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",.' i 1 t, t!os- �gados representando oin- não se facititava aos que têm o qe�

,.", � coeh�ã.-;'países reunem-se, néste rnc- ver de dar riot.ícias ao povo o fr�n�'
mento, em Genebra, numa Conf'e-r co acesso à" nascentes das informa

�êncja sôbre a Liberdade de Inf'or- ções.
mações. A Conferência de Genebra trata
É essa uma liberdade nova que agora, não só de fixar a nova Iiber

nasce e se integra na liberdade de dade, como de estabelecer os deve

expressão .e difusão do pensamen- res que ela impõe. Porque se tor
to.

/
na igualmente necessár-io firmar

O direito de dizer livremente o 'umas tantas normas para' impedir
que se pensa, através a imprensa, que a Jiber:gade de informações de
o .rádío, ás publicações impressas genere .na liberdade de iludir-se ao

e diretamente ao povo pel� mo da boa f,é dos outros com a difusão de'

palavra, já se' acha incorporado, dr> notícias inverídicas.
há muito, nos regimes democr'áti- Daí a distinção a fazer: a liber

cos, aos, direitos f'undamentaís .d01 dade de difundir falsidades não pc
cidadão.

.

de ser tolerada. Os que passarem
Mas já no correr da Segunda de uma para outra haverão dl3' 50-

Grande Guerra e sobretudo depois f'rer as consequências de ter falta
de findas as hostilidades, veio .. Lo- do ao cumprimento .de' um dever.

,

mando corpo essa nova e impor- As informações sôbre' assuntos li
tante liberdade que é a do' acexso ás gados á defesa nacional' e' a' propa
fontes de informações. Essá é u fifl ganda de Insurreição, guerra civil,
liberdade que interessa omito golpes de mão para o apossamento
mais aos povos e ás nações do uuc ilegal do poder, não se- Incluem nus

proprraménte aos seus beneficiá- garantias que se deverão firmar no'
rios. O ultimo conflito mostrou is- compromisso ou "contrato" entre
so de maneira assaz positiva. Viu- o Estado e os ínrormantes do PO\'O"
se que muitos ratos "írnportantes De qualquer forma, estamos

que o mundo precisa conhecer no di�nte de mais uma grande conquis
próprio interésse da paz 'B da tran- ta da consciência democnáüca. nus>

quilidade universal foram m-rntí- tempos modernos,
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abuso de lucros-
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;,�;.!'�::�,:::�:�:r:;,u�i:::;'�; pacificação d� P .�.D. "em S. Paulo
f.ederaçãp Nacional da Indústria, tl)- Iel?gr amas de congt a t:I,laçoeó' Sr

�
NeI "" Ramos _- Senado

r precisa e francamente um recebidos pelo senhor Neréu na-I (de Suo LUIZ - Maranhão) - Gra-
.ca lZOU .

,
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-

t
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t h
problema que se tem prestado a di- m�s, a. proposi o a j)a�l I,caçao 1)0- o comullJ?açao ..' _' XCIa. en o

vag'ações e devaneios de alguns de- 14t,�ca do P;: S. D., em Sao Paulo. I prazer enVIar, feleCItaço�s congratu-
mas CUJ-a' solucão impli- Sr. Nereu Ramos - Senado (d,� I

lando-me eminente chefe assim co-
magogos, c ' . v

\ .

_ .
. '._

ca, mais 'do que possa supor-se,
I Botucatu - Sao Paulo) - Temos mo �em,m, membros direção nosso

mna profunda compreensão das honra comunicar V. Excia. que u Partido pela auspiciosa reconcilla-

Díretór-ío Municipal do P. S. D. se- ção duas alas em que se havia di
peculiaridade:o brasileiras: \

o P2'o-
lllema da assistência às atividades ção Botucatu ontem reunidos \'0- vidido seção P. S. D. São Paulo.

agTÍcolas,. Falando a homens que tau. �oç�o congratula�ões motivo Afetuosas saudações. as.) -- Gene

vinculam os seus interesses e as. pacificação nosso Partido nests Es- sio Rego - presidente Seção Mao

. preocupações ao desenvolvi-- tado concorrendo para maior pres ranhense P. S. D.
.suas o

t'
. '-

b
mente econômico do país, o sr. ge- igro nossa agrerruaçao 80 vossa

neral Eurico Gaspar Dutra foi segur� e habil _direção po�itic::t pt,
oportuno ao apelar para.a mais �ó- Cordais saudações. (as.) João Ara11-

lida cooperação entre as fôrças (h jo Júnior, Jaime Almeida Pinto, �e-

'produção nacional, a bem de uma cretário.: satisfação agradecer nome todos
. ,

harmonia social que não abra vul- oorrelígtonürios piauenses a V08-

ilid d à "Sr. Nerêu Ramos - Senado (de sencia 'e Conselho Nacional do ·P.
neral)! l' a es s ameaças que ron-

dam a vida dr> país. Mas o Presi- Boa Vista - Rio Branco) - Tenho S. D. honrosa dignitícante moçiio

-dente foi sobf'etudo cla-ro e posi- a homa de acusar o recebimento l)ossa condução partidária. e ar:ão

Uva quando, aludindo à nossa agri- no telegTama de V. 'Excia. datad,i) eleitoral. As generosa'" palavrps da
de q'uinze do ,conente comunicall- chefia Partido trazem-nos esLimu ..

cultura, Tbe a'osinalou o fenômeno
do des;equil'íbrio em relação ao ni- do a ,esta seção auspicioso faLo da lo e devotada disposição para no,vas

vel de nossas atividfldes indus- r,econciliação I'umoro'W caso Esta- e futuras luLas. ,- Pires Gayoso
do de São Paulo. CorJ'eligiom\rios pre'�idente Comissão Executiva".

triais. '

este longinquo rincão pátria, sinceÉ evidente que, o honrado Chefe

do Executivo da República jà sc:} l'ame,nte, jubilosos, congratulalll
COril V. Exccia. pela feliz vitória as- �ado. - O P. S. D. Ala,goas recebcYU

deteve, com iluminada consciência

das ,suas responsabilidades na hará sim como reafirmam sua confiança

pres-ente, a observar ,e interpretar, nos alto,s, destinos ,do Partido can

sem subterfúgios, as r,ealidad,es do fiados sua reconhecida inLeligôn-
cia ,e e'sclarecida vlsao política.

panor ama .econômico, .para surpre-
ender-lhe os fatore', válidos ou lle-

Atenciosas saudações as.) Antopio
Martins".'

gativos e proüpor à conveniência da-

quele .equilíbrio de prodUç,ão, HIll

esquema de providências seguras. ElVIuito naturalmente, muito loúva- m
velmente, o g,eneral DnlJ:a auscnl

tou as necessidades vitais do tl'a-

Sr. Nerêu fiamos - Senado (de
Teresinna - Pi�ui) - Com pro
fundo desvanecimento tenho alta

Condenado' por
BUENOS AIRES, 8 (Ü. P.) - o

Brasileir-o Portela, de 64 anos, r,e

sidindo na Argentina a 17 anos,
foi condenado a 90 dias de prisão
e cincoenta mil pes'as "de' muIta

por lucros cxc?ssivos, obtidos ile

galmente com sublocação' de l:I,par
tamento. Os funcionários de servi-

co de controle de' preços dizem que
êsse cidadão brasileiro, alugara.
cêrca de cinc'oenta apartamentos
vazios e depOIS dia' ml)biliàdos O.Iii

realugou a terceiros por preço&
"indevidamente ,elevados,"" assim
até cincoenLa mil pesos ,em Ul1l:

,ano.

'''Senador Nerêu Ramos - Se-

tico propósito, não tendo sido ou

tra a razão por que tanto se vem

inter,es1i:ando pela situa.ção das P0-

pulaçã.es rurais, visitando-as e (lU

:vindo-lbes as r,eivindicações. Na

A inlervençao ((é assunto
\ liquidado_»

-

RIO, 8 (A. N.) - Um representante do PSD na- Câmara dos Depu'
bidos, conversando com os jornalistas, disse� "A intervenção. em, São·

Milwaukee, 8 (D. P.) - Os

re-f
Um dos delegad'Os democráticos Paulo é assunto liquidado". A seguir acrescentOl!t: "A decisão tomada

s13li.ados ainda i.I1completos �a elei- escoLhidos, J
.. Philip Sehupier, de

há dias pelo PSD é de pleno conhécimento do Presidente Dutra". Como>
çao ontem realIzada em' 'WlDscon- Brooklyn, sera Ü' ,porta-voz da. opo-
sin; de delegados do Partido Repu- sição à candidatura de Truman, lhe perguntassem' 'quais seriam os argumentos üy.vooadüs' para, o pedido
blicano á próxima. Convenção Na- em consequência da 'política do pre- di" inte'rvenção, respondeu: "Os itens primeiro' e' quarto, do. artigo' sé':
ciünal Republicana, favorecem a . sidente em relação à Palestina. timo da Constituição, que autoriza o Presidente da República a inter
Harol,d Stassen, ex-governador do
Estado de Minnesota, com pelo! .

PARA NElBRASKA vir no Estado para garantir ,a segurança nacional' e fazer cessar a

menos, 6 dos 27 delegados favorá-I Albany, New York, 8 (�. P.) - � coação de poderes'�. Essa declaração foi confirmada depois em outros,
veis à ·sua ,candidatura. Stassen governador Dewey parCnl por VIa círculos, inclusive da UDN.
Lem ainda como quase certa a ob-j aére� para o Estado de !'l�bra:;;ka,

vê�e��' fu:�'�s��e�:i�'e�: d�e���!�� ��rfã�in�ea 1fJ�r��á�0� �����:�osd:i �fe%���d.�rr�á:f::rd�,����gU��ta��s Socorrendn a's cri-ancas "llall-aOO."porção verificada entre as tCl,Tefas de������Joe�s 1;.es�S����sd���ito�·fi_I' �:r:ã�r-o�����s s��u��l�-;:��� iU���� . ,U. ". .

.. '.
""

da lavoura ,e as da indústria, que, ciais e ainda incompletos, o gene- venç�b :'-la�ional, .'q�\e .designará ,o ROMA, 8 (D. P.) - �Ir �yen Taylor, repr.�e��ante .p�ssoal do pre-

tod,avia, ac,entúa 's: exa., não p1'8S- ral Mac Arthur 'f�stá em segundo ca!]rhdalo a presIdencIa da Repu· sidente Trumann no VatIcano, entregou ao prImeIrOI mmIstro De Gas

cinde dos produto" da terra, de que lugar e o

gOVernad.or '[\l1omas, E. bllCa."" .

'. ':Ipcri um cheque de seténta e cinco mil dó. lares:. en.':'ia�o .como socorro

se faz a maior consumidora. E é Dewey, ,de New York, enconlla-se De\\c) fara um.a ca.mpanha eleI
<lmericano à Itália afim de ser essa importânCIa' dIstnbtlilda pela Crnz:

em terceiro, com poucas possíbili- toraI durante dOIS dIas, tentando <"

.'. _ ". ,,-

confortador, então, ouvir, da hô- dades de obter siquer um delega- o.bl,e1' o apôio elos 15 delegadps. de Vermelha Italrana a orgamzaçoes ItalIall!l's de' SOCOFrO aos menmos dai

ca cIo eminente Chef.e da Nacão,:1 do.' Nebraska. rlia e crianças feridas na guerra».
promessa de que o s'eu Govêrno APOIÂR.\_O DEWEY

-------------------:-------:-------

"estuda 'a criação d,e um serviço New York, 8 (U. P.) - O Esta- C' h a do t r .- ..o�ocial da lavoura, ,em favor dos tra- do de New York realizou ontem Ala mAna· do P.S.D. .

, a m p a n ';1'
llaI'hadores rurais do Brasil", indo. ,suas eleições primárias, elegendO "" ,

cada um dO$ ,dois grandes partidos, O Sr. Nereu Ramos', vice-presi- O fú�anciamento do 'produto atingirá talvez o Paraná�.
asJi:im_ a'O 'e�e.ontTo cIe um prob.l�- 90 delegadoS"1l'S Convenções Nacio- dente da Republica e pres,idente do

'

Santa Catarina e São Paulo
ma tf\O deciSIVO para a tranqUlh- nais para a escôlha do candidato p_ S. D.; recebeu o seguinte telegra- RIO, 8 (A. N.) _ O Ministério da Fazenda'; atendendo O' peilido dO.
dade social e para a ,expansão eco- I à presidência deRepública.' .

ma. Ministério da Agricultura, já depqsitou n� Bane!,J" do Bra:sil, 24' milhões
nômica do país . - • 1'odos 'Os delegados foram elei- I',

.

tos com liberdade para apoiarem "Sr. N·erêu Ramo'ô - Senado (Do de cruzeirO's, destinados principalmente á compra de' sementes� se e-

Essa declaração do Pr,esidcnle qual'que� aspirante que julguem M. Trabalho - Rio) - Temos han. donadas de trigü, sacaria, ceifadeiras, trilhadeiras combinadas e veÍ

Dutra coincide com o fato de es- em condições, mas sabe-se que to- ra comunicar a V. Excia. 'ter 3ido culos, para a �ampanha do trigo. Por conta dêsse' dihheü'o o MihÍsté
tar também o governador Aderb:ú ���iar�� rJ����;�ÇIOS republicanos aclamado presidente honrà Ala Mo- rio da Agricultura já adquiriu trezentas t'rHliadeiras, devendo' receber

Ramos da Silva animado de idên- ça P', S .D. reafirmando esta enti- em breve -a primeira partida, dessa grande' encomenda. Serão instlila
'dade politica sua integral solida- dos Silos e Armazes Centrais nas zónas' prodütoras, Iiavendo-!ie su

riedade ao grande lider nacional. �erido a extensão do financiamento aos estados do Paraná, Santa Ca

Sci.pião Palange, Ruhen Cardo'fo, larina São Paulo, Minas, Goiás e' Mato' Grosso: Os, preços serão rea;:_

Erasmo Martins So'ares Monte;eo, iHstáv�is anualmente, a primeiro de outubr-Oi- em', níveis; superiores a'

Alzira Angione Washington Lniz". 1;;0 cruzeiros por saca de 60 qui:ros.
\ �

causas, tôd-as essas, de e'etiolameD

to, de desvitalização e de abandono
da terra. A deserção dos campos, a

procurá dos centros urbanos, em

busca. de remuneração meUlor e dé
um confôr-t'o que não existe na'�

zonas de lavoura obedece a implll
-sos incoercíV'eis do instinto do. ho-

balbo rura1 ,e os seu', pendor,e., hll-
Em companhia de ,seu oficial de gabinele, S. Exa. o' sr. Gover

manos logo lhe puseram sob os nador Aderbal Hamos da Silva esteve, terça-Jeira úlLima, em visita
olbos ,a precariedade da existl\n(�h ao 5° Disirilo Nav,al, onde foi levar os seus agracjecimen!üs ao co

do bom em das lavouras, lulando n5;) I mando daque.la �o'rpor!lção .P!3las felicitações qut! J.he, apres,entou, ao

já contra. o J:Iieio físico mas CClll- enS8'Jo do l�l'lm81rO amversano de .govêrl1o. , _

, ,.

"
'. ü Chefe do ExecutIvo, rece!bldo pelo sr. AlmIrante Antao Ba-

tra a.s conLmgencHls da lD'!,eguran- ràl.a e Ç>ficialidad,e, manteve cordial palestra no salão do comando,
ça eyonômica, ela ,ausência ele p'õr':;- t�I�UraI1do-se c,m seguida;
pectivas' mais compensadol'as, --

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

A sucessão presidencial
nos Estados-Unidos

grande satisfação com'unicação vos

sa Excia. sôbre reconciliação foe

ças políticas integram P. S. D. Sà,)
Paulo. Atenciosas saudaçõe.s as.) Se
nadar 1smal', presidente P. S. D.

Seção Alagoas".

Pre�os diversos líderes vermelhos
_SAO PAULO - 8 (A. N.) � A Divisão da polícia realizou uma di

ligência, da qual resultou, grande número de prisõ€s' de df;lstacadog;
membros do extinto Partido Comunista, inclusive ex-deputados e ve

l'(-'adores, todos integrantes do Comitê Nacional, os quais estão sendo-
processados no Cartório da Divisão. São acusados da prática', de atos;

preconizados no último manifesto do Comitê Nadonal,_ considerados.,
pelo promotor Orlando H.ibeiro de Castro como atividades preparató-

N· I. l_�as d,um �mpl� movimento subversivo. Foram r�resos, �léin de lVIaurí

av.a - C10 GrabOls, Alvaro Soares Ventura, ExeqUIeI' Pà'dIlha, deputado
classista em 1934, Otávio Brandão, militante desde 1918 e o dirigente do,

bloco operário camponês, que foi posteriormente di�olvido; Claudino,
José Silva, também ex-depuptado e Hermes Cairesi, vereador., A turma

de policiais continua a diligência no sentido de capturaI: outros lide
I es, ex-parlamentares comunistas, inclusive Agildo Barata, Amarilo

Vasconcelos, Pedro Carvalho, Braga Fernando LarGerda. Um matutí

�o informa que após prestarenl declarações no- inqu:érito, os presos
deverão ser postos em liberdade.

visita 'ao 5°. 'Distrito
sr, Governador do Estado,.0

ruem, cuja desvalorizaçã,o no am

biente rural é ainda um fIa'grantc
dos nossos velhos males, quase
umá: teimosa projeç<i:o cla� eras co

loniais.

/

v,erdade, o Govêrno da Repúblic.a,
naquele sentido, contará com a co

operação resoluta ,e integral do G\)
vêrno do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações ntei s
I Sociedade· de Cullu�a. Musical

Fscola de Musica

QUINTA-FEIRA
Auto-Víação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
.A uto-Viação Catarinense

- () horas.

Auto-Viação' Catarinense - Tubm-ão
Santo An- - 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - Laguna
- 6,30 horas.

.

Expresso São Cristovão Laguna -
7 horas.

- Rua Trajano; Ernprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
,.

C j e 7 1/2 horas.11 domingo - Farmácia atar nen- Expresso Brusquense _ Brusque _

se - Rua Trajano; 16 horas.
Auto-Viaç!ío Itajaí - Itajal - 15 ho-

17 sábado - Farmácia Rauliveira raso

_ Rua TraJ'ano', Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às
5 e 14 horas.

t8 domingo - Farmácia Rauliveira Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás ' ....-------- _

_ Rua Trajano; - 6 horas. 1 . _SEXTA-FEIRA
21 quarta-feira (feriado) - Farmá- Rodoviária Sul Bmsil _ Pôrto Alegre

Icia Santo Agostinho - Rua Constl- - A�t���sÇãO Catarinense _ Curitiba'
.-------------------------------

lheiro Mafra; -� 5 horas. ,24 'b d F •.

E Auto-Viação Catarinense Joinvlle.
.
sa a o - armaCla sperança ._ !J !!2xas.

- Rua Conselheiro Mafra; I Auto-ViaçâQ Ça��r!nense - LalnlUóI I25 d· F'
-

E - 6,30 ho1ãS.ommgo - armaCla sperança Expresso São Cristovão - 4guna -, 1
- Rua Conselheiro Mafra. 7 horas. . ,

- , Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15

hO-jO servIço noturno sera efetuado raso
-

Pela Farmácia Santo Antônio sita EX'Presso Brusquense - Brusque -

16 horas.

Iá rua João Pinto. Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1le -

às 5 e 14 horas_
- - - - •..• - •... _ ... _. -...........

SÁBADO
Auto·Viaç!ío Catarinense - Curitlba .....;�

_
- 5 horas.
Rápido Sul BrasileLro - JolnvUe -

às 5 e ]9 horas.
- 6 horas.

Do.rario das empre
sas rodoviariaso ESTADO

........ Ofiel l na 1'"
PIMe .

DlNtor I RUBENS A. RAMO�
�o • Dlr•...-na.. ·

SIDNEI NOCE"I'I
DlNtw 41. rHaehl
GUSTAVO NEVES
Citei. li. Pa«il!lacl.:

I'a.lN€JBCO LAM.llQW
CItei••• blpre.... :

":&QI"'JH CABRAl· DA 81LY'
RattresentaD�: '

A. S. LARA
... "'dor Danta.... - ...

.ndu .

"... n·ltZ4 - Rio 'e ......r.
llAUL CASAMAYOR

.

... I'.U,. d. OUnir.. 11 -
S· anel.r

irei. 1-'871 - 810 Pilai.

I$EGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna

7' horas.
16 horas.
.

Auto-Viação Itaja! - ltajal - 115 ibo
Expresso Brusquense - Brusque -

raso
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16,30 boras.
Auto-vtação Catarlnense - Jom'VUe

- 6 horas.

Auto·Viação Catarinense - Curitiba
- 5'horas.
Rodoviãrla Sul-Brasil - POirIto Alegre

- 3 horas. .

Rapido Sul-Brasüeíro - Jolnvllil -

,!iS
5 e 14 horas.

TIDRÇA·FEtRA
Auto-Víação Catarinense - POrto Ale

gre - 6 horas .

Auto-Viaçãlo Catarmense - CurItiba
- 5 horas
Auto-Víação Catarlnense - Joinv1le

- 6 horas.

Auto-vtação catarínense -

TubarãO'l- 6 horas.
Expresso S!ío Cristóvão - Laguna -

7 heras,

IEmprêsa Glória Laguna -

7.
'li

e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

A ··to-Viação Itaja!' - Itaja! - 15 ho-
I:'as.

.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1le - às
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-víacão Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Jotnv1le

:A8SINATURA�
N. CapUal

.Iae . ,......... C,.,
"_ir" ÇT$
I'daatr•••.... Cri
... . ...... :. Crt
....r. a",.lao ('r.

80 lat.rtoJ
ib. . (�lM."
......tr•.•.••.. Crt ....�
!l'riiII1estre CTO I••••
.....r••T......Cr. .... I

I
<'

bt.do. mediaate e...n••"

.....
41."
II.M
•••••
••••

Curitiba i

Auto-Viação Catarlnense Laguna
- 6,30 horas. .

Rápido_ Sul Brasileiro - Jolnvile - às
5 e 14 horas.
Expresso São Crlstovao - Laguna -

17 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Víação Haja! - Itaja! - 15 ho

·ras.
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - PÔITtO Alegre

- 3 horas.

o. ."lPa.1a. aesa. a'"

...blieadoB, nlo serl. •

deTolvldoe.
" 'lreçio nio se r..p•••

tabUiza peloe eOlleeito.
•• ltldGtl nos arthc_

uallI......

Joinvlle

POrto

farmacias de plantão
3 sábado - Farmácia Santo Antô-

Curitiba

nio _ Rua João Pinto;
4 domingo - Farmácia
tônio - Rua João Pinto;
10 sábado - Farmácia Catarínense

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

bandeira.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viaçâo vatarlnense

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - L.aguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - �!!!lue _.14 horas.

.

Auto-Viaçâo ltaja! - ItajaJ - 13 ho
ras.

Expresso Brusquense - Nmra Trento
- 9.30 horas.'
Expressll Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Joinvlle.

Tubarão

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

jem viaJar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
Gessários executando facil tarMa
que bem �xecul::tda lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
Infor.mações à rua Vis'conde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
H ás 17.

SEGUNDA·FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.

TERÇA-FEIRA
Varig � 12,30 .horas - Sul.
Panair - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro. <:lo Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA·FErn.A

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

Norte.
Varig. - 11,40 horas - Norte.

QUINTA·FEIRA
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47' horas - Sul.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Cruzeiro .do Sul - 15,3>() horas .- Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

:. SEXTA·FEIRA
Varig - 11,40 hora� - Norte.
Cruzetro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

.

SÃBA!l)()
Varig - 12,30 horas - SUL
Panair - 9,50 hora,s - Norte.

DOMINGO
,Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,4.0 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
CruIIeiro do 8W - 14.()O lI8. - Ih!.

, Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição d. Sociedl'.ld..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.olarat6riOll

E.crlt. - Praça 15 d. No•. 23.
10. azadal'.

R••ld. - Rua Tiradente. 47. ,FONE •• 1468

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

COMERC:IANI:E: D' um U.
ftO à Biblioteca dt> Centro :&clt.
timico XI cfe Ftl'ftil'eiro. Coa.
trlbuirú, uaim,' J)O"a • torma
�o coltora! doa ea�
41e amanhA I

I \

("Gampanha pró·UYrO'" III
Co :I. XI d.�L i:!J.V:

com preferência, por filhos de as

sociados.
As matrículas para ambas as sé

ries serão encerradas a 10 do cor-

A matricula do segundo ano está rente, podendo ser feitas, diària

reservad� �os candidatos aprov�-l me�te, das 19,30 às 20,30 hs., à Rua

dos nas últimas provas. Para o pn-l TraJan?, 36.
.

meiro ano, ficam abertas 100 va- I Fpohs,. 6 de abr�l de 1948.
..

gas, as quais S€rão
. preenchidas, Osvaldo F. de Melo. 10 secretano.

De ordem da Diretoria, acham-se
abertas as matrículas para o 10 é
20 ano da Escola de Música. -

ProgressoRelojoaria
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e ,",q�ue
sómente quando receber.

N. 6 o-s 200.00 IN, 10 C:r$ 80.00
.

De'fpertador fabricado na, Itelia Relogio Suisllo .l.tema R .kOpl.
Qualidade de primeira -- no. I modelo reailltent� para qualquer
cores cinzo verde, azul e I lIerVlçO

.

niquelado. 1'2 modelo. �imJ:!.les � o q-le du-

I mIna a nOlte

Altura 12 1/2 cm. Caixa de niguel
Nouo. relógio••ão acompanhado. do. rellpectivo. certificado.

de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS

mCEND & FILHO
Curitiba·· Praça Tiradente., 260 •• Paraná

VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAKCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria. Mello
QUER

Rua Felippe Schmídt 48

Negocio de
.. -

ocaSlao
elevador WAYNE para outomoveis

2 talhas para 3 tónelodas
1 maquina de lavar
Prateleiras. balcões etc ...

Trotar na GARAGE D E L A M B ER T

TECHICOS
o Br asi! poro seu

desenvolvimento
n'ecessito de técnico.

todasem 08

profissões

LIVRARIA ROSA
Ruo Deodcwo, 33 - Fpoli.,
Atende pelo Serviço

Reembol.o Postal.

Livros Técni<:os
em geral

LENHA !
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Declaração
Levamos ao conhecimento de"

nossos dis tin tos clien Les e amigo�'"
ao público 'em geral, que, havenlfo'
o snr. Antônio Carlos Quintana
Br ito solicitado demissão do cargo-i
de gerente da filial local, rica sem 1

efeito, a partir desta data, a p1'o-
curação outorgada por esta empre-
sa em seu nome.

Florianópolis, 5 de abril de b<iS.'
PIl. S. A. Emprêsa de Viação'

Aérea Rio Grandense "VARIG"
(as.) Apolônio Pinto - Inspe-.

tor de Agências.
- � . . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

� IIII-

I DAALVARO MlLLElV
SlLVEIR4..
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

'JONTADOR

Causa. Civei. e ComerciQi•.
Contrate•• Distratoe, etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa Po.tal, 105

Florianópolill - S. Catarina

-M' .,.... AA'ItIiIl_ll'IIIIi__*. _
• .,l,.

Condenado
•

o assassino
JUo, 7 (A. N.) - O Tribuna'! dOi

juri condenou a cinco anos de re

clusão 'e mais dois, por medida de

segurança, Jane Loureano da Sil-'

va, autor da morte de sua

'amásia, Elina Madalena Silva, em.
.

24 de junho do ano passado.
............. ;

.

.

PANAIR DO BRASIL S.jA.

Novo horário
A PARTIR DE lj3/948-

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

4a. FEIRA
Panair - Norte: 9,40,
Panair \ - Sul: 12,47.

5s. FEIRA
Panair - Norte: 6,50.
Panair - Sul: 8,30.

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

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

.

"
,

':'_'

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

IA Rússia teria...

influenciado'}
Lake ,SUCCéSS', 7 (U. P.) --0'Có'n·

selho de Segurança aprovou uma

resolucão dOi>" Estados Unidos so

licitando ao govêrno tcheco a sua·,

parLicipação numa dicussão da!:'
aCLlsaçÕt;S segundo as quais a 'Rús-"'
si a influenciára a ascenção dos c.o-·
munistas ao poder erh Praga. ·Ta}lJ
rewlução foi aprovada com a abs··
LCll('ão ela Rússia e da Ucrania.·

. . . . .. .. '"'' ..... . � .... ..... .. ....

..... ' .. - -

..... ,�.".r 4 �, <# ".. .. ........

Vende-se

1
Um barco. Ver e t�bY' lia;

firma Reinisch SIA.
Rua João Pinto, 44

.. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o

SENHORITA!
A ultima creação em refri
serante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDE�

PreferiT'!do-o _e�
acolilpanhando a Z'ioUJÚ8"".

••• •• • • • • • • • • ••••••••••.•••••••••�-l.
-

CASA MISCELANEA diatri
buidora do. Rãdio. R: C.· A
Victoró Válvula. e Di.co••
Rua Conselheiro Mafra

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

O Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, 'por Cr$ 5,oQ
mensais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�OITES DE SÁ,BADO (10) E DOMINGO (II), NOS SALõES DO C.LURE 6 D� J AN�IRO, (ESTREITO) GRANDIOSO FES..

'_'TIVAL . DE :CARlDADE, E�: BENFv.�ClO DA SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUB ERCULOSOS. -- M�SAS E INGRESSOS
C(�i�1 A SRA. DORVALINA AINES E SR.. CLITO DIAS.

aumentou o seu capital, porque tem um plano' básico, de sucésso ga
rantido. Pode, pois, de sã conciência, convidar todos quantos se in

Ieressam n'uma bôa aplicação de capital, a subscrever suas ações, pro
metendo dividendos ou bons lucros com uma valorização apreciável.

COBRAFITE
deseja e precisa contar com a colaboração da economia privada. Im
plantando pela sua ação, pela concepção da realidade, um ambiente de

confiança recíproca, que fará, com que o parque industrial da Com

panhia seja modelar, apresentando-o ao BRASIL 'como uma potência
econômica de respeito, creada e desenvolvida pelo esfôrço e pela co

"

laboração de muitos.
Com a .senhor íta Maria dos Pas-

,EOS Rebôlo, filha do' sr. Eloi Rebólo
-e de d. Anatalia Rebôlo, contratou
-casarnento o sr. Antônio Umbeliuo
Fernandes, filho do -ST. �Ianoel Um
lbelino Fernandes.

-eorn : Ann Miller - .EveWn Kcycs .

. - Keenean Wynn - Aslfn JO�IYll POLYPHENOL A reabertura do- Veloz & Yolanda - Enrique
• \ •

IMadrig-uera e sua orchestra .; . ,o Desinfetante da atualidade alistamento eleitoraRumbas ... sambas ... swyng;;. .. T dos microbias, Bcha-se.

I f
.. ' errar ,:num romance musICa eerlCO. . .

à venda ne�t, praç'"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedidos a l. MARTINS &

.AGUARDEM: - Gregory Pecl� -

-

SILVA. Rua leão Pinto, 16
Donno Reed

.

Caixa Postal n·. 332
VIRTUDE SELVAGEM

Continua O ESTADO fazen
,;.do distribuições de valiosos li
wroe, inclusive romances mo'
.dernoe, .errtre as pessoas que
.constam de seu cadastro soo

oie],
As pe�o.as que ainda não

"Iha iam .

preenchido o coupon
,que diariamente publicamos
poderão faze-lo agora, habi
litando-se, assim, a concorre
",am a tão inteteeesru» inicie
diva realizada sob o patroci
nio da LIVRARIA ROSA,' à
Deodoro n. :33, nesta Capital.

FAZEM ANOS HOJE
O dr. José. Mur-ílo da Serra Costa,

,:brilhantc.-Iadvogado e categorisado
funciunárío . do .IAJ>J.

0.:: S1's. :P'rocópi0 Borja, concei
iuado comerciante local; Ricardo
:Zukowskj, pastor .evangélico ; D.
.Júlia Dutra. Lopes, Francisco Gou-
veia,

OS .IMENINOS
Libetbade 'Larrnaque, dileta fUh i

mha do 'sr. (í)srnflr Lamarque; Arl-
-.te�Maria, filha do easal Argerniro
·e A'rea Silveira e Cláudio Fullgrnf',

NOIVADO:

•••••••••••••

RESfRIAQO$0rDOS NENES ��
Evite perturbar-lhes o estômago
com remédios internos. Alivíe-os
rapidamente friccionando com.

VICiVAPoRuB
-_ .

.RITZ - Hoje ás 5 e 1,30 horas. -

.ROXY - Hoje ás' 7,45 horas. -

Merle Oberon - Lawrence Olívier
David Niven - Flora Robson
O MORHO DOS VENTOS

UIVANTES
A mais extranha de todas as his

iórhlS de amõr ...
Um filmle que lhe ficará na me

mória ...
,- No programa -

Documentário n. XVIII - nado
.nal,

Notie iários 'Universal - Atuali
-dades.

Preços: -

Ritz ás 5 horas Cr$ 4,80 - 2,00
Ri-tz ás 7,30 horas - Cr:$ 4,80 único
..................... "

.....

RITZ - Domingo: -
ROMANCE NO RIO

Espetáculo tão bêlo como o areé'

:iri·s. "

•. 0·............................. ..

Próxima Semlalla - 'Ger;rge San
'deI'e em:

·VIDOCO

�._---�.- "-

Aproximações super-iores em mer-

t Apr-oximações
inferiores e;n mer- -

cadoríes fia valor de Cr$ 650,00, cadcrias no valor de Cr$ 250,00,quantos cada uma «ada uma
.

COBtRAFITE
COMPANHIA SUL' BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM

Avenida Capanema, n? 38 - Cai�áPostal, 224
CURITIBA PARANÁ

27.
O Brasil terá seu desenvolvimento máximo quando as iniciativas

Iparticulares ,puderem contar com a economia privada. Tal oc?rreu em

Norte América, quando, após a P Guerra, os recursos individuais fo
ram canalizados para essas iniciativas. Assim abriram-se os poços de
netróleo e surgiram as grandes Companhias; sulcaram aquele país de
rêdes ferroviárias; construir�m pontes; fundaram fábricas. E hoje, 7lJO/O
do povo Norte-Americano é portador das. ações das grandes Compa
nhias, das maiores emprêsas.

No Brasil, doloroso é confessar, tem fracassado a maioria dos em

preendimentos que contaram com a economia particular. Há erros grá
ves a apontar. Erros de princípio; erros de fundamento; erros do pró
prio caráter pessoal dos organizadores.

Esta triste verdade fez com que fossem medidas as responsabilida
de s dos dirigentes de COBRAFITE, que só ousaram lançar mão da pos
sihilidade do aumento de capital, depois de analizarem meticulosamen
te as possibilidades que COBRAFITE poderia oferecer aos seus acionis

tas, de sorte a não, decepcioná-los com promessas que não poderiam ser

cumpridas.
COBRAFITE

«VELOX PROPAGADORIl»

t
-

Wand,8 Bulcão Lopes
Mh\sa de 70 dia

Oswaldo Bulcão Vianna, senhora e í'llhos, e Viúva Dr . Bulcão Vian

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

Revnaldo Bulcão Viana e senhora, Dr. Ach iles Galoli e. senhora e Dr.

I-:Iildebrando Marinho c senhora (ausentes}. convidam os parentes e

amigos para assistirem a Missa de 70 dia que mandam rozar no dia �,
sexta-f'e ira, às 7,30 horas, no Altar do 'Coração de Jesus, na Catedral,

por alma de sua ínesquecivel irmã, filha, espósa, cunha,da e t�a -

1"anda' Bulcão Lopes - falecida no dia 2 do corrente mes na CIdade

do Rio de Janeiro.
Desde já se reconhecem proíundamente gratos a Lodos

comparecerem a esse ato de saudade e, de piedade cristã.

......� ..

ftgradecimentó e Missa .

Viúva Olga Dauer Marra e filhos agradecem penhorados as pes

sôas que os confortaram durante a enfermidade e morte de s�u espo

so e pai Plácido Mafra, e ainda às que enviaram cartas, cartoes: ou

telegramas, e convidam a todas para assistir à rníssa, que em ínten

cão à sua alma, rnandam rezar sábado, dia 10 do co�'rente, na Cave

dral Metropolitana, altar de São José, pelo que antecipam seus .agra

decimentos.

VIUVA HELENA GOME� - NESTOR CARPES e

MARIA VIANA CARPE::;

têm o prazer de participar o contrato de
casamento de sezrs filhos

ÚRSULA e OSVALDO

Felipe Schrnidt , 28 de Março de 1948
Florianópolis, 28 de Março de 1948

RIO, 8 (A. N.) - O Tribunal Su

per.iol: ;Eleitoral aprovou a indica

ção do n\inistro Sá Fi·lho para. a rea

bertura, ·em maio próximo, do alis

ta:nen to el·e i toraI.
...................................

ROBINSON
PASTA DENTAL

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Odont�loSl';ia

NOTUR::"l'A
Das 18 ás 22 hor;:ts, com bo1'l

marcada, a cargo de a:palizado pro
ri!'RinnH 1

Rua Arcipreste Paiva 17

. .. ,

TINTir"RARÜ "
.

Só a "CRUZEIRO'" Tira
dentes, 44

...,--",....i----

SENHORES· ESTRaNGEIROS
- A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di
reitos perante as leis do País.

-0-
PERMANf:NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE
NATURALIZAÇÃO _ REGISTRO - TíTULO DECLARATó-·

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE
MOTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos ja encami-
nhados aos Ministérios t:' Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Florianópolis - \

,

Curitiba. •

,

-o�
- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada no

assunto.
-0-

ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 10

sala 4.

Enderêço telegráfico: INTER.

Caixa Postal, 195 - 'I'elefones: - 1409.
- 1584.

andar

Crédito Mutuo Predial
€> maior e o maí., acreoiLado clube de sorteios do Estado

PIROPRIE'fÁiUOS - J. MOREIRA & orx.
Rua Visconde de Ouro Preto n. 13 - Caixa Postal 5 - 132!1.

End. Teleg. - CRETOMUTUO - Florianópolis - Bta. Catarina.
Resultado do 110 Sal .eío ",PLANO B" realizado no dia 31 de março.

CADffiRNETA - N. 14.208
Prêmio maior em :nercadorias no valor de Cr$ 5.000.00.

CADERNETA N. 14.207
CADERNETA N. 06.Ó36
CADERNETA N. 39.404
CADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 04.191

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

O resultado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOTERIA!
FEDERAL. da última extração realizada no dia 31 de março p. p.

, ÃVISO: - O próximo sorteio realizar-se-á no dia. 28' do corrente.
Florianópolis,·1 de abril- de 1948.
Visto: Dante C. Neiva, Inspetor auxiliar dos Cluhes de -Sorteios..

Proprietários: J. Moreira N Cia.

Cia. Telefonica
ICatertaense !

l
Acham-se a disposição dos ss-]

nhores Acionistas desta Companhia.l
em sua séde à Praça 15 de Novem-]
bro número 8, os documentos de!
que trata o Art. 99, do Decreto-Lei:
n? 2.627 de 26' de Setembro de;
1940. i
Florianópolis, 23 de Março de! _.___ _�_ .�_

lS48. i O Crédito Mutuo Predial. ofeN-
A Diretoria i ce 0011 .eu. oaaociad01i o melhor

=sm5!E�EmsffiªE�snE
i plano. no melhor aort.io, por Cr$

'� i·5.'o.o..m•••n...a.w ..

I
f

FLORIANÓpOLIS-S.C.

Cf.. CATARINENSl
OE h·...SPORTES AÉREOS lTOA

.lJt. fJiNcIoI/o- tifP«eiJt4.
ADVOGADO· CONTABiLiSTA

CIVEL E COMERCIAl.
: .

�
�_ 4 n ur.)IIIII'fI t $4!iIlI' ........... ' ...uC.· �
i FERIDAS.' R�UMATISMO E
i PLACAS SlrILITrCAS

........................ . ! Elixir de Nogue ira
.,. .. . . .. . . .

l MGdicação' auxilier no trotamento
NÃO ESQ U.E çA!! da .ifl' i..

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago \ •••• • ..••..•.•.....••.........•••

rã' dos melhores profissionais da i Csmhaa, Gravat.'i Piiamert,
cidade para lavar, passar e tingir) Meiaa dai melhorei, pelai me

pelo sistema suiço. i oores pre:ço. e6 na CASA MI3-
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022. i tELAl...EA - Rude. Mafra,

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABiLIDADe: GERAl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS- Ç�UBE - (Programa para o

suírêe ínigoOD'1 com inicie às 20,30 heras;
início às 21 heras; dia 24 [sábado], grande snírée, com início ás

Antônio Jorqe Cherêm-'Te,e'�8prováção--- Empeza de-,�ve.!'!çãO
- -

A '(T' •

A tô
.

J Ch" nn t dOR1·O" P7 .(SA.' DN.-) _ .0 Consetho '''a- C M E
•

v ,LUva n omo oOr�s e,rem, 1 lOS, ne OS, irmãos e sohrinhos .

"

ainda abalados-com a perda do pranteado espóso, pai, avô, irmão e t.iu, cíonal do PSD resolveu aprovar a

lAnttmio Jorge Cherêrn, convidam 'aos "parentes e pessoas de suas rela- denúncia contra o governador de
�ões. para assístirem à Missa' de 6.° mês, que, em intenção à sua alma,
mandam reear, na Igreja de' São Francisco,' sexta-feira, dia 9 do COI'..

São Paulo.

rente, as 7 horas, O sr. Macedo Soares, falando r

reportagem, disse não se' tratar de

urna soli,d�riedade formal; porém
cada representante de cada Esta-

do opinou sôore a matéria, assu

mindo as responsabilidades.
A Sessão do Conselho Nacional

do ,PSD foi secreta.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, 'sala, na
nheíro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.0-00,00.

, --0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, Mm 2 pavi-
m�ntos, sendo o terreo para comércio e o superior para residência, a.�fi,.ve, m'a!,og' radaétimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00. U r{j �

--o-

RUA CO:NiSELHELR:O M��RA, casa nova já no alinhamento, 3 quar-
Santiago doO Chile, 7 (U. P.)

tos, sala de Jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente. Os vespertinos desta capital anun-
'Pre90 Cr$ 100.000,00. --1 cíaram, ontem, o descobrimentc

--o- dum movimento revolucionário co-

i RUA JOSE MENDES, casa própria, em estado de novs construida munista, o qual devia estalar err

em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda' maio próximo, na zona carbonite-
etc. Preço rGr$ 50.000,00. ra das minas de cobre central, Ier-

--0- rocarrís e portos simultaneamen-
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, casa nova de madeira constr-uída te com a paralisação dos serviços

em terreno. de 1J,4xjÚ, com 3 quartos, cosínha etc. ainda não' foi habita- públicos em todas as grandes cida-

da. Preço Cr$ 25.000,00. des chilenas.
, .

-.-{)-
.

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em OUEl'i,;A� MIl!:)" ·�·,",_/A.I"
terreno com 15x26. com 3 quartos, sala de jantar, cosinha, ínstalacão Ce.. 011 ,ro.rr",ol1 ri....lellb
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000;'00. ..J.,.. lIIoen(1Wl Ilen...... ••••a1.

--0- lratad.... te••o, do aal.. .,1I!IlI

RUA JOSE CÂNDIDO DA SILVA (Estreito), bangalô construido em 'ej"-ID4eDte rem.cUbe.... O e.I'Uu'..t
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan- IÚllóI., tnto U llllorlllcla, &i ...

tal' etc. Preço Cr$ 25.000,00.' ,t'.�flic.r oe bulhi.... afeta ..
--0- r> e.f"r8lhJast... O Hemc. II.

.
CAPOEIRAIS, casa construída em terreno com a área de 86.000m2,

·......1 4. Doenc.. ..1ltaH &IboI,..
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc, Preço .... «••• o.,.lat,rt., ••••t•••• ;,r..
C � 50 000

' hlltalDe.te •• 'o••t.. ..n... �..; r", . ,00. ........ '••• D....n ...... 1
-0-

RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro, água qu-ente e fria, um mo
.tor Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arv-ores frutíferas já pro
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

.-0·-

Ci\;POEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x521.
Preço Cr$ 20.000,00. -.

TEThRENOS
RUA FELtlPE SGHMIIYI', tendo 11,50x30. Preço c-s 35.000,00.

-0-·

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, rua calçada, linha circular.
lPreço Cr$ 35.000,00....

--0-

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

trução. Preço Cr$ 6.0QQ,DO.
.

--0-

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

'

HLPOTiECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con-'

suite-me sem compromisso. Sigilio absoluto.

�

Agancia Geral para_S·lCatarlna
-------------------------------- Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.

C. Postal, 69 Tel. «protetora»
FLORIANOPOLIS

.
Muitas felicidades pelo naseimell

Diretot'elll' to de seu filhinho!

Dr: ,Pampbilo d'Utra Freire tte C8rv�lho. Dr. FreocllJco ,Mas, não esqueça. que o melhol

de Sã,",Anilio:jMa.lorra,; Dr. Joaquim Barreto de Araujo presente para o seu "PIMPOLHO"
e JOlé Abreu. é uma caderneta do CRÉDITO

fIt. t ".." ..�,.....,_..._-'Q'.._...M...lr..._-:ttPiII...-.-..��.........""'..........'.,..;t'GiIJi......."9I;Ik...-._�""",� MUTUO PREDIAL..

�r�
AVENIDA MA:UIRO -RAMOS, linha circular, bangalô' construido em

terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações quasi toda mn-
dada, des-ocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,000.

' .

F A Z E lN 1) A

iSÃO JOAQU1M, grande gleba de terra com aêrca de 5.000 pinheiros'
de 40 centimetros de diamenLro e muitas outras bemifeitorias, como

seja serraria etc. Dou info'rmaçõ,es detalhadas aos interessados. P,reço
�;r$ 500.000,00.

CoMPANHIA -4LIANCi DA' lAIA
....... _ 117. - me:· lAIA
U"clIDIOI .....IPOKnl

Cifra. do BalsDço di 19441

CAPITAL E RESERVAS
ReilpoDlabilidarle.
Recet� I

Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ S.978:4pl ;755.97
• 67.053.245,30
• 142.176.603,80

SinietrOI pagai nollo IÍltilllol h') anp.

RespoD8aL 1 lida<1el
98.687 .�16,30

« �76.736.401.3)6,20

A

mes

dia

Lahoratorio
RAvIO-SUL

Agentes exclusivos. dos·
aparelhos W.esten-Point
Ate�de a Domicilio

Completa aparelhagem.
TécniCOS competent�s

RUATIRADENTES, 22-A
Fone 1382

Ordenado de
CRS 2.500,000 mensaes IPessôas capazes podem obter Cu'

l�cação par� traba!har nesta caPitall)U nas seguintes CIdades:
.

Italaí - Joinville - Porto União
- Lajes'- Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

em torno. das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

livel acompanhando fotografia, paraiCL Postal nO. 5 _ Florianópolis.
, ., ., ..

<.

�u" VOLUtHÃRtOS DA. PÁTRIA N.- 68 • ,.e ANDAR

C"IU,J"OSTM..�" r�·OICEIl"'O· TELEGIf".....Ii: .PMOT'fCIOII,'"

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

Jaeg Arias e Senhora

participo.m 001 seus parente.
.

e amigo. o no.cimento de
•eu filho

CARLOS JOSÉ
FpolÚl .. 11 de MOl'-Ço de 948

. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. � .

de Abril)_ --- D-ia . ·1 1- -(d{)m-ingf1),.
17-- (sábado), �H}!l5"ée outonal com

21 horas.

NAVIO-MOTOR "ESTELA ii!

.maxima rapidez e garant+s para transporte de euas mercadoria.
\, Agentes em Florianóp )!is CARLOS HOEPCKE :::lo A

RAFIA.D ru,o
Confere
Diploma

..
. (orrespondenda
Comerdal

DIREÇXO:
Amélia k PlgozZi

METODO:
Moderno e J::tlcieota

I RUA ALVARO DE (ARvalHO� 65

Empresa Sul Oeste limitada
Linha de transporte coíetívo entre .

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e
Vice-Versa.

.

.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 53. feiras às 6 horas da
manbL

r

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 20.. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 - Florianópolis - Fone t.431.

I Vulcanizadora Leonelli
\ -

MODELO DE VULCANIZLJÇAO
MODERNO

ATELIER

MAQUINARIO
Perfeição e -garanti a em: Pneus. Cemars s, Sapatos,

Galochas, Cintas de benhoras etc ...

Montagens de PNEUS em 5 minutos
Rua Francisco Tolentino 12 - B FLORIANOPOLIS

-----------------------------------------------------=

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus pertadores de títulos já íntegralisados ou sorteados

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

CASAS; para pronta entrega. - Pana maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor çentraJ de FlorianÓpolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

Registros -�de Dipl-O-Dl-a-s- -- -;-
'AVISOS

.

.

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

DIPLOMADOS POR E.sCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Projeto 520/47, poderãD registrar os seus diplomas.

REGIST-ROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiuticão
dos seus registros provisórios por definitivos. .

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 22f
do Consultor Jurídico, podem registrar os. seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS·: Podem valiar seus diplomas .

TRA�AMOS DE QUAtQUE-R ASSUNT0 REFERENTE AO ENSINO
BUREAU UNIVERSITÁRIO /

Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caioca Postal 3.932 - Rio
Direção _do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

.

Garage Delambert
\

-

Jei exec'uta serviço de LAVAÇAO e Polimento

J
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r: RSTAOO Sexta-Ielr. 9 de Abril .,......ti 5

�Provocará a greve
:408 mineiros

Washington, 7 (U. P.) _ Os Em·
'jlwegadores concordaram, ontem
-corno uma ordem judicial para uma
oonferêucia com John Lewis, lider
-dos minei.ros norte-amérícanos, em
tôrno de disputa relativa à conces
são de pensões, q que provocará
rg'reve de 400.000 trabalhadores em
minas de carvão.

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na> entreAa
de seus [ornees,

Empregue bem seu capital
Auferindo os lucros que 90derá lhe proPQrcionar uma das maiores intciatívas Catarinenses

Adquira ações da' « (� I T A L»
Transportes Aéreos '8. A·

l
C�pital CR$ 10.000.000,00, Açõeg de CR$ 1.000,00. Chamados: la 40% - 2a 40% - 3s 20% fProcure hoje mesmo o ,Agente da "CITALU em sua cidade e Ale lhe. dl"lTÓ malho-e.. esel"lrecimfH'\tos.'

Greve de motori�ta�
New York, 7 (U. P.) _' Oêrca dt

250.000 operários niorquinos 101'a-

I".
ram literalmente todos carros (

ueús subterrâneos, ôntem, nas ho
ras de maior movimento, em 'vista

l da greve dos motoristas dos óní

� bus, afetando nada menos de sei"
artérias do trânsito principais err ;
toda a cidade. >

Aderiram a greve até êste mo

mento 600 motoristas.

Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos
A sua pele tem eêrca de 50 miihões

de minúsculos aulcos e pores, pnde se

escondem 09 germes causadores da terrt
vel coceira, "rachando", erupções, "des ...

cascando" t ardências, acne, irnpigens,
psoriasis, cravos, .espinhae, coceiras dos
pêe e outros males. Os tratamentos co ..

muns só fornecem um alívio temporário,
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta, Nisoderm, faz parar a
coceira em 7 minutos e oferece a garan»
r,ja de dar-lhe· uma pele lisa. rimpa:
atraente e macia' - em. uma seme

=r Peça hoje mesmo Ni.oder1O
em qualquer farmácia.' f!. nossa ga-

Mixoderm :��tia m�:r
r.f. IS MICÇÕes CutaReIS proteção..

-etn par.

Na qualidade de Presidente, da
-Oomíssão Arquidiocesana do 5°

-Congresso Eucarístico Nacional a

dtodos 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 facihda
«des de viagem, �tre outras, as for

necídas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
.com quatro tipo de perigrinação:
,;2) uma Aérea, em aviões especiais,
'11 partir do Maranhão, escalando em
· todos os Estados; b) uma em navio,
«especialmente fretado, e coriduzin-
• -do exclusivamente peregrinos; c)
.arma terrestre, prosseguindo de
: :São. Paulo em confortaveis "oní-

Cada dia será escalado um médico para socorro aos indigentes
'!bus", através do Paraná _e Santa

Catarina; d) outra terrestre, partiu- 'cujas operações obedecerão ao rodisio entre os cirurgiões de sobrea-

"do do Rio de Janeiro, pelo trem viso: Drs. Newtom Ávila, Oswaldo Itosaríe, Roldão Consoni e João
'internacional, diretamente a Pôrto

\
.Alegre.

São essas as viagens obedecendo
;:ao tipo peregrinação.

Evidentemente, poderão os fieis tas, ainda mais 'eficientes ficarão. as modelares instalações todas em

''Proferir 'Outros meios ao seu alcan- funcionamento, taes como, Círuraía geral, da tiro ide e simpático,
,.ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que o uro-prootologíca, infantil, ortopedíea (mesa ortopédica com controle

I nosso Estado, e em particular a
pelo .f!uoroscolpio), cirurgia da vesícula 'e gastro-tntestína.l gineco-

· .Arquidiocese não deixarão de se

'faier representar naquela' parada logica, hroncoscopíca, oto-rtno-Iarnígologíca, fisioterapia em geral,
-de Fé e demonstração de damor .

a
radio-uíagnostíco, radioterapia e radium, electro-coagulação ,e bisturi

'Nosso Senhor- Sacramenta o.

I
'.

.

Fp'Olis, 1 de Março de 1948

I
eletrico, banho BUda, Iaboratorio clinico, í.ests alergdcos, metabolismo

f�ontegod FcrMAeriCO Hobold - Presi ,basal, tubagem duodenal ,e colangtoerafía operatoria, histero-salpin
uen e a . . I

· •••••••••••••.. , •.•.•• """-hl ••••••. gograf'ias, anestesia pelos gazes, transfusão de sangue e palasma, oxi-
Parabens !

. .

I
-

,

I
• . '. •

.

Muitas felicídades pelo nascimen.'1 geneo e carbogeneoterapia, Alem dos leitos de indigentes, aproxrma-

"to de seu filhinho! ) damente trezentos, o Hospital dispõe de esplendidas instalações para
Mas, não esqueça, que o melhor I ..

.

'

"PIMPOLHO" oontribulntes, da 3R• classe ao. apartamento de luxo, onde mais de doze
,presente para o seu

,-é uma caderneta do CR'F:I)ITO conceituados profissionaes internam os clientes particulares e de Ins

� MUTUO PREDIAL.

,5° CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

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

O TESOURO
Da instrução .esta ao alcanee

'd,e todos, Dá esse tesouro ao teu
'amigo analfabeto. levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
''Escnhlr São José, na Escola Indus
"'trial rie Floria.nópolis ou' -na Cate
,4ral Metropolitana.

"

Irmandade do Senhor Jesus I I----------------------------------------------------..

dos Passos e. Hospital
de Caridade

>,

contendo 2 s._asas, garage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na Fermecia Pilar ou em

Cambirela com Raul 'ssu.

Para os pUl'loas doe fino
paladar'Café Otto é

Medicos de, plentêe

Araújo.

Com a nova distribuição dos serviços pelos diversos especialís-

titutos, Caixas, Repartições, etc •

No chamado e escolha do médico' assistente é atendida. com rtgõr,

a preferencia dó contribuinte.

O melhor prnents pare .eu

'fi-I
A Tinturaria Cruzeiro é 'a que

lho, é uma cade.'neta do ORE'OI- melhor me serve - Tiradentes,
TO MUTUO PREDIAL,

. 4:4
,

Seu processo de naturalização
ainda não íní. despachado?

Escreva sem demora ao Escrito-rio Jurídico e Administrativo
Ca.ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiya o que. n�ce�sario 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,

O
._-----_.--

Télas de Bronze foslorosa
Telas bronze - fosforosa (largura 91 cms).

malhas 6" 80 -- 100 - 120 - 160 200.
Teles de seda . - Suissas -. largura 102 ems,

todas malhas.
Latão e galvenisado: - pronta entrega.

MARIO SCHAEFER ., Caixa Postal 5756

T,legramas .. MARIELY -- S. Paulo

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

ZYH_ .: fi Radio Olfusora de Laguol,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Ceterine >« Brasil

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

..
-

-.-.-..",'\11

(oMPAN�iA
F... ACCIOENTES

SÉ o e S.oC.A""-

PORTO ALEGRE

JlUA VOLUNTÁRIOS DA P'ÁTRIA N.O 6S : t.O ANDA"

!eAIX" PElSTAL.1IC3 - T6I.ItFUE SIJ40 .ta.EfiRAUAS-: ....OTECTORA·

Agencia Geral para, 8t8. Catarina
Rqa Felipe Schniidt. 22-Sob.

.

Caixa Po!hl, 69 . Tel. "Protectora" ,-, FLOR1ANOPOLIS

Campos
Acessórios em geral _ Peças Genuínas

FORD - CHEVH.OLET etc.

Laudelino
EXCLUSIVIDADE em MOLAS

Agente dos Automóveis Franceses

RENAUiLT _ JUVA(i:UATltE
Preço- de Tabela, pronto à entrega

Rua 24 de Maio - Tel.elfone 3i.
EStreito _ Flonallópolis.

-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imprensa Qficial
Recebemos e agradec·emos a se- 2° Tesoureiro - Mário Schmidt.

guinle comunicação: Diretor-Esportivo Orland,o
"Sr. Diretor-Esportivo de "O Teixeira.

Estado" - Neata. Captain do Quadro - Antônio
I - De ordem do"sr. presidente BoLellha- de Abreu. A PARTIDA PH;INCIPAL

tenho a subida honra d·e comuni- Comissão Fiscal - João Silva :f..:ste jôgo, até o término da 18
·car a V. S. que ·em sessão realizada Iracy 'Siqueira e Niconésio Silva. fase, C.Ol:reu normalmente, sem que
a 1° do corrente mês foi eleita e Ir - Oulrossim, extel'numos os houvesse o menor deslise por
empo�sada a nova, niretori� úêst( nossos �gradecimentos pelos valio-I parte dos jogadores. O S. C. "Tre
Clube, para o penodo socIal dr sos sel'vlçoS que nos vêm prestando I ;_---;_,----------------------
1948/1949, e que fiwu assim cons, êste conceiLuado órgãó da nossa O Campeonato de profl·ssl·Onal·stituida: imprensa, em sua secção esportiva
Presidente de honra - J.

Basti_,
sob a criteriosa e inteligente d ire·

ta Pereira. ção de V. S., ,e que o faz creda-r da , '. • •

d 9 d M·Presidente - Osnildo Sousa, estima e aprêço dos meios esporti- sera IniCia.na' e aioVice�PI'esidente - Paulo Proso vos da Capital e do Estado.
dossimi. lU - ApJ'oveito ° ensejo que se

Conforme deliberou a diretoria vel torneio "imitium".1° Secretário - Waldyr de Oli· j me oferece, para, apresentar a V, t� da F. C. D., o campeonato de pro- Para a disputa do certame estão
v,eira Santos.' Ias protestos da nossa elevada es l-

fissionais do correnle ano, será inscritos os seguintes clubes: Avaí,.2° Secr,eiário - Hercílio Costa. ma e consideração. iniciado no dia 9 de maio vindou- Bocaiuva, Paula Ramos e Figuei·1° Tesoureir'o - Doralécio Soa- lValdY1' de Oliveira Santos, 1C
r,ense.

.. ..,...................... ••

-res. Secretário". ró, com a realização do indispei'lsá, ESTA É FINA

Municipal de al!�� i�,!�!,Od;"04. ��Jt Ir!!!, L�!. I��d!�' LdigFaj O�er�rial.B.V 1
OI

b' ] B I b 1 ômbus especIal, segum para Sanlo torCIam escandalosament.e, lllCJ- e orlanopo Ise el o e asque e o Amal'o a lúzida embaixada do S tando seus jogadores a "rachar", as
. .

C, "Tl:eze de Maio", que naquela canélas do �eu adv,ersários, p<?h Assembléia-geralProsseguiu -ante-ontem o Torneie A l'odada de hoje consta dos se· localidade iria enfrentar o esqua· qu�, com? ,nao era possível. ganharl ,Convoco a -todos os associados
Municipal de Voleibol e B'3S'quete- guintes jogos: drão do IndependenLe F. C. ° J.ogo hCl:ta�ente, usaram ( desta benemél'ita LIGA, para a reu-
'bol, promovido pela Federação V I 'b I AtiT L' Jt.1' Antes. de relataI' os. pormenore� mel?'S pUlllveiS .pel�s regras ,de nião de assembléia-geral, que ,seAtlética CaLarinense. o �1 •

o - . e lCO �
.

Ira. 1·
da ]1artIda, quero notIfICar a ma futebol. Com exceçll;o do mI' I efetuará no próximo sábado dIa.

As 19,30 ho['as teve início a pú- zes: :1'1CO Straetz JUlllOt' e \Val-
conduta dos rapazes de Santo Ama- esquerdo e do ",center-forward" 1'0 do corrente ás 19 30 'horas.

tida de voleibol entre Barriga Ver- mor orges,
, , 1'0, que, influenciados pela assis- sas não medindo responsabilid,ade afim-de discuti�em a r�forma d�$

.de e Figueirense, a qúaJ foi venci- .Bas9uetebol -, Ba:'rlga Verde� � tênc�a, esqu�cjam. da educação es· os demais faziam j?gad,as pengo, Estatutos.da pelo 'primeiro por 2 "sets".· FIgUeIrense. Ju,izes.

\Valdemlrc1 port�va, obngatóna :em campo, ( de seus alos" _POIS 1SS0, vem Fpolis., 7 de 'anril de 194.8.
Em virtude do não compareci. Melo e Alvaro Selva GenÜI. prat10a,v�m barbanda�les dando desabonar a pratlC� �o mesmo ,.na Osvaldo Silveira- 10 secretáliG.menta- do Clube Atléti,co, deixou d(

Local dos joO'os' Quadra d Li. 'ponta, :res no adver:sárlO., nossa terra. E aqUI fIca. um -a:VIS'O
ser realizada' a pugna de :basquete- " . o, 'O JU1Z, que pouco' entendIa de aos clubes da varz.ea: Jogar em

'bol entre aquele clube e .() Lira Te- ra Tenis Clube. I futebol, não se condUZIU com digo Santo Amaro só com um destaca-
nis, send o, então, proclamado ven- O . primeiro jogo será iniciado áE. !li dade. deixando correr O· jogo vio· mento policial.
,cedor êsLe último. 19,30 horas. I lento, prejudicando, dessa forma, o E olhe lá .

Futebol Clili

..

I

N:I .blblietêca d� Clube. ,12 de .Agoscto· ·!;euD·ir-s�ão hoje
a finalidade de, funda�' a AssociaçãfJ ;;7JJ� (:ronistas Esportivos em Santa

A DIRETORIA DO CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" TEM O PRAZER DE CONVIDAR OS SENHORES ASSOCIADOS DO
CLUBE DOZE DE AGôSTO E LIRA TENIS CLUBE, PARA A GRANDIOSA. SOIRÉE A REALIZAR-SE SÁBADO PRóXIMO
NOS ARTiSTICAMENTE ORNADOS SftL õES DO IlRA T. CLUBE. PENUMBRA. . . MúSICA. • • ROMANCE. • "ENTRE

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

os cronistas esportivos. com

Catarina
-

ze de Maio", nesta fase, apresen- Dá-se uma confusão na área de

Lava um jogo desLituído de técrrí- "Treze de Maio", Naldy "coohí
ca, um jogo de passes curtos, não lou' na jogada, do que se serviu
havendo produtividade nas joga- o adversário para empatar a par
das, Driblavam muito e não arre- tida. 2 a 2 assinalava o marcador,
matavam a "goal ", Os rapazes de quando o juiz dava por tsrmína
Independente finalizavam melhor da' a partida.
procurando vazar a méta de Rubi- Os dois quadros do S. C, "Trezo
nho. E o resultado não se fez es-r de Maio" Jogaram com a seguinte
pera!'. De uma confusão na área constituição:

Direção de PEDRO PAULO MACHADO a bola sobrou para Haroldo que 20 quadro - Ogê, Zalmir e Con-
-���������������������������������������� l'f' Id d 1 t f t rr rado' Andrad� �ahlir e Vico;

AI C
' U c. _". H, OL�.r'fP['CO DI"'.PU'fAR1\'

"em nu icu a e, cnu ou orte e "

H
"

.

d· t d O R- 8
U .,," J:1V .'" -"'- "goal", consignando '0 primeiro üermano ArL Enio, crrmruo t

ISpU a a pa 10 ranco OS 'CERTA'MES DE AMADORES E tento para o Independente. Conf.i- Julio.'
,

.

"

.

,INFANTO-JUVENIL nua o Joso, sem que os atacantes 1° quadro - IRubinho, Naldy (.

Montevidéu - O famoso cro- e sem apóio. E quanto ao Brasí Além do Figueirense, Paula Ra- do "Treze rl.p Maio" conseguissem Manoel' Bica, Frederico ,e Trilha;
riisía desportivo Old, em sua apre- . confessamos Que nos deeepcionoi mos, Avaí e Bocaíuva, o Clube empatar a peleja. Um centro pe- Hr.1Iinih&. Neném; Acymar; Saroha

cíação sóbre o primeiro matcli da n" sua seleção. Esperávamos muítr
A IlPt.;,�O 'R ecrealivo Olímpic-o, com rigoso de Tri Lha. Acymar cabeceia e Juca.

COIJa Rio Branco, depois de sr.:",'a- mais que esse de ambular descon- séde no Estreito, tomará parte 110,; passando a pelota rente :;\0 poste
tal' que os uruguaís perderam uma .certante da primeira parte, de ?erta�es de amadçres e infanto-

suner ior ria meta guarnecida por
excelente oportunidade de alcançai uma linha de fowards que sabia- juvenil.

. _ .

'

Pedro. Mais algumas jogadas de arn- Otto traduz qualidad*dCo fé
a vitória, diz o seguinte sõbre c mos "Veloz e chutadora. E se �a:a tal, a direção esportiva .do bos os lados e terminava o m-imei- t'I .. n q�u f�rl"9� ..dt)" P ...,I"I-·
l)róximo .iogo : certo que nos sobrepujou na íns- grerrno r�br?-negro conf�ada a.gor�1 1'0 tempo, assinalando o "placard".

- "E' d id'icí l fazer um prognõstí- tancia final isto se deve mais r a c,ompet,encIa do sr. João Flor�� 11m a zero para o Independente.
co sôbre o próximo cotejo . .se to- ação de um homem - Adãosínhc esta realll\3r:-do ,grandes preparati Veio a segunda fase, e com ela. o

massemos a equipe celeste do pr í-] _ do que ao trabalho de um. con-
vos com ,o intuito de apresent,ar jogo perigoso, empanando o brio

meiro terrtpo do jogo anterior as junto ... ajudado pela desorienta, duas equipes esmeradamente ple� lho ria partida. Lógo após o "goal '
'e."peranças estariam mais ou me- ção ("Iocura cooltina ") do quadre paradas e bem equlpadas, capaze; de Helinho, que empatou a peleja
na-s hem assentadas; se a do segun- celeste. de faz�r. grandes surpresas ao,

os ranazes de Ranta Amaro entra-
do tempo, pouco ou nada, porque Old destaca Danilo e Lorenzo co- adver�arlOs.. . vam "duro", não se importando .,

o nosso ataque foi mau de ponta a mo os melhores jogadores. em cam- A, direto�Ia da _F. C. D. deferiu ,0 com o resultado de suas perigosas O hs
ponta e nossa defesa desorientada po. pedido ,de lI:scflçao do clube estrel: rogadas. O juiz não punia este ou

ODE N 7,30 !.

tense! incluindo-o n.as disputas dos aquele. Corria o jogo a seu belo A DALIA AZUL
refer-idos campeonatos. prazer. Em vista disso, 'os rapazes com

x x x do "Treze 'de Maio", procuravam Alan LADD _ Verouica LAKE -

CAMPEONA�O J?E AMAD.ORES. não chegar aos pés do adversário
Por determlI;açao da dlr�tona a:fim de que não saíssem machu- William BENDIX

da F..C. I?, fOI marcado o ,dIa ,.

8 cados. Nessa altura, os comandados - No programa --'-

d� ma io VIl1�OU:.O, .p,ara"a realiza- de Acyrnar-, obrigam a defesa eon-, 1') -.
,O Esporte em Marcha

çao do '!:ornelO .1mItlUm. do Cam-. trár la a conceder "corner". Bati, N' I F'I o _

..

peonato Amador-ista da Cidade. do por .Juca. a pelota vem ás mão: I ac..
mp. I �e,

,

x x x do goleiro. 'Est.e, na confusão, ( 2) - A Prineesa da .Ilha �os;
.

O J�ÇíO S.�CUN.pARTO . ! empurr-ado e Acymar, de cabeça' Sonhos - Desenho Colorrdo.
.

Este pI'ellO. fOI fàc!lm.ente ven-
marca o 20 goal para o "Trezp de 3) _ A Voz cio Mundo - JOl'nat.

Cldo pela guapa rapaz'lUda do S. C
; Maio" Foi llm "goal" duvidoso .

'"I''' d l\KaI'o" qLle a!)I''''enLan-
. < •

.

(.
- Preços -

.reze
.

e 1'1 '.' '"c.� porém, não conseguiram devido a
.(Jo. um Jogo maIS cOI_3stnün o e. d,e i entendia de fntebol e. consignoll Cr $ 4,00 - 3,00 2,00 -

otImos resultados, �ao teve difI', "l?1oa,J". A'DÓS esse "go�l" o .iogC' "Imp. 14 anos"
culdades em c�nslgnar 5 tento,s pesado redobrou. Joaqmm_·e Jnca IMPERIALenquanto os locaiS, apenas 1. �r:1O, respectivamente médio direito I .' , _

foi o' g,ol.eado.r d�, tarde, con��g-I centro médio do Tndepel1rlenf p. nãc
- unlln� E�lbJçaoT -:nando o" 3 prlmenos tentos. AI! e, faziam 'outra coisa senão visar / DESPERTE E SONHE

Ge�mano, mar�ara,m o quarto e � adversário. ,Procuravam a tode _ Technicolor _

qUl�to respectIvamente. <? .tentor �_ transe in�tiliza:r Sar.oba e �enern com
.honra do I�dependente fOI ma C

porém, 11,W consPº'mm deVIdo r
do por CarImhos. agilidade desses dõ'ls grandes meias. John PAYNE - June HAVER .- .•

Juca. extrema esaLlerda do "Tre, Connie MARSHALL
ze de Maio", perde duas ólima, - No programa -

oportunidades de aumentar a con, 1) _ Bananal, Município Seclt-
tagem para os seus. Quási no j /\1'
mino da peleja, surgiu o .empate lar -- Nac. Imp. Filmes.

2) - Pel'ola das Antilhas

Short - Colorido _,o
3) - Fox.Airpla nNews 30 x 22

Alulllidades.

OBSIDRVADOH

Um técnico para o Remo
Conforme divulgamos ôntern I zar e dir igir um curso de monito-

<cm absoluta primeira mão, está res de remo, franqueando a quan
nas cogitações dos poderes públi- tos se queiram aperfeiçoar e ad
cos est.aduais ° .coutrato dos ser- quirir conhecimentos técnicos na-

. viços profissionais de um técnico cuela excelente modalidade espor-
de remo para os clubes locais. tiva. 41Pod�mos adiantar ·aos leitores Dentro de poucos dIas promover-
que é p·ensamenlo trazer-se um se-á um encontro das pessóas in
profissional competente, do/Rio ou tel'essadas no· -assunto, quando en
de São Paulo, para ensinar a téc- tão sel'ão assentadas as bases para
nica de remar nos clubes e organi- a vinda do t.écnico.

,

- Preço: �
Cr$ 4,00 (ÚniCO)
"Imp, 14 anos"

IMPERIAL.ODEON
Domingo I

. FJMQUEZ�S EM GERAI..
V)NHO CREOSOTADO

tt8II..VEIRA«

LIRA TENIS CLUBE PRó CLUBE, DE 'REGATAS "ALDO LUZ" -- DIA 10 DE ABRIL FORMIDAVEL "SOIRÉE� lNTITU-
iLADA. "ENTRE .o CÉU E O MAR" -- GRANDE NúMERO DE SURPREZAS -- SAlÃO DECORADO EM ESTILO - NÚMEROS'

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

DIA 11 DO CORRENTE, NA SÉDE nA INSPETORIA DE EDUCAÇ10 FiSICA, Á A V E N � D A MAURO RAMOS_ A Á. A.
BARRIGA VERDE REALIZARA' UM GRANDIOSO ,FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO EM SEU BENEFiCIO. JOGOS
DE VOLEIBOL E BASQUETEBOL, DANSAS, CONCURSOS DE TIRO AO AI.VO, TORNEIOS DE ESGRIMA�, CHURRASCA
DAS, JOGOS INFANTIS, RIFAS E LEILõ ES'j ETC.. COMPLETO SERVIÇO DE -BAR, SERVIDO POR GRACIOSAS SEN,HO•

. RINHAS. EXCELENTE JAZZ-BAND ABRILHANTARA A FESTA�
,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. OBSTADO -Sexta·felr. 9 de Abril c:te '.48' 7
..----------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------- ._-----

-Cadast-r9·-S·ocial do «O Estado)) .-••••••�•••••••••••••••••••••-••••••

-=?!§.�����=i Credito Mutuo Predial I� _ • .a0ll a..u D. .......•.• "...........•. . '"
........................

,
_............. : A tl'�diçao den�:�:d�:::sma����:d�: �or�:!�:l�Ç:: n;:ca,,�;��QfJ agora com :- (a) -

-�
••: ••••••••••• t. •

'.........., 011 GaJo_ � •••••

-

••• u ••••• o
"

••••••• � �
..... cio Pai (mhl _.............................................. • Distribue 20 %

em premios -
• •�. ,.

� � ,._ .. .,,.. ��.-

.
......: _ : , Atualmente" I de - Or$ 5:000.00. 5 de Cr$ 650;00 8 •
aarr.�08. .. ....,tUeu .. lIOtleIu i __ •

_

r;_ de "r$ 2r:O.OO ••� • CMltir _ 011 .. ..-ou .811...". - li U li
• •
• o valor dos prerntos aumenta de acordo com •
• o crescimento da arrecadação •
· ,'.
..•.......••......•..•_...........•_.

, .

Curso de Guarda-Livros em sua

/

cal:;a
Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3'717",-- S. Paulo,

pedindo informações
Sda também nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

"-

Dr. Polydoro S. Thiago
• tlédico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
•

,. Assistente da Maternidade
CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO e DO

PARTO
DMnças dos orgãos internos, espe-

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
JoIEUROTERAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAFIA - METABOLIS

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
A�nde chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702 _

Jl,esidência: Avenida Trompowski, 62.
Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico·cirúrgica de Olhos -

-,

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Schnãdt, 8

Das 10 ás 12 hora'. � da. , 4 ás 18
horas - Telef. 1413

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4{)S

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

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhausen
�linica tnédi�;- de adultos e crianças
l' � COnsultório - Trajano, 29 .

..;1ip Telef. M. 769 .. -

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

Telef. 8'12

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua Joãc Pinto Do 7
- Sobrada - Telefone 1.461

Be.idência - Rua Sete de Setembro
- Ediéicio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
R ORGA - MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

. de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra-

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

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

1-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 Assistên
cia a Psrcopa tas do Distrito

Federal '

Ex-interno d.. Hospital Psiquiá
trico e Mauicõmio Judiciário

da Capital Federal
-

Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - IDOENÇAS

, m"'RVOSAS '

Consultõrio: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
Residência: rlua Alvaro de oar

• valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Doenças dos intestinas, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vital' Meireles 23. Atende

Tiradent.es - 44 I:
LAVA e TINGE ROUPAS

RdOI_ma chapeo
.

. �t�sBa�Mn�NteÓCIatidO'
.�Ni (quefti posSil@ d� 'C;� �O.OOO.OO até Cr$ 100.000,00 renda
f:8tla de 10'1. aI) �ftô -::.15""P1 recebimento de turos mensais.

Ilflfo'iWl,�es 'hesta redação.

',------_�.......---.c

f"ARfJlACIA ESPERANÇA
ji," 1- cio F.r:maeê.tl� l'fILO LAUS
"'iT Hoje e aJllllUl1a1 Mri a referYa
Y Vrepe _el•.uú • NtrucelrU - Bo itiu - r.rta·

aarfu.- .ârflKetl •• lII.naell..
1Jua..... "a nata ....."lada .. r.eelt1Iin. .W...

- .

r.

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

metre quadrado.
500,00 o

Consulte- .10S sem compromisso

Reinisch SIa - Rua João Pinto, 44
!)

Ter�grama REI� ISGM Piortan õpotts

o "Colégio Barriga-Verde" Se ricos quereis ficar
está 'construtdo o seu majesto- De modo faeil elegal
so prédio e necessita de SUB Fazei hoje uma inscrição
valiosa colaboração. No Credito Mutuo Predial

LEIAM A REVISTA
.0 YALE DO ITAlAl

,

grandes
Experimen.te-o. ['. delicioso

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florlan6polb.

Borqhi vai, viajar 'Rumores falsôs
s. PAULO, 8 (A. N.) - Apura-

mos que Hugo Borghf pr-etende Sf1- RIO, 8 (A. N.} - Falando a res

guir para os Estados Unidos, a: peito dos rumores segundo 06

fim de tratar de negócios ligados 'quais' dentro em breve, voltará à

à organização de uma "Empresa de cena para a luta política no Piuut,

:Navegação·Aérea", especializada ehl i o deputado Antônio Mania Corrêa

transportes e cargas. Afirma--s� que I afirmou': "Não concorrereí para is ..

Hugo Borghi teria conferenciado 80, porque estou certo de que meu

com o Gal. Dutra e com o Vice-go- Estado, precisa de paz para sair

vernador Noveli Júnior, continuau- da situação embaraçosa a que se en

do, porém, solidário com o. gove,ma-I contr� a sua vida. económica e �i-I Fdor Ademar de Barros, tanto 3'�SJln
.

nan,e'Blra ... Se surgir nova luta nao ez
que o deputado Salvador Aitigas sera por meu gôsto".

"
_

t
RIO, 8 (A. N.) - A data de hoje

esta com 11 sua nomeaçao assen a-

Em co' IlsequênclOa da 'I t I" I
.. ,

'"

assina a o na a lCIO c o rmmstro >::ia-
da para a pasta da Agriculturr, baia Lima presidente do Conselho-
esperando-se que o decreto seja pu- ,

b'
-

dpro·1 'I�ao a Federal de Comércio -Exter ior.
. blicado até o dia dez do corrente.

\I.
.'

' "

S. PAULO. 8 (A. N.) - Apura-
'Í

-

Pod q ,emmos I que o manifeste-denúncia expor acao 8 ser ue 8 t ..

contra o governador Adernar dr) RIO, 8 (A. N.) - Segundo um pode
-

Barros será entregue, hoje, ao matutino eal'ioca· os grandes fri- ser que oao ••• ,.

Presidfmte Dutra. goríficos estrangeiros Arrnour e RIO, 8 (A. N.) - Segundo os meios:·

Anglo, devido ao recente decreto políticos, a decisão da crise pau-'

proibindo a exportação 'de gône- lísta é aguardada dum momento'

1'08 allmentícios, incluindo carne para outro. Porém alguns obser-·

ameaçam cessar suas atividades, já vadores dizem que tudo ainda po

Lendo sido canceladas autorizações de esbarrar em nOVOS contratempos..

de embarques de carne para o ex- 'e barreiras, retardando a solução;

terior, 'pelo governo.

O "Diário" abespinhou-se com Contra a' extradl· lia·o••
o "suelto" 'em que, ontem, \I

aludíamos 11 posição de relêvo con-r RIO, 8 (A. N.) - O Pr-ocurador
quistada pelo nosso Estado, entre as
demais unidades da Federação, 'no Geral da República, dr. Luiz Gal-

tocante ao desenvolvimento da lottí, deu parecer em contrário no

educação popular. Não negou o f'a- pedido 'CIe extradição .formulado
to. E' incontestável e flagrante. Di- pela Legação da Noruega, relativo
zem-no c proclamam-no as estam
ticas. E as estatísticas se expres- aos tripulantes do barco "Solbris" .

.

sam por números. O "Diário" não
pode negar. a evidência. Mas encon

tra um meio de satisfazer o seu

fraco de contrariar, referindo-se a

determinada categoria de professo
res aos quais não se dilatam as ga
rantias de estabilidade ele que- go
zam os etetívos e Litulados : são os

extranumerários . diaristas, Enche
se .de compaixão por esf r� o jo-rnal
oposicionista e lastima-lhes a· SaI'·

te, ao fim do ano letivo. quando
são dispensados. No en'.., .. ,--.. sabe-o
o "Diário", como n(\" «ue esses

professores extranumr--ór+os dia
ristas, que vão servir ""Y1 escolas
isoladas, aceitam exoressamente
aquela situação, que lhes não é
omitida no próprio Mo da designa
ção (f' não nomeação).

O ideal geria. é r,I1"'o. vA-los corri
as garantias dOR ti(;'hrJ(l�. Mas pa
ra tanto. onde se iriam buscar M

recursos? .

Conrroníe, todavia. o "ni� .. :�" .

situação presente do magis!-': '.
em geral. com Iôda a sér-ie de 1(';"
assegurarioras de ingresso, estahil i
dade, reversão. promoção, etc., (in
clusive apnsentadoria êom 25 anos

de 5p1'vi('0) com a situação que ti
nham anfe� rfe 1930 e verá que não
lhe convém ferir o assunto ...
Ouanto, às Slln0�tas nerseguicões

política;::, o "Diário" incide em

f'Quívoro il2'ual ou insiste em irre
movível má-fp.
Não há pl'ofR�sores removidos

flor motivo partidário: talvez o�

haja Do.r jnen.mpatilizados com a

·.r)Ísciplina rIos e;;tabelecimentos em

filie serviam. 'Conhecemos o caso,

ror exemplo. duma excelente pro� O"
- .. ,-

fp�sora 011R, aí por volta do ano de lerrl.lOrlO
19'i5, quando no govêrno o dr. Luiz
Gallc>ftí, não' roupou às maiores diz' Alaska.
humilhações. elois alunos do grupo BELGRADO,8 (U. P.) - Por ri��
escolar em qne lecionava, sàmente WASHINGTON, 8 (U, P.) -- A creto de ontem o governo resol\'cu

porque pIes eram filhos do inten· Comissão de· terras públicas, da que os italianos que permaneQ8-
dente local e, pois, gente "do �e· Câmara aprovou o proJeto de ]'�i ram nos territórios que foram Cf
rêu". .. Pois bem. O pai dêsses
alunos viu-se na -contingência de p,elo qual o território .do Alaska didos à IugO'B�ávia, em virtude !lo

retirá-lo, elo grupo. para onde êles passará à sitnacão de Estàdo da tratado de paz, poderão, si quise
voltaram, ent.retanto, quando "'0 União Americana, ffi�se projeto te- rem, rscolll.er a nacionalidade ita-
Nerên" venceu. estrepitosamente as ' .

d d b dra am a e rece er par,ccer e ou-: liana. Embora :su.rg'indo apena,,! dez
eleicõps, .. A l?rofessora continuou _

no estalwlecimenf.o, ou saiu dall, tras comissões, antes de ir ao ple- dias antes das eleicões na Hrilía,\
_

- não importa. O que importa é nário da Câmara e do Senado, .sen- êsse decreto pa:rece não encerrar

que havia incorrido em ousada do pouco provável que vá ter ao nenhum objetivo político, uma vez

qnebra de reilpeito à disciplina do S d d'
educandário. Ri removida, diriam

ena o ain a este ano. que se '�abe que as negoci�çõc:3
os do '"Diário''' que rra ela a víti· nesse sentido se vinham realizando

ma dos eXC'8SS0S políticos.

HOJ-e, no passadO ·d_.esde
há algullf tempo.

VeJam como se escreve a bist,ó·
ria ...
Além de tudo, o ,que se afirmou

f I
-

no "suelto" que provocaria as iras A data de hoje recorda-nO'o que: a S8 a"nsa�ao
tio "Diário" foi que o nosso Esta· - em 1585 os corsários James U \I
do está na vanguarda dos qne mais Lancaster (inglês) e Venner (f�ém- "OmUDI·staa sério tomam o problema da edu- cês):; que haviam ataoado Recife li
cacão popular. Isto é uma verdade

no dia anterior, desembarcaram e
'\VASHINGTON; 8 (U. P.) - O

contra a qual não. pode prevalecer D t t d E t d '

nenhum argumento que não os que se apoderaram do forte de Bom

I
epar a,men o e s. a o anuncIOU

vantajosamente se oponham às es- Jesús;
.

. qu� cêrca de duzenLa.s. mil Lonela-

tatísticas. Não os possue dêsse es·
_ ,em 1818 o Exército do Gene- d�s d� su.c�ta de aço fora�n fO

..l'ns.'.-tMo o ·'T�iário", nem ninguém. \I c d a It I el E tad .. U d
E, depois, convenhamos, opôr-se a ral Curado chegou á Purifica;;ión 1. as .

a J�, p os S ',0'1:, TIl o'"

essa reajj.qade granítica só porque (Hervederó), 'encontrado-a des�I.til.
afIm de. alI;'Jar. a �scasg.ez .dess.e me

um membro do magistério, por mais Artig'as havia fugi'CIo.
tal na llldustl'la ItalIana. Essa de-

brilhantemente formado -e dntado
_ em 1822, com a chegada do clal'acão foi feita em resposta à

teve de ceder à r,onveniência do en- - .

t d H'
sino para ser l'pmo'Vido para a Ca. Príncipe-Regente, Vila Rica pa.,sou acus�cao comum� a e que a a-

pitaI ou para onde quer que sej'a a ser cidade, sendo-lhe rest.ÍtUldo
lia e&tá sendo obriga,da e expor tal'

- aliás sem desdoiro _pessoal, -;- é
o antigo nome de Ouro Preto' sucatd\ ferro e aco para os E.stados

pretender abalar o Pao de

Açucar1
" Unidos;

com um palito... ,- em 1836, chegaram a Ilha de
-lo. -

Gatnoca (delta do Amazonas). a-

V..
. ..:

fim-de assumirem a Presidência e 81 aVistar-se com
. Na-O con'ferencl-ou o Comando relas Armas da Proviu-

O Pr·es'·dentecia do Pará, os General Andréia P.

.RIO, 8 (A. N.) -, Segunda um o capitão de Mar e Guerra Marialth RIO, 8 (A. N.) - O Co,ronel Nel-

matutino cariüca bem informa- - em 1880, no Rio de Jan<:lira, son AqUino dev,erá avista,r-s-e, ho-
faleceu a, poetisa Maria AngélÍl:a je, com o Presidente Dutra e eon

Ribeiro, c�sada com o pintor cenó- c,ederá uma ,entrevista coletiva à

grafo João Ca(ltano Ribeiro. imprensa, regressando a São Pau-
. André Nilo Tadasco lo à tarde.

do, o coronel N·elson

l!:;lino
não

manteve conferência c m o Gene

ral Lima Câmara, ch te de polícia
do Rio de Janeiro,.

O Procurador baseou-se 'em [ur ls
prudência do Superior Tribunal

Federal em casos semelhantes.

faz auos -boje
o «Jorna1 do 8rasil» Refugiados cinco
'RIO, 8 (A. N.) - Transcorrerá, AI p·llotnD da R·I,amanhã, mais um ano de existên- U

- "" "
cia do "Jornal do Brasll", realízan- M(iNICH, 8 (U. P.) - Um avião

do-se por isso uma missa em acão transporte techeco, com 26 passugei

de graças, mandada rezar pela sua ros a bordo, desceu ontem na BD

redação, na Igreja da Candeiárta viera, na zona de ocupação arneri-

em memória dos cômlpanheil'os cana. Cinco dos passageiros eram

desaparecidos. antigos pilotos ela 'RAF. Um norte-

americano pediu para não ser Iden

tíf'icado e revelou que os pÍk:Cos
comunicaram terem fugido da

Tchecoslováquia e que desejavamPara cODstrnvão da
séde das Nações

Dnidas
alistar-se na RAF novamente.

notícia, distr lbuida p,ela'Agônoia
ADN, lícenciada pelos Russos, de

clara que o avião se perdeu e fçJi
forçado .a descer na zona amp,rica

na. As autoridades americanas des

menUram essa versão, pOl'ém so re

cusaram a dar delaltles. Os 'pa',sa�
geil'os, do

.

a\rião foram conduzi(lhs

pal'a a séde do govêrno milHal' da
Baviera e em seguida Lransferidos

para o acampamento,

WASHINGTON, 8 (U. P.) - O

TPI'e"idente Trumann, em mema

gem ao Congresso, p.ediü autoriza

Cão para realisar um 'empréstimo,
sem jurO's, de- seoenta e cincO: mi
lhões de dólares à o'rganização da,:;

Nacões Unidas para oonstrução de
sua séde permanente em New

Y'Ork.

Podem escolher
ii nacionalidade

PA R A f E R IDA S',
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
ÇOCEIJlAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

l

,

.

O pacto' blÍ�uaro
-rUS�f)

LONDB.ES, 8 (U. P.) - A el!Ii�-·

sora 'de Moscou anunciou que o

presidente do Supremo 'I'ribunal

ratificou, ontem, o pacto ele arniza..

de le cooperação mútua com a Bul-·

gária, o qual havia sido coneluido

em Moscou a 18 de março passado ..

anos

Caso essa ameaça se concretíae.:
quinze mil Irabalhadores 5'�l'ib

atingidos.

Ainda o manifesto
-dAnÚncia

RIO,8 (A. N.) - Meios ligados à"

política paulista dizem que o prc-:

sidente Dutra já tomou conheci
mento do manifesto-denúncia das

oposições paulistas, o qual lhe será,

entregue oficialmente hoje 'ou.
amanhã, pelos líderes políticos pau
listas.

Carlos' Prestes
pode sei' prêso

RIO, 8 (A. N.) - A situação de

Luiz Carlos Pre,,�:s é a seguinl.e:
não tendo ele comparecido, quan

do foi intimado, p a r a pres
ta,r depoimento nos inquéritos ins·

taurados pela Ordem Socia,], poàedl
seI' prêso duma hora pa,ra outra.

ou quarto' sm coa0 de' tamilla.
para coaal aem filhos. com pCl1'1.ão ...

procUl'a.�e. Informações ne,ta re-'

dação.

Ped_indoa_I A P C
IDtervençao O· I

·

S" "

S. PAULO, 8 (A. N.) - Afiriml- e egaclH em UDt"
C'atariDase que o caso paulista cheg'a à sua I

fase' final, ·sendo esperada. duma
ora para ootra, a solução. Apura- DELEGACIA E;\<I SANTA

mos que ° pedido ae inLervençd.J, CATARINA

dirigido ao Presidente DuLra pelo AVISO

Sr. Valentim

Gentil.
,ei'itá iustruil.l0 I

O DELEG�DO DO TNI,STIT1;T?
com uma mensagem assinada llC-;' DE APOSENTADOlUA E PEl'\-

37 deputadoE esLaduais de c!ife- SõES DOS COMERCIÁRIOS, NO"

;-entes parUdo'o e também 21 fedp- ESTADO DE SANTA CATAIU!'H,.
1'ais, dos quais ·15 do PSD, um dü 00munica aQlõ srs. segurados que, a·

.

PPB e um do PTB.
. partir d,e 10 do conente, e�Lal'i

funcionando a CARTEIRA DE El\I-·
PRÉS'.rIMOS SIMPLES..
Florianópolis, 8 de abril de 1948.
Oswal Perei'ra Baixo, Delegado.-

')
PASTA DENTAL

ROBINSON

FRECHANDO ....
Opostos embar'(Jos declaratórios ao FI'echanclo... de

ontem, lá vai, a explicação bem trocadinha em miúdos e ilus�'
t�'a�a com uma velha e inevel'enLe anedoLa .. , para fins ana
log'leos.

x x x

oQuan'd0a suados ·e l'eSlf'oJ.egan,es" os' neg.ros espadaudos
COl�lpletaram o carreto e descansaram na velha igreja' do in-'

t�r�or o novo confessionário, (, vigário pousou vingativa e'

slDlstramente os olhos na figura mansa e _ malandra do sacris-
tão, La mirada fué bastante, diria Martin Fie·rro. O, conflito'
auditivo estava levantado:

- BoniLü está! Mas terá acústica? Que Lal se o' experi-
menLasse'mos? '.

.

- V. Revma. é qllem sabc!

:- Então é. p'l'a já. Você anda arredio, há muito tempo.·
E' slllal de mUlta nódoa! Vamos lImpar essa ali'na!

E com à disposi('.ão de um verdadeiro- chefe de comandos>.
o vigál'io enfurnou pelo novo móvel, enquanto o sacrista,
genuflexo, tomava posição junto à janelinha gradeada'.

- �s'Üuta, filho. Você não sabe quem é que anda be-
bendo o vinho da sacristia?,

'

- Padre, não se ouve nada!
- Pergunto, filho, quem é que anda bebendCl {). vinho'

da sacristia?" "-

__:_ Padre, este 'confessionário não presta._ Não· Se'.' escuta'
nada e nada, daqui de fora. V. Revma. venha experimentar .

E fizeram aquilo, que os latinistas dizem. que' é, mutatis'
mutandis, isto é, a acusacão virou de-fesa e vice-versa.

- Padre, V. Revma. não- poderá informar Ql:lem é que
anda ol,hando muito para a noiva do sacristãü?' .

- Filho, não ouvi nada. Vamos devolver· êsse" confessio-·
nário., que não presta I

.�
.

xxx

Assim acüntece com o Diá1'io. Os seus escribas, em

Tl'ocando as li'lihas, mantêm longas paiestrns;; telefôniCas. Se,.
no entanto, ligamos daqui e indagamos: .

- Quem foi que autorizou ou determinou êsse contrato

que só dá direitos à Telefônica? Quem· é; em
- b'ôa' análise, o'

,culpado de não poder o Govêrno providimciar um melhor

:servico telefônieo? Não é o sr. Adolfo Konder o !lulpado
dêsse contrato unilateral? E' ,ou não- é?

Se isso indagamos, o Diário res�ondff:;
- Não ouvimos nada. Esses telefones' não prestam.,

Falem mais altol Qual? E' inútil. Nilo se ouve nada, nada ...

nada!
Pensamos que esclarecemos tgda& as: dúvidas, na alusão'

de ontem.
•

GUILHERME; TA!.·
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