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fal,o)1I;JL�':7jJ�(o$14eato
Falando, na

.

Oonfedcração da tores internacionais e também em' ções normais do equilíbrio e da mais -relevantes problemas de 01'

Indústria, em sua visita a essa en- í'ace das nossas próprias dif'iou.lda- harmonia no desenvolvimento eco- dem econômica e so-cial, assim co

tídade, o presidente da República. des internas, necessita, cada vez nómico e na defesa social do Bra- mo disposição e capacidade para

Gal. Eurico Gaspar Dutra, prof'e- mais, da cooperação e' da boa von- sil. colaborar na sua solução. Com a

rtu o seguinte Discurso: tu-de de lodos os brasileiros e rir É de justiça reconhecer que as instituição do Serviço Nacional de

"O momento dificil que atraves- tõdas as classes, a fim ete ser pos- classes índustrrais do país têm Aprendizagem Industrial dedica-

sa o país, em consequência de f'a- srvel
'

o estabelecimento de condi- demonstrado compreensão dos ram-se os produtores da indústria
ao aperfeiçoamento técnico de

o encargo de criar, organizar e di- res rurals
'

do Brasil, pura o qual'
iígir o Serviço Social da Indústr-ia deseja a colaboração e recursos de

(SESI), foi uma iniciativa (los in- tódas as divisões da economia na

dustriais brasileiros, que. mu ií.o 0<; cional. Emprestando tôda a soli

recomenda, especialmente pela ma- dariedade aos homens que têm ':},

neira corno vêm procurando de- sagrada missão de estabelecer os

sernpenhar Ião dificil missão. alicerces. da nossa estrutura econô

Representa isso uma demonstra- mica, estaremos cumprindo o nos

ção inequívoca de esp írito de soli- so dever,

dariedade humana e de cornpreen- Por estas razões ,e pelas afirma

são dos problemas relativos á de- ções que acabamos de ouvir do vos
f'esa e �1 valorização do nosso ho- so presidente, temos a certeza de'
mem. Mas, o fato é que a situação .

que estas palavras, ditadas pela
dif'icíl em que se encontra a n05'33. consideração de um dos mais sér-ios.

agr+cultura vem 'se constituindo em problemas com que os homens pu

flagrante desarmonia com o cresci- blicos se defrontam no Brasil, en

mente ela produção industrial. 'I'or- contrarão ressonãncta no espír-ito
lón ia, a Hungria, a 'I'checuoslová- na-se necessário, o estabelecimento dos representantes da. indústria" e
qu ia, a Bulgária, a Albânia, a Iu- ?e :lm eq:lÍlíbrio quPo' perm��a uma [elO com�rcio, zelosos, co�o. sempre
goslávia, a Rumânia. Assim a Rús- indispensável estabilidade a ordem se manifestam, em particípar das

sía fala agora. á Finfândia. 011 econômica e ao progresso material iniciativas destinadas á elevação,
cede por bem, ou cede ))01' mal. do país. Essa estahilídade, como do nível social dos trabalhadores,
Não há outra alternativa. Foi mais base da nossa evolução econórni- para o engrandecimento da econo-"
ou 'menos nósses t.ê.l'mos que. Ri- ca, só pode ser conseguida. com n mia nacional, ,para o bem-estar

Ller falou comi o Pr-esidente Hacha. aumento intensivo da produçãn social e para a própria relíctdade

Convidou-o para uma con fe1.'êncb agrtcola, através de providências da Pátria.

em Bcrlirn e disse-lhe : "A 'l'che- de várias naturezas, porém, tôdas Agradeço-vos as demonstrações
coeslováquia vai ser ocupada W:I.a. elas depend'entcs. de uma condicão de aprêço e solidariedade que me

Alemanha. Se o senhor concordar, fundamental, que é o amparo -do foram prestadas".
mu it'o bem. Não haver::í luta e a trabalhador rural, dando-Ih·e condi-

.nação não será rle.sll'llida. No caso çõ,e,s de vida digna c capacidade
conlrário, nossas tropa,; avançarão crescente de produzir. Serão intei

debaixo de fog'o c Praga sel'Ct arra- l'umente pel'elidos qlliai8q�lel' pla
zada pelos nOS;3(j1,! bombardriros. nos de racionalir,ação 'do trabalho
"Haeha fcz corno B('ne�;: cap!1 n 1011 ou de mecanização ·e1a lavoura, sem
dian!p do üiinügu. ,

ao mrsmo tempo assistir e del'en-

Ellquanlo <t dclegat;:1iu fiJihnde- eler o Ü'lemento búsico da pi'udllÇão,
sa del)ale-�e em vila nas mãos cale- que é o próprio homem.

o IU.W .ANTIGO DUJUO D. 8.ANTÀ CATAKINA

� • D. EM"••• 8IJlNEI NOCETI - Diretor D�. RUBENS DE
.

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

ano XXXIV I Florlan6polls-Quinta-feira, 8 d. Abril d. 1948 H. 10.229

ARRUDA BAJl08

Depois da Finlândia a Suécia
a vítima russa

Catarina conquistou.
da clarividência dr.

Santa
mercê

,.

sera
seu Govêrno, nestes (Jaze anos pa�··
sados, o conceito de uma das uni
dades da. Federação em que o pro
b'l.ema do rnsino público Lem mere

cído notáveis parcelas cle rSrÔl'ÇO
oficial. Gomo consequência dessa do oruelrnente apertada pelos i'US-

pol ítica educacional, os índices de

alíebetizaoãn no Estado se, elevam,
de ano para ano,.a alturas que
muito recomendam o espírito de
moorático dos nossos governantes.
Na verdade, 'as novas -unídades es

colares se multiplicam, díssemi
colares .se multiplicam, dessenii
nando-se por tôdas as regfões do
território estadual ·e levando às
mais 'afasLada,s populações a assis
tência do profe.ssor primário.' A
matrícula cresce; a cada pel'Íodo
letivo e a eiJucaçiio vai fa'zendo a

sua grande ·obl'a cfvilizado-ra, des

pontando �m perspectivas de iJro- já concreLizou em lets o seu 11en"
gress'O e de exp·ànsão cultural. samenlo.
Quem, todavia; ob�erv:a o pano- EsLamos, portattto, em conrliçõe�

rama, educativo no Estado e (loom- de encara.l' de frente, sem YPXU

panha com interesse as atividades me\S, as realidade,,, que se confron·
governament.ais a respeito, não pó- tam, de Estado para E-stm:ío, a res

de deixar de Ol'gulhar-se do está- peito da eelucação pOI)11lal'. Nem

Igio -atingido pela nossa &er1'a, em se rlig'a que, ao .encontl'o do em-

.

mattiria de instrnção pública. A p.enho da União, não tenllamos ido
i)Tdpagação do·s ,ednCia,ndrários, só com ardor e compenetração reclIn
por si, é coisa de assinalar-se com dôs .em ,resultados práticos. Aí es

entus,iasmo. Há, porém, ontros 'aS- tão as escolas rurais, .sque S8 -vênl
pect.os da alllação oficial no setor construindo em c-oopel'açiíll com o

do ,ensino q�'e acrescentam realce Govêl'no Federal, em muitos mu

particular às r.ealizações adminis- nicípios catarinenscs. S,iLuaela's em

.ir,ativas naquele sentido. Haja vis- zonas tipi-camente rurais, se. des
ta, p. e.; a preocupação que se vem tinam a formar núcleos de elesen
notando, nestes últimos anos, ,em volvimiento local, ao mesmo tern
o noss·o Est.ado. para conferir iJ. po que ,alacam o analfabetismo on

.escola insta]:ações prÓpria-s, corn o� de êle tenlm maiores probabilida
Tequisitos pedagógicos recomendá- des de insular-s� da influência UI'

veis .e dotá-las de ma.terial mod�r- bana.
no. De par com o objetiv'o de dila- Tôdas essas consielerações nos
tal' a influência' da esco-lh primá- são sugéridas pela notícia de e'il.a
'ri,a, pública, existe', poLs, o sentido rem reunidos, presenternente, na
d-o seu conveniente apare,lhamen- Gapital .cJ.a República, os :represen
to técnico-pedagógico, - o que, tantes de tô-das as unidaclA's da Fe
aliás não se oon,s,egu e si'oão pro- deração Brasileira, co.nvoc;ados pejo
gresLsJvamente. Poder-sr, porém. Ministro da Educação e sob a pr�
ve,rificar que largos passos· JH. se sidêilcia dêste, para colnbina.r me

avan({al'am ne.ssa rlir·eção é moti- di�las de intensificação da Campa
vo ele profunda saLi,s,fação par'a nha contra o analfabeLismo. Essn

:iuantos la��ntavami anos atr�s, C) oampanha, em que o nosso Estado,
elScaso ofICIal p·elo problema ela desde·o inieio da atua,l güstão go-

casa da· escola. I_
vernamentJal, s.e ·enconLra integra-

A formaça'o do professorado, do, obedece a plano que o profe�-
d:ntro ele mloderno espírito, pedagó- sor Lourenço Filho elaborou "

gIC� atenta a novo conceito da edu- cujas minúncialS vã'o Sel' -discutidas
caça0, também tem merecido dos no atual conclave', d'e que re,mlta-

nosso� governantes carinhqsa rá a assinatura de um acôr'cla en-

atençao Não bast·
.

d
-

.

< • al'la, ·am a aSSIm, tre -os estados e a União para exe-

.Q�ereeer aos que sentissem voca- cuCão cio referido pllano. Repre
ç,ao para o magistério, ':l'S per!;11CC- sehta o nüsso Estado, ness,e ato o'
tI�3!S da especialização e uma car- ilustre titular ela Jus,tiça, Edu�a
ir'�Ira aberta ·ao nobr·e exereíci·o. dI? ção e Saúde, sr. dr. Armando Si
e l:car. Era mister, como ,natural mane Pereira, que, aliás, dispõe de
estImulo a tais vocações aproveitú- elementos estatísticos, oomo de aH

vel�, a�seguraT-lhes, na l'azãêl das torielade pe�soaJ, para airosamente
aSIllraçoes profissionais, ·hol'izon- as·sinalar a Santa Catarina uma

t�s compensadores, com as garan- posição vanguardeilra nas campa
t.las con-dignas e a tranqUila certe- nhas que visam à alfabetização de
za d� um .repouso s.em miséria. Js- cêrca ele quinze milhões de brasi-
80 n'lO 1'0 'd

..

"

I ·esquecI o no Estado r. leiros ainda privados das luzes da
a es'se propósito, o atual Govêrnn instrução pr�mária.

Rio, (A. G.) - A delegação fin

landesa, r-nviada a Moscou está seu-

SO.3.

A Rússia tem uma maneira mui

to interessante de of'erecer . a. .sua

amizade: "Vamos ser amigos, Nris

seremos os patrões; vocês serão

os empregados. Nós mandaremos;
vocês ohecdceião. Nós '�omos a

metrópole: vocês são a colônia.

Mas cumpram direitinho as no<;-

sas ordens que os deixm'emos em

paz. PaI' vi'a das duvidas c para
evitar incidentes desagradaveis. o

govêrll'o ele 'seu país paSSail';) a ser

exercido pelOS n0>3S05 agr-mtes."
As,-im falou a RÚ>3sia com a Po-

\

jadas ele cf'imes rios dil'igf'nte� 50-

viéLico�, começa a inquirlaç1io na

Suécia. Em relatório dirigido ao

Rei, o comandanle chefe das forças
suecas lransmite-lbe fi. sua impres
são da inevi LabilicJ.adt> do confli to,
mostra que o chamado sisU,ma d"

l'eyig-oramenLo da segurança ela

Rússia põe em pct'ig'o a Suécia, fi
nalmente expressa ao govêrno 3-

'wa opinião de que o país não es

tá livre 'de sofrer, a qualquel' mo
mento, um ataque armado por

parte dos l'Uss·os.

Os comunistas já ·estão fazendo'
-a sua propaganda na Suécia. Ma's
alí essa propaganda nãü': rncontra
eco algum e is'w agrava a si tuaçã,o.
Com a Suécia, os russos sabem, não
adianla "convite á amizade". A
Suécia não. eai. Só podRrá ser to
mada pela fÔI'ça.
De qualquer modo o fato SPl've

para mostrar que a Rússia não es
tá disposta a, d.eteJ'-'t:.e. Continua

avançando e porvocando e só es

tacará qua.ntlo um po(irr mais for
Le se colocar na fr·ente d(l seus

passos. ,

Sf>US prof'íssionais, e com tal êxito

o fizeram que essa obra se impôs
aos países estrangeiros.

O decreto-lei que atribui' á Con-

federação Nacional da Indústria

.tituem as atividades nacionais,
inclusive a própr-ia segurança do

Estado, dependem di,ret.arnenl.e da;

situação de desenvolvimento da.

PrOllma a inter
vencão1
..são Paulo, 7 (A. N.) - VáriOli
Jornais desta capital publicam, des
tacadamente,. a nota oficial distf'i
buid� pelo PSD nacional, apo:an
do, m!.eg-ralmente, as medidas n�"
cei'sária;; ao retôrno da vida COllS
titucional do Estado e o mani.íesto
a.ssinado p'elos representantes pau'
lIstas no parlarmento federal e na
Assembléia Estadual. A nota cau
sou sensação, julgando-s·e, em mui·
tos círculos estaduais, .mais próxi·
ma do que nunca a intervenção fe
deral.

.Reeif.e, 7 (A. N.) - Realizou-se
com o comparecimento de nume·
rosa assislência, a tradioional f·esta
de Nossa Senho:ra dos F.razeres,

A indústria, que é a maiüt' con
sumidora dos produ lo,; ela terra.
1)01' ela. ulilizados como m:lieria�
pl'Ímas; o comércio, que é o disil'.i
buidor das ntilidades por .lodos os

mercados de consumo; os trans
portes, os seguros, as estraelas, en

fim todos os elementos que cons-

agricultura. Está, crescendo e pros

perando, .estarã influenciandü fir

memente no cresoimento e na

prosperidade cle todos os outror,

Estas considerações têm o pro
pósito de anunciar "ás classes pro

dntoras 'que' o govêrno estuda a'

criação de um serviço social' da

lavoura, em favor dos trabalhado-

Posse de vereadores
Terezina, 7 (A. N.) - Está mar

caela para o próximo diá 21, a pos
se dos candldatos eleitos durante
o último pleito municipal sendo a
diplomação Índepente de' recurso"
!�terpost.os por par.Lidos adversá
riOS.

Jornal mato
grossense
tGuaritinga, (Malo Grosso) 7 (A

N.) - -Circulará, 'ifr·everriente' nest.a
'd d "F II

'

CI a e, a
.

o ?a do Leste", óI'gac
q�le se. dedICara à defesa dos inte
resses do leste ·matogrossen�e.

o Governador ftderbal ·H. da Silva
v'isita a Secretari.B de Viação,
Obras Públicas e Agricultura

'C,onVlda-do pelo tIíular da .Pasta ela Viação, Obras .Públicas e Agr·i
C.L1ltUl a, esteve ontem no PalaclO -daquela !::lec-retaria, Sua. Excelência.
() Dr. Aderllal 'R3Jmos da Silva, i1usLre Governador elo Estad'o.

.

A ,::isila de Sua Excelência se prendeu -à inauguração das novas

l��t.a.laçoes em .que. fUllciona a Secretaria ele Estado da Viação, Obras
[ublwas e Agl'lculLura. Estiveram presentes e acompanharam o Hus
tI'e ,G_overnante na demorada. inspeção que fez as dependências do
Palamo desta PasLa, além d -otitula·r da üiretoria da Viação, todos o�
Pallácio desta Pasta, além <:lo titular da Diretoria da Viação, todos
l', A., bem como chefes ue Depa.rtamentos ..Wederais relaoionados com'
;l Secr·etal'Ía.
Neste ensejo, foram inaugurados,- na Sala de Des;achos, os reLratos do

Exc�le�tísSiill1o Senhor <Presidente da H.epública e Vi,ce-presidente da
RepublIca, General Eurico -Gaspa,r iDutra e Dr. INCI'êu Ramos. Da mes
ma forma, os retratos do Excelentíssimo Senh·or Governador e do ex

hlterventor Federa'! Dr. Udo Deeke ,foram inaugurad'os, no mesmo Sa-
Ião de Despachos.

Após o Se·rubor Go_yernador manteve conversaçã� com os pr·esen
t es, a respeito das atividades da 'Secrella-ria que esta'Va vi,sitando, co-·

Jhendo impressões de como s·e proces�aram aqueles tl'3<balhos no ano;;

g'óvernamental ora findo,
A seg'uir Sua Excelência .retirou-se•

Vitorioso o· PSD também no Piauí:
.R'IO, 7 (A. N.) - o sr. Nerêu Ramos, vice-presidente da República

� pr,esidente da 'direção nacional do PSD, recebeu d,e 'l'erezina do de-
puta-do Pires Gai,oso o seguinte telegrama:

'

"TenJho a .honra de comunicar a v. exia., o resultado da apuração
das ·eleições no Esta�o, -as quais foram assim enoerradas.: nosso .Par
tido elegeu 27 prefeitos, obtendo. 55.200 votos; e os udenistas elege
ram 1.9 prefe.itos com 5/1.020 votos. Sendo 47 os municípios e devendo,
Eer renov�das as eleições lotais no municíp-io de Guadalupe, com pe
queno 'eleItorado, nossa maioria está em dií'initivo assegurada em ex-

lensão e profundidade. Atenciosas saudações".

/

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informa.ções ute i s
I

Sociedade. de· Cultura Musical
fscola

.

de Música

A matrícula do segundo ano está
reservada aos candidatos aprova
dos nas últimas provas. Para o pri
meiro ano, ficam abertas 100 va- I
gas, as quais serão preenchidas, I

Levamos ao conhecimento d·�c
nossos distintos clientes e .arnigos e

ao público em geral, que, havendo
o snr. Antônio Carlos QuinLanav
Brito solicitado demissão do cargo
de gerente da filial local, fica sem"

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

Auto-Víação Catartnense Tubarão A anemia atrasa a vida porque Florianópolis, 5 de abril de 1l:!,i8.
- E�P��:S::,s' sao Crlst6vll.o - Laguna _. rouba as forças para o trabalho. pp. S. A, 'Emprêsa de Viação"
7 horas.

V A N A D I O L Aérea Rio Grandense "VARIG"
e. El6�i>r@hosraas. Glória - Laguna .:... 71,S

, (as.) Apolônio Pinto - Inspe->-.". aumenta os globulos sanguíneos e t dA'
.

Expresso Brusquense - Brusque - 01' e genClas .

16 horas. VITALIZA o sangue .enfraquecido. f: de gOStO delicioso e póde •• • __ •••• •••••••••• _ • _

,A-·to-Yiaçll.o ItajaI - Itajal -·15 ho-
ser usado em todas as idades. _ '"

raiiãPiJo Sul Brasileiro ..... Jolnvile - às I. ALVARO MILLEfoI DA....

�.,�5 e 14 horas. _, _
QUARTA-FERA .

i SlLVEIR4 �
Auto-Viação Catarinense Curitiba

GA O \l;

=��.��y!��!iO Catarinense Jolnvile III' Associacão Hura I de Cbapecó MARIOAD;ZIM�CO DA t:
Auto.Viaçâo Catarlnense Laguna >No dia 27 do mês passado foi rundada na cidade de Chapecó, nu- SILVA

- R��?d���tBrasilelro _ JolnvUe _ às: ma das dependências da respecí.iva Prefeitura Municipal, pel'�nLe au- �ONTADOR �
5 e 14 horas. Loridades e grande número de oojonus e ruralistas, a Associação HuraJ Causa. CiveÜl e CClmerciai�·'. '"1�Expresso São ortstovao - Laguna -

. ,.

Ad' t
.

A
.

ti d d d I fi
- Contr.atas. DistrotG8!,.• 8'bIH ,

7 horas.. daquele murucipio. Ire orra na nova en: I a e e c asse icou aSSIm
Serviço. de Contomlidoda

6EhxPl'esso .Bru!\,quense - Brusque -

constítuída : Presidente : Vicente t�Lln:h'a; 10 Vice' Presidente : Dr. ::5e- em geral.1 oras. . .

.

Auto-Viação Itajal _ ItajaI - 15 no- raf'im Bertaso; 20 Vice Presidente: João Francisco Rgis: ia BeCl'elár:io: Caixa Postal. J.U� .1
ra1:xpresso Brusquense _ Nova Trento! OlintJho Zimmermann; .20 Secretário; Ary Carvalho Porto: _1 o 'I'esou- Florianópoli. - S, C"atariln� I
- R��:�iã�f:aS�1 Brasil _ P&-to Alegre

I
reiro : Arnaldo Mendes; 2° Tesoureiro: Oscar Leopoldo Malte.

• ••.••• : 7.'. _ . . . . .. .

.s

----------
- 3 horas. ,I O ConseLho Fiscal ficou assim constitui,do: Dr. Seliste de CanipÜ's,

I'
·

I· t
.

A/ur� ..Via����=! - POrto, CeI: Ernesto .Ber�a�o e. João �atista Zeca e como �u.plentes dos conse.- O ltder SúUl8 IS l��r!�Ciea��aP}a�t�!�t�_ - !!i�: :::= :::
I"","" M"lme G,,,,',. Dom,".o Bald""," e Honono Romano Albert]

italiano sofren líIo
Dio - Rua João Pinto; -_:'6�t�h�or��a:s�.ll.O Catal'lnense _ Tubaxão Relo]-oaria Pro,qressQ 8",·dente.
4 domingo - Farmácia Santo An- ti
tônio .......R.na João Pinto; Auto-Viação· Catarinense - Laguna d� JUG�ND & FILa0 Thoma, 6 (U. P.) ,- O lider d(J\- 6,30 horas.
10 sábado.....". Fllrmácia Catar.iJnense Expresso l>âo Crlstovllo. - Laguna

-I
pal'l.ido sõcialista ilaliano; Pietro'

- Rua Trajano; ,

7 �:;�êsa Gl6ria _ Laguna _ 6 1/2 COMPRE SEU RELOGIO PELO SÉRVIÇO DE Nenni, foi ferido qntem à noite,
11 domingo - Farmãda Catarinen- e 7 �/2 horas. REEMBOLSO POSTAL

num acidente de automóvel, IÚill
R ",. Expresso Brusquense - Brusque -I,se - ua traJano;

f:6
horas. Faça seu pedido por carta OU' telegrama e ""Igue cidade de Guardia Ong'ano, pró-·

17 sábado - Farmácia Rauliveira A1.tw-Vl<lção Itajaf - Itajaf - 15

hO-I
. sómente quando receber. ximo à capiLania na Sicília e reco--raso

::::: Rlfll Trajano; . Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - às
lhido a um hospital ..

48 d' F'
.

R l'
. 5 e 14 horas. .�"'.

',& onungo -. ªrmaCIa au IveIra Empresa Sul Oeste J .tda - Xapecó - ás . .,)
..• ... , .. _ . _ . _ ....•••.• _ .' , •• 01

- Rua Trajano; "� � 6 horas. I PANAIR DO BRASIL S.jA.
'''1 ' .

f' .' SEXTA-FE-IRA
� quarta-feIra ( eflado) - Farma- Rodovlâria Sul Brasil - pôrto Alegre
cia Santo Agostinho - Rua Cons'e- - 3 ho:r!ls. I·Ih· M f Auto-VIll!;áo Gatarinense - Cul'itiba

IeIro a ra; _ 5 horas.

24 sábado - Farmácia Esperança Auto-Viação Catarlnense - Jolnvile
- 6 horas.

- Rua Conselheiro Mafra; Autõ-Viação Catllrinense LaJruna
, 25 domingo

-.
Farmácia

Esperança[,-E���e��aSão Oristovll.o _ Laguna _

- Rua Conselheiro Mafra. 7 hora ir.
- Q i ., . .

t·· ,l f t d Auto·Viação Itaja! - Itajal _ 15 ho-
� -serVIço no urno sera e e ua

OI
raso

pela Farmácia Santo Antônio sita E�resso Brusquense - Brusque -

16 horas.
á rua João Pinto. Rápido Sul Bratsilelrç - Jolnvile -
'. às 5 e 14 horas:' .__'-. .

li! •

'0'
.,

'B'a't'a'l'h''aM'o'
..

'B' a''fi''l'g''aJ_'V'e'r'd'e' Auto-Viação ;gc?ta�ttse::
-

C:;t��tl N. 6 Cr$ 200.00
• I .

N. 10 C.r$ SO'OOR k •

_ 5 horas. I Delpertodor fabricada na Itaha. Re!oglo Suisso sIstema cs Opl.
foi constitnido de catarinenses Rãpido Sul Draslletro - Jolnvile - Qualidade de primeira -- no. I modelo resi.tent� poro qualquer
destemidos e b "Colégio Bar- às 5 e 19 horas.

core. cinza verde. ozul e urVlçO fi f t·1'Iga-Verde", usará a mesma -':ll����:�ãO Catarinense Joinvlle. 'l'Iiquelados j2 modelo·m�!�J'�e�o�t: que ilu- II avor e coo r:.
bandeira .. ,l • '"'h' .••.��..�

,-
7 horas. '. .

Cd' I São ;Paulo, 6 (A. N.) .... 1(.1'•
_._. �. :.-:\.��,1ol��:.;l!l�_,..- Auto-Viaçlio Ca.tarlnense Tubal'Ao Altura 11 1/2 ém. oba a mque &! � n. gunr

I�'" i' •••. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6 horas. Nono. relógio. tão acompanhado. dOI "'IlP"o�'1o, certificado. círc,ulos da bolsa (Te êêí'ea'� de

'4'·VI·SO aos Estudantes 7 i��:: :�;:=:!l0:: ;;::: =: PECAM.NOS OATAL�G�a;a�id'�NVIAMOS GRA1'I;9 �ã�)T' P.:'����!.tJ. qT1t'?s���m.�c �ond��ári�.14 horas. JUCEND & FILHO .• <01" \;k ('" ",x.1)orcaçao e ge .... -

Estudantes em férias que dese· Auto-Viaçlio Itaja( - ítajaí _ i3

hO-1 I
nHOs áHilli�iVít')ios. Afirmam "'ue'j

- -

h d t d E as Curitiba-· Praça Tiradente., 260·· P.cuanci \ �em VIajar con ecen o o o o s- r . ,

"....--- á i1'lêJí'·\\, g'ovel'naITIenLal "- l'nO'eU?'tado poderão obter os fundos ne- Expresso Brusquen·se - Nova Trento li , "'"

.oessáríos executando i'aci! tarefa
- E�;�es��r�iórla - Laguna - 6 1/2)

wc

--j
DO lft1e'r:";lento e poderá causa,r efei-

que bem �xecu�<lda lhes "Propor<jo. � 7 V? !m:l!ª,. _ .. _. . � QUER VESIIR�SE COM CONFORTO E ELEGANCIA t � "'desastrosos. Outros e-írculos

�2:ind�_��g-t��:<,._ev�I�.9.,_ t.llJ."J.d IIR ;7 .•

'

-"t-hg""-'-' tt'''à; ""2"""""1 1

PROCURE A )";,lanifestam-se favüráw�5: aVI �__

?#.��vt�õ�� t3i�yi�oft: ,dViaç���=aHt�:a, ftlfaiataría Mello crelov::a·e;se·", Dr/ (L"RNO G. �::;�ir -:_1�,�� ��s,.;:..�. I Rua Felippe Scbmidt 48
.

,..

U b rco V"r'" ... • .. tsp na- -

Cruzeiro do Sul ..,... lItoI:.te ";:_ 13,55 horas. ma. ..-......". .'

GALLETTI Panair - 9,40 �p�as :::... Norte.
" _

J
. éiIff"'?,,_ I firma Reinisch S/IA.

A D V O G A D O .pan.air --,- �d.1.�'� Sul. A t orge
" ...�" R J

-
.

P' t 414
Orime e c:ivel / Varrg - 12,3�.h�r?s - Sul. n on10 ";l'lerem. .... �.� .. �.a.� ...l�. ()�._ •.•.:.,,,, ...... ,

ObMtltúiõão d. áãeted"d.. �:��iro-d;'\� noras 12.orioras .

A V,i'Úva Antônio Jorg>e Cherêm, fil}'>
A�s., lfl�tos, irmãos e sohrinhos SENHORlTA!NATURALIZACÕES Norte.'

riJ:R ,. am<!a :ahaladoS' com ,"<1 p'arda 9tO prantep .4t0 re'Bj;Jôso, pai, avô, irmão e tiu, A ultima crea�o em refri-'1'ttuIOtt Deolarat6rio. Panair ."::_ �,.f.o' ?o�;�orte. AptOlllO J.orge. G�ere�, c�nVlldam '�op .. !p'àIl't{fn1.tes ,e pessoas de sua" rela-
G' KNOT'

Etar ele 33.' ;f'anair - 11,/17 horas - Sul. çoes, para, assil�tJr!eIYI: a �'hss;a d� 6
.. �_, que, em intenção. à sua alma, �eran te é o uaran.a. .

lt. -- Praça IS No..
_ �eir(,)�!2 su.1 11',00 horas mand� I CiZar, na IgreJa: de Sao I JFlN1IiiUi'sco sexta-f'eira dIa 9 do cor- EM GARRAFAS; QRANDES;10. ClAdar,

r'l'
� -. rente, 'as 7 hOl'as.· ti , . ,

..:1._ '

a.sld. - Rua Tiradente. I V:.rlg - 11,40 horas - N
..
9rte. ..oro! /' PreferinuwrO esta

FÓNE 14es
47. QVIl\'TA.F'ElRA_

' _- acompanhando a, moda.••
..

<

Panalr - 9.40 horas - Nôrté. ....-.=--.r-
• • • • • • • • • • • • • ••••••• , .

.

, _3V' .. Panair - 12.47 horas - Sul..

N•• '.!" • J lc1· •••••••• '. • • • • •.• •• • Varig,..,.. 12,30 hora9' - Sy!..
. eg�./C:i.Or".

.

Cruzeiro dô SUl - 15,3{) hor!IJs - SuL :P.
" COKERCIANTB: "i um U· Cruzel�t) tio Sul - Norte - 13,55 horas..

à Bib d .,;.- SEXTA-FEIRA('fTO lioteca O \.AC'utro Aea· Vll.rig _ 11,40 horas _ Norte.
�oo XI � FevereJro. Co.. Cruzetro do Sul - 7.20 M. - Norte.

tnbuirú. uaim, pana • fOHlUl-
Panalr - 13,�-:- Sul.

.

.... .

eultural ...._- .._ ..._ Varig - 12,SQ horas - SUL"..0 .\IUIt ea............. Panalr _ 9,50 horas _ Norte.
'e amanhili I DOMINGO

Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.("Campanhl 'prÓ-lhTO"''' Panair - 9,40 horas - Norte.
t. .. Xl d. 1"...._1t'o), Panair -- 12.47 horas - Sul.

CI'useiro dO Sul - 11.00 .. - lhL f. Â .... ,

o ESTADO
..... , Oflc:i_ • rua J.

PIMI ...
'

DiletOI': RUBENS A. RAMOS
......dedrl•• DI�

BIDNEI NOo:n
DIretH d. ltei.�"'2
GUSTAVO NEVES

1
Cltef. •• Patrillla.:

nANClSCO LAMAlQ9
Clael. II. IJllp........ :

IIfAQI1M CABRAl· 04 8JL""
RqreseDtaDte:
A. S. LARA

... leaador Dantas. " -' ..
aDelar

",... D-ItZ4 - Rio •• ,Ia.elra
IlAUL CASAMAYOR

... lr.Upe ti. OUnlra..ll -
I' lID'ar

J:� 2-t871 - 810 P....

A88lNATURM
N. C.pltal

b CTt
....tr., CTt
l'rDa_r. ••.... CTt
... . Cr.
....r. anda0 ,.�

No faterio.
b. '" (�1"."
"'_sire .. '.. _. Crt .. ,•• I

!'ri1IIIesue ... , -Cri 1.".r. a..la. -' Cri
I

b'.IIIle:inai m.di.DI<I e.. II 111 I
I'

o. IO-rtstnala, .e... ai"
.,.bUeadoB, nlo .erle

devol'f'idM.
li .Ireçlo nio. s. rellp•••r eltbUlza pe).,. eOllceitOll

•• itfd.ot!l noa arUa.,.
....1Il....

.....
.,....
•I.M
••••
t.'_

De ordem da Diretoria, acham-se
abertas as matrículas para o 10 e

20 ano da Escola de Música.

com preferência, por filhos de as

sociados ..
As matrículas para ambas as se

rj€s serão encerradas a 10 do cor

rente, podendo ser feitas, diària
mente, das 19,30 às 2.0,30 hs., à Rua

Trajano, 36.

Fpolís., 6 de abril de 1948.
Osvaldo F. de Melo, 10 secretario.

LENHA

Horario das empte
sas rodovia,rias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cistóvâo - Laguna -

7 horas.
16 horas.
Auto-Vlaçll.o ltalal - lta'al _ Ui ibo·
EXpTesso Brusquense _ Brusque -

raso

_ EfC.��sshoi!�squense _ Nova Trento

\
_

Auto-víação Catarlnense - Jolnvil-e
- 6 horas.

Auto·Viação Catarlnense - Curitiba
- 5 horas. -

Rodoviária Sul-Brasil - PÔIrIto Alegre
_ 3 horas.
Rapldo Sul-Bras1lelro - Joinvile MOÇAS DESANIMADAS!

lãs
5 e 14 horas.

HOMENS SEM ENERGIA!. TERÇA-FEIRA .

Auto-Vlaçll.o Catarlnense - POrto Ale.. Não é sua culpa 1
gre - 6 horas .

Auto-Viaçã'o Catarmense Curitiba :É anemia que o deixa cansado,
- A�t�SJt:,�âO oatartnense Jolnvile pálido, com moleza no corpo e olhos
- 6 horas. sem brilho.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

�
.!

Movida a eletricidade

Declaraçu,

Novo horário
A PARTIR' DE lj3/948..

''''.

:_ I
:

de
. -

OCaSlaO

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

4"'. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,4-7,

5a. FErRA
Panair - Norte: 6,50.
Panair - Sul: 8,30.

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

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

,4

.1

'1 .1evadoJ'/Wlr�'lJ.iít, ?�ra Qutomoveis
2 t,4ah�'8 pOlNh 23 toneladas

1 ftla({Ju ilfl'tl.. 'oe lavar
Pra't�}e.�bs.. balcões etc ...

Trll'Nll'I"ria GARAGE D'E L A M B ER T

. .

........ O' O' O'

CASA MISCBI:.,ANE>A diltri":',
buidora dOI Rádio.. R. Ci A,
. Victor. Válvulas" e ;Dilçol•.

Rua ConaelbeirQ" Mafra
• • • • •• ..O'O'O'O'.O' ...... O'. .O' ••••.

O Crédito M·utuQ Predial. oferee&' .

aos seus associados o melhor pIa0
DO. no melhol'> .�Qrteio. por Cr$ 5,Oft·,
mensais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

�, o ��T\rlO Quinta felu, 8 de AbrU dll 11.48 _.� _,_-'

/::NOITÉS DE SABADO (10) E DOMINGO (11), NOSS�t�ES DO CWBE 6 DE JANEffiO, (ESTREITO) GRANJJl.I';SO FES.
'rIVAL DE CARIDADE� EM BENEFíCIO DA SOCIE.DADE DE AMPARO AOS 'TUBERCULOSOS. -- MESAS E INGRESSOS

COM A SRA. DORVALINA AINES E SR. ,CLITO DIAS.
__DU .. .. .. �.� �a. .�__

'

�IRA TENIS CLUBE PRó C·LURE DE REGATAS "ALDO LUZ" DIA 10 DE ABRIL FORMIDÁVEL "SOIRÉE� lNTITU·

iLADA "ENTRE o CÉU E O MAR" -- GRANDE Nú.MERO DE SURPREZAS -- SA LÃO DECORADO EM ESTILO - NúMEROS
-

DA ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIAN óPOLIS -- MESAS A CR$ 30,00 NA REL OJOARIA MORITZ.

ANIVERSARIOS
Vv\LmR DE OLIVEiRA SANTOS
A data de hoje assinala o aniver

,,sárib natalício do nosso distintc
-colega de imprensa, sr. Valdir de
Otíve íra Santos, conhecido cronista
-esportivo e dedicado tuncionarí c
da Imprensa Oficial do Estado.·
A's homenagens que, porcertc

.lhe serão prestadas, nos associamos
-eom prazer.

X.X x

A data de hoje, assinala o ani
versário natalício da Exma. -sra.
-Claudina Cardoso, espósa do sr,

"Nestor de Deus Cardoso, funcioná
-rio da Assembléia Legislativa.

x x x

Fazem anos hoje,'
Os senhores : Vitor Silveira. ' de

Souza, agente fiscal do írnpôsto d'
eonsumo em Goiás; 'D. Olindina
Elpo Línhares, espõsa do sr. Aldo
Linhares; D. Hf>loisa ]\faria Mayr
-espôsa do sr.' dr, João Ricardc
i\{;lyr, destacado funcionário autár-

tico; Epifania Sucu'pira, f'armacéu-
,tico; D. Verônica Bach Pontes; D
Beatriz Sucupir-a.

x X'x
AGRADECIMENTO

Do sr. Osvaldo Carpes, recebe
mos atencioso Cartão agradecendo
::a notícia, dada por esta fôlha, sô
>1Jr eo seu aniversário natalício.

fi visa difundir ·e tornar conhecidas as rínalidades e objetivos da

Companhia, que está numa fase de levantamento de capital para uesen

volvirnento de seu parque industrial, instalado em Curitiba, �st.ad() di)

Paraná.
NUNCA É TARDE PARA -COMEÇA:H. VOCÊ LEiTOR AiMiGO QUE

1'<::\0 CONFIOU NAS AFIRMAÇõES DE t;O�RA.lm'l'J!.:, POD.I!;RIA :S.KH,

UM
.

FEL!ZAHDO ,POSRU·l;Do.R DOS BRIND.I<;8 DE COBHAl<'l'!'K

«VELOX PROPAGADORA»

t Wanda BQlcão Lopes
Mh\$8 de 70 dia

Oswaldo Bl�llcãn Vianna, senhora e filhos, é' Viúva Dr . Bulcão Vian

na, Dr. Aécio Palmeira Lopes, Dr, Oscar Bulcão Vianna e senhora, IH',

Hé'ynaldo Bulcão Viana e senhora, Dr. Ach iles Galoti e senhora e Dr,

Hildebrando Marinho e senhora (ausentes) convidam os parentes' e
amigos para assí sfirem a Missa de 7° dia. que mandam rezar 110 dia 9,
sexta-f'eira, às 7,30 horas, no Alí ar do Coração ele Jesus, na Catedrat,
por alma de sua incsquecivel lrmâ, .tilha, espõsa, cunhada e lia -

Wwula Bulcão Lopes - falecida 110 dia 2 do corrente mês na cidade
do Rio de Janeiro, \

•••••••••••••

R'ESfRIADOS0rDOS NENÊS �
Evite perturbar-lhes o estômago
com remédios internos, Alivie-os
l'apidamente friccionando com

VICi( VAPoRuB
.......__.....

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

,

:Liga Operária B_
de FJorian9polis

Assembléia-geral
Convoco a- todos os associados

,.desta benemérita LIGA, para a reu
.nião· de ass·embléia-geral, que se

efetuará no próximo sábado, dia
fO do corrente, ás 19,30 horas

� afim-de discutirem a reforma dos
Estatutos.
Fpolis., 7 de rubril de 1948.
Osv.a.lão Silveirâ- 10. secretário

VIUVA HELENA GOMES
MARIA VIANA

NESTOR CARPES e

CARPEs

o prazer de participar o contrato
casamento de seus filhos

ÚRSULA e OSVALDO
Felipe Schmidt, 28 de Maeço de 1948
Fiorianópolis, 28 de Março de '1948
\

têm de
... . .

POLYPHENOL
",O Desinfetante da atualidade
"Terror dos microbios. acha-se

à venda ne'lt praçl
tPedidos a J. MARTINS &

SILVA. Rua João Pinto, .6
Caix9 Postal n·. 332

Pelo ensino
secundário
Rio, 7 (A. N.) - Foi .decre;adc

o reconhecimento oficia.! do curo

Dr. LJ'urJoIfo·(ffP«e(}{tt.
ADVOGADO - CONTABIt_ISTA
CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABI LlDAOE GERAL

ARNOLDO SUAREZ CUNE<>
Clínica OdontoloJl;ia

NOTUR..�A
Das 18 ás 22 horas, com hOM

i.cRl?-arcada, a cargo de abalizado prG
":tIss1onal

Rua Arcipreste Paiva 17

TINTURARIAt
"Só a "CRUZEIRÓ"

.

Tira
dentes; 44

so ginasial elo Ginásio Farroupi· FLORIANÓPOLIS-s.c,
lha, de ParLo Alegre, reconher�en
do sQb regime de inspeção per ..

mânente o ginásio Sagrada

co!.a·l
1'''0''2''2

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

ção de Jesus, de Santa {;ruz, dI} 'Telefone a eSSf! número e a bi
Rio G. do Sul a equiparação de cicJeta da' Tinturaria CrUé!:eiro ràDi
curso ginasial do !nstituto de Edu- damente irá buscar seu terno.
caç.ão de Geará, em ForLaleza. I R. Tiradentes, 44.

círcunstan-

C(,TI�Ul'a,: _ LIVnE
� No Programa _

Documentaria .n XVII _ nacio
nal � atualidades Wa.rne Pathé -

Jornal.

ODEON
As 5 e 7,30 11s.

- Ses:s,õe", Eleg:aRtcs
ALAN LADD

- 'en1 _

A DALIA 'AZUL
_ com-

Verouica LAKE - WILLLut

BENDIX
FORTE! _ IMPRESSIONANTE!

_ Nó Programa _

1) _ O Esporte ern Marcha .-

NaD. Imp, Filmes -

2) -- A Pr-incesa da Ilha dos

I C O B.a A F I T E
·1 COMPA.NfIlA SUL B�ASJLEIRA DE FIAÇ.W E '1'ECHLAGl<JM

Avenida Capanerna nO 38 - Caixa Postal, 224
Continua O ESTAI?O fazem-l CUIUTlJ3A PARA>NA

"do distribuições de valiosos li- RI'J'Z - Hoje ás 5 e 7,30 horas. .-

Estamos nas últimas publicações da propaganda numerada, que I.�ll'l)Ej?,'C',' OI,l'rIE.. l' .0 astro de,,,ros, inclusive romances mo- dará aos seus colecionadores oportunidade de se habíütarem ao· ínte-
�-" I �,' _." • \ -, -

.detnos, entre as pessoas que ressaní.e "Rebeca" Penelope Ward _ Mar-

,constam de seu cadastro so I) 'CONCURSO GHATUITO COHHAE'JTl!; jorie F'ieldig
;1;;8.1. ii.. Companhía tem recebido milhares de inscrições c, oportuna- O CORAÇAO NAO TEM FRO:-l-

As pessoas que ainda não mente, enviará a esses concurrcntes maiores detalhes do concurso, TEIRA::;
;hajam preenchido o coupon Como uma das condições para habí litação ao concurso e reunir Um eterno romance de arnôr .. ,

.qu� diariamente publicamos CP anuncios por número. de ordem, formando a coleção completa, re- vivido em extrauhas
pôi1erão faze-lo agora, hebl- .

comendarnos aos que se interessam em concurrer, e vale a pena concur- DIas .. ,

Jitando-se, assim, a concorre-
rer, procurar a redação do jornal, adquirindo. os números que :11e Ial-

lt'am a tão interessante inicia-
$iva realizada sob o patroci-

tam,

ESTE ANUNCIO �ÃO TEM NUM.I!;HO
aio da LIVRARIA, ROSA, à

,A relação dos prernios está sendo organizada. com cuidado. Os
.Deodoro n. 33, nesta Capital. premias atingirão a elevada cifra, e serão em número' de mil premies,

destacando-se como prhneico premio, um automovel modelo 1948, cuja
marca já está escolhida .tratando-se d-o contrato. de compra.

O fMPOR'I'ANTE É <';ONUUHH'ER!
Para isso publicamos há dias a inscrição, e, oportunamente fare

mos o registro nominal do concurrente. O concurso é nominal, íntrans
i'erivel, Entretanto, uma mesma. pessoa, tendo reunido mais de uma

coleção, poderá concorrer, tantas vezes quantas coleções tiver colecio
nado com o mesmo nome.

Avisamos que o concurrente ao concurso não tem qualquer compromis
so, presente ou futuro com a Companhia . .o

CO-NOURSO :É G.RATUITO

_ Preços: t - Sonhos - Des. Colorido.
Ás 5 horas _ Cr$ 4,80 _ 3,00 3): - Fax Aiplan News 30 x 22

ÁS.7,30 horas _ Cr$ 4,80 únimo.· �- Atualidades _

ROXY - ás 7,30 horas. _

19ó _ Documentário n. XVI
nacional.
2° _ Warner Baxter _ Adrlle

Roberts
. O CASO DA AGULHA ENVli;NE

NADA

Mitchun _ Kim

_ Preços: -

Cr- 4,00 _ 3,00 _ 2,00
- Ás 7,30 _ Cr$ 4,00 (único �

"Irnp. 14 anos".

ATENÇÃO _ O nr. 6 de "crNE

REVIS'l'A" será distribuido hoje
exclusivamente no> CINE ODEON.

IMPERIAL
_ ks 7,30 hs. -

- Uma- comedia. granfinissima,
luxuosa, desenrolada no mais fino

ambiente Perrsiense!

OS NOVOS RICOS
- com _

n·aimú
_ 90 minutos de inlní.erruutas

ga rgalhad as!
- 'rOILLE'l'TE� criadas pelos

mais celebres figurinistas de Pa

ris!
- No Programa -

1) - Notícias, do Brasil - Nac.

Imp, Filmes -

2) _ A Ciência Popular - Short,
Colorido -

._ Preço : -

01'$ 3,00 (único)
"Imp, 14 anos".

DOMINGO

Desde já se reconhecem profundümente gratos a todos quantos
.....••.. • ..•.••.•.••.•••••• " ••••

comparecerem à esse ato de saudade e de piedade cristã.

··iígrãdeciiõeõ·iü···e·"Mlsi·ã�·" ... .'�-:::::���:: �:�'�' .':�...
Viúva Olga Daner. Mwft'a e filhos agradecem penhorados às pes-

C
'_

sôas que os confortaram durante a enfermidade e morte

de. se.
n

eSPo-1 '.

os'urelra
,so e pai Plácido ��afra, e ainda àJs ,que enviaram cartas, cartões, ou MO"á sabendo t

.

f' .

f I 'd t ·1
.

ti
. . .

t
� . cor ar o are-

.

e egramas, e conVI am a oe as para aSS1S r a ml·ssa, que em III en-
ce seus serviços par' .

t •

ção á sua alma, mandam l.'ezar sábado, dia 10 do conente, na Cat('-
rar nas residencias

a cos ti

elral Melropolilana, altar de São José, pelo que antecipam seus

agra.\ Carta$ parti Ira'ne Maria
decimenLos. Fereira aos cuidados de Os-

mar }Oleirs, Rua Laias

Hunter
EXTRANHA AVENTURA

Um filme de ação violenta .. ,

Censura até 14 anos. -

Preço Ce$ 4,00 único.

ODEON IMPERIAL

............. -
.

...... � '!' "
,

..

ROBINSON
'PASTA DENTAI.J

no centro

- O maior "cast" já reunido eUI

filme Nacional!
ESTA É FINA
_ com-

O TRIO COMICO
MESQrJITINHA - BAD(J e ROR
TENCIA SANTOS
- Com 'O concurso dos maÍol'(\s

cantores do nosso Rádio, inwrpre
t.ando 'a,s melhor.f'S mús,icas' dü Car
naval de 1948! _

Notaveis piadas do inc'omparavel
BADú.

.

..

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

.....

Sala
PRECISA-SE

Tratar à rua Tíradeates nO 5
TelefoRe 1393,

.......... .,.. i' ..

e,. CATAIUl4tHSV
DE TR�NSPÓRTfiS'AtREQS lTI)A.

... � .. .. .. .. ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

./
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Dia 11 [dnming«],
eutcnal com

2'1 horas"

4
.�----�----------------------------------------------------------------------------.

(Programa para o de Abril) ..

às 2(\JO heras; 17 (sábado), soirêe
24 (sábado), soírée, com início ás

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

Empeza de navegação
CM �}iE

LIRA 'TENIS CLUBE -
., ,

seiree
. , .

com IniCIO

horas; dia
mj�n(}n

- ,,, ...

21lDICh) .as

I Falará o dr. Artur
Bernardp.s -

Rio, 6 (A. N.) - o deputado Ar
tur Bernardes fará amanhã, no Clul:

Militar, uma conf'erôncia sóbre o

terna" o problema do petróleo na-

cional".

, COMPRA �
I VENDA Df;:
I' CASAS ETERRENOS

! HIPorÉCAS
! AVALIAÇÕES
! lEC.AlisACOESF=======�=�==�;;:;;�·

. ADI'IINI!iTMCÃO���i""':"--�����_---"";
DE IMÓVEIS ""LOQJA��������;:� CATAR"'iA.

(fC.

Fpolia •• 17 de Março àe 948

. Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes axclusívos dos
aparelhos V/esten-Pojnt

\
.

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.

Atende a Domicilio
Completa aparelhagem.
TécDlCOS competentes

RUA TIRADENTES. 22-A
Fone 1382

RU�-\. CüNSELHEiIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, ,sala, ba
nheíro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

, -0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
m�ntos, sendo o terreo para comércio e o superior para residência.
ótimo ponto. Preço cre 350.000,00. -

-o-
RUA �N1SELHEliR:o. MA�RA, casa nova ji no alinhamento, 3 quar

tos, sala de Jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Preço Cr$ 100.000,00.' .,

--o--
RUA JOSÉ MiEl'\TDES, casa própria, em estado de 110V8 construída

em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sála, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

-0- -

RUA SÃO V]iCENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
em terreno de !:),4X0U, com 3 quartos, cosinha etc. ainda não foi habita
'da. Preço crs 25.000,00.

--()-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em
terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, casinha, instalacão
sanitária etc.. Entrega-se a chave no ato da venda. Pr-eço Cr$ 40.000;'00.

�o-
RUA JOSÉ CÃNDIDO DA SLLVA (Estreito), bangalô construido em

terreno de 10x35, tendo este 2 de Ii-ente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

--0-

CAPO:UJJjRAlS, casa construida em terreno com a área de 86.000m2,
todo cercado com pastagem pata 15 cabeças, boa água etc. Preço ....
Cr$ 50.000,00.

-0-

RANCHO QUEIMA:DO, ótimo prédio todo revestido de cimento com
todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro, água quente e fria u� mo
tor Delco,. 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores f'rutifer�s já pro
duzindo etc. Preço 'Cr$ 60.000,00:

-{l.-

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

.

TERRENOS
" .

RUA FEL.IPE SCHMlill, tendo 11,50x30. Preço o-s 35.000,00.
-0-

RUA. BLUMiENAU, tendo 8,70x32, rua calçada, linha circular.
Preço Cr$ 35.000,00.

.
.

�o-
RUA SÃo. VItCENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons

trução, Preço Cr$ 6.000,000.
-�o-

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

HLPOTlECAS
Aceito capital para empregar sõbre garantias hípotecárias.. üon

sulte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.

"!/tOí1 fgomery
em Berlim
Berlim, 6 (U. P.) - o. marechal

de campo Bernard Montgornerv,
chefe do estado maior impe rinl
britânico, chegou 'esta manhã ao

'aeroporto de Galow, nesta capital.

Ordenado de
(RS 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
su 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

sível acompanhando fotografia, para
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.

4
.

o plano «Salte»
RIO, 6 (A. N.) - Reune-se ho.i«

a comissão interparbidár ín de pla
nejarnento, esperando-se que os

r,e:pr�s��tantes dos p'�l:tidos tra�am I'a opmiao dos respectivos par-tidos
sôbre o plano SALTE.

./

F A Z CE :N D A

ISÃO JOAQULM, grande gleba de terra com cerca de 5.000 pinheiros
de 40 centímetros de diamentro e muitas outras hemfeitoria,s, . como

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. Preço
'.Cr'$ 500.000,00.

�IJ" VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.- 68 • v "'NOAR'
c"""'l"Osril.�.ua . raU0t!E4INo • f(L(IõIII""M: .""OJECfOIl'"

'" Agencia Geral para S.)Catarina
--------------------------- Rua Fe lipe Scbmidt. 22--Sob.

C. Postal, 6.9· _Te!. «Protetora»
FLORIANOPOLISOOMPANHIA -AtlANtA DA lAIA"

...... _ II" - ... :' lAIA
..VBDIOI • D.UfII'8Knl

Cifr•• do Ba18u<;0 d, 1944,

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

Jacy. Arêas e Senhora

participo.m ao••eu. parent••
e omigo. o no.cimento da

••u filho
CrI
Cr$

80.900.606.30
5.978:401.755.91

67.053 . .245,3b
142.176.603�80

CAPITAL E RESERVAS
RespoDtlabiUdarie.
Recetr.

-.

Ativo'
•

«
CARLOS JOSÉ

SiDi.trot pago. nOIl CíltiftlOI l\) arto.

RetpOntaL ;lida-ie.
98.681.�16,3o

c �16. 736,401.3 )6,20 I- -��

{
.

\ Muitas felicidades pelo nascimen I
to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"
ê uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

ce Catvl'Jlho. Dr. P'rem,cllco
Joaquim Barreto de Araujo

, Diretore.;
Dr; ,Pamphilo d'Utra Freire
de SA, :·Anieio·M.lllo.;ra,: Dr.
e JOlé Abrcui

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxrma rapidez e garantia para transporte de luas mercadoria"

Agentes em Flórian6polis CARLOS HOEPCKE S. A
.

D TILC)GRAFIA
Confere
Diploma

(orrespondenda
(omerelal

OIREçAO:
Amél1a I t.1 PigOzai

..

METODQõ,
Moderno 9 t:Ucient.

RUA ALVARO DE ("RV�L"O. 65

Empresa Sul Oeste limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLo.RIANóPo.LIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom' Retiro e

Vice-Versa.
SALDAS DE FLo.RIANóPo.LIS: Todas às sa. feiras às 6 horas da,

manhã.
SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2B• feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLo.RIA.

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

---'--

I Vulcanizadora Leonelli
MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MODERNO
ATELIER

MAQUINARIO
Perfeição e garanti a cm: PIle us, C�m8rlJS, Sapatos,

Galochas, Cintas de � e.nhor aa etc ...

Montagens de PNEUS em 5 minutos
Rua Francisco Tolentino 12 - B FLOR!ANOPOLIS

------,---------------------------------------------..:

/ A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisã aos seus JlIl'lrtadores de titulos já íntegralisados .ou sorteado•

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

CASAS, para pronta. entrega. - Pane maiores esclarecimentos dirigir-se
90 escritor central de Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, JEdificlo
Amblia Neto).

de Díplomos
AVISo.S

DIPLOMADOS POR ESco.LAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

do Projeto 521.B/47, deverã-o reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLo.MADOS POR ESCo.LAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr-

mos do Projeto 520/47, poderão registrar o� seus diplomas.
. __

REGISTROS DE PRo.FESSORES: Deverao requerer a suhstiut.içãn-
dos seus regist.ros provisórios por definitivos. I

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acórdo com o Parecer 22{

do Consultor Jur-ídico, podem registrar os seus diplomas.
DENTISTAS ESTADUAIS,: Podem valíar seus diplomas.

TRA':PAMOS DE QUALQUER ASSUNTD REFERENTE �O ENSINO
BUREAU UNIVERSITARIO

Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caíxa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO. o.LAvo DE MENEZES

Re.gistros

....

i

Garage
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'-D'ISSOLVE .

iA GORDURA
'Muitos Quilos porMêsv. é demsaiaclamente gorda? Não

,

.

gostaria de ter o corpo da. belí..im...

Estréia. do Cinema de Hollywood? Um
rmédico da Califórnia. que presta asa is
i téncia As estrêlas e aos mais famosos ar
,. tistaa, descobriu um método rál'lldo e se

'. guro de dissolver a gordura sem recorrer a
· dietas drásticas ou n exerctoios exceesivoa.
Esta descoberta. chamadaFOrInode.

· promove nova saúde e energia ao dissol-
'Ver a goJ!ll.ura. derncdo que V. se sent.rá

· ,.e parecef'iá mais jovem 10 anos. Basta.
· tomar 2 pastilhas 3 vezes ao di".
: Formode é um preparado garantido
· ,para remover o excesso de gordura. Peça

·

FOl"lnode bóie mesmo em qualquer
farn.l!6<:_ia. A nossa garantia é a slls.,.rr:8.ior
pro�çno.

SNRS. f

ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus. ioraaee.

C;uria Metropolitana

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

'VENDE-SE
Uma otima propriedade,

-contendo 2 casas, aarage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

-do na Fermecie Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell.

Parabens I

!Empregue
Au'erlndo os lucros que po íerá lhe

Adquir-a

'bem seu capital
interativas C�tarinenses

aTA·L.»

I

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. ChamodoE: la 40% - 2a 40% - 3s 20% r
Procure hoje mesmo o Agel'\te da ·CITAL· em sua cidade e @Ie lhe dnrá melhores e.l!clorecimentos.

Seu processo de uefuralízaçãe
ainda rão foi despachado 1

Escreva rem demora ao Escrítortc Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro. solicitando informações. Esse Es
cr itorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça O' que necessar io 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,

pl"oDorciona.r

ações da

.
.

1
J

. A EPILEPSIA _É HEREDITÁRIA?

M.edicos de plantão

CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Somissão Arquidiocesana do 5°

';ongresso Eucaristíco Nacional a

\dos os fieis e demais intere�sados�e o mesmo se realizará de 28 a

�:� de Outubro do corrente ano, na
O que e a epilepsia? Saoernos ape" os sintomas na granac maioria dos

'o1!\ade de Pôrto Alegre, Rio Grande r.
nàs que é um açoite que durante caros. "",te notável remédio é des-

'.'d\,Sul. .

anos tem flagelado ricos e pobres, crito em linguagem simples num

utrossim, comu nico as facilida- grandes e humildes, Júlio Cesar, interessante folheto intitulado: "Po-
.. desde viagem, entre .outras, as for- Napoleão e Byron sofreram dêsce de curar-se a epilepsia?". Êsre livro

·'De/idas pela Empreza Turtsmo, mal A epilepsia sempre interessou não se vende. mas, oferece-se gra-

:·Pmtual-l\{achado�Bensa"ude. S. A., aos homens de ciência, cujos esfor- tuitamente a todos os interessados.

,.-com quatro tipo de perigrinação: ços foram finalmente 2oroados de Nenhum enfermo de epilepsia deve

..-a) uma Aérea, em aviões .especiais, êxito porque conseguiram des- demorar em solicitar um exemplar
. cobrir um preparado que alivia gratuito dêste folheto sensacional.

.,.a partír do Maranhão, escalando em

:�todos os Estados; b) ..uma em navio, ':-;H�-E���;T;O:���-;V��:�N��e::t:n:n:-B----B--3-�6--
-

--1
'.<eSP�o;�mente fretado, e conduziu- I 535 Fil,h Avenuc, New York \I I

-do exclusi vaU.l\.,ULC peret;r�uvj;), '..;:;) -: gueir.\m envi .. r-rue graru'r irnenre, em. enve,.I(�pt! particular, unr exemplar do :
lUma terresn- ....

-,- -p·r-OO�C8u.i'l.do di
f u,..� iutitul.rdo : "!'o�11:: curar-se a epilepsia: ..

J
':'São Paulo em confortaveis "onl- J

� ." "
.

-
- - -vu""w_""'''';'�'.'''�mletr;''';;í�''·iOi',;;of·''''''-''''-''''''-''''-''' I

... I c;. J
'!bus", através do Paraná "e Santa I E.derê(·o"., ""."".""""''''_'' ,, "_ """."" "".".,,,,, I

�:t�r;n��od)d�u;:::�:��e�:�� pa;:!:; Cll)ADE .. "... . "......... . PAI,.. """""""" ·1

j::internacional, diretamente a Pôrto
-------------------------------,

-AI;�e·essa� as viagens obedecendo Irn'landade do Senhor 'Jesus.aoE�fct��:::;�!:,a-��derão os fieiS'
•

,.

'l)l'oferir outros meios ao seu alcan-

-ee, com viagem de auto, ónibus,

dos Pa'�sos e Hosp.I·lal.aviação, etc" na certeza de que o

.

,!lOSSO Estado, e em particular a

.Arquidíocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada

d C ·d d-de Fé e demonstração de amor
., a e

.

arl a eNosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948
-Cenego Frederico Hoboid - Presí
dente da C. A .

Cada dia 'será escalado um médico para socorro aos indigentes

cujas operações obedecerão ao rodisio entre os cirurgiões de sobrea

viso: Drs. Newtom Ávila, Oswaldo Rosario, Roldão Consoni e João

Araújo.

Com a nova dlstríbuição dos serviços pelos diversos especialis

tas, ainda mais eficientes ficarão. as modelares instalações todas em

funcionamento, taes como, Círursta geral, da tíroíde e simpatioo,

Muitas felicidades pelo naseímen- uro-proctologíca, infantil, ortopedíea (mesa ortopedíca com' controlo
>to de seu filhinho I

pelo fluoroscopio); cirurgia da vesícula e sastro-mtesüna.t gínecoMas, não esqueça. que o melhor

\presente para o seu ''PIMPOLHO'' Iogíca, broncoseopíoa, oto-rtno-larnigologíca, fisioterapia em geral,
,-é uma caderneta do CRll:DITO d"

.' . ,.
.

terani
.

:'MUTUO PREDIAL.' J
ra io-oragnosuco, ramo erapia e radium, electro-coagnlaçãn ,e bisturi

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

I eletrico banho. suda laboratorío cllníco tes·t I""" � t b I'

O TESOURO '

' , I " S
.
a c.. gICO::l, me a ousmo

Da instrução está ao aleanee basal, tubagem duodenal e colangtoerafía operatoria, hístero-salpln
. d-e todos. Dá esse tesouro. ao. tau •

'amigo analfabeto, levando-o a um .gografias, anestesia pelos gazes, transfusão de sangue e palasma, oxi.
·curso de alfabetização no Grupo I

'.

_

'Esco.lar São José, na Escola Indus-I geneo e carbogeneoterapia. Além dos leitos de indigehtes, aproxima-
:trial de FlorIanópolis ou na. Cate- 'I .

. ,I_. .

dral Metrupolitana. I dame�le, trezentos, o H.ospltal dIspoe. de esplendldas inst.a.lações para
......

ÓÓENfi's ·RBT·?�ib.
. . ..

contr�bullltes, da �a., classe �o apartament� de IllXO, onde mais de doze

C,e. 09 "roer"'" 4. R.felllOlI conceItuados prof1sslOnaes mternam .os clIentes particulares e de Ins·

Il.'ê, as lIoc!DÇ'M l'!!!!'YGll88, .1UIIU!!'
tl"lItai.. •• te••o. do ••1_ III"" titulos, Caixas, Repartições; e·tc,
'''b.ente r<elll<lldláYêfll. O e'Clr:u4.101.
U::-eflll, 1'1"1110 tia Itrnorhela, d 11M' No chamado e escol,ha. do médico assistente é atendida com rigôr,
,�;:'�Uear f!:!!' '1I"'1"4I11ft" -tetl!l.l!.�, a preferencia do contribuinte.t;<�/' ilafermitlat!l... O thlmc. II.
�ii.1t,..l 4. Do_(•••ellbúw .i."�t5c O m eUtor prllllente poro seu

fi-I Ã.
Tinturaria Cruzeiro é a qUEii. ". b'ndatérln, tJI10 ..t�lIl.lÍI.... lho. é uma code.n ..tt< do CRE'OI- Ih

.

"�'bo"""1.'l'" •• "",�,.tM lIer'l'(lW'fJ ,� TO MUTUO PREDIAL
me or me serve - TIradentes,

li�_ .. au Dee.or. ii. tlN I I ..' 44:

uma das maiores

«,"
'i...,.

A éreos S. A· _,

Ot/uJd
CUf MUITO VIRAM ...

o� o I h os cansados pela
Idade carecem de cuidado

constante. Algumas gotas

de LAVOLHO desconges
tionam .. limpam hrgiêm
camente os olhos. dando ao

olhar fatigado dos anciãos

mais brilho e vivacidade,

Ouçam, diàriamente, das 10 às l� horas, as eudiçõe« da

ZYH , fi Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Sent:« Catarina - Brasil,

Agencia Deral para Sta� Catarina
.

Rua Felipe Schmidt" 22 - Sob.
\

·Caixa Po�hl. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Laudelino I

Ca,mpos
Acessórios em geral - Pecas Genuínas

FORD - CHEV.H.OiLET elc•.

EXCLUSIVIDADE em .MOLAS

Agente dos AUitomóveÍs Franceses
RENAUiLT - JUVAQUATH.E

. S�oe�'

POmo A1'EGtlE

aUA VOLUNTÃRIOS DA P1.TRJA H.O � ... ANOAtIt

ItAIll'A JIIOQAI., IIIS -1ID.U'ONSCbO - taEaRAIUa:�Oll""

Preço, de Tabela, pronto à entrega
Rua 24 de Maio - Telefone 31.

ES1reito - Florianópolis.

.

�
.

- -, ... ' .---..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�--------, ,,-------_'-_.,

A DIRETORIA DO CLU::'� ü
-

REGATAS "ALDO LUZ" TEM O PRAZER DE CONVIDAR OS, SENHORES ASSOCIADOS no
CLUBE DOZE- DE AGôSTO E LIRA TEN IS 'CLUBE, -PARA A GRANDIOSA SOIRÉE A REALIZAR-SE - S Á-B A·D-O
NOS ARTíSTICAMENTE ORN� ,,·S SALõES DO ,LIRA T. CLUBE. PENUMBRA ... MÚSICA... ROMANCEg m

o .CÉU E O MAti". (RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ A CR$ 30,00).
•

\

P-RÓXIl\'I�
"ENTRE

Segundo conseguimos apurar,· deverá concretizar-se em breve a idéia da vinda de
um técnico· de remo para os nossos clubes, o qval será contratado' pelo Governo,
dentre os melhores da capital do país. Dentro de breves ,dias dàtemo� pormenores.
.....

.. - m FÊSTÍVAL' DA A, A, "BAR1ÜGA
VERDE"

Conforme esLá sendo anunciada:
a A. A. Barriga Verde" promoverá,
no dia 11 de abril próximo vindou-
1'0 um grandioso festival espo rLivo
e recreativo, em benefício de seus
corre" sociais.
A Di rctoria desta ageemiação, de

sejando prestar homenagens a

alguns elementos (IU'e vem traba
lhando pelo engr-andecimento do>,
esportes em geral, resolveu fazer
as seguintes dedícatórtas dos JO·

. g'os prograrnados :OOMO FORAM MARCADOS OS 10 j-ogo - Voleibol juvenil __

TENTOS DO SEXTO JOGO DA Dedicado " Ilmo. Sr, r». Cid no-
COPA "RIO BRANCO" cha :-\111-. .,', Patrono do Grêmiu

Os "goals" ela sensacional lut::t' Cultural "Cid Amll:ral".. ,.

. _ " '
2° Jogo - VoleIbol remminu -

pebolistica ele domingo último, cu. Dedicado à Exma, Sra. D. Maria
Montevidéu, entre os selecionados da Glória Marinho, como home
do Brasil e do Uruguai, 'em disputa nagem �o sS;l'viços_ pr�slados pele
da Oopa "R' B' "f

seu esposo, Cel, João Cândido Ma-
,

, 10 I anco, oram mar- rinho.
cados da 'seguinte maneir-a: 30 jogo - Voleibol para adultos I

O primeiro goal da tarde f'ui - Dedicado ao CeI. Pedro' Lopes Ifeito pelos uruguaios e conquista- Vieira, cuja ação, em benefício
, dos nossos esportes .é

SOlJeJamen-jdo p�or NIColau Faiero, quando d"- te conhecida do povo catarínense .

corr-iam apenas 30 segundos de Jo- 4° jog'c - Basquetebol lJ

go. Oarregam os celestes pela ala a�ultos -:- Dedicado a� Ilmo, �: /
direita. Falha, NiIton. Intervem No. I Vi alter Lange, ,cu�a açao em plol
.. '.

,I

I
dos esportes náuticos e terrestres

renha que .ern ultimo recurso, con em nossa terra, o credenciá coma
cede escantejo. Bate Britos e nova- um dos rr:�is lídimos repl'esentap!
mente, falha Nilton. A bOlalbrc k

. tes da plêiade de homens de bal
,

, , vontade, que vêm batalhando pe\
ar:.a. Entra NIcolau Falem e cabe- lo alevantarnento esportivo d�
cela para dentro do .arco, quando Santa Catar-ina. I .1
Barbosa achava-se deslocado. 'I'er-]. 5° jogo - Basquetebol juveni!
mina o' primeiro tempo favornvní

- De�licado ao limo. Sr. Juse
, Gusmao de Andrade, que, embo-

aos uruguains com o escore de. 1, ra relativamente há pouco tempo.
a O. em nosso rnelo esportivo, justifi;

No segundo tempo, aos 29 mi.uu_ ca esta honlenagem pelo e",v.-<",o:
� t:!Buwaquu-C Q11Ta\in'Snlo 'mJA v,·'(Y'

tos eJ'e' jogo, investem os" nrasild- Ji,.J!"-"n\!:�J','oüLlU eru L�uOS o� se-

nJ'," -e-
•
__ >_ •• , u ai'C:CI. uruguaia. tores ospoi'Livos florianopolüanos

Adãozlnho faz uma setie dr fill- sem o nocivo csp irito clubistico.

granas e' atrasa para Danilo que,
Pr-esf andn estas homenagens, a

, '" .. A .. A, "Barriga Verde" sente-se sa-
vll1do na co'rnda encheu o pr\: i{;feita em manifestar ele públicc
empatando o pele-ja, sem qllo' Mas- (ii sua �1rtmlração 'e apl'eço, pelo�
poJi tiv.('.sse ao meno,s temp'o para "despol'llsLas aCIma, pelo, mUlto qUE

já fizeram e pelo 'que amda podem
fazeI' em benefício de nossa moci
dade' esportiva.

x x :x

O COlU'l'IBA ES'fÁ A PROCU
RA DE ADÃO

Em co;mpanhia do médio San-

x x x ford, ,esLcv,el nesta capital na úl-
Oi:) GARO"l'OS' DO FLlJMIN'E',!"'-,,"E

SERÁ INICIADO HOJE O

CAMPEO-j
A Ü'RAN'DTOSA COM"PETICAO Estava l\1arca-da para anLe-onU<m ""',, Um1a. semana, :t,endo )já wetoma-

NAl'TH>\ DE DOMINGO • 1 I" I I CONTINUAM VENCENDO
do a' CIII'l"I'ba, o SI'. Le'o,nl'clas M'll',-'NATO BRASILçEA�IORO DE NATA- •

PRÓX[MO· lima g,esswo de <,,-ssem) ela gen: l a O forle "team:' juv'enil do Flu,"
•

Feden.lção Calarill+'lbe de Despol'- minense F. C., um dos mais pode- chan� .aato par'ed'l'o dOi Co,l'itiba

Tendo por local a piscina do

I Est.á sendo aguardada com jus- tos, para estudar c deliberar só- rosas da capital nessa categoria ( F. C., como o fim de entrar em

G b R· d J
.

se- tificado interêsse a gl'andiosa com· I bl'e o nl,emÜ>l"ÍaI d'os clube,s de re- que conla já com dezenas de v-itó- ent�ndimentos com o médio. Adão.uana aTa, no 10 e anelro,
t'

_ 't'
.

1 rias, conquistou, domingo último
"'a' l'niciado h oJ' e, enoerrandlo.se no pe l';ao llau ,lCa que sera ev"

, mo, em que ês.ge� manifestam o l' L' I 'd I I' ,pertencent,e ao Caravana do Ar, 10-
� efeito domingo próximo, no peno· no ,es lva promovI o pe o .pll'Un-

próximo dominS'o, o Campeonat0 do da manhã, nas ágüas da bàra seu desejo de s-e de:;fiIim'em daqllf'- ga, da Trindade, mais um belo cal.

Br'asilt)iro de Natação, Polo Agná.. sul. la entidade, para cOl1stituiN'ITl Fe- triunf� ao abater. o "onz'e" do Ca-. É deseJo <:lo, �amp'eão paranaen-
Nada 'Juenos de Cl'nco sensacionah -

� 'I'" d, ramu't'u, do EstrelO, pel-o esc'Ore di t t' I l c' I'
tico, prom!ovido pe],a Conf.ederação de,raçao e"pecJ,a :za a

,
1 x O, fazendo, dessarte, jús a um

!!le CÜin ra ar o exee en e m 'e ln.

B '1' d D t l',egalas farão as d'elícias da manhã
E,nll'e'a'llto, nao se l'eallZOll a

I
bell'ssl',rTIO tr'ofe'u. ,pois o clube necessita de um "pi-,ratSl eira e e.spor os" esporliva de doming'o em que seró - "

, x x x homenageado o devotado esp'ortis- sessão por não, haver compat:el�i- A Laça "SimpaLia",' instituida vot" para formar a linha, média

'TORNEIO DOS CAMPEõES CATA. ta sr, Antônio Pereira de Brito, digo do -O �enhOI' Sidnei N00etti, pre:s.i· nesse feslival para ser �nlreg.ue ae com Sanf'ord ,e Tonico, de- vez qut�
" '

t d All'andeg dE
.'

, ".�
clube que vendesse maIor numerl -

tRINENSES" lllSSlmo ll1spe or a ' 'a dente do C. R. Aldo Luz e repl t" de iugTessos, foi também conquis. o cen�l'o-médio Ca!l'tOila nuo em>

Florianópolis. '

I
' -

Ao que -s,c< propala, o' P1l1ula Ra-

�entan.
te dos clubes· Ga.choelra e

tlida, pelo valoroso "onze"_ tricolor. apI'eseutado boas atuaçoe,s'.

mos pretende l�e.aUzar, a 18, 19 e
As cinco provas deverão ser dis- Atlântico, de Joinville, nesse movi'- .Nossos parabens á turma do Flu- Mas o SI>. l\1a'rchand nãJo: comw-

putadas em barcos .de várias clas" mmense g"j'l'll 'ent,raI" ,e'm co'ntactOl com f.,l:l<>J,..21 do cO'rrente, nesta capital, um ses, como "siharpies", "Lig'htning" menta emanCipador.
'

. '

c «

monumental tOl�neio a s,e,r dispu- Ioles Olímpicas; Balieiras e Canôas Talvez na próxima &essão da en- -O qual foi tra:nsferido para. a Ba-

tad:o pelÜis camipõe:s' de Joinvillc e 'constituirá um acontecimenLo ti-dade ,estadual, dia ,13, fique de- se Aére'u de São Paulo, Entl·et.an·,
inédito 'em Santa Catarina.. ' ,.

' (.-a TeleloD.-1't8(Amérioa,), Blumlenau (P8!lmeiras), Numerosos .."azes" dos desporto, flllltIvamellte l'es'olvldo o momen-. "
Mafra (Ope.rá1'10,) e Flori'a.nópo!is, aquáLicos já estão inscritos, e.spe· ioso assunto. r ::.'�rl-neDSe(Paul'u Ramos), semelhante ao rando-se novas adesões." x x x ,",u U

Torneio dos Campeões Sul Ameri- O ponto da partida e da chegad8 O CORINTIANS EM CURITIBA
, será em' frente ao trapiche da AI-

O Corl'ntI'an� Porbo Alegrense,'Cianos que recenlemenue promoveu 1'ândega.
. v

o Colo-Colo, do Chille� e.no qual A comissão promotora da com- que reaJi'7Jou brilhante temporada
�sagrou-s,e camp,eão o Vasco da Ga- peLição de domingo próximo está 'em nosSo Estado, encontra-se em

t d B 'I ellvidando f(j't�os os ,esfol'çOS pos- Curitiba, onde ef,etuará dois jogos.:ma, repr,esell an .o o raSI.
siveis para ,que a domingaeira ai-

A idéia é bô'a" mas, comO' se al'- eance o maior brilhantismo. O primeiro será J'renL.e ao Ju

'Tanjará o Paula Ramos para fa- As CiilCO provas serão dedicadas v,entus, a ter lugar hoj,c, e o :,e ..

2'er face ás 'enormes despesas de pela ordem acima, ao Clube Doz'e gundo frente 3'0 Co,rit.iba, bi-cam

'Vi,ag,em e estadia dos clubes' do de Agosto, Lil'a Tcnis Nube, clubel peão paranaense na tarde de do-
15 ele Outubro, Democrata Clube (

,

' ,

,interior ? Relojoal'ia Müller.
'

mIng'o.

o AiMÉRliCA SUPEROU O 'fU�,COHD DO P:A,UUSTkNO
O valoroso América do Rio, vencendo domingo último a seleção

equator-iana pela signhticattva contagem de 3 a 1, encerrou com "chave
de ouro" sua brühantíssíma excursão à Bolivia e Equador. Consegui
ram os amertcanos oito vitórias consecutivas, superando assim,' o "recor
de do Paulistano, quand-o de sua exibição em gramados europeus.

O saudoso conjunto de Frdedenreioh, em 1925, disputou na Euro

pa 10 partidas. Venceu as duas prímeí.ras, perdeu a terceira e venceu

as sete restantes:
Paulistano 7 - Seleção f'rancesa '2.

'Paulistano, 3 - SLate Français 1-

Paulistano O - i(_':ette 1-

Paulistano !� - Bastrdíense O.
Paulistano 2 - Havre 1-

Paulistano 2, - Seleção alsaciana 1-

'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 tonas as

vezes:

• América 5 - Medelin 1.

Amérrca ,3 - Milionários 1.

América 6 - \Santa Fé 1.
América 3 - :Seleção de Medelill 2,
América '2 - Al ianza 1.

América 3 - Milionários 1.
América 3 - Ancas 1.

América 3 - Seleção equatoriana 1.

O í'eito dos "Diabos Rubros" .é altamente significativo, pois conse

guiram superar .0 máximo alca,nçado pelo .Paulistano, cujo quac!I'o er'u

{)onstiLuido de autênticos "ases" da pelota, como l"riedenreieI1, Mário

Andrade, ,Clodô, Ba,rtô, Kunlz, Sérgio, Filó, Abate, Seixas e tantos

-cutros.
,Como se vê, -o Améri,ca é detentor de um recorde dificil de

superad,o por ,qLlal,quer outro conjunLo nacional.

Bravos aos valorosos defensores da gloriosa jaqueta rubra,

NUSLEN

(,Reproduzido por ter saido com incorreções).

Á
I

!
I
1

I

Direçã'o de PEDRO PAULO MACHADO
\-VALDIR DE OLIVJ<:;IRA SANTOS

esboçaI' ama, I'eação. Term:Jl011
esta Tace com a co-nlagem de 'Í

a O e cuj-o resultado, deu cifl'as de-

,.

I
I

I

I
1

Festeja ho-je seu an iversário na

talício o sr. Waldir de OJÍ,'I:Ü!''l

Santos, í'uncionárío da Imprensa
Oficial do Estado e IWSSO talento
so colega de irnprr-nsa. ., . �

_

o<.rta1JITluTHlo--Cl}liÍ a 5S I (fili (1 "d o

no jornal "A Gazeta" do qual (� um

dos mais presl ímosos auxiliare", o

di.stinto aníversárf ante tem sabirio

gl'angual' a estima elr h i-d o;;', e,STlIt.

c.i;}.Jllenle no,; IYj('io� ,espol'LíV(j�,
onde suas cronic:).!'; sõbr'e '/)5 mais

va-riadO's assbntl}s do espOl'l:c i'ão
sel' sempre 'al1l',ccj'arlas.

Nossos efusivos cumpl'lmen1o:;:.. finitivas ao "l1lacard" qu.e [lCI.I511I,I,
x x x

ao termino do' embate, o eSCOl'e de '

YEDERAÇ.10 AQUA'fIÇA DE S ......."l- 1 a 1-
TA CATARI2'íA

to o Coritiba alimenta es,pe.ranças
.

-de- olJt-el"o eoncur�t) dl0, vaIoros6

-

Acham-se a disposição dos Se- ..--------------

nhores Acionistas desta Companhia, PASTA DENTAL
em sua séde à Praça 15 de Novem-I ROBINSON
bro número 8, os ,documentos de •.................... - ... , .. , ....•

que tra\a o Art. 99, do Decreto-Lei NÃO ESQ U E ç A!
nO 2.627 de 26 de Setembro de A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
1940. ra dos melhores profissiónais da

'Fforianópolis, 23 de Março de cidade para lavar, passaf e -tingir
1948. pelo sistema suiço.

A Diretoria R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

DIA ,11 DO CORRENTE, NA SÉDE DA INSPETORIA DE· EDUCAÇ10 FíSICA, À A V E N I D A MAURO RAMOS. A A. �

'BARRIGA VERDE REALIZARÁ 'UM GRANDIOSO FESTIVAL ESPORTIVO E RE CREATIVO ,EM SEU BENEFICIO. JOGOS
DE VOLEIBOL E BASQUETEBOL, DANSAS, CONCURSOS DE· TIRO, AO AlVO" 'FORNEIOS DE ESGRIMA� CHURRASCA.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�-OESTADO -Olllnta ·fel'. 8 ele Abril Cle "I.C8 7

(adastro Social· do· «O Estado�) .: �•••••�•.••••••�••:

é����:���= 5 Credito Mutuo Predial ;� _ • ot <t JIIi:.. � D � •• o ••••• '

ft
;'IIl'_ ••••. , .••••••.••••..•.•.•••..••••• _ .••... _.," . _...... ..•..••. •• A tradição de seriedade em Clube de Sorteios. de met'ca<1oriClI agora com ••novos planos adaptados á legislação em vigor.� (•. _ � ····1: :.� OlSf � "'." •• + r ."" ",, -

;r .. " •• �(' "' •• ,,· -E3- �

Disfribue 20%' em premios :
•
•
•
•
•

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

· �

.
...................� .

'�.
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Curso de Guarda·Llvros
Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3711 -. S, Paulo,I pedindo informações

,

Sej a tambem nosso agente. Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro.

em sua casa

�. Dr. Polydoro S. 'Thiago-'"
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR·
.A ,BIOS DA GESTAÇAQ 1'; DO

I,'''-_...- -. �_Çl -

Dõc:Íic;as dos orga"s ülter"ilOs, espe
cialment,e do coração

Doenças da tiroide e demais glândulas
. internas

NEUROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOI.lS·

MO BASAl.
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende cbamados a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
c.onsnltório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
Jt�idência: Avenida Trompo.wski, 62.

Fone 760
-----_._-

Dr. Savas Lacerda
Médico·cirúrgica de Olbos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clínica
Consultório: Felipe Scbmidt, 8

:pu 10 ás 12 horas. e das 14 á� 18
boras - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone; ! .405

c.onsultas das lO ás 12 e das 14 As
IS h;;. Residência: Rua Blumelll!u)

-............. 21: Gi'"" rel�fQgç;. 1,620. ,;,.C/�

Jj;. Mãrlo""Wendhã;;
Clcic; �iêa�e -;:d;;ltôs-;- çH':HI�i18

. Consulto rio - Traj;plÓ', 2'9
-t, Telef. M. 7.69,
.

Consulta das
..
4 !'l< 6 horas

Residência: Feli:P,�. Sthmidt n. 38.
T"r;,�. 812

--Dt-·-."""!"lins Neves
�léstias de senbora

Cbnstifl!óTio - Rua João Pinto n. 1
-"-; '!5obrade - Telefone 1.461

ll'e!J[dência - Rua Sete de Setembro
- Edifiicio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias UTrinárias -

'Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

-

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelbo.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 brs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.1167

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

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do 1'.1'Dl&�.tleo lOLO LAUS
Boje • alBâJlhl Hri • na .reterWa

.,...... aadeaaü • "raqe1ru - HO."Jli&tu - Perta·
aarlu - ARIp. i. Itenaclta.

hra..... a oata .....nb••• recelbl'rIe ........

••
•

Atualmente I de Cr$ 5.000.00,' 5 de Cr$ 650,00 e
5 de Cr$ 250,00

· Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado
500,00 o

Dr. Roldão Consoni 1
CIRURGIA GERAL - ALTA CI-I

.

.

R URGA - MOLÉSTIAS- DE SE
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi
cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof- Alípio

"CMrêia Neto
Cirurgia do estômago. e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei-

de, rins, próstata, bexiga, utero,
-

ovários e trompas, Varicoce.le, hidro'llcele Yill:.ll:<a.� lill:.!Jas.
Consultas" �àB J ás 5 1161'à'N, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598 I'Residência: Rua Esteves Junior, 170;
____

Telef. M. 764 I
DR. A. SANTAELLA

(Formado pela Faculdade Nacio-
nal de Medicina da Universidade

.

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

"'Federal
Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Marricórnio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de .rane+ro
CL�CA MÉDICA - li>OENÇAS

NERVOSAS
Consultoria: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: H.ua Alvaro de Caro

valho, 7Q,
ffas 15 �� 1? horas

/ Telefone: - '''''_,
, QonSUl� � 1.208 ,4il;,roi;:j.,�...�
�::!�ncla - 1.305:

I � -'Ó�:-1i. S. CavalcaBti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanba Marinho, 10
Telefone M. 732

Reinfsch S/I - Rua João rinto� 44
Consulte-aos sem compromisso

Tef�orafna REI' ISGtI

o "Colég'io Barriga-Verde" Se.ricos quereis ficar
está construído o seu majesto- De' modo facil elegs l
80 prédio e necessita de sua Fàzei hoje uma inscrição
valiosa colaboração. No Credito Mutuo Predial

LEIAM A RE:vISTA
O VALE DO ITAJAI

a mais moderna creação em

refrigerante· é o

TINTURARIA CRUZEIRO"
Tiradent.es 44:

.LAVA e TINGE ROUPA.S
. Reforma chopeo-

Profissional competente - Servjço rapido e gar3ntldo.

,

\

KNOT

Em garrafas grandes
[xperimente-o. . F �elicioso

Fabr1cant. e distribuidores da. afamada. 00'"
feoçõ•• -DISTINTA- e RIVETII Po••ue um IIl'an.
d. .ortim.nto de oagemiral. rl.oado., _ila.
bon. _ barato.. algodõ•• , 'morin. • a9iam.atol
para alfaiate.. que I'eoeb. diretamente. dai.

Snr.. Conõ.I'OhtDt •• do lt1.totoio. DO ••atido d. lhe fa.erem. 'Im.
Flol'ionbpoli.. - FILIAiS em

.

Blu.I:iutnau e Laje••
td"l'lcaIJ, ,. Oario ·,A CAPITAL- "namo a ateng60 dOlIl

I1t,UtoQ ont�1II d ...h.tuOJ GIm iI!,1.a. àomrlL"a.� MATRIZ am

IPi' fi

I
. I

I
I
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MOlltgompry e �oko- Diz-se que ....

I011Skv J"antarilm Rio, 7 (A. N.) - Segundo mm'

11 , jornal local a expectativa dos cír-

D "lot"lmIOdade
' cuias políticos, quanto a São PaULI),

1 é que dentro de /1$ horas I)U nrr
,

. . máximo até o fim desta semana,
Berltm,'

.

7 (U. P.) - O J�nlaI'. haverá grandes alterações no rume
ontem, dur ante o qual. o mar echa dos acontecimentos.
\:1 on 19omen: se entrev��to.u. co rI? O Previa-se corno certo o afasta.
marrch.al .

Sokolovsky fOI lI1t�lr,�, menta do governador e a sua subs
menr,e. �nt.JlllO E'.� sua naturez� �,) titução por elemento que leva

..

a'

ql�e. d OI �nYr:Clad? em (!éclala�,c�( missão de restabelecer a tranquili
oficial L�l·lta?Ica.. O C�e,fe. do L�- dade de São Paulo, _ é o que afir
tado maior imperial r)l�Ilal1lco quu ma o referido orgão.
renovar o seu conhecimento COI:r

Sokolovsky., que teve início duran
te guerra e continuou durante f:

seu per-iodo de governador mi litar
britânico" acrescentou a declara

ção citada.

NO PIAU1 SEGUNDO OS RESULTADOS DO úLTIMO PLEITO O P. S. D. ELEGEU 27 DOS 47 PREFEITOS. O GOVER.",
, ,

NADOR ROCHA FURTADO É; POIS, MAIS UM DOS GOVERNADORES EM MINORIA NA ASSEMBLÉIA E NO ESTADO.

Retorna' o líder
udenista·

. Otto troduz qualid.adel8oféSão Paulo, 7 (A. N.) - Está sen-

do esperado, hoje, de regresso de o ao o ..u fn"'1'H!lc ..dn.. P", ... -

Rio de Janeiro, o sr. Auro Andra
de, líder da UDN na Assembléia
Estadual, sendo o mesmo aguarda
elo com especativa aqui, em vir
fl]d" dr>. conferências que manteve
no Ri".

'

na Associação ]<',ilatélica de San
I a Cal arina, recebemos gentil co-

•

municacãn de haver sido eleito r

sua diretoria, a qual es I á assim

constit uida :

Presidente Hunorái-io : Sr, Joãc
Otaviano Ramos: Presiderite : Dr
Felix Rchmi('gelow; Vioe-Preaiden
Ie : Dr. Afonso :Vraria Cardoso da

Veiga: 1° Seel'rtário: Sr. Osni Pino
to da Luz; 2° Secretário: Sr..Ju
runríir Linhares: 1° 'I'esoureiro :

Tf e, Alpheu Ferrei ra Linharcs: 2(
'I'csourelro : Sr. Werner Spring
mann; Diretor de Trocas: SI' --------------

Ewaldo Ouint: Diretor dr Rrrje e Re'gressouProuagauda : Sr. Francisco Mig'ue
da Silva.
A Associação Filatélica de San· LondresLa Catarina reune-se ás quartas-fei-

ras, ás 19,30, na séde da UÚião dM
Berlim, 7 (U. P.) _ O marecba'

Varejistas, á rua 'Trajano n. 10, 2(
Montgomery, chefe do EsLadc

anda�.. .< •

•

J Maior Imperial britanico, parlit\f
_Agladeeemos a am,,\el comU11Ica· hoje do aerodromo d'e Gatow. nesLa·'
çao. eapiLal, com destino a Londres.

TrflCandoilDDre�sÕes .' '. .

Rio,7 (A. N.) - Reuniram-se a� Notas diplomáticas
bancadas mineiras do P::;D na ra-I BeLgrado, 7 (U. 'P.) - Os embai-'
mara e no senado, sob a presirlf')1'�· xadore� da Gran-BreLaI�ha e ,�s�a
cia do sr. Benedito Valadari".:;. com· dos Umdos na Iugoslavla, apr ese_n-

, ,
,. .

, I taram ontem not.as ao g'ovêr}(o lU-

a, plebença do Sr., Hlbeno .Pena gosla,vo, cujo conteudo não foi re-

TEATR'O dppLl1.ados estaduaiS. velado. Presume-se que se relacio-'
,

_\. relll1laO foi secreta, tenclo ]FJl nem' com o problema de Triesle c

D.edI·ca(:]o aos 50'cios e eX'111,as' . fa- finalidade assenlar os rumos a S' com certo.s incidpntes que teriam'
, acontecido recentemente naquele'Na corporação militar a que 1)21'- mílias do Democrata Clube, o Tea- rem segui.clos pelo partido, ])<.1.-J8

território livre.

H
· tence, o tencnLe Salomão de A['j'l.!- tro do Estudante realizará hoje às ficando deliberado e. devendo reu· ------------....,....-

oJe. no pa!'sado d.a cã:mara é um do's el,ementolS eu- 2z ]JOl'as, na 'sede desta ',.:,ocierlade, !izar-se, hOje, nova reunião. A TURQUIA N � O"N.U"
� i't ja folha de serviços assinala uma um nov.o e aLraente festival artís-
HOJE NO PASS.A'DO carr,ei:ra. brillmnle ,e meritória.· d' I O prese Dutr� ag"lrá Washington, 7 (U. P.) - A Tur-'

t>.J tlCo, com a come lia em 3 a '.os --

U quia tOl'nou-s.e hoje o quinquage,S--
- 'en? 1595, Recife sofre�l Ul� ata-I

A sua designação para a Delcg'l- A MULHER DE MEU TIO - e

d
simo-sexLo país membro da Orga-'

-que <feIto pelo corsárIO mgle.s Ja, cia Especial de Lajes acentua a a seu mo o nização das Nações Unidas, ao Si!!'
.Ines Lancaster, aliado com o pira, f' , .

mais um aLo de atl'açõr,; com nú-
d' 'dad ",ua

.ta fran"'e's 'tT.anner, sendo go-v.erna. con"Iança do Governo nas qualIcla- rn"l'os· d,e' "anta, clecla,mac'a-o A. I ) í I aprova o por Unal1lml e
.

a' .'
" ,v, v _ v _" Uo, 7 (A. N. - Uma 'igura Í- inclusão naquele org'anismo, duran-elor da Capitania de Pernambuco des de espírito e dE'; carátee do dis- bailados. Trabalharão as sL'Las. T()- gada ao Presidente Eurico Gaspar te a se,ssão de onl em. O .rep1'es'enD. Filippe de Moura; tinto oficial, que, tanLo na sua rezinha e Judith \Vendhaü-sen, he- Du Il'a, falando a um órgão cario- ianle da Turquia ocupou boje c

- .r>.m 1812, no Passo �la -\.1"01'1 a

I classe como nos círculos sociais ojo ca, dissp: "O Presidente acampa· seu lugar, na mesa ria Conl'erên-"
no RIO Negro (Banda OrJenlal), o�

i '
..

te Gevard, os jovens Nilson GOll- n11a toda a marcha política de
raudilhos Germano Machair e Ru- .FJStado, desfruta de geraIS SImpa- lart, Jane Gomes, e \Vilson Pessoa. ,país e agirá a seu modo, isto é:

cia.

bio Márquez são derrotados frai;'o- tias e gTandes amizades. na eomedia. l\'Q aLo variaria: Ivete como um juiz acima de paixões e

rosamente pelo Coronél da Legiã,o p.ersonalismos, sobretudo po.r con

N Rde São Panlo. Oliveira Alval'es;
Gevard (declamação e bail:1c]o), sir]pral' lenLa a evolução da cri'st

_

I'.. ..1\, o. gover-- em 1827, a Esquadra Brasilci- O g I I t· b
José Dutra, canto ao violão., Nildn e seu indefinido prolong'ament,J ' U

ra comandada pelo Almirante Pin- ra . ggos ln o Dutra - canto - Os Tres Cavalpi- que iJoderão gerar consequência!

dto Guedes (Barão do Rio da Praia)

·dos "Santos, fez I d'd
.

f 1 emprevisíveis, na vida nacional.
, na or ml-nel'roA t· b ros, ap au I o CUllJlUl IÜ vaca ..

vence a rgen ,ma SO' o comande
.. AI' L B Abrilbruntará a noitada, o Reg'ional P

·

t di·
A

b.,0 mlran e rown, no comba,te fOle o e el 80 re .Rio, 7 (A. N.) - Está no RiO'
nnval de Monte Santiago: anos ontem Imperadores d,a Melodia, do sr. Ar-

. o vice-governador de Minas Ue-
- em 1837. Caçapava foi ocupada � Lur Pires. b·l·d d Ipelos republicanos do Rio Granrje Rio, 7 (A. N.) _ A data de hoje as responsa II a es, rais, sr. !libeiro ])ena, hospeda�-

dO_!l��C��:�d��?eScf�rn�e'�i�: dr ;��i��t J�s�nl�e:ss[1��\�0 1�a;:1�1gtg� . & perorava-O do dialeu do Presl·d�eDte I ,��L�s;O.. nOp�l�te;l���:����:' S;l��í�i;;;.'Janeiro o calariflPns·e Tenente-co· i u '

ronel José Luiz do Livramento'. R' 7 (A N) I f
..

mmelros.

- em 1870, pprto de Béla-Vista gado venez'uelao" esl.a�?' lermi�a�� ;;-pa�'er::�r::�d�e st� Ho'je, o sr. Ribeiro ��ena, avid-

no Apa, é alcallçado pelo Major Irregulélridades ,.'.' nadar. \Valdemar Pedrosa sobre; tar-se-á com',o presidente Dütra f;

Francisco Manques Xavier o gene- BagoU'), 7 (U. P.), - Ao termi· lei de responsa,bilidade do p1'e'li vários rrninistros.
ral ,Caballero, que ainda estava em DUma sll"�a-o na�, o�t-em, (} ,s'�u chscurso peraI�t.t dente da República, devendo o pro, O Vice-g.overnador de Minas-
'armas, mesmo depois da morte do l>U" � seSSdO plellalIa: da nona ConIe- jeto ser 'entregue .sómente no 1)1'6-
ditador Solano Lopes; ele.·toral

rêncla Interamencana, o delegade ximo dia doze, '11 Sub�Comissão de demorar-se-á dois Ou três dias
- em 1858, Joinyille foi eleva{[fl �eT�eZllelano, Romulo ,B., esclamou: Leis complementares. _

a,qui.
'a freguesia; Belém, 7 (A. N.) _ A "Folha de

Nao hav·era na Amflrica d·esen-\7Õ!.
- em 1865, o Dr. Adolfo de BaI'- N t" b

vimenlo e(}ónômico, nem estabili-1 01' e re0e eu uma notícia de Cas- d dros fo,i nomeado Presidente da Pro. LanhaI sôbre os graves aconteci
a e s?cial, nem segurança polUi·

vineia de Santa Catarl'na,' , L'
ca efetIva. enquanto tantos milhi'i!:ll'men os ocorrIdos na secção eleito d h- em 1879, o Bara-,o de Bato,·, I d B' E
e omens encontram fechadofra e oa- .:;speran"a, com a des- .

h(então ,Coronél Manoel "'a Gama t
. - y seus camll1' 'os para a cultura í.. nuçao de documentos relativos a(L'obo d'Eça) foi agraciado com pl�ito..A notícia Ifrisa que o jui:

carecem no entanto dfl pão abun,
.aquele ,titulo. fOI obI'lgado a fazer de mão arma-

?a!1te, de domicílio higiênico e tra-
André Nilo Tadasco ria U. defesa da urna.

J.es �dequados e de recursos medi,
Cllla'lS, 'que os curem".

Não há nada
de novo .....

Tudo vai bem ...

Sâo Paulo, 7 (A. N.) - Não há
nenhuma mudança no cenário po-
1íLico do Estado. A luta entre a,

Iaçções do gnvêrno e de oposição
contínua. Ontem ás últimas horas
circularam rumores dp que o sr'

Noveli JL1niOl' resolvera renunciar
para facilitar assim os trabalhos
visando a solução do caso pela po
Iitica interpartidária. Êsses rumo

res, no entanto, n5,0 foram' eunf'ir
mados.

Florlan6polb, 8 de abril de 1948

SalvaguardandO a �Jrdem pública
S.. PALTLO, 7 (A. N.) - Atríoue-se 'grande importância ti 'via

gem do coronel Nelson Aquino, secretário da Segurança do J�sLado
do Rio de Janeiro. Êsse titular, ao que adiantam os meios políticos,
conferenciará com 00 General Lima Câmara, .Chete rio Departamento
Federal de Segurança Púhlica e com o ministro Adroa lrjo Mesquíta,
f.itular da Justiça, sôhre importantes problemas ligados à segurança
nacional em território hrasi íeíro. O Coronel Nelson Aquino deverá

regressar a esta capital, amanhã, por via aérea.

Fesnv- , de Caridade
iNos elegantes salões do Clube 6 de Janeiro, Estreito, 1'ea

lizur-se-á nas lloi[S,s de sábado (10) e domingo (11), um grande fes

tival em benefício da �ociedade de Amparo aos Tuberculosos. - A

Ju\!air pelos pré(Jarativos, cremos que êste '1'esUvall marcará maís

urna vitória da ,S. A. T. - Esta Redação agradece o convite, que lhe

foi enviado e deseja á :-:. A. 'r. o maior êxito.

São Palllo, 7 (A. �.) - O SI'

Uliases Guimarães, deputado de
P'�L, regressando rio Hio d'e Janeí-
rio, disse á reportagem : "Tudo

O Tte� Arruda Camara·
vai hem em Junção cip planos ])1'0-
viamenle traçados r riP acor-de

. com os mais ali os inter êsscs ,7(
Acaba de ser designado, por aio ,sã'o Pan lo e da Nação".

Por 'solicitavão
da policia
Campos, 7 (A. N.). - Pelo no-

_ exercer a função ele Delegado Espe
ll:I'no .

da Leopoldina, segui� pár! I cial de Polícia do município, de La.
Níterói, o vereador do PartJ,do LI" '" . ° .. ",

"

"

lrertador, José Barreto Gomes, em, J'('� o L tenente ela Pol ícia Mil ua:

virtude de solicitação da polícia da sr. Salomão Beze,rra de Anuda Câ
r,apiLal dêsle Estado, afim de 111'e,,- mal'a, a quem caberá. ainda, re�
tal' esclal'ecimen Los sôbre a g-reve ponde,r pelo expediente da Delegana Leopoldina.

___-'-____ eia ela 5a Região Policial, com sedp

naquela cidade.
O ato dó sr. governador Ad€rbal

Ramos da Silva recai em pessoa

que' tem exel'0id'Ü outra:s importan-
tes comassões, nas quais se bouve

8empr,e com inexcedível C'apaeidn ..

de. Ul timame.n te, o' tenenle, Arruda
Câmara .servia na Ca�a Militar rIo

do sr. Governador do Estado, para

Farinha de' trigo
e macarrão

Santos. 7 (A.. X) - Pelo vapor
norte-americano "D('lmal''', proce
denLe de Nova Oi'leans, cbegaram
aqui H6.787 quilos de' farinha de

tl'ig-o e 38.,5;}G quilos de macarrão
175,1.00 quilo" de macarrão e

Pelo vapol' inglês "Prince", ehega
ram 175. iDO qnilos' de macarrão e

prensa, além. de outras mercado·
rias. como motol'E'S e 2!16 volume,
com' peças para a ulomóveis de::f.i·
nadas á GE'neJ'al Moto1'S e 60 yoIu
mes com caminhí'íe� desmontáveis.

Prêso O renresen
tante d 1 «Tribuna
PODular»

chamara o di'. Nerêu Ramo", q-uan
do Interventor Federal.

Campos. 7 (A. NI.) - Há dias
,se encollll'a prêso, jneomunicável
na Delegacia -Regional, Adão VOe
1oeh, representante do matutinc
c�rioc� "�ribuna Popular". A pri.
sao �Ol f�Jta por ordem da polícia
de NIteI'ÓI, para onde seguirá o de
tido sendo ignorados os motivos d (
tal providência policial.

Gov,el'nador, onde se achava ,in há
vários ónos', desd'e que par;a ali ()

conRA� CasPA.
QUEDA DOS CA·

•

BELOS f DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.

Repeliram nova

mente a proposta
;:.Ião Paulo, 7 (A. �.) - Fornoe

i nf'ormados de que os oposicionis-
ta-s repeliram mais uma vez a. pro
posta apresentada por Miguel Reale:
e .\Jál'io Beni visando a pacíf'icaçãc
política do Estado.Associação Filatélica

de S- Catarina Estiveram DO Minis
tério da Justica
Rio, 7 (A. N.) - O sr. Macedo:

Soares est.eve no Ministério, man

Lendo demorada conferência com

G, sr. Adroaldo Mesquita, af irman
do-se que o mínislro tornou co-"

nnecimento do mauif'esto-denún
cia, contra o governador Adernar.
de Barros.
Também esteve no Ministério da"

Justiça o deputado esladual pau--
lista Conceição Santarnar-ia.

a

FRECHANDO ••• .'

- Alô! Aqui no Estreito, um ch-ef,e udenista está no gato.
e quer :razoeI' confusa!

Sim! E depois? .

- Pedimos providências! Não .é da Policia '!
- Qual PoHcia, qual nada! Aiqui é do 1.579. Isso é ex-

. ploraçã,o!

\

1

- Exploração'!! Explo,ração é êsse
Até o Diári� o

da Tarde .. ,

- E' êJe!
-

... Ataca e condena êsse maldito
do assinar pelo dr. ,Adollo Konder I

- ?!
- Alô! Alô! Alô!
� Não adianta! Esse teleJône não presta! Daqui -não se

'escuta, não se ouve, não &e compreende e não se salbe de

nada! ...

serviço telefônico.

contrato, màncta-

'\., .

GUlbli..l!JHll:1E '1'A.L·
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