do nosso

.dos Correios e Telégrafos, Davi de saudoso conterrâneo, sr. Reinaldo

"Moura Lima, disciplinado oficial. Moellmann, um dos diretores da

'inferior da nossa Polícia Militar; Casa Moellmann, S. A.

'Francisca Manganeli Orofino, es- O féretro saiu da residência
.

do

-pôsa do Sr. Luiz Orofino; Antonie- sr, Hugo Moellmann, irmão do ex-

;1a da Silva Bra�lia, es�sa do Sr'jtinto, tendo ° acomp�nhamento �e Ho'·J·e-
.

no passa· 0\'Pau�o Caval9antI Bragha, comer- dezenas de automóveis, nos quais

.cíário; Hélio Meira Silva, destacado se viam representantes de todos '.
I'funcionário da S. A. Moinhos Rio- os círculos sociais da Capital, des-}

A data de hoje recorda-nos que:

de S. Exa. O sr, Governador do Es-
- em 1625, um navio armado

I,grandenses; Rui Vieira, funcionário -
_

-do Mínístérío da Fazenda, e acadê- t d h ild
. . em Recife com voluntários de Per-

- a o a urm os operarros e carre-
nambuco, chega ao porto da Bahia,

smico de Direito; José Steiner ; Be- gadores, Sôbre o coche fúnuhre
nevenuto Vieira; Orlando �aber- viam-se numerosas corôas e ramos

em socorro da CapiLaniR'QI:W. fúl';

"beck; Moacir Campos; Ramon deI de flores ·naturais. Em nome do
assaltada pelos batavos, .não serr

\Castilho Pinto; Dulcemar Silva, Clube Doze de Agôsto, do qual o
antes bater-se com um barco no-

hmdõs;
pranteado extinto fôra um dos úl-

- em 1759 embarca de regresso
timos presidentes, falou em como-

vida oração, o sr. Jáu Guedes.
À família enlutada "O Estado"

apresenta- sentidas condolências.

dias antes, no combate· de São Car

ios, enfrentando ais tropas de Arti

gas, o bravo catarinense Major Ca

milo Macha.do de Bittencourt;
- em 1818, tra'iouse o combate

de Guabinjú, eIÍol' 'territ?rio u1'u'

guaio, conseguindo o General JOão

de Deu·s Manna Barreto derrotar O' .

melhores infantes de Artigas co·

mandados' pelo Tenente-coronel Pa

blo (.;astro;
- em 1.831, deu-&e. a abdicação

de D. Pe<1ro I, ·entregue pel\o Gene

ral Franci,sco de .Lima e 8ilva (o

pai de ea.xias), ao Marques de Ca

ravelas, presidente das Camaras

especialmente reunidas;
- em 1831, assumiu o Mi,nisté

rio o tenen�e-general _
rel'pr

mado José Manoel de Moraes;
- em 1.835, sendo D. Pedro li

Imenor foi eleito Regente o Padre

Diogo Feijó; .

- em 1.837, assumiu <O Ministé

!:;:
----....:..------------.....:..---------.;;;_-

rio da. Guerl'a o Brigadeiro gradua-
, VIUVA HELENA GOMES - NESTOR CAR,.ES... do Salvador José Maciél; ,

t MARIA VIANA CARPES
..,

- em 1.824:Luiz Alves de Lima

!, têm d t'
.

e Silva, Duque de >Caxias, jurou a

! o prazer e pat lClpar o con trato de ÇOll�t.Huição politica do B,tasH;
.

casamento de seus filhos � em 1.8ld, ficou Oí'icllmentc
Ú R SUL A e O S VA L D O conhecido iJampos de Palmas, c

Felipe Schmidt, 28 de Março de 1-948 território que dell motivos á céle-

Florianópolis, 28 de �atço de 1948 bre quest.ão de limites com � Pa·

raná;
- em 1.816, nasceu em Campos.

Eslados do Rio, o Almirante Luiz

Felippe de .Salda.nha da Gama;
- em 1862, foi nomeado Profes

sor de Pintura' Histórica da Aca

demia de Belas Artes (Rio de Ja

neiro) o pintor catarinense VitOI

Meiréles;
- em 1890, foi inst�uada a <":0-

marca de Tijucas;
- em 1908, i'oi fundada a Asso

ciação Brasileira de imprensa.
André NUa 1'adasco

'Vida e'oeial
_'ANIVERSÃRIOS: I

nosso distinto patrício Édio.Ortiga
Prof. Vilmar Dias I Fedrigo e de sua exma .. espôsa D.

'/Vê_.passar 110je o seu aniversário Lenadir Rosa Fedrigo.
"natalício, o nosso distinto conter-

-râneo, dr. Vilmar Dias, catedrático Também vê passar hoje, O seu

tdollnstitutO. de Educação e consul-' aniversano natalício, a' graciosa
tal' jurídico da Caixa Econômica. menina EH Terezinha Vilela, enlê-

Figura de destaque nos meios in- vo do lar do nosso distinto conter

Jelec.tuais, e jurídicos' do Estado, o râneo Sr. Haroldo Vilela, dedicado

ilustre nataliciante, terá boje, gra- funcionário da Penitenciária do

to ensejo de receber festivas. de- Estado, e de sua exma. espôsa D.

1uonstrações de aprêço e estima, a Carmem Lentz Vilela.

,que nos associamos prazeirosamen-
NOIVADO:

D. ZIZí LISBOA BRISIGHELLI
Transcorre hoje a data natalícia

.da Exma. Sra. D. Zizí Lisboa Bri-

·sighellí, viúva do nosso saudoso

patrício, acadêmico Ubaldo Bri-

:-sighelJi.

Com a senhorita Ilba Gonçalves,
filha cio S'·. Etelvino Gonçalves e

de d.: Malvina Gonçalves, contratou
casamento o sr. Nelson 'Martins, fi
lho do sr. Ernesto Alexandre Mar

tins.

Os meninos:

Completa hoje o seu 4Q aniversá
rio natalício, a interessante mení

ma Vera Maria, encanto do lar do

Transportes Aereos
Bandeirantes

T A B Â»

Ltdá.'
I <,

Viagens Aéreas Rio-Laguna com escalas em

SANTOS

PAIRANAGUÃ

S. FRANCISCO
ITAJAl

FLORIANóPOLiS

,LAGUNA

Aviõ('s ",CATALINAS" hidro para carga é l'assa,g'eiros

TARIFA OnCIAL ;}l:EDU�J1)A

Agente em Florianópolis: - Z. L. :::;T�I!NE:H.. & Lat\..
Rua Ãlva,ro de Carvalh�, 1. - Tel. 1.402.

Teleg,ramas "STElNER"

·.t Wanda Bulcão Lopes
Mbsa de 70 dia

Oswaldo :Btllcão 'Vianna, sellh�ra e fiLhos, e'Viúva Dr. Bui�ã��ia'ie
�a, Dr. Aéeio :almeino Lopes, Dr. Oscar Bulcão Vianna e senhora, J}L
�ynaldo BuIcao Vla'Oa e senhora, Dr. Achlles Galoti e seulhora e Dr.

HlI?ebrando 'Madnho 'e senhora (ausentes) convidam' os parentes e

:amlgOS'pam:frSsislfírem '8. ,Mis·sa de 7° dia que mandam rezar no dia 9

�exla-feira, 'às '.1;30 horas, no AIUlir do 'Coração de Jesus, na Catedral:
to,r alma de 'sua -i'l1eSCfl1·ecivel irmã, filha, espô,sa, cunhada e tia _

7anel(/. Bu/cão Lopes - falecida no dia 2 do corrente mês na cidade
«I() IRia de 'Janeilj'o.

�

Desde já se recorihecem profundamente g-ratos a todos quantos
'Compal'ec.er:em �n ,-esse .ato ,de -sauda,de e de piedac!e crisLã.

•••••••••••a••••••••i•••••••••••••••••••••••••••
·

Laudelino Ca,mpos
Acessórios em geral - Peças Genuínas

FORD - CHEV llOLJ:\:T etc.

EXCLUSIVfDADE em l\WLtAS_
Agente dos Automóveis Franceses '

RENAULT - JUVA:(i'UATRE .

Pl'eço de Tabela, pronto à entrega

Rua 24 de Maio - Telefone 31.

c O a.,R A F I T E
COMPANHIA SUL BRASInElfl_ '. '\l� FIAÇÃO E TECELAGEM

Avenida Capanema, n? j_ti - Caixa postal, 224

CURITIBA - PARANA

•

26 ..

•
I

Estamos procucando mostrar a todos aqueles que se ínteres

sarn pelas realizações da
COBRAFITE

quão interessante é o projéto de expansão da Compannía; quão

seguros são seus' negócios; quão animadoras são suas posaíbí íída

rios; quão f'irme será seu futuro: quão grandiosas seirão suas

realizações, para concluir pela convicção mais serena, de

COBRAFTTE

r.oder concitar aos' acionistas atuais e subscreverem mais algu
mas ações do aumento' de capital da Companhia, e a convidar,
tamhern, outras pessoas que se interessam pelo conjunto de 'in

dústrias ·e negócios enumerados por
COBRAFITE

•

ODEON
- Ás. 4,30 e 7,30 bs. -

_ Sensacional Programa -

_ O filme nacional que nos con

ta uma história diferentel
CORAÇõES SEM PILOTO

-com -

Delorges' CAMINHA - AIMÉE

Luis TITO - Antoníta MATOS -

Nelma COSTA - Juvenal FONTES
_ Susie O'HARA - Cezar de

ALENCAR, e outros.

Romance! - Música!

-II-

Atirn de atender diversas solici

tações que coní.inuam nos sendo

reitas, npi-esentai-emos ainda uma

Yez ...

INQUIETAÇÃO
- Um dos ritmes mais bonitos

do ano

- com

TINO ROSSI

História Sublime! - Canções
Maravilhosas, destacamlo-se,

MARIA

e AVE-MAR.IA.

No Prograrna : - DOCUMENTÁ

RIO JORNAL - Nac, Imp. Fâlmes.
- Preço: -

Cr$ 3,00 (único) -

Geral - 2�0:o -

"LIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar nas sessões.
de 4% hs.

- IMPERIAL -

- Ás 71fl hs, -

DESPER.TE E SONHE

(Technicolor) ,

Os prospéctos que recomendamos ler atentamente, sem qual
quer compromisso pod-em ser enviados aos interessados, á f'('''

rlido. A subscrição para cobertura do aumento de capital é pri
vada. Entretanto, a Diretoria, ao convidar os senhores. acíonts

Las ou interessados a subscr : ""em algumas ações da Cornpa

nhia, quer que êsses subscritores conheçam todos. os detalhes

da vida da Companhia e, ao subscreveram ações estejam dis

postos a, direta ou indiretamente, cooperarem para o engrande
cimento da Companhia, valorizando, assim, verdadeiramente

'Ü que é seu, porque a Companhia não. -é pr-evilégin de um ou

dois aei·onisJ"J's. Ela pertence, indistintamente, a 'Lodos os acio

'11 tstas,

-com-

John PAYNE '- June HAVER

Connie MARSHALL.
- NO PROGRAMA -

1) - Bananal, Município Secu

la:r - Nac. Imp. Fitlmes.

2) - Perola das Antilhas

ShcH't OoJo.rido -

3) - F.ox AirpIan News

x 22 - Atualidades.
- Preço.: -

Cr$ 4,00 (único)
"Imp. :(4 anos".

_ Am;;.uhã 5a. Feira.

Um drama violento é 100%

s,ensacional!
ALAN LADD

_ no melhor desempenhO: de sua

gloriosa cat'1'eÍ-ra _

A DÁLIA AZUL,
com

Verônica LAKE - William BEN

DIX .

ATENÇiW! O nr. 6 de "CINE RE

VISTA" será dieslribuidl) Amat'.hã.
Exclusivament.e no "CIN,E ODEON".

ODEON

Domingo
IMPERIAL

'MESQUITINH4\ HORTENCIA ,

SANlfOS - BADú
- o trio' cÓmico de -

ESTA É FINA
-'wm--"-

Fl'Iam�iscQ lALVFS. - 'r>yrcinh.a
BATISTA - LINDA BATISTA -

NELSON GONÇALVES - TRIO DE

OURO- ARACY DE �MEIDA e

muitos outros.

Poro 05 pessoa. de fino
palodor Café Otto é

.•em por.

.VEt.OX PROPAGADORA»'

I FS4\QUEZAS EM GERAL

VJ ffH O C R E O S (.I TA DO
.. tiILVEIRA«

EStreilo ..:_ FIGrianópoiís .

'.

J

RITZ - Hoje ás 5 horas.
Dean Jagger -:- Robert Mitchurn
Kim Hunter
EXTll.·ANHA AVENTURA

qensura.: - 10 anos. '-

No programa: -

Documentarío n. XVII -- nacinnal

Preços: -:- 4,00 _:. 3,00

ROBINSON
PASTA DENTAL

ao Rio de 'Janeiro, O Vice-rei 00-

rnes Prefre de Andrade, conde ue

Bobadela:
- em 181H, faleceu consequente

düs feriment.os l'ec�bidos quatr! RTTZ -- Hoje ás 7,30 horas.c-
1° - Document.ado n. xvn -

nacional.

2° - \Varner BaxLer - Adelle
R.oobel'Ls·

O CASO DA AGULHA E�YE- tNENADA

O dÜ'u�or criminalista enfrenta
um ",abio' cl'imtnoso ...
3° - Rober Mitchun - Deap'

Jagger
EXTfl.ANHA AVEN'fURA

Um filme d.e ação e suspense ...

Censura Impt'ópri·o ·até 14 anos.

P�'eço único 4,So
. . . . .. .. . .. . . .. .. . �- ..

ROXY - Hoje ás 7,30 horas_ -

10 - Bl'a,g ii em Fóco - naei (mal
2° - 'Beverly Simmons a' garo-

tinha se.nsacilonal - Fred Brarly
- Frank Mac IIug e Fay Holden

GAROTINHA SENSAÇÃO
Uma ale<gl"e e graciosa l!omédia

romanti0a e. apaixonapte ...
3° - Robet Mtchun -- Deàn

Jiagger
EXTRANHA AVENTURA

Um clrama policial cheio de �tlS

pense e a!;ão violenta ...

Censura: P.roibido até H anos.-

Preço 01'$ 4,00 único

AGUARDEM - Me·rle Oberon

LaWlI'.ence Olivier.
O MORRO DOS 'VENTOS

UIVANTES

Um d�s màLs emocí<luantes dl-a

mas' da téla ...

o VALI! D0 ITAJAt
Pro�1U'em na Agênela

, PrOgI"eS80,
LIVRARL' 43. LIVR.4RIA

•�j:;<=.:c. :ROE!fAu-
-

��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curso de Guarda-LIVros em sua -cs =a

Feito em 12 mezes. E�creva a C. Po-stal 3717 -_ S. Paulo,
pedindo informações

Se.ia também nosso agente. Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro.

,

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças. da tiroide e. demais glândulas

internas
NEUROTERAPIA � ELEC�R�
CARMOGRAFIA - METABOI,lS·

MO BASAL
Consultas diàriainente das IS ás

18 horas .

Atende chamados a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

ColISultório: Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702

R.eeidência: Avenida 'I'rompowskí, 62.
Fone 760

---_.__._

Dr. Savas Lacerda
Médico.cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clínica
Consultório: Felipe Schniidt, 8

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

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4>05

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

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendbauseD
Clinica médica de adultos e- criança.

Consultório - Trajano, 29·
Telef. M. 769

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

Telef. 812

- Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório _ Rua Jll'ão Pinto II. 1
- Sobrade - Telefonê 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- E;dibicio I. A. P. da JSativa)

Telefone M. 834

Dr. Roldão CODSOni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
R URGA +r MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos

'

do
Serv,iço Cirúrgico do Prol. Alip;()

Corrêia Neto
Círurgia do estõrnago e via. circula,
res, intestinos delgado e grosso, trroi

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas. à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa i

Paraiso). 'relef. 1.598 •.
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764
------- ---�---

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

do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
era a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno d, Hospita) Psiquiá
trico e Mau,icõmio Judiciário
-,

da Capital Federal
Ex-interno da S'anta Casa de �4:i,
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

, NEJWOSAS
Corisultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
'

.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti'-
Clínica exclusivamente de crianças

.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

Dr. Newton D'Avila
-Operações --:- Vias, Urinárias -

Doenças dos intestinos, rêto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana,
Fisioterapia - Infra Vermelho.

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

TINTURARIA CRUZEIRO
Tirodentes 4:.0\

LI\.VA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Profissional competente - Servi�o rapldo e gauntldo.

BOM NEGO;CIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. ao ano com tecebimetüo de furos tneneaie.

Iniormeções nesta redação.

FARMACI.A ESPERANÇA
.0 1'.�.tJeo lHLO LAU8
Boje ••aaahl -.ri • na ,relerltIa

.,...... ..el...... ..tr...etru (- B....,iaIq - Pufa•

..riu - MtIaM t. ".rMelt..
fMra....... exata ....ma. _. roeelPi'......ue.

•
•
..
•
€3

•
•
•

e •
•
•
•

o valor dos prernros aumenta de acordo com •
o crescimento da arrecadação •

• i •
••••••••••••••••••••••••••••• e•••••••

A tradição de' seriedade em: Clube de
novos planos adaptados

Sorteios. dà msrca<lorias agora com

á legislação em vigor

Disfri'bue 20% em premies

Atualmente J de Cr/$ 5.000.00, 5 de Cr$ 650,00
5 de Cr$ 250\00

•
•

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

Casas Pré-Fabrica as
CR$ 500,00Desde 300,00 a CR$

metro quadrado
'

o

Consulte-_lOS sem compromisso

Reinisch' S/A. - 'Rua João Pinto; 44
KEI� Iseta P"Orja'i ÓjJOI1S.Tef,",Oran�a

o "Colégio Barriga-

verde"l
Se ricos quereis ficar

está eonstruido o seu majesto- De modo fácil elege I
80 prédio e necessita de sua Fazei hoje uma inscrição
valiosa colaboração. No Credito Mútuo Predial I

LEIAM A RE\TISTA
O VALE DO ITAJAI

.'

a . m·ais moderna' creação em'
refrigerante é o

,

KNOT

EI. garrafas 'grandes
(xperimente-o: F �eli�iosD

Fabricant& ., distribuidores das afamada. con ..

facçõ.. ·OISTINTA· • RIVET. Po.sue um IIl'an.
d. .ol'tirnsnto d. aasemiral·., r!lICado8. b:rin.
bons • bQl'ato.� algodõe., Jmolfin. _ awiam.nto.
pall'a alfaiato.. que I'eceb. diretamente daa

Sncuh Oomer<ll.lll'hll do' lrataria. DO '.l'\udo d. Ih. fenel'ern. Sim.

f,"lorionbpc!hl. ..... FILVUS .na alaRaanau • Laje••
meUu)... fdb�lca.� A CaBe •A CAP'ITAL· ahcuno Q' iII,t.Dg8.o d�.

vi.lia CUlt". do .fatuarem suo. compl'a..J MATRIZ .m
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.tIRA /T'ENIS CLUBE - {Programa para o de Abril). - Dia' 11 (domingo),

.soiràe miguen com inicio às 20,30 horas; 17 (sábado), seirêe outonal com
· , ·

.

h d (b ...Ii.)
· , � ,. ás 21 horas ..

__ID_lc_l_o_a_'s_' � 1 oras; ia 24 ,_�a_'_a_u__�o�,� s_ol_r_ee_;1_co_m_._ln_l_cl_O -

A Agon�a
da Asma
Aliviada em Poucos Minutos

.

DATILOGRAFIA
(orrespondencla
Comercial

METODO:
Moderno e Etlcient8

Confere
Diploma

DIR:e:çAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Empresa Sul Oeste limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

'l\Tice-Versa,
.

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

.

SALDAS DE XAPECó: Todas às 28• feiras às tl horas da manb4.
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.

..

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone f.'3i.
---_ .. _ ....,_.-----

A EMPREZA CONSTRUTORA .UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de títulos já Integralísados ou sorteado.

-de aeôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmes

.cASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
. :80 escritor central de Florianópolis _. Rua Felipe Schmldt, (Edifício
,Amélia Neto).

Registros de Diplomas
,AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos térrnos
-do Projeto 52i.B/47. deverão reouerer a validação dos seus diplomas
910 prazo de 9{) dias,

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - "Nos têr
«mos do Projeto 52D/47, poderão registrar os seus diplomas.

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

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acõrdo com o Parecer 221
-do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

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

.

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. Alte. Barroso, 11, 10 andar - Cai,xa, Postal 3.932 Rio

Direção do DR. PEDRQ OLAVO DE MENEZES

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

I Delambert
,f

)

Já. executa serviço de LAVAÇÃO fi Polimento

---------------------------�_.._---

Jacu ' ArQs a Senhctra

Causa. Civei. e Comerciai••
Contrate.. Distrato., etc •

Serviço. de _Contabilidada
em geral.

Caixa Postal. 105
Florionópolie - S Catarina

.

, LENHA
Peça pelo telefone 719

fõ!UA VOLUHrARIOS o .... PÁTRIA N.- 68 _. ' .• ,....bAR
c,u1lA P'03fA",5aIIS • fa.(FO*< 00010 . 'Uf.:Iô'tMII"S.' ....QT(c,C*"'•. Pronta entrega'

.

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Agencia Geral para S. Catarina
-Rua Felipe Schmidt , Z2-·Sob.
c. Postal, 69

. Tel. «P otetora»
FLORIANOPOLIS

Movida a -eletricidade......... " .. AI. • .

participIlI.m ao•.•eu. parente.
II amigo. o no.cimento �.

•eu filho

CASA. MISCELANEA di,tri·
buidora dOI Rãdiol R. c, A
Victor, Válvula, e Di,coa•

Rua Conselheiro Mafra
)

:

CARLOS JOSf
FpeU•.• 17 de Março d. 948 -

I ALVARO MILLEr., DA

IISILVEIRA.
ADVOGADO

MARIO, CLIMACO DA
SIlVA

'JONTADOR

bU t!:N \)A� l'l.EB' 4)"'-Ab
Ce. 011 ,ro,r..o••a .84U.ela;.

.9J4I!, �l:il .o�nÇ'U ll<erl'G"', QII&JlIIi
�MltA.u flJIII tém,o, l!io ••1_ ,<li.
,teit&m�nte reBledilh�ia. O eDr�llitliÍ")

fUil\o!l8, n-,,�o dft Iporf!ncia, H ,�
. ,I'lI>�dl�IU 08 huUvhl .... "4etatl� "

k� .llfermhtll\4!.... O &twlço Na,
·,-t;'IlIIi"j 4. D00:1lÇU .e.&lWI ÜI!J.íI�
·11. 1Il'l!J lDllndaténo, ••e atell'lfl.. r;n
ituft:&"""l!IIk 0" 1Ii"�,,tM "."11'131100 �'"

._.� Ata ttll,. 1)_.;1",,,,, � �

.I'

COMPRA E.
VI:: NDI\ Df'

CASAS f TmRENOS

HIPOTÉCAS
AVALIAÇÕES

lEúAlI?ACOES
ADMINISTUAÇÃO
DI: IMÓVEIS

.

ffi.

rEtEFOIfE: 'UIA O,ODOQO 'JS
1I_'i. 784 nDlllAIYOPOUS -SANTA CATARINA

�
"
AVE.NIDA MAUiRO RAMOS, linha circular, bangalô construído sm

'ter-reno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasi toda mn

dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.,
, -RUA FERNANDO MACHADO, casa bem .couservada construída 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 comércío e o superior para residência,
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00-

--o-

RUA CON<SELHELRO MAFRA; casa nova já no alinhamento, 3 quar
LOS, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Pr-eço Cr$ 100.000,00.

.

-O-
IlDA JOSÉ l\lEN.DES, casa própria, em estado de nova. construída

em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.()()0,oo.

-()-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
ern terreno de g,4xJÚ, cem 3 quartos, casinha etc. ainda não foi habita
da. Preço Cr$ 25.000,00 •

. .()-

RU.N LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construida em

terreno bom 15x26. com 3 quartos, sala de jantar, cosínha, instalação
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

-0-

RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (Es trelto) , bangalô construido em
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 construída em terreno de iOx3{),
próximo ii Capela, distante do ponto do onibus 60 metros, com z quar-
Los, sala etc. P t'.eço Cr$ 20.000,00.

'

.
.-()

CAPOElIiRAlS, casa construída 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

LOi' Delco, 2 dínamos com 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

'

-o--

CAPOEIRAS, uma pequena. casa de madeira, fendo o terreno 15x521.
Preço Cr$ 20.0DO,00.

' .

TEJtRENúS
RuA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, rua calcada, linha circular.
Preço Cr$ 35.000,00.'

.

-o-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, Já pronto para eons

trução, Preço Cr$ 6.000,00 .

-o�

RUA S.ERVIDÃO FRA,NZONI, diversos lotes-a partir de Cr$ 3.000,00.
-0--

HJ,POTECAS
Aceito capital para 'empregar sôbre garantias hipotecárias. Con•.

suíte-me sem compromisso, Sigilio absoluto.
I.

Em poucos minutos a nova receita
- Mendaco - corneça a circular no

sangue, aliviando os acessos c os a.taques
da asma ou bronquite. Ern pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde. fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Menda(:o tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar &0 paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo 'alívio do sofr-i
manto da asma em poucos dias. Peça
M'endaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa ,rara.ntia- é a sua maior
proteção.

/-

Mendaeo A:Q��m<;.m
Agora tambem, a Cr 10 00

A beleza é
obl"igação
A mulher tem obrigação de se-r

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 de 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. como a sua cutís ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista .

A pele que não, respira, resseca

e torna-se horrlvelmente 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 hrilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface. "Brilhan
te". Experimente-o .

:É um produto dos Laboratórios
Alvim & Freitas, S./A.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • t,' ••••••.••

levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homens·:

Freqüentes levautadaa ou micções no-
.

turnas, ardência, resíduoe esbranquiçado. '

na. urina, dôr na. base da espinha dorsal, •

na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda. de vigor, podem ser cau

sados:por uma enfermidade na. próstata.
Esta glândula é ura doo mais importante.
ôrgãoe maseulinos. Par.. controlar liste.
transtôrnoe e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga. o novo tratamento
cient!fico chamado aogona. Mesmo que
seu sofrimento seja. antigo. garantimo.
que Rogona o aliviará, revigorisando sua

gl!\pdula prostétáca e Iaaendo com que
V. se sinta muitos anos maia jov-em. Peça
Rogona em qualquer farmácia, No..a g!l
rantia é a. BUS melhor proteção.

Rogena
- indicado no tra·
tamento de pro.ta-

\jtes, uretrites e Ci.�t�_
.

-

Tl'anaportea r.H1UI':1!',,u de aQrg�1 \10 p1�c() l�

s10 FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
Florian6rolia
São Frenei.co

Infol'maçõea com oa Aqente.
Carlos Hoepcke S/A _; OI - Teletone

do;Sul- Carlos Hoepcke S/A --CI- Telelonc

\

1.212 4 End. teleg.
6 \MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6. OBSTAD '-Ouarta.felr. 7 de Abril' cte ••48
__________..... .l.·v.-,..'dk.,.,. _

Em homenageni' ao sr. Inspetor da AUandeg8, �rã·o rea,lizadas, ó.omi.ng.o prtí.,ximo,
na baia sul, sensacionais competiçôçs em barcos de váriOs tipos .

.DIA II DO CORRENTE, NA SÉDE DA INSPETORIA DE EDUCAÇlO' FiSICA, Á A V E N I D A MAURO RAMOS� A A. A.
BARRIGA VERDE REALIZAR� UM GR ANDIOSO FESTIVAL ESPORTIVO. E RE CREATIVO EM SEU B�NEFICIO. JOGOS
DE VOLEIBOL E BASQUETEBOL, DAN SAS, CONCURSOS DE TIRO AO AlVO, TORNEIOS DE ESGRIMA� CHURRASCA..,
DAS� JOGOS INFANTIS, RIFAS E LEILõ ES� ETC.. COMPLETO· SERVIÇO DE. BA f{, SERVIDO rOl{ GRACIOSAS SENHO-

RINHAS. EXCELENTE JAZl.BAND ABRILHANTARÁ A FESTA&

nal "O Estado" - Florianópolis.
Conforme apuramos, o Avaí dis- que já integrou nos conjuntos do O ESPOR1'E -CLUBE CONCOR-

putará o Campeonato dêste ano Caravana do Ar e Figueirense, na DIA, tem a elevada honra de levar
com um conjunto destinado a dar qualidade de guardião; NiltiThho, ( ao conhecimento de V'V. SS. quer
muito o que fazer aos adversários, ótimo "center-forward" que se des- em reunião da Assembléia Ordiná-
Fatéco, Adolf'inho, Saul, Bráulío tacou na última temporada como ria, realizada em' 29 de fevereiro

Tião, Nizeta, Tavinho e Boos con- defensor do Clube' Atlétíeo ; Gil, p. p., roi 'eleito a nova diretoria;
tlnuarão defendendo as cores alvi- dianteiro do Colegial e que é um -que regerá os destinos deste Clube,
celestes. Dos novos elementos que dos mais perigosos artilheiros da no pertodo 1948/1941), sendo a mes-

.

o Avaf já conseguiu para a tempo- cidade: Nazareno, o excelente mé- ma assim constituída:
rada r/guram Bitinho, antigo mé-I dia-direito, íncontestáveímente um Diretoria
dio direito do üoíegíal, há algum dos meLhores da cidade e Bubinno, Presidente: Dr. Már.io Mafra.
tempo afastado das canohas: Luiz, ex-goleiro do Bocaíuva. ,Vice�DH.o: Dr. Aldo·cKirsten.

i" Secretário: Mozart Mello.

Fesuval da Associação Atlética
Barriga Verde

Conforme está sendo divulgado, �reanzar-se-á. no proximo domingo,
na séde da Inspetoria de Educação Física, à Avenida Mauro Ramos, o

grandíoso festival esport ivo e recreativo, promovi do peja Associação
Atlética Barriga Verde.tern benefício dos seus cofres.

O programa está assim elaborado:
Às 8,30 - Concentração, Desfile e hastcamentn da Bandeira.
As 8,45 - Voleibol Juvenil: "G. Cultural Cid Amaral" x "A. A.

Barr-iga Verde" - Prêmios: 'I'aça e Medalhas.
As 9,15 - Voleibol feminino: "A. A, Barriga Verde" x "Insí, Co

racão de Jesus" - Prêmios: Taça e Meda'[has..

Às 9,45 - Voleibol (Adultos): "Lira 'I'enis Clube" x "A. A. Barri
ga Verde" - Prêmios: Taça e Medalhas .

As 10,15 - Basquetebol (Adultos): "Ubiratan E. C., x "Clube Doze
de Agosto" - Prêmios: 'I'aça e .\<IedaLbas. Com os protestos de nossa mé-

A.s 11,45 - B'hsquete "Juveml) : "A. A, Barriga Verde" x G. C. Cid
lhór estima e dístínguída consíoeAmaral" - Prêrnios : Taça e ,Mcdalhas.

Às 12,00 -- Ohurrascada. .

Das 13 às 18 horas: - Dansas, Concursos de 'firo, Torneios de

dt; ser Esgrima, F1lúrête (feminino c masculino) e Espada, .Híras, Tombolas,
Leilões, Jogos Infantis e outras diversões.

Às H3,15 - Entrega solene dos prêmios aos vencedores.
NOTA: -l- As, dansas serão rigorosamente fiscalizadas e controla-

das pelo Departamento �cia!, que reservar-se-á o direito de vedar a

M
.

1 d
entrada no recinto das mesmas, a quem Julgar conveniente,

To'meíO UDt-Cl'pa e rGOM.ISSÃO CENTRAL: .Ten .• Cel. Lara Ribas, Dr. José Bosárío de

�
.

, Araújo, João Elói Mendes, Maur-icio .Spalding de Sousa, Ruy Stockler

V 1
..

b 1 B b 1
de Sousa e Carlos Venceslau payheco.

e el o e" asquete O' Jogos desportivos:' Paulo, sam; ;Euclidcs S, de Alm�ida.
!Presente grande público, na

qua_j
1'0, o clube da Polícia Militar man- Ooncurso de tiro: Timoteo B. Moreira e Aderbal Alcântara,

Ora dO. Lira Tenis Clube prosseguiu tem-se firme na liderança do cer- Torneio de esgrima: Gilberto da Silva e Walmor Borges.
Churrasco: João Cardoso de Sousa .e Mal'cílio �i1va.

ante-ontem á noite o Torneio Mu- lame, continuando ainda invicto Bar e dansas: A oargo do Departamento Social .- _._-'--- -----�

nicipal de Voleibol e Basquetebol com amplas probabilidades de sa- TombQJ.:as, rHas e leilões: A cargo da Comissão Central. NÃO ESQ U E ç A!

{lromovido pela Federação AUéti· g-rar-se vencedor.
I

Jôgos infantis: A caego do Depa.rtamenlo SOClal. A Tinturaria Cruzeiro �Hsp.ge agG

.ca Catarinense.

I
Os quadros foram os seguintes: Tesouraria: Narbal Barbo'sa_.:. �ntenor A. Platt. ra dos melhores profissional.s da

As 19,30 h<Jras teve início o en- Barriga Verde - Ohocolate (5). a) _ Haverá um ooffipleLo serviço de bar, atendido pelas asso- cidade para lavar•.passar e tingílt
-contro de voleibOl entre os sexte· Bitmho (6), Dmo (6), DJa,lma (6), ciadas da Secção Feminina.

.

pelo sistema suíço.
'tos do Ubiratan e Figueirense, sob Walmor (2) e Tohomé., b) - As festividades serãD abrilhantadas por um excelente R. T-iradootes 44 - Fone U2!.

;J1S ordens dos juizes Wa,lmo-r Bor, Clube Doze - Serafim (8), Ubi- JaZZ��a?d. Serão rigorosamente observados {JS horários marcados para
•........•......• . ..

.�ge se Haroldo··Pessi. rajara (4), A<lalberto, (1), Nicolau
os jogos.

I -'.. ..

A equipe d,o Ubiratan, mesmc (2), Udo (6) e Gilberto (2). d) _ A aquisição de coupons para o churrasco, devera ser feita PASTA DENTAL
,d�falcada de seus dois melhQref Juizes - Oswaldo Silveit'a e AI· até o dia 1ú �dc abril. ROBINSON

;���et�t��n;r Ald����eSas�i!t:!�� va��:e:sti:�SU!tadoS acima, a COlO" 'Prete'DSO'"es da' A-r,'enll·n·a� -d·',e·
..

··tod:;�i:D��ress·�:e·-·:�r:oou
.......

raoo-· ·ao�:�;,grou vencer í�acilrriente os dois cação dos clubes passou a ser. :)
ue....,.,., ......

"sets" ,pelas contagens de 15 x 7 f. ,segu(nte, por pontos perdidos: Buenos Aires, fi (U. P.) - A Ar� pica, que .será uft.eríormente usada, amigo analfabeto!. levando·o a um
� 5 x 11. Basquetebol - 1° Barriga V�rde, gentina pretende que OS" JOgosl·oomo Colônia de Férias para a, i curso de �alfa.betIzação no Grupo
�

.
.

,
' . - EscO;lar Soo José, na Escola Iudus-

Os quadros estaV'am - assim orga- O; 2°) Lira e Ubiratan, 2; 3°) Clu- Olimpicos de 1956 sejam realiza· cnanças pobres, A pretensao da
trial de FIOl'ianópolis ou na Cate..

pizados:
.

be Doze, 3; Figueirente, 4; Atlético, dos em Buenos Aires. �O Comité' Argentina sero defendida em Lon- dral Metropoliiana.
Ubiratan - Vadico, Rubinho, 6 e Caravana do Ar, 5. O Caravana Olimpico Argentino já apresentou I dres por,seus delegados aos Jogos . .•. '...... . ..• _ ..

Ari, Nabol', Elis e Umberto. do Ar desistiu de participar do 2' nêsse sentido.a respectiva propoSi-! OIimpicos de 194,8, uma vez que f! TINTURAnIAt
Figueirense - Monguilhot, Car- turno. ção perante a organização interna- séde dos mesmos em 1952 já está Só a "CRUZEIRO" Tlra-

:aos, João I, Hamilton e João 11. Voleibo.l - 10 Barriga Verde dona.!, embora a escolha do local escol:hida: - Helsinki, na Filar'ldia dentes, 44
As 20,45 iniciou-se a pa,rtida de UbiTatan e At.lético, O; 2°) Li,ra (' só deva vir a. ser resolvida em

basquetebol entre <JS fortes quinte- Figueirense 1. 1951. Uma Jonle abalizada do {lo-

tos do Barriga Verde e do Glube Para a noite de hoje estão mar- milé disse qu� o govêrno argentino
:Doze. cados os seguintes jogos: está pewlvido a dispender até a

A luta foi muito lbem disputada Voleibol - :FIg'ueirense x ilarri- quantidade de cinquenta milhõe�
te terminou favorável ao Barriga ga Verde. Juizes: J.oão Pedro Nu- de pesos para, êsse fim, dentro de

Verde por 25 x 23. A primeira fa nes e Osní Barbato. um amplo projeto que inclui a

:pertenceu ainda, ao Barriga V,?, Basquetebol - Atlético x Lira, construção de um grande estádio
,de por 13 x 12. ' Juizes: Ponciano Martins e Gumer- com a capaCidade de 150 a 200 \:nil

Com .mais êsse espetaeular triun- cIndo Tolomiotti. espectadoI'es·"e, de uma Vila Ulim-'

Nova vitoria do Corintians
O Corintians Porto Alegrense; 1 quela cidade, pelo escore de 4 x f.

despedindo-se dos gramados cata- Com tal vitófia, o esquadrão gau

rinenses, ellifrent,ou e venceu, ante- cho deixou invicto a nossa terra"

ontem, em Joinville, o forte con- encontrando-se �gora no Paraná�

junto do üaxias, vice-campeão aa- onde realizará numa ,tempo,rada.

Direção de PEDRO PAULO MACHADo

o America superou o record Uementos no. os no Avaí
O valoroso América, do Rio, vencendo domingo último a. seleção

equatoríana pela significativa contagem de 3 a 1, encerrou com "cnave

.de ouro" sua brilhantfssima excursão ii, Bolívia e Equador. Conseguí
ram os americanos oito vitórias consecutivas, superando assim, o recor

<te do Paulistano, quando de sua exibição em gramados europeus.
O saudoso conjunto d€ Ft-iedenr-eich, em 1925, disputou na Euro

r,a 10 partidas. Venceu ás duas primeiras, Perdeu a terceira e venceu

ás sete restantes:
Paulistano 1 .z: Seleção. francesa 2.
Paulistaao 3 - 'State Français 1.
Paulistano O - Cette 1.

Paulistano 4 - Bastídíense O.
.í-autístano 2 - Hane 1.
Peul istano 2 - Seleção alsaciana f.

Paulistano 1 - Seleção de .zurich O.

Paulistano 2 - Seleção de Berne O.
Paulistano 3 - Seleção Norrnanda 2.
Paulistano 6 - Seleção portuguesa O.
O América realizou oito pelejas, coLhendo o triunfo em Iodas as

'Vezes,

Améríca '5 - Medelin 1.

América 3 - M-ilionário.s 1.

Am-érica 6 - Santa Fé 1.

América 3 - Seleção de Medelin 2.

América 2 - Alianza f.
América 3 - Milionários 1.
América 3 - Ancas 1.
América 3 .z.: Seleção equatoriana 1.

.

O feito dos "Diabos Rubros" é altamente signif'ical.ívo, pois' conse
guiram superar o máximo alcançado pálo Paulistano, cujo quadro era

constituído de autênticos "áses" da pelota, como Frredenreíoh, Mario

Andrade, Clodô, Bartó, Kuntz, Sérgio, FHó, Abate, Seixas e tantos

outros.
Como se vê, o América é detentor de um recorde dificil

superado- por qualquer outro -conjunto nacional.
Bravos aos valorosos defensores (ia gloriosa jaqueta rubra.

LOSLJ<:N

A RENDA E DOS URUGUAIOS
A renda das duas partidas rete

rentes a 'I'aça "Rio Branco" perten
ce integralmente aos locais, que:
fornecem aos visitantes à quantíar
fixa de Cr$ 150.000,00.
.No caso de terceiro jogo, retira

das as despesas com o mesmo,

saldo então será dividido entre as.

duas entidades disputantes.

ESPOH'l'E üLUBE CONCOJ:tDIA
'Heccbemos a' seguinte circular:
..

Hio do Sul, 17 de março de
1.948. 81'. Hedator esportívo do jor�

..

20 Secretário: Aldo Mendes.

10'Tesoureiro: Antônio Brocn,
20 Tesoureiro: Abelardo Linha

res.
,

Orador: Dr. Pedro Cavalcanti aI!

Albuquerque. ,

Diretor Técnico: Pedro Cê.

Diretor Esportivo: José Probst.
Diretor Social: üléo Motta.

Conselho Fiscai

Carlos :1". Schneider, Vitor Jcn

sen e Rodolfo R. Dorigatli.
Suplentes

Plinio Fagundes de Morais, JOl'gé
Fatuche e Pedro Medeiros.

.

\

ração, apresentamos
Saudações atenciosas

pI Esport,e Clube Concórdia

'Mozart Mello - 10 Secretário.

1J� LJúvUfo tl.;'Peteilta
AOVOGADO' CONTABIUSTA

CIVEI.. E COMERCIAI.

CONSTITUiÇÃO .OE SOCIEDAots
CONTABIUDAot CtRAt.

.

FLORIANÔI"Ol.'a·�;
) .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informacoes utet-

SEGUNDA·FEIRA
Expresso São Oístõvão - Lagtma

7 horas.
16 horas.
Auto-Viaçfto Itaja! - !taja! - 13 ho·
Expresso Brusquense - Brusque -

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas, '

Auto-Víação Catarlnen.se � Jolnrvlle
- 6 horas.

Auto-viação Catarinense - OUriti'ba
- 5 horas.
Rodovlâría Sul-Brasil - POrto Alegre

_ 3 horas.
Rapido Sul·BraslleirO - Jt}invile -

I
âs 5 e 14 horas. .

TERÇA·FEIRA ,
Auto-V!açAo Catarinense - Põrto Ale. j

gre _ 6 horas. t
Auto-Vtaçâo Catarmense - Curitiba

I_ 5 horas
Anro-vtação Oatarinense JofnvUe

I
- 6 horas. I
Auto-Vtacão CatarlnenSê Tuba.�o

I_ 6 horas.
Expresso São Cristóvão _ Laguna - I

7 horac. I
Empló.'êsa Glória - Laguna - 7� tie 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

I \
16 boras. I_A-,to.Viação !taja! - ltajal - 15 no-
raso

Râpído Sul Brasileiro - Jolnvlle - às

L- Te'CDI·CO LIVRARIA ROSA
5 e 14 horasQUAltTA.FERA i Ivros Rua Deodoso, 33 - FpoU.
Auto·Viação Catarinense curlUbll: .'

'I Atende pelo Servi ...o
_ 5 horas.

"

em "era
...

Auto-Vtacão Catarlneuse _ Joinvlle � Reembolao Po.ta).
- 6 horas. I .__ ._ _ - .. _

Aúto-Viação Catarinense _ Laguna

·s d 1-_ R��?doh�;tBrasileiro _ Joinvile - às eu processo e na tura ízaçãe
5 e 14 horas.
Expresso São Cr1stovll.o � Laguna -

d
-

I" d h d ?7 �����sso .Brusquense - Brusque -. aia a nao OI espac a o ,

1S·horas.
.

h I ..

idi A'
.

t ,.

Auto-Viação ltajal - Itaja! - 15 0-: Es-creva sem demora ao Escrítorío Jurl lCO e dmínís rauvo
raso

.

B .

_ Nova Trento Caixa Postal 4:132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-

_ E���ssgora�usquense I
criLorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

ROdoviâria S�l Brasíl _ Pôrto Alegre Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, dê registro
_ 3 horas.

QUINTA.FEIRA
,de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de

Auto ..Vlação Cat.arinense. _ Põrto casamento d,e qualquer parte do Paíz.

Farmacias de plantão AlAít�!��OhOr�ta�inen5e CUTitibaj
3 sábado - Farmácia Santo Antô- Auto-Viação Catarinense Jolnvile I
nio _ Rua João Pinto;

- 6 horas.
Auto.Viaçl1o Catarinen.se TubarAo I

4 domingo - Farmácia Santo An- - 6 horas,
. I

tônio _ Rua João Pinto,' Auto-víaçãc Catarinense - Laguna ]
-_ 6,30 horas. II10 sábado - Farmácia Catarínense Expresso São Cristovão _ Laguna -
7 horas. '

- Rua 'Trajano; Emprês� Glória - Laguna _ 6 1/2111 dom'llgo Fa m" Catarl'nen- e 7 1/2 horas.
I - r aCla

Expresso Brusquense _ Brusque

-Ise - Rua Trajan'o; 16 horas.

17 sábado _ Farmácia Rauliveira ra:.uto.viaç!lO Itaja! - Itaja! - 15

110-1_ Rua Trajano; Rápido Sul Brasileiro .,- Joinvile - às
5 e 14 horas· I

18 domingo - Farmácia Rauliveira Empresa Sul Oeste J.tda ..,. Xapec6 - ãs
I

_ Rua Trajano;
.

.- 6 horas.

If
' . SEXTA-FEIRA

21 quarta-feira ( eriado) - Farma- Rodoviâria- Sul Brasil _ pôrto Alegre
cia Santo Agostinho - Rua Cons'e- - 3 horas. ,

Auto·Viação Cata�inense - CW'itiba Ilheiro Máfra; _ 5- horas.

24' sábado .:_ Farmácia Esperança Auto-Viação Catarinense - Joinvile

I- 6 horas.
-. Rua Co:nselJ:leiro Mafra; A'uto-Viação Cat!'�inense Lazun_a

25 d· F'
.

E - 6,30 horas. Iomlllgo - armaCIa sperança Expresso São Cristov�o - Laguna
_I- Rua Conselheiro Mafra. 7 horas.

O 'f d Auto·Viação Itaja! - ltaja! - 15 ho- ""'.-- --"'-----�-----.-_."'· e""IIIII a

servi.ço noturno sera ·e etua oras.
pela Farmácia Santo Antônio sita 16E��::,SO BrusquenS8 Brusque Relo)-oaria Progressoá rua João Pinto. Rãpido Sul Brasileiro Joln.vile

às 5 e 14 horas.
õ.AB:ADO
Catarinense � CuriUba

1
l' ...._. • Oficl..... raII , ....

J ·l'iaWL'

j D!Htor: RUBENS A. RAMOS

,'l.� rn.rhtirlo e Dlr.-Ger....
SIDNEI NOCETI

Dtretv ele :Reda,I.:
GUSTAVO NEVES

t
Cltef. eI. P.linac;lo:

.':"'�'"
nANCISCO LAMAI QU.
Citei. eI. '.preal.:

.:AQf'1M CABRAl· DA· So...,...
R..,resentan&e:
A. S. LARA

o ESTADO

.... haador' Dantas, 41 - I"
.ndAr

'I'.t. IJ-1I24 - Rio ti. J.... r�
RAUL CASAMAYOR

Ibll "'_Upe d. OU....lr.. 11 -
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Y.t.·I-t87S - Sio P••I..
/
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�o laterfor
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Tr:hBesue .. , . . . CIi U," 'I'_.ero ..,.1.0 . - Cri ....

'Aat.l!.do. medl.llie e••ir••, I
I
\
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II.M
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011 .rtlia_la. ae••e .lilJ
.....,Ue.dos. nio .erll.
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....n....

o Batalhão Barriga:-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o ('Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesma

bandeira.

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese·

Jem viajar conhecendo todo o Es·
tado poderão obter os fundos ne

�essários executando facil tarefa
que bem �xecutada lhes proporcio
nará, ainda algum saldo em di
nheiro.

Iufor.maçõr.s à rua Viseonde de
Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e da.s
14 ás 17.

I Dr� (LARNO G.
.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e civel
'

COD.titulção de Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Titu.lo. D.C!larat6rlo.

Eacrlt,·-- Praça 15 de Noy, 23.
lo, cmda••

R..I,d. - Ru.a Til'adent...7.
FO'NE -- 1468

.. '
'

.

COMERCI.ANTE: Di um U-
V1'O' à Biblioteca cio Centro Aea

. Umico XI d'. Fevereiro. Coa
I tribuiris. uaim, paI'a • forma
...(:10 eultural do. ea�
ele amanhA I

(NCamrpanha pró-llwoll! ..
1 Co A. XI d. l!.-..refro), l�,-.

Horario das empre·
sas rodoviarias

'

Auto·Viaçl1o
- 5 horas.
Rãpido Sul BrasHef;r() - JoinvUe -

às 5 e 19 horas.
- 6 hora.s_ .

Auto·Viação Catarinense -

JOinvile.!_ 7 horas.
·Auto·Viação Ca-tarlnen-se - TubarãO

- 6 horas..
'

.

Expresso São OristovAo _ Laguna -I7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque - I

14 horas.
.

Auto·Viação Itaja! - !taja! - 13 ho
ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso G.I6ria

- Laguna - 6

1/21'e 7 1/2 horas. "

�-----------------------�

Viação aérea",��a

,

SEGUNDA·FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte,

IPanair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro de Sul _ Norte _ 13,S5 horas. ,

Panair _ 9,40 boras - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.

TERÇA·FEIRA .

Varig - 12,30- boras - Sul.
Panair _ 13,07 hora.s - SUl.
Cruzeiro Elo Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA·FIDIRA

Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 11',00 horas

Norte.
Varig - 11,40 horas � Norte.

QUINTA·FEIRA
Panair - 9,40 horos - N-orte.

IPanair - 12.47 horas - Sul.
Varig - 12,30 horas - Sul .

Cruzeiro do Sul - l5,3{) horllis - Sul
Cruzeiro do Sul - NortE' _ 13,55 horas.

ISEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 hora,s _ Norte. _

Cruzeiro do Sul - 7,20 he. - Norte.
Panatr _ 13,07 horas - Sul. I

SAlL\OO
Varig - 12,80 horas - Su!l.
Pu:wl1r - 9,50 horae - Norte.

DOMINOO
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - No·rte.
Panair - 12,47 horas _; Sul.

.

ÓMJHlZ'o do 8uiI - 11,00 hI. - h1.

TECHICOS
O

desenvolvimento
I

necessita de técnico.

toda.em a.

profi.!iõe•.

DA
�_da�... 117' - lU.: "A'.'
'(\fClIDJOIi II OA1fOpo.n,

/

Cifra. do Balanço d. 1944,

CAPiTAL E RESERVAS Cr.
Cr$

tSo.90o.óo6.30
5.978AoL755.97

67.053.'45,30
142.176.603,80

ReaponI8biJjdert�.
Recetl:' •

Ativo •

SinÍlltro. pagol nCII (ilthnoe I� anda

Re,pomast. 'lide1el •

98 •.687.lU6,30
16.736.401.3 )6.20

Diretoreil;
Dr; Pamphilo d'Utra Freire
de Sá,. Anilio Mallorrs.: Dr.
,e JOl6 'Abreu.

de Carv�lbo. Dr: FrancIsco
Joaquim Barreto de Araujo

de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.

REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por .carta ou telegrama e n"lgue
aómente quando receber.

N. 6 Cr$ 200.00. N, 10 Cr$ 80,00
D.lpertodor fabricado na Helio Relogio Sulaao .i.temo R�.kopi. ,

Qualidade de primeira -- na. Imodelo r..i.tente paro qualquer
core. cinzo. verde, azul. l .arviço

niquelado. 12 modelo. aímple. e o qlle ilu-
mino à noite

Altura 12 1/2 cm', Caixa de niqueI .

No••os re16gio••ão acompanhado. do. respectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS' - ENVIAMOS GRAT18
JUCEND & FILHO

.

Curitiba-. Praça Tirad.nt.a. 260 -. Pal'Gnd .

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA'
A

Mello
'PROCURE

Dlfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

Ordenado de

I
I '

'

__� r"- ' __

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entre�a
de seus [ornee«,

. . . .. . . •••• II;
-

.

Cnria Metropolitana
CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
• I

Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 50

Congresso Eucaristico Nacional a

lodos os fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31, de Outubro do corrente ano, na

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

des de viagem, entre outras, as for

necidas pela Empreza 'Ilurtsmo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.•

.corn quatro tipo de perigrinação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,

especialmente fretado, e conduzin

do exclusivaniente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortáveis "oni

bus" através do Paraná. e Santa

Cata�ina; d) 'outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre. .

São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação •

Evidentemente, poderão os fieis

proferir' outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus,

aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Pres�
dente da C. A. I

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

Laboratorio
RADIO�SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen,.Point

Atende a Domicilio

Completa aparelhagem.
TécnICOS competentes .

RUA TIRADENTES, 22-A
Fone 1382 -

. . .. .,... . ... ."....

(R$ 2.500,000 mensaes
Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar -nesta Capital,.
lU nas seguintes cidades:

Itajaí'- Joinville - Porto União·
_ Lajes _ Lagu.na e Blumenau.

,O serviço inclue pequenas viagens·
em torno das cidades citadas.

Cartas do próprio punho, si pos
dvel acompanhando fotografia, par..
CL Postal nO. 5 - Florianópolis. '

. .. ,

'0
.

PRECEITO· D<)
.

DIA
•••.-

- .

1 o organismo precisa de água para', .

além de outros fins, formar os vários,

sucos encarregados da digestão dos aU·

mentos. Muitos distúrbios alimentares,

conhecidos sob a denominação geral de'
das refeições - SNElS.

beber água de preferência longp.·

"males do estômago", podem resultar

do costume de beber água em I!!uant!·

çlade insuficiente.
Evite o "pêso no estômago" e a·

mlÍ- digestão, acostumando·se a,

IVENbE�SE··
Uma otima propriedade?

contendo 2 casas, gar8�e,.po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

I do na l'atrilacia Pilar ou- em

I Cambirela com Raul· Sell.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!SB:!f:�:�o'i�:UJ:IPropaganda russa no Brasi�
BIS-tr·lto Federal ,R�O, (A, C,) - "� prOpa€íanda-C�uni,sta em nos�o país est� sendo.',

. incentivada de maneira alarmante. Nao somente o RIO de Janeiro e S..
S, Paulo, 6 (A. N.) - E-stá sen- Paulo vêm sendo intensamente "trabalhados". A propaganda estende-v.

do esperado, hoje, em São Paulo, à se por todos os Estados e já vai entrando, diréta ou disf'arçadamenle.,
general Lima Câmara, chefe de pelas cidades do interior.

}\J}ém de jornais diários, os agentes do totalitarismo vermelho no-.
Polícia elo Distrito' Federal e dí re- Brasil contam neste momento com numerosas publicações outras r
tor do Depa-rtamento Federal rin hebdomadários, revistas, folhetos, sem contar com as obras de vul-«

Segurança, Pública. garização do marxismo e de elogio á Russia que se encontram á venda
em nossas livrarias.

Adianta-se que sua Viagem a São
Agora estão sendo lançadas no continente sul-americano, redigi-

Paulo se prende a importantes das em rrancés, inglês e castelhano, diversas publicações russâs, escrí
problemas ligados à fiegUl'ança las e impressas em Moscou. Essas publicações já se encontram também
nacional. Hoje mesmo, o general no Brasil e podem ser adquiridas a preços populares nas próprias ban-

Lima Câmara deverá conferenciar cas de ilornais .

.são revistas destinadas a convencer os seus leitores de que só há
com o governador Adernar de Bac um regime ideal, o soviético, e de que só existe uma nação onde o po

vo é feliz, a Rússia. Ao mesmo tempo elogiam-se as nações que estão"
caindo sob o dominio dos comunistas e instiga-se, as outras a seguir"
caminho idêntico,

No último número de "Ternps Nouveaux", revista de Moscou que
está sendo vendida no 'Brasil, há vár-ios artigos nêste sentido: "A po->
litir-a dos países de democracia popular em matéria de comércio ex'Le-
rior " (países de democr-acia popular são aqueles de, que a Rússia se

apossou); "As intrigas do imperialismo americano no movimento ope
rário da América Latina": "Um truste- internacional ele foment.adores'
de guerra; reportagem sobre o Chile, etc., irl.c:. ,@s' países ameaicanos...
são lodos apresentados como colónias da América do Norte, concitan
do-se á rebelião os respectivos povos.

na. Em face da propaganda comunistas eS'Lámo's' vh-tualmente de bra-

"Registramos, neste número, o ços cruzados. Não se impede .essa propaganda; .. nem se faz a contra-pro-'
primeiro aniversário da admínis- paganda para mostrur ao povo que Os russos contnhiam na mesma es-·

truda do nazismo.
tração catar ínense, tocalízando, em

linhas gerais, a figura do ítusí.r'
Governador do Estado de :::lant.a

Catafi na, Dr. Aderbal R. da Si Ivu

Sentimo-nos perfeitamente á VOD·

tade, porquanto, alheios a partida-
rismos polií.ieos, examinamos os ta

tos com absoluta isenção de ãnimo Washingtou, (:j (U. P.) - .-\ Ad

'apresentando aos 110SS0S leitores ministração de Obras Públ icas de

dados reais que comprovam o Ira- terminou ao seu engenheiro resi

halho realizado e, acima de Ludo dente em' Costa Rica que mande J'e

o desejo demostrado de bem servir tirar daquele país os seus homens
á coletivida,de. 'se .achar que 'Ü'S mesmos. estão ("Jrl

Realmente, a preocupação de bem perigo. Outras informações 01i"
servir á coletividade constitúe' r ciais, dizem, que o güvêrno dos l<':s;
traço dominante do carácter de tad'os Upjc!Q§ cQnSoegniu �'QOÚPC'l'HT'
jovem e competr.nle a,dministrador', parLe de suas máquinas d:e (:ons�
que a·ssumiu a responsabilidade de trução de rodovia,s, que se acha
bem dirigir o Estado de Santa Ca- vam em Costa Rica, nas obras' da
lal'ina, correspondendo, assim, á rodovia interamerica.na e que es

con>fiança do povo barriga-verde. tavam sendo uti.Iizadas paJ'a a

'Em ;:!;ossQ Jlümer·o de De2;�mbro guerra civil, naquele pais.
(ie J 9j6., escl'eviamós a seU i'êSP�i-1tO! "Êle reúne, com efeito, tôdasl -----�---------

as qualidades essenciais aos gran
des estadistas, os grandes condutô

re ele agrllpamenlos humanos:

atração pessoal, probidade, entu

sia,smo, CI11111ra sólida e eclética

brilho invulgar de inteligência; no
ção clara e perfeita dos problemas I
que possam ser postos em equação
pelos governantes em pról da co·

letividade, e como a coroar o con

junto, alta dose de· altruisíno e so

lida,riedade humana".
M.ostrou-se 'o ilustre Governad�·

do Estado á altura dos conceitos
emiLidos por esta revista, antes de
sua eleição. O tra.balho realizado

pelo ;el1 GOYêrno, neste primeiro
ano de adminslração, torna-o me

ú�cedor da conri ança e reconl1 eci
mento

.

do povo catarinense".

r

A propósito do primeiro aniver

sário do govêrno de S. Exa., o sr.
dr. Aderbal Ràmos dá Silva, a revis
la "O Vale do ltajaí" publica ampla
reportagem, precedida dos seguintes
conceitos, insertos á primeira págí-

7 de abril de 1948

a abdicação de O.· Pedro I
André Nilo Ttulasco

Em 1.807, quando o·s franceses invadiram Portugal e avançaram,
sempre em marchas forçadas, sôbre Lisbôa, o Principe :D. João, que go
vernava o reino, no impedimento de sua Progeíiítora, a Hainha D. Maria
I, retírou-se para o Brasil e aqui colocou-se a salvô dos perigos que
n ameaçavam. • �

Fixou residência no Rio de Janeiro, onde rícou instalada a séue
do govêrno, esperando enLão, com aquela pacíencía que tanto o earac
terizava, que o velho Mundo recuperasse o seu sossego.

E foi assim que o nosso Brasil, de simples Colônia, governada por
'um Vice-Rei, passou a ser a séde da Monarquia portuguesa, o prr
meiro grande passo para a Independêncía,

Instalado no Rio rícou desde logo patente que a ca Legor i a de
Colônia não correspondia ao. ·grande prestígio 'que o governo começou
a merecer, politicamente. em igualdade com Portugal. Obteve \; Bra

sil, com a transformação urna perfeita autonomia, �);t._e_gando :l IJHl'a-

pa.ssar a velha,Metropo!o.
.

Depois de desfeitu !l império napoleónico rícoe lI.�est;1beleei;l() na

Europa o poder dos ,gOVÔl'l10S .legftimos (como éram Cl1�.Jil!H\dos), enten
dendo então, os conselheiros portugueses que não sunsisteam mais os

motivos que haviam trazido a côrle e o govêrno ele jJil,(i)'l't-\:lgal para o

Brasil. Consideravam chegada a oportunidade que se apr�seu._t.ava para
que D. João, então Rei D. João VI retomasse o caminho de Li sililoi.

Ente regresso dar-se-ia ern Abril de 1821, trazendo para '.@ lblrasil
uma situação bem embaraçosa, senão grave, porque não pouerta voltar
á sua primitiva posição Je Colônia. E aí está, a trrmeza da, idéia de
Independência do Brasil. Se Ficasse (,) Hei, o Brasil continuaria unido
a Portugal, se o Rei partisse, o Brasil se tornaria independente.

P'a;rtiu o -Rei para Portugal, mas . .ficou aqui seu fi I 1:1(.) Jj):.Iis Yf�lho,
D, Pedr.() T, nas funcões de Príncipe Regente. (;om esta l'esolução
estava firmado um comprümisso. E COI1) esta re'solução t'ieoL1 adiada a

JIJd0pendência, que se daria, forçosamente, no dia erH que o Principe
também tivesse que regressar á Po'r.tugal.·

Aos Côrt€s procur,am então con,segui,r a volLa do Principe, mas

t'Fle não él'a ç-omo o Pai, dócil e maneável. O Principe, df'.>ci� lugo, fez
I'Cfttu' � SU!:l resolução em não regressar, provocando então uma lula.
de descl'rdJLft. quc, contudo, não aUns'ia, 9 J;'I'iucipB1 qll� conquistava
J:ovos caminhO'$ parI! a,liberoade política.

, .:::,:",,'
Chegou enLão o i'nOJ'rienLó éulrhÍbà1:t::·. As CÔl'tes eXigll'im a voll<1

.cio P,rincipe e êste r,ecusou. E a Independência foi .proclamadtt �7 (I�
Setembro d(! ie22) I .c.onstHuindo UlIDa excessão na AmériG�1; 11Ôltl QUi:',
:e Ir..:!éljend6nda, nã·o foi resuítado de ��1_5l.áa. enlre �l'a'sil e Po.rtug'al.
Depois a nOSsa emancipação PQUHt.Hl I1IUt1t t!�Vê de l'lm movimento geral,
<lb�'.ung'el\rlà P9V9 e SüõitlUadel pois que estes' estavam completamente
,estrtli1htls Ms tiêdlltéclmentos 'que se desenrolaram.

tl gesto do Principe foi consequência do aproveitamento de um

grupo de brasHei,ros Ique se aproyeitou de 'sua ati,tude para concretizar

·os inleres"es e aspirações do B'rasH, traní'ormando o que constituia

apenas uma afirmação individual de liberdade pa'ra ser de todo um

Povo.

Depois de um longo movimento para o recolhimento de nossa In

dependência, tudo fiüou sanado, ·entrando a nossa Pátria, deí'irriLiva

mente, para o concerto das nações cultas, passando a viver como Nacão
I1vre e completamente independente.

Pedro I, entretanto, não soube firmar o seu prestigio, que {'c

meçou a decair, passando o Povo a se mostrar francamente conLDúrio a

êle.

Por sua vez D. Pedro, compreendendo a situação g,rave ·que se cria

va, havia mudado oQ seu temperamento, tornando-se cada vez mais re.

traído. Carater orgulhoso e independente não transig'iu com as exigeJ.
cias· impostas pelo Povo.

.

A 5 d'e Abril de 1831 D. Pedro I nomeou um Ministério ,que não
Ma simpático ao Püvo, .amotinando-se este, no Campo de i:3ant'Ana C· Novo Orupo Escolarmandando emi'ssários ao Paoo de São Uristovam, ,exigindo a repOsição O govêrno do Estado criou, na
do Minist.ério anterior ao que o ,M·onarca respondeu que: - "Tudo 1'a['e1 vila de Iomerê, município de Cha-

. para o povo, nada porém pelo Povü·".
e

'

I dP co, um grupo esco ar, a que eu
VerHiüando porém a impDssibilidade de vencer a crise, D. Pedro

n nome de' Grupo Escolar "Prof.
I, preferiu abdicar para não ceder ás vontades püpulares,' e, na manhã Frei Evaristo".
de 7 de Abril de 1831, fez entrega, ao Major Miguel Fri·as a seguinLe
declaração escrita:

- "Usando o direito que a constituição me concede, declaro que
f)enho voluntariamente abdicado na pessôa do meu mui,to amado e pre
.zado 'filho, o senhor dom Pedro de Alcantara", a'Crescentando então, já
üom lágrimas nos olhos - "Aqui está a minha abdicação, desejo' que
5ejam Jelizes. Retko..,me ,para a Europa, deixando um país ·que tantv
v,mei e ainda amo".

Eis pois, o fato que hoje comemoramos, e que nos <traz a cer:teza
de que os fUhos deste grande e abençoado País jámais permiti,r.ão 'que
\:l1t1'a Nação, seja ,qual fór, até mesmo aquela que soube inocular -no

()érebro de patricios nossos o germem de sua doutrj.na pesti.ilr8l11ta, vol
te a ser uma colânia ...

Os comunistas que retrocedam no seu intel'lto� Porque, 'fi1'mes no,
�d-eaI que nossos corações almejam, não tr.epidareln'O'li n0 sUlpr.em0 'Sa�',
üI'Hício; eontanto que a liberdade de nosa P:iI'tria seja ,r,essalvada 'e 'cou-'
<linue a ser o a;panagio de nosso Pàvo1

ros.

�otos .. � em revista

o manifesfo
denúncia
Rio, 6 (A. N.) - Segundo um

matutino o manifesto-denúncia d�

oposiCão paulista contra o gover
n·ador Adernar d,e Barros, que clf'
veria ser publicado ontem, _ teve
sua divulg:ação adi·ada para dia
áinda não marcado.

RIO, 6 (A. N.) - NÜ'ticia o

"Jornal do Brasil", que hoje, pos

sivelmente, será entregue ao pr,e
sid:enLe Dutra o manif€sto-denún
cia. das Dposicões paulistas.

'PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
:INflAMAÇOES.
COCEfRAS,
f'R1EIRAS,
:ES-P 1 NH AS E TC,

Em consequência da Naufragou o ear-
guerra ciVIl eJl gueiro' «Clara»
flosta Rica Caa-tagena, 6 (U. P.)
U t gueiro "Clara", de registo pana-:

menho, naufragou a quinze milhas
do farol Galerazamo, perecendo
afogados dois tripulantes, ambos

colombianos. Os d-emais, tripulan
tes em número de nove, cnegaram
ontem a êst'e porto, quar.en(;a·llOras
depois de sinistro. "O "Ulara;"'trazial,\
carga de óleo combus.tiveV Dara;

Barranquila.

o Car->

Noticiário em lingoa-'
portuguesa
Lake, Sucess, 6 (D. P.) - A 01'

ganizacão da-s nações unidas inau

gurou ontem suas LrailsmÍssô-es::'
radiofônicas diárias em lingua por-'

tug'uE'sa para Brasil, -tendo OCllpa
do ci microfone, em breves pala-··
veas: 9. Fir. JO[(.9, CarlQ::? Muni?:" du�

legado do BI'UsÍ1 fiá ôSU. SeguíÍ1:'"
se P.lscoihido programa. Jl!o1.icioso ..

Articulando a greve
Rio, G (A. N.) - A Policia Politica

e Social efetuou várias prisõês, em

virtude de dilig'ências procedidas
para desarticular uma, novla am.e3.:-"

ça de g:reve na Leopoldina. O t.mi-

fego des'sa f,errovia está intil.ira-
mente normal, tendo s1do aur'[.lre-"
endidos ·em Caxj,as, em, reunião·

clandestina, diversos !í�j'eJ."es que'

procuravam r'eartÍcufar.· os fE'rro·

Bodas de pr.uta--
Deflue, 'hoje, a passagem do 25°

aniversário de casamento do dis

tinto e fidalgo casal dr. Manoel La

cerda, íntegro Juiz de Direito de viarios para a greve.
Indaial, e exma. sra. Indiana La
cerda. Em Hajai, comemorando o

acontecimento, será cel�brada mis

sa votiva, mandada rezar pelos fi
lhos do feliz casal, sta. Amélia, aca
dêmicos Roberto e Reinaldo e me

nores Hélio e Sérgio. No Hotel de

Ca�e�udas a faI�ilia Lacer�a obse- I O s�la'"r.-� --:I-�
qmara, nesse dIa, as pessoas de,

_

lU! . '(li' UU�
suas relações. I marl"�I"mOSAssociando-nos às homenagens I,
que os admiradores do ilustre casal, Ria. (j' (A. N:)' - Foi apresp.nta�
lhe prestarão, como justo tributo do :lo m'ésa' da; câmara, com várias';

às qualidades que tanto o eleva. a!,s-frratluI'as,· um projeto de lei vj�'

em os meios SOCIaIS do Estado, I sando a' ,reaJustar OIS salários dos.'

honramo-nos em apresentar à dis- ma'ríninos�. ,elaborado pela feca-,

tinta' família Lacerda os nossos res- raçâ@: dos' marítimos, com a assis-

peitt)'S'O's 'camp,rimenlus. têndá' d'o deputado Darcy Cross.

ARNOLDO SUARIDZ CUNEO
Cliniea Odontologia

NOTUR�A
Das 18 às 22 horas, com hora')

mareada, a cargo de abalizado pro
fissiônal

Rua Arcipreste Paiva t7

FRECH,ANDO •••

'QU'ànuó, bem 'a'O 'nosso lado, em .queda sêca e 'surda, cai

na Evernida,de 'l1'm 'amigo d'e toda.s aS hG'i'�s" más ou bo.as, pés
simas 'ou ótiíní(S, um invencível sentimento de despôjo CI)

meça a latejar 'no ·esPÍll'itó. Deve de' se't. o' envasamento da

Dor, 'na semente '�la 'sUiud'a{'J:e.
'Reinaldo Maellmanu baqueou ante,o'ntem, ao avançar da:

noite.
Flôr dos 'bons � dêle diria o Eça.
Amigo sempre mais amigo - diremos nós, venccnc!o, aqui

os embargos da eIhoçau. E ,que, a;pl:tudií1dá ou sensurando..

na cori!fidência d@ um conselho Oll no encaixe de um incentivo,
Helil'ardn 'sania irT-adiar de sreu grande e generoso l'llração
o 0alúr confottárite 'e .lll'.a:tlernal, daquela nobreza que o fazia

ainda,mais querido.
GUILHERME TAL
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