
-VARIÂs ESTAÇÕES DE RÁDlÔ NOTICIARAM DURANTE A NOITE PASSADA QUE- ESTALOU, EM BOGOTA, UM
J ÊSSE MOVIMENTO TEVE ORI.GEM NO ASSA�St NIO DO UDER. DA ESQUERDA, SR. GAITAN. O ASSASSINO F
PULAR, QUE O ARREBATOU DA POUCIA E INVESTIU CONTRA O CAPITÓLIO, OCUPANDO-O E DEPREDANDO�
LOMBIANO FORAM IMPOTENTES PARA CONTER A MASSA, QUE OCUPOU TôDAS AS ESTAÇÕES DE RADIO.
ARGENTINA ORDENOU A RETIRADA' DE SUA DELEGAÇÃO À CONFERÊNCIA INTERAMERICANA, EM VISTA DA S
REINA EM BOGOTÁ. NAS PROXIMIDADES DA SEDE DA EMBAIXADA NORTE-AMERICANA EXPLODIU UMA BO

DANOS NO. EDIfíCIO

Espera-se o decreto Cn,memoração da vi ..
de intervenção tória da F.E.B.
em S. Paulo em Moutese
Rio, 9 (A. N.) -.A mesa da Câ- Rio, 9 (A. N.) - A Secção do

mara estadual de São Paulo terá Distrito Federal da Associação dos
audiência do Presidente Dutra Ex-Combatenles está organizando
hoje, para entregar-lhe o pedido grande sessão solene comemorativa
de intervenção federal no Estado do terceiro aniversário da vitória
o manifesto denúncia 'e os do- em Moniese da FEB, na campanha
cumentos que comprovam mesmo da Itália e que transcorrerá R ca-
além' cle uma representação dOE .forze do corr-ente. ,

líderes paulistas mostrando a coni- , ---------------,-

võncía do governador Adernar de Morreu o II"der órabeBarros nas agitações com unístas (I ,

dizendo-se nos meios políticos que ·1' t .

o caso ele �. _Paulo .est� em vp'spe- em u a \ contraras de decisão def'initiva. Afirrna
um jornal que o pres!clente Dutra OS J·udeusdecretara a Intervenção para de,
pois submetê-la ao Congresso. Jernsalem, 9 (U. P.) - O alto

Comité Arahe ;PDm a, Palestina
'confirmou que Abdul Kader Hus-
seini o mais conhecido dos líde- O k<Alml·rI!lDle Salda-res árabes da Palestina, foi" li
o primeiro comandante árabe a
morrer em ação contra os ju- oba» em Belémdeus, no assalto fina! à aldeia de

Rio, \) (A. N.) - Um grupo de'Monte Castelo.
Bandeirantes do, Brasil solicitou ao :---.,..-------------
Presidente Dutra uma mensagem n e

. d C a'" r·de saudação aos bancleira�Les, para m s� ,!l m � 1
ser levada pela delegação hrasi- ti U U li
leira ii Crmfeiência Mundial, a rea-

d O- I "I f.J
.

Il.izal':-.se cm N(õW york em ilgi):;\ut n I�, ri III "n�r�[llOXIn'iO. . i ' ,. U ii»� 'I � �Yv.' a

Numerário para o
8". da Borracha

Manaus, 9 (A. N.) - Ontem, cor,
ria com insistência -a notícia de
que o Banco da. Borraeba-já havia
recebido o dinheir-o de que neces

sita para atender aos seus compro
misses.

O sr. Reinaldo Machado, diretor do
Banco, procurado pela repor
tagem da '\i\sapress", informou que
até o momento não havia chegado:
Acr�sc-elltou ,que o Banco do Bra
sil -está processando as coisas cau·

lelosamente, como se faz necessá·
rio, para depQis fazer entrega do
numerário que virá amenizar a sí

Rio, 9 (A. N.) - O deputa:do Ata-
.

tuação de vel',dadeiro desespêro em
lilJa Nogueira, ,sôbre- 'quem corriam que se Cencontra grande parte do co
noticias oe ter-se r,ecusado a assi- mércio' amazonens'e.
nar o' manifesto - denúncia contra
o govetnador Ademar de Barros, fa
lando à reportag'em" desmentiu
aqueles .rumores, diZiendo havia
'::lposto sua assinatura no referido
documento.

que se radicam os melhores exem- Apraz-nos, porisso, verific!,!r,
pIos da prática ,e das atiovida;des Co- pelo quadro do movimento da� co

üp,erativRs • 'l'alvez pór um certo operativas de Santa Catarina, o

atavismo, - parece conclusão de qual acompanha o relatório, uma

re,laLório. Mfr8 a hipótese da cdu- referência às coopél'ativas escola

cação, também lembmda, ajusta-se re8, em número de 39. É que, sem

melhor ás -causas do desinterêss'.' dúvida, a instituição do coopera ti
DO elemento brasileiro por um Eis- vismo na ,escola (iniciativa que s')

tema que conta um 'fécula- de exis- vem concretizando de há dez anos

tência e de difusão no mundo. Não par cá, sob as vistas do Departa
há, párece-nos, entre ,aqu.elas can- menta de Educação) tem valor

A U D N
. Maceió, 9 (A. N.) - Os trabalhos

sas, relação de ordem étnica. Aliás, 'eminentemente edl1cativo, de par lsXamlU8 d
-

d I -t I'

• • .• U e apm'açao o p ela' sup ementar
ú próprio relatório .sustenta, mais com o objetivo econômico a que ,já foram iniciados com a presença
adiante, que o elemento brasileiro. visa. Como se vê, a formação de fi l'ugere dos .rJ.elegadO's 'e representantes dos

estritani,ente nacional, não fica a uma consciéncia oooperativisb
r.'1�, partidos. A abstenção fo,i muito Jose' Au�gu "to deRio, Q (A. N.) - A UDN, em reu- grande, comparecendo ap·enas elY' S,

dever ao alieníg'ena, como se depre- tem já oportunidade e meios nos nião, reexaminou o caso de São ,seis sessões
-

do pIeHo renovado 606
'

-ende do impulso obtido pelo coope- ambiente'" escolares .. A pro'paganda Paulo, sendo o sr. Prado Kelly, Pli- eleitores. ,F�rl-a p,re,mt·adorativ.ismo no Brasil Oriental, nota- do 'eerviço de cooperativismo, tal nio BalTeto, Ferreira Souza e Soa VI
res Filho, designados há dias para N S t'·dan�ente em Pernambuco. como vem .sendo feita através do, a comissão incumbida d'e estudar a OVO ecre artO Rio, 9 (A. N.) - O Presidente

Não há, POilS, duvidar de que a seus orgãns ,especializados no E�" questão de São Paulo, apresentan- Dutra concedeu um prêmio ao in-

oad a
- , .

d um f t r dec" t d
. ,

t cio várias sug'estões. Vitória, 9 (A. N.) --'" Empossou- ventar José Augusto Farias, natu-
''-' uc ,çao e aIll a . a o IS1- a o, conseglll'ra, por sua v,ez, rans-

d S t" d ral do· CeaI'a', e ,funcI'oIla'r,I'o 'da r/L.se no cargo e novo ecre ano a v-

vo no futuro desenvolvimento do por 'os óbioes que ainda retardam

A d Fazenda do Estado o 'sr. Nelson d,e Viação Cearense, pela ,sua má-,
eooperativismo entre nós. Daí, a ne- 'a mais ampla vuIgarização d0 CH emia Uarioca Goulart Monteiro. qui'na para desfibrar caroá.
cessidade da propaganda' cooperl;1- 'sistema cooperativista, nas sua.o

d Lto'
.

EE UU E�i�:St�a�p:�n:�e ;��e�p�;���,ae ���� vc\ga;el�����it:aç��:. vimos aludin- �iO, 9�A���- A Academia C�-I ue'r . 'os da uropaimperativo�s não d.�s�em,am a do nos dá �onta da existênria de I
rioca de Letras c�men�orou, ,�nfe�

,

••
.

compreens,ao e as pratICas da so- 89 000peratlvas no Estado, sendo :O'len?:nentr:_ o 22 amversallO de Lincoln, 9 '(U. ,P.) - Thomaz ções primarIas estatais, na semana.

l'd
.

d dO' d"d l'
'

, �ua lLndaçao. Dew'ey, governador de ,New York. próxima, rleclarou Thomaz Dewe�T o
I ane a ,e. In IVI ua 1,smo, 'quP, 19 de consumo, 15 mIXtas, 6 de. ___:_ 'I'

dque agora pleiteia a ,sua designação seguinte:. "Há agnras, 2 gran ,es par
de-resto, não é pendor acentuado crédito, 4 do mate, 3 de produeão O trom deS"8 rri Ihou como candidato republicano à.s tências no mundo: Os Estados Uni'-
no Brasileiro em geral, oede espaço 3 de sericicultura ,e 39 escolares. (J \J J eleições presi,denciais de novembro dos e a Rús'sia comunista. Defron-
à compre-ensão dos imperativos Durante o ano de 1947 foram cria- Atenas, 9 (U. P.) - O trem em vindouro, apelou na noite passa0 a tamos-nüs uns e o'utros, tendo de

d
- que viajava o Rei Paulo, da Grecia pam a Jormação ciuma organizaçao permeio uma Europa devastada e

e uma política ele sólidas relações das 4 cooperativa'8 e uma federa-
que trafegava entr'e Argos e Tripo� de estados unidos ,da Europa, como dividida. O que falta é uma tercei-

produt'ivas, na esfera econômica, ção. li, no Peloponeso, foi descarrilhado poderosa terceira potência dev{)ta- ra potência pacífica, ,que seja tão
tanto' mais oportuna quanto há-de I Que se multipliquem e prospe- ontem em consequência cle p·E1sadas da â causa da paz.

' f.orte que nenhum dé.spota de· q!U-aI
ser no exercíci,o da coop�ração in- rem, é o que tddos devemos dese- chuvas e o soberano teve que Lincoln, 9 ( U. P.) - Discursan- quer nação totalitária venha a pen-

prosseguir viagem em automóvel do em campanha de ,solicitação de sal' ser tão frágil -a causa da paz,
teligente e espontânea que hal'e-I jar. devido ao rompimento das linhas. apóio à sua candidatura nas elei- que se atreva a fazer' a guerra'';.

o lU..I8 ANTlOO DLUUO BD 8.ANTA CATARINA

'lJMprt.túl". • D. Gere.tel SIIINEI NOCETI -- Diretor Dr. RUBENS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

DE ARRUDA BAIOS
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Vasta e interessante é a ma-
téria contida no relatório da

Diretoria de Economia 'e Assistên

cia ao Cooperativismo, referente

ao ·exercÍcio de 1947. Como se sa

be, êsse orgão f'oi criado em maio

de 1940 pelo então Interventor Fr

deral, sr. dr. Nerêu Ramos. A� sua"

finalidades são das mais objetivas
e momentosas, colimando a ar ti

oulação e ,a orientação técnica dos

produtores agr-ícolas, dentro do

que convenha à maior expansão
de' nossa economiá agrária e ao in

Dispensável ,equilíbrio de valores

-entre ta produção agrícola e a in-:

dus�icl. _

Dentre aquela importante ma

téria que torna o relatório um do

cumento digno da mais ampla di

vulgrução, salientamos o que há'

a respeito do cooperativísmo, que

,é, sem nenhuma dúvida, uma ele

vada expressão de solidariedade

,Social e de convergência criadora

de riquezas comuns.

Analisando "o f'euômeno coope

rativista emSanta Catar ina", o re

latório acentua a índole afetiva e

assimilável de nosso lJomen'l, Bom
e maleável. prontp:1 aderir !i�

causas generosas as suas f'aculda

des ele sociahilidade . c doe aglu tina
cão lhe garantem êxito num síste

ma ele solidariedade organizada il.

visão de melhor rend imento de tra

balho em comunhão de ínterêsses.

No �ntanto, o panorama rio coops

ratívísmo em o nos so Estado apre

-senta - como o revela o relatórieJ

da D. E. A. C..- um fl'nomen0

curinso: é pr,eci'mmenle nas popn

laçõ'es com' vínculos eslÍ'angeiros.
nas zonas coloni'ais em 0'specia 1,

Bandetrantes
,

do Brasil

N ii Comissão de
Justiça do Senado
Rio, 9 (A. N.) - Reunida a Co

missão de Justiça do ,Senado, tratou
de vários assuntos, tendo' adiado pa-'
ra a nréxima semana o debate da
I ei eleitoral.

Rio, 9 (A. N.) - Segundo- notí
cias correntes nos meios políticos
locais, estão em curso negociações
sôhre a mesa da Câmara Municipal,
o que é considerado ilegal por ve

readores do PSD e parte da banca
da do, PTB. A Câmara praticamente
nada tem feito, porque falta ainda
eleger os secretários.. A ...;t<írmula
conciliatória, diz-se, seria a renún
cia de todos os membros da Mesa,
já eleitos em uma chapa comum, d,e
a,côrdo entre o PSD, a UDN e o
PTB.

mos de enconLl'ar solução para os

flag'elantes problemas qúe a crise

atual suscita. o dep. Nogueira'
assinou

Reunião de todos
governadores

,

-()-

os

o custo da vida o principal pro
blema a ser resolvido

RIO, 9 (A. \N.) - Dentro' em breve será reatísado no Il io uma reu-

nião de (odos os governadores dos Estados e representantes das cornis ..

sões ele preços .ssf.aduaís ,para estudar o problema do custo de vida e

ahastecirnento da população. Já se acham em curso os trabalhos prelírni-

nares para essa reunião.

Criado o Departa
mento da Cr1ançêl
em Minas
Belo Horizonte, 9 (A. N.) -'- A

Assembléia Estadual aprovou os

projetos que elevam os atuais ter
mos à categoria de comarca de pri
meira e segunda entrância ·e cria
o Departamento Estadual da Crian
ça, como órgão autônomo.

o Brasil apoiou
o México
Bogotá, ,9 (U. P.) -,10 Brasil

apoiou o México no manifesto de
satisfação pelo fato de ter sido re

conhecido unânimernente, na sub
comissão da terceira Comissão, que
o artign onze do ante-projeto de
pacto redígído, pela União Panarne
r icana atenda integralmente aOE

pontos firmados no pacto do, Ri c
de Janeiro. ssse pacto traça o regi
me jurídico da- pacto intéramerica
no 'e resume perfeitamente os prin
cípios proclamados no Rio de Ja
neiro, que no dizer do- delegado
do Brasil "foi redigido por emi
nentes técnicos na matéria".

Para pagamento,
do funcionalismo
Terezina, 9 (A. N.) - Afirma-se

que a produção de carnaúba no pró
ximo ano cairá sensivelmente, de
vido a certas falhas que estariam
ocorrendo nessa indústria extrati
va. Doutra parte, informa-se que
não surgirão comprador-es para
a céra de propriedade cio Govêrno,
cuja renda revertei-la em favor do
pagamento do funcionalismo.

Belém, 9 (A. N.) - Chegou aqui
o navio escola "Almirante ,salda·
nha", comboiado por uma esqua
drilha de aviões da FAB, sendo
recebido por grande massa popular:
tendo sido organizado grande pro
grama de festividades em h0111en(\·
;sum uOS guttrd1:�-n1Ddnt:a.sr.

Fomento' à producão
-

e uêner08
São 'Luiz, 9 (A, ,N.) - Iniciou-se

no município de Condó, com gi-an
de sucesso e com o apóio das altas
autovidades estaduais, a campanha
de fomento à cultura dos gêneros
alimentícios.

aniversário da luo
dacão de Cuiabá
Cuiabá, 9 (A. N.) � Comemora-se'

hoje a data do aniversário de fun
dação da ci dade. ,Realizam-se aqL1 i
várias solenidades, destacando-,se a

inauguração da Exposição Ag-ro
Pecuária de ICuiabá, promovi,da pe
lo Prefeito, com a presença do
Governador e aI Las autridades.

Estrada de Ferro'
Brasil-Bolívia.Grande abstenção

eleitoral
, Hio, 9 (A. N.) - Em maio próxi
mo será illaug'urado mais um {re
cho da estrada de ferl'o Bras,il-Bo
livia. Nes.sa oportunidade -o Gene
ral ,nutra visitará mais uma vez o

Es.tadà de <Mato Grosso, presidindo.
à inauguração ,do novo trecho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmacias de plantão
3 sábado - Farmácia Santo Antô
nio _ Rua João Pinto;
4 domingo - Farmácia Santo An
tônio - Rua João Pinto;
10 sábado - Farmácia Catarilnense
- Rua Trajano;
11 domingo - Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano;
17 sábado - Farmácia Raulíveira
- Rua Trajano;
18 domingo - Farmácia Rauliveira
_ Rua Trajano;
21 quarta-feira (feriado) - Farmá
cia Santo Agostinho - Rua Cons·e
lheiro Mafra;
24 sábado - Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra;
25 domingo - Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

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

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

Jem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
oessários execuf ando facil tarefa
que bem �xeçul ada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.

IIIJfor.mações à rua Vis'conde de
Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
14 ás 17.

, Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
"

Crime o cível
Conetituição ele Soci.d"d..

NATURALIZAÇÕES
Títuloo Dealarat6rlo.

E.crlt. -- Praça 15 ele Noy; 23.
lo. ODelal'.

Re.ld. - �ua Tiradent.. 47. IFO�E •• 1468

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

COMERCIANf.E: Di um U.
YJ'O à Biblioteca do Centro :&ca.
ümico Xl � Fevereiro. Co••
tribuirú, Naim. J)al"A a fot'llla
çAo cultural doe ea�
4e amanhi 1

("Camrpanbtt pró-lfvro'"
Co A. XI dtI P."erWo)'.

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna

7 ho·ras. .

16 horas.
Auto-Viação Itaja! -' Itajaí - 15 00-
Expresso Brusquense - Brusque _

raso

Expresso Brusquense - Nova Tren.to
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarmense - JoUl.lvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catarínense - Curittba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasíreíro - J13mvile .._

I!iS
5 e 14 horas .

TEmÇA·FELRA
Auto-Viação Catarinense - POrto Ale

gre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas
Auto-Vlação Catarlnense Jol:nvile
-6�� i
Auto-Viação catartnense - Tuba'rio

I
-----

- 6 horas. I. .

: iJ;fi:::.:::·'�: '�i· Sociedade de· Cultura Musical
16 horas. IÁ'�to-Viação Itaja! -- Itajal - 15

hO'1eas.

Rápido Sul Brasileiro _..;. JolnvUe - às
5 e 14 horas. .

IQUARTA·FERA Curl.;'" De ordem da Diretoria, acham-se com preferência, por filhos de as-
Auto-Viação Catarinense t.. ..a i '

_ 5 horas. I abertas as matriculas para o 1° e sociados.
_ A6u���!��ãO Catarinense Jolnvl.lJe! 20 ano da Escola de Música. As matriculas para ambas as sé-
Auto-Viação Catarinense Laguna 1 , ries serão encerradas a 10 do cor-

- R��?doh��rBrasilelro _ Joinvile _ às I A matrícula do se�undo ano está rente, podendo ser feitas diària-
5 e 14 horas. reservada aos candidatos: aprova- mente das 19,30 às 2030 hs. à Rua
Expresso São Cristovao - Laguna

-I
. .

. .' "

7 horas. . dos nas últimas provas. Para o pri- Trajano, 36.

16E�t':áes�so Brusquense - Brusque - meiro ano, .ficam _

abertas 100. va-I Fpolis,. 6 de abril de 1948.
Auto-Viação Itajaí � Itajaí - 15 no- gas, as quais serao preenchidas, J Osvaldo F. de Melo, 1° secretário.

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas •

Rodoviária Sul Brasil - Põrto
'

Alegre
- 3 horas.

Levamos ao conhecimento de'
nossos distintos clienles e amigos e
ao público em geral, que, havendo:
o snr. Antônio Carlos Quintana
Bri to solicitado demissão do cargo
de gerente da filial local, fica sem

efeito, a partir desl.a data, a pro-'
curacão ou Largada por esta empre-·
sa em seu. nome.

. Floriãnópo lis, 5 de abril de 1 \148.
pp. S. A. Emprêsa de Viação,

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

Empresa' Sul Oeste limitada ;O���::��LLE��·��" 1
Linha de transporte coletivo entre SILVEIR A. II.

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e ADVOGADO i
Vice-Versa. MARIO CLIMACO DA ;

S_:\.IDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às s-. feiras às 6 horas da SIL VA
manha. "'ONTADOR

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
-'

INFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA. Causa. Clve!. e Comerciaill.
Praça 15 de novembro, 24 _ Florianópolis _ Fone :l..43i. Contrato.. Distrato., etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa Postol, 105
FloriaIlópQlia - S. Catarina

Borario das empre
sas rodoviariils

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 YOBI
FJorisn6roJia
são Frencilco

biformac;õell com 0111 A(1ente.
Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone

do:Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone

ii

11.,�
f.:�f.t2:

1.212 ( End. teleg,
6 MOOREMACK

Curitiba

Transportes requlor,H da

1.1 LENHA

......
II•••
,...

Nova Trento

Escole de Música

D A T d LOG RA F'IA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

Peça pelo telefone 719

QUINTA·FEIRA
Auto-Vtaçâo Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Víaçâo Catarlnense

- 5 noras.
Áuto-Viação catarmense

_ (; horas.

Auto-Viação Catar-ínense - Tu'brurâo
- 6 horas.
Auto-Víaçâo Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-víacão Itajal - ttajal - 15 ho

ras.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnv!le - às
5 e 14 horas.

.

Empresa Sul Oeste Ltda _ Xapecô - às
- 6 horas.

SEXTA·FEm.A
IWdoviárla Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Vjacão Catartnense

-- 5 horas.
Auto-Viação catarínense

- 6 horas.

POrto

CUritiba

Joinvile

CUritiba

Jolnvile

Auto-vtacão Catl'rlnense - Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso São Orlstovâo - Laguna -

7 horas.
'

Auto-Viaçâo ltaja! - ltajal - 15 ho
raso

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasíleíro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
oatartnense - CUritiba

Brusque

Jolnvile

Auto-Víação
- 5. horas.
Rápido Sul Braslleko - Jolnvlle -

às 5 e 19 horas.
_ 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto·Viaç.ão Catarlnense

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Bl'usque

14 horas.
Auto-Viaçâo Itaja! - ltaja! - 13 ho·

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Joinvile.

Tubarâo

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

METODO:
Moderno I) Ellcien.te

Pronta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

.
.

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

Declaração

·Viação aéreaHr��á
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-FEm.A
Varig - 12;30 horas _ Sul.
Panair - 13,07 hora·s - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
. QUARTA-FEiIRA
Panair - 9,40 horas _ Norte.
Panair - 12,47 horas _ Sul.
Cruzeiro ·do Sul H,OO horas

Norte.
Varig _ 11,40 horas _ Norte.

QUINTA-F'EmA
Panair - 9,40 horas _ Norte.
Panair - 12,47 horas _ Sul.

.

Varig - i2,30 horas _ Sul.
Oruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do StH - 7,20 hs. - Norte.
Pana!.r - 13,07 horas - Sul.

SÁBAIDQ
Varlg � 12,110 horas - SuL
Panair ..

- 9,50 hora'8 - NOil"te.
DOMINGO

Cruz�lro do Sul - Norte - 13,55 horas.
PanaH' - 9,40 horas _ Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Cruselro do Sul - 11.00 hL - lhL

RUA ALVARO DE

PANAIR DO BRASIL S.JA.

Novo horário

A PARTIR DE 1/3/948'·
28• FEIRA

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

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

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

68• FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

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

I '

I Vulcanizadora Leonelli!
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃQ

MAQUINARIO MODERNO·

I______.... m. a.� aa �

Perfeição e garantia fm: Pneus. Camares,
Galo�has, Cintas de Senhoras etc ...

Sapatos,

Vende-se
Um barco. Ver e tratar

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

na"

Montagens de PNEUS em 5 minutos

••••• •••• •• •••• ••• • ••••••••••• < ......

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES;:

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda�

Rua Francisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

•••••••••••••••••••• .q

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI Rádiol R,c Cil A
Victori Válvulal e DiICOI.
Rua Conselheiro Mafra

........
'

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

o Crédito Mutllo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no. no melhor sorteio, por Cr$ 5,0111 '

mensais.

&$ $
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos se1!lS fl@rtadores de titulos já integralisados ou sorteado!
de acôrdo com o rilecreto lei n. 7.930 que tem a disposição do.ll mesmos
CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
30 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

.

·Registros 'de Diplomas
AVISOS

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

.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Proj,eto 520/47, pod·erão registrar os seus diplomas.

, REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiuticão
dos :seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo e..om o ParB0er 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS,: Podem valiar seus diplomas.
TRAT4MOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

. BUREAU UNIVERSl'TÃRIO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Cairxa Postal 3.932 Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OE<rADO-Sãbado ',o ele Abril d. "48

tIRA TENIS CLUBE - HOJE • DIA . 10 • FOfiMIDÁVEL SOIRÉE PROMOVIDA
-

PELO CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ�'
INTITULADA '�ENTRE O CÉU E O MAR". n:A 17 - SARADO • SOIRÉE OUTONAL COM INíCIO ÀS 21 HORAS� nI� 21 ..

QUARTA.FEIRA SOIRÉE COM 'INíCIO ÀS - _) HORAS. DIA 24 - SÁBADO· GRANDE SOIImE COM INíCIO ÀS 21 HS.

-do sr, Domingos Andreia; a meni-
-:.na Norma Stael d'Acampora. avisemo-s: que haverá ônibus para

* * *- volta.

Será -amanhã, sábado, o grandio-
........... ,. . . . .

so espetáculo do Teall'o do Estn-
Previ.õo do tempo, até ã. 14

danDe, no ,Cine Imperio do 'Estrei.
thora.1I do dia 10 na Capita.l, C" T lefoD."Cab 1 'd d Ia e to, com a emocionante peça: em 3. . . . . . . .. . .....••• - •....

Tempo: Bom_ com ne U 011 � e - HITZ _ amanhã:
Tempera.turo: E.tavel -

-

C
- atos - A CRUZ DO AMOR e mai,o

A mais sensacional l'evista mu-
Vento.: 00 quadrante lU', frea- afarloense um. programa de variedades - can- sical

• GO'.
dAI d' pos'ção dos Se tos - declamação - bailados. ROMA:\ICE NO RIO

Temperatural extrema.. 8 ontem c lam-se a IS 1 -

••• , ••••••••••••••••••••• '"
T maXlma 26,2. mínima 19.8. nhores Acionistas desta Companhia, Tomarão parte as srtas. Tere:>:!-

A temperatura :mOXlma �e on'
em sua séde à Praça 15 de Novem- nha 'Vendhausem, Judith 'Ven-

tem od:>rrau e ctt �rQl'�nqua com

I bro número 8 os documentos de clhausen, Ivete Gevacrd, Nih,! D'.l·
25 2 e Q menor fOl regl.trcdc em '

VClõ'e com 109 ,

que trata o Art. 99, do Decreto-Lei tra, e os jovens Darci Costa, Cid O Desinfetante da atualidade
Ê#!êê@@@@êê nO 2.627 de 26 de Setembro de Gomes, Ni,h:on Goulart, Nilton Lo-

f.(,uQUEZI\S EM GERAL 1940. pes e Jose Dutra.
,

"11 t-i H O C R E O S O TA D C Florianópolis, 23 de Março _

dei
O espetácul.o terá início ás 20

«SILVEIR A« 1948. horas e sprá ao preço popular 'dp
--o.. .. . . .• •• .•. . ..... - ....•.••. , •• , A Dh'etoria CI'$ 3,00.

Continua O ESTADO fazen
,do distribuições de valiosos li
","'tos. inclusive romances mo

"dernos, entre as pessoas que
,,_constam de seu cadastro so

"daI.
As pessoas que ainda não

itha;am preenchido o coupon
"-que diariamente publicamos
,!:'Poderão faze-lo agora, habi
'Jitando-se, assim, a concorre-

�am a tão interessante inicia
�iva realizada sob o patroci
aio da LIVRARIA ROSA, à
,Deodoro n. 33, nesta Capital.

.............. w � � .

TTE. ILDE.F(':·'��0 JUVENAL
Transcorre hoje, o aniversário

::natalício do sr. Ildefonso Juvenal,
itenente farmaceutico reformado
.,-rla Polícia Militar e festejado be
l1etr-ista. '

FAZEM ANOS HOJE:
a exma. sra, Marilia Ferro Bara

ltia, esposa do sr. cel.rRisoleto Ba

:.rata; a exma. sra. Cacilda Olívei-
1'a Nobrega, esposa do sr. Flordoal
«ío Nobrega, residente em Tubarão;
-o jovem Silvio D'Alascio ; a senho

:Tinha Lourdes Maria Córdova: o

-menino João Augusto, filho do sr.

.Benjamim Jorge e de sua exma. es

:posa d. Violeta B. Jorge; o H. Ota
-vío Pereira Brito, telegrafista; o

-znenino Francisco de Paula, filho

SRA. PLÁVW FERRARI

Aniversar'ia-se, hoje, a -e,xma. sra.

,1i!. Nadir Amaral,Fel'rari; esposa
-.do S'1'. prof. Flavio Ferrari, dire
�itor do Senai em Santa Catarina.

x x x

NASCIMENTO
Com o advento de um lindo ca-

.sal de gêmeos foi eniriquecido
·,quinta-feira última, na cidade de
'São Francisco do Sul, o lar feliz
,;(io H. Carlos ·de Oliveira Bronze
-.JÚnior, digno Secretário da Prefei-
tura Municipal daquela cidade, e
..,de sua exma. esposa,'d. Ocirema de
_Me-ireles Bronze, professora do
"Grupo Escolar "Felipe Schmidt".

Os gêmeos, que estão passando
. bem, receberão na pia batismal os

mome:: de Sergio-José e Lígia-Ma
ria,
Aos venturosos pais os' nOSSOE

parabens.
x x x

Abelardo' da )oliva Gomes
e Senhora

têm o ptazer de parti
cipar, às pessóas de suas

relações, o nascimento
de seu filho

MARCO ANTOt410 RAMO>
GOMES

ocorrido dia 9, nesta
Capital.

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

'SERVIÇO pE
, METEOROLOGIA

"ENTRE O CÉU E O MAR"
Terá lugar hoje, com

í

nícro ás
21 horas, nos salões ornamentados
a caráter do Lira Tenis Clube, COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃÜ E TIDCELAU.b;,M
atraente noitada festiva proruoví- Avenida Capanema, nO 3-8 - Caixa Postal, 224
da pelo Clube de Regatas Aldo CURI'l1IBA PARA-NA '"

Luz, e mbenefício de suas ativída- ODEON _ Hoje ás 4,30 e 7,30 hs,
des esportivas. 28 - Sessões Colosso --,-

Denominada "Entre o Céu e o _ I _

Mar", essa grandiosa festa, cons-
_ Uma his(;ória de aventuras

tanto da apresentação da Orques- A Diretor-la de COiBRAPITE, quando proceclia ao exame e estudo ma.ritimas, repleta d� sequências
1.1'.3:. Juvenil de F'lor-lanópolis, mag-! das possibilfdades de desenvolvimento progressivo dos negócios da eletrizantes!
nsl'ioo "show" musical, dansas es-

. - .. RóTA K-'\.TíDICA
pedais, Valsa dos balões, concur.! Companhia, . em razao aos reC!;ll'SOS que poder-iam obter, elevando (,

com:
sos, surpresas, etc., promete aI-I capilal de Cr$ 6.130.000,00 para Robert LOWERY c
cançar grandíoso sucesso, propor- CH$ 1'6.000.000,00 Fihi llys BH<ÜOKS.
cio:nand,? uma divertida e arEig�e' c colocando a diferença, Cr$ 9.-870.000,00, em subscrição particular Lutas! - Romance!
noitada . I, .

t tros d t d 'h d
' ções!No "show" des-filarão: o apre- entre os aCJOTIlS as (' ou ros in eressa os, recon eceu o prece ente

_ II _

ciado cantor floríanopolitano Osny aberto por muitas Companhia que lançaram à subscrição seus capi- Um filme espetacular!
Campos, o conjunto vocal "Can- Iais prometendo muito, lucros fantásticos, rortunas Jeí tas da notte Um drama eleírrizarste, que
cioneiros", o cantor 1I2emer\'al" .

i para o dia, e que, f'inalmente, nada rízeram, ,prende e arrebata!
s�, Ary e sua .s;-arta, o croouer. TI- C O ' R • 1<' 1 '1' E A DÁLIA AZUL
bíu e a menma-canlora Dulcícléa :s ."-

com:
Pereira "broadcast íng" local. 'lê 'no funcionamento cio seu parque e na ampliação dos seus negócios, Alan Ludd
A orquestra do Lira Tenis Clube um futuro promissor. A sua Diretoria fez seus planos de trabalho e Verônica Lake e

apresentar-se-á com seu novo pia- os executará, jíesde que possa contar com os recursos previstos, Tu- William Bendix.
nista Maestro Peluso, executando Romanoe!
novos e helissimos números mu- rio que. Misbér io I
sicaís. C O B R A 1<' 1 '1' E Sensações!

No Empório Rosa e Belojoaria diz ou afirma, é a mais sincera expressão da verdade. Nada é í'anta- No Proqruma:
Morilz está sendo feita a venda de

zía: nada é absurdo. Seu patrímônio, suas instalações ahí estão, 1) - Noticias do Brasil
mesas para essa notável festa do I F'I s
C. Jt. Aldo Luz. dentro do "Coração de Curitiba" para todos quantos queiram ver e mp. 1 me .

.. , ..... -. _., , ... - . analizar. Dahí a confiança da Diretoria e a certeza de que nenhum Cr:r��:_ 3,00 e 2,00.
11
.. LUB� 6 n� ,J. 'iEIRO aciouista, sub-screvendo ações, ficará decepcionado. "Imp, até 14 anos".
\I n U fi Ali" O ideal e o escopo máximo da Diretoria, em relação ás pessoas .

. .

Finalmente realiza-se hoje, e que queiram vir colaborar no engrandecimento de (;OiB.H.AFIT.b;, e IM,FERIAL':":_ '<Hoj�' ás 4% horas
- Um dos melhores filmes na-

amanhã, com início às 20 horas, o oonquistar-lhes a cíonaís!
-

.

grande festival em benefício da C O N F I A N ç A
_ Muita Comédia! Muitas Músi-

Sociedade de Amparo aos Tuber- I: essa confiança só se conquista quando se diz a verdade; se é sin- caos! IMuitas Piadas!

culosos. Restam poucas mesas a cem; "e trabalha por um objetivo comum. O ideal é, pois, CORAÇõES SEM PILOTO

Cr$ 20,00 e os ingressos podem ser SI 0013RAFJTE PROMETE COBRAFITE t_;UMPIU�
Delorges CA�:HA _ AI�E _

encontrados com o Sr. Clíto Dias e cVELOX PhOPAG!\D':>RA» Luis Tito - Antonieta Mattos e

�:iã���:����a �1�:;�ezas,A�é:ç:: A VIS O oU;:i��! dois ePisÓ�i;- do movímen-
etc.

A dPitado ser iado :

Os promotores da festa pedem Dr. ugusto e au a o úLT,IMO DOS MOHICANOS
Diretôr do Hospital de com:

Caridade Harrv Carey e Walter Miller.
100 e 11° Episódios.Consultas às 11 horas e das RITZ _ Hoje ás 4,30 horas _ UI _

3 às 5. Rua Visconde Ouro 10 - Documentário nO XVH Continuação do seriado desenro-

Preto, 2 Naciúnal. lado no ambiente mais perigoso do

C t' d 2° - COMEROIANTE DAS ARA· mundo:on rnua oper.an o no
BI

r

C é O SE_G'-R""DO D:' ILHAA::l - , om dia. . �. JéJ :>.

Hospital 30 - Mede Oberon - Lawrence tMIS'I\ER:WSA
Por motivo de doença não AlivieI' - David Niven e Flora

atenda chamados,. Robson � em:

O MORRO DOiS VENTOS
urVA!NIl'ES

A mais extranha história de

Sensa-

Nac.

VACINAS CONTRA A PESTE SIJI

NA (BIOLOGICO) CRI!;TA.L VIO
LETA

Testadas pelo MínisÚl'io da Aqri
cultura

Produto do Instituto Biológieo
do Rio de Janeiro Ltda.

Distribuidores para o Estado de

Santa Catarina: -

OSNY GAMA & CIA.
Caixa Postal, 239

Florianópolis.
Atendemos pelo Serviço

embolso Postal.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clíniea Odontologia

NOTUR�A
Das 18 ás· 22 horas, com bora

narcada, a cargo de abalizado pro
'issional

Rua Arcipreste Paiva t7

amôl' ...
Censura aLé 10 anos.

Preços: Cr$ 4,80 c 3,00.

com:

Robert Baley (O Homem dos Pu

nhos de Aço).
-IV-

50 e 60 Episódios do melhor se·

riado de todos Ü'S tempos:
I

A VOLTA DO ZORRO
com:

John Carrol e Duncan Renaldo.
No Programa-

Noticias do Brasil, - Nacional
Imperial FUmes.

.

Preços:
Cr$ 3,00 (Único).
"Imprópro para menores de 10

anos".

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

"." ..

'LMFERIAcL'_:_:_ :Hoje ás 7,30 horas
-,1-

Lu t.as Violentas!
Ação V'ertiginosa!
Paixões ,Deva:stadoras!

A DÃLiIA AZUL

RITZ - Hoje ús 7,30 horas
1° -- Documentário nO XVIl -

�acional.
2° --Kane Ri-chomd e Barbara

<Reed - em:

O SOMU3RA RETORNA
um filme dj,ferenle baseado

nas novelas "SOMBRA" ... ação (

SU�l)e.ns'e ...
do sido 'encenada a oomedia em 3 30 - ,Merle Oberon e Law,rence
atos - A MULHER DE MEU TIO -

,Olivier
- em:

. .. - '. Ü MORRO OOS VENTOS
em cUJa mi-erpretaçao os Jovens

t UIVA!NTES _

artistas se houveram mUlto bem A mais extranha de todas aô
recebenclo faTtos e prolongadas histórias de a,môr ...

aplausos da seleta a'"sistência. ICel1"mra: ,Pt'Oibklo para meno·
.

f h res de 14. anos.
Q ato de val'ledades que �c ou o

'Preço único _ Cr$ 4,80.
programa também agradou Imenso

. . . . . . .• . .... , ... , ..... ,

s'endo todos os integrantes efusiva- ROXY - Hoje ás 7,30 horas

mente cumprimentados. 2° - Jefrn Jagger e Robert Mit-
c1hum - em:

Desta forma, o Teatro do Esta- EXTIRANHA AVE.NTURA
danle cumpre fielmente o seu pro- Um drama dil'efente e emocio-

grama, -oferecendo á,o famílias 'es- nanLe,

petáculo& realmente inter�ssantes, 3° - 'Continuação do ,ser.iado:
CHI-C ,eART'ER, O DETETIVE

de fundo educativo e a preços pu- A'venturas. .. tOTcidaJs... .ação!
pulares, merecendo por isso n 40 - Kane Richomd e Barbara

apoio ele todos os que se intere�- Reed - em:

O SOMBRA I\;ETORNA
sam pelo progre'sso cultural de

Emoções! Açãlo,! Suspenlse! Um
Plorianópolis. drama baseado nas emocionantes

FESTIVAL NO ESTREITO aventuras de ".o SOMBRA" ...
Censura até 10 anos.

Preços: - ás 4,30 .horas - 4,00
e 3,00 - ás 7,30 horas - 4,00 úni
c·o...

de Re-
TEATRO DO ESTUDANTE

Conforme anunciamos, o. Teatro

do Estudante realizou qu-illta-feil"1
última, mai,o um atraente festival

na séde do Democrata Clube, ten-

"
.

()t LJiltJoIfo f1.�Ptn-eil!a.
ADVOGADO, CONTABILISTA

CIVEL. E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADeS
CON:rABIUDADE GERAL.

FL.ORtANÓPOl.l$-s.c.
com:

Alan Ladd
Verônica iLake e

William Bendix.
Eletriza,nte!

O seriado de J. FEMINORE
'COüPE-R:

O ÚLTLMO DOS MonIeAN06
com:

Harry Carey e W,alter Miller.
100 e 11° Episódios..

-UI-
MaÍs dois episódios do mais mis

terioso de Lodos seriados:
O SEGREDO DA ILHA

MISTER.IOSA
com:

Rohert Baley (O Homem dos Pu
nhos de Aço).

I -IV-
O melhor ,seriado de aventuras:

A VOLTA DO ZORRO
com:

.Tohn Carrol e Duncan Renaldo.
50 e 6° Episódios.
No Prog1'ama:

Nolicias do Brasil - Nacional
Imperial Filmes .

P1'eços:
Cr$ 3,00 (único).
"Imp. até 1 ii anos".

Otto traduz qualidadelCaté
o 00 seu fOl'n,c::edor. Peça-
..... � . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . .

;; . )'_::.
-

-

.:- . � .,�

-."".:::>.,;<,'":p'�ç. 't., ).,::� .,'
.

'A.: DAMASCErjO'-D4 r�llVA;,:
.

", :�,f:. :::'.:Â���,��;� ;�:,{;;r:_., :�:c
.' ,'., Açõesc:'c!v.eis:à./coII)erçj'àís. -:
, Bs�.L:_R�ai �í�-;Í'iriío�',�" ;'terreQ,'

,(l,!�x�,.'��·;)o��ah'.�9 i;taq·o".)-:�
:'; :.', ":- �'�""'�'''.''')�,:.\ ',') :;""", :i.-\:.�i.'

'. F,oria,nóp�l!l: s.an�a'-·CafJriria' ,

.
�', .- ::T :�:'!'::'����:.�_����.

POLYPHENOL .........................

AMANHÃ:
ESTe-'\. É PINA

Terror dos microblos. scha-se
à venda nestl pr'lç'l

Pedidc s a J. MARTINS &
SILVA. Rua João Pintn, 16

Gaixa Postal n·. 332

/

DE n,-.>NSPORTES -AÉREOS lTOA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE [Programa para o mês
2q�30 heras; dia

24 (sábado), grande

de Abril). - Dia 11 (domingo),
11 [sábado], soirêe outonal CO�

inicio ás 21 heras.

-

mignon
ínícrc às 21

. , .

com InICIO

horas; dia

. ,

smree
. ,

snrree, com

I
•

,l • AVALI�COES

JlDA Jo.SÉ M'EiNDES, casa própria, em estado de nova, construída

I
em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, 'Varanda

.

etc. Preço Cr$ 50.000,00.
-0-

RUA SÃo. VLCÉNTE DE Pj\.ULo., casa nova de madeira, construi da
em terreno de 1J,4x3ú, com 3 quartos, casinha etc. ainda não foi hahita-
da. Preço Cr$ 25.000,00.

'

--0-

RUA L�URA CAMINHA MEIRA; casa de madeira, construída em
terreno, com 15x26. com 3 quartos, sala de jantar, cosinha, instalação
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

-0-

RUA JOSÉ CÂNDIDO. DA SLLVA (Estreito), bangalô construido em
terreno de i-Ox35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan-
tar etc. Preço�Cr$ 25.000,00.

'

--0-

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

-0-

RANCHO. QUEIMADO., ótimo prédio todo revestido d-e cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro, água qu-ente e fria, um mo

lar Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores frutiferas já pro
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00. i

-0·-

CAPOEIRAS, uma pequena casa de madeirá, tendo o terreno 15x521.
Preço Cr$ 20.000,-00. •

TERRENo.S
RUA FELJ:PE SCHMIDT, tendo 11,50�30. Preço Cr$ 35.000,00.

-a-

RUA BLUMIENAU, tendo 8,70x32, rua calcada, Iinha circular.
Preço Cr$ 35.000,00.

-0-

RUA SÃo. VIGENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons-

trução. Preço Cr$ 6.000,.00.
'

-0-

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

, HWOTiE,cAS
.
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con

suíte-me sem compromisso. Sigílio absoluto.

I
l

COMPANHIA -4.tIANO ,DA, IAU"
'Im�.dii; � U11� - lU#!: I/d j
OCJU'rDIOI J! Y!l}'iFl�p�nll'f�$

Cifra. do Balanco d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
RespoDliBbilidarJel
Recetr
Ativo

Cri 80.900.606,30
o-s 5.978�401 ;755.97
• 57.053 . .245,30
« 142.176.603,80

,.

SiD�litro. pagai no. Úitt,mo. h) snm

RelponlJal ;,lidar:1ell
98.687.�16.30

• ·76.736,401.3 )6,20

Diretores:
Dr:. ,Pamphilo d'Utra Freire
de Sã" Anisio Ma••erra, Dr,
e JOlé Abreu.

,

de Carv�lho. Dr, FrlmCl!lco �
Joaquim Barreto de Ar8ujo �

•

1

DURANTE TODO DIA

nos VAPCJOS

QUER VESTlR·SE (OM CONFORTe E ELEGAHCIA 1
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48\

Crédito Mutuo rredial
e maior e o mai s acreuítado clube de sorteios do Estado

PIROPRIE'fARIOS - J. Mo.REIRA & ClA.
Rua Visconde de Ouro Preto n. 13 - Caixa Postal 5 - 1324.

End. 'I'eleg. - CRETo.MUTUO - Florianópolis - Sta. Catarina.
Resultado do 11° Sal ceio ",PLANO. B?' realizado no dia 31 de março.

CADERNETA - N. 14.208
Prêmio maior em mercadorãas no valor de Cr$ 5.000.00.

.

Aproximações super-iores em. 111er-1
Aproximações inferiores em msr-

eadortas no valor de Cr$ 650,00, cadorías no valor de Cr$ 250,00,
cada uma "ada urna

RJiA.
CADERNETA N. 14.209
CADERNETA N. 06.038
CADERNETA N. 39.406
CADERNETA N. 38,572
CADERNETA N. 04.193

CADERNETA N. 14.207
CADERNETA N. 06.036
CADERNETA N. 39.404
CADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 04.191

.

o. resultado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da Lo.TERlA
FEDERAL, da última extração realizada no dia 31 de marco p. p.

AVISO.: - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 28 do corrente.
Florianópolis, 1 de ahri l de 1948.

'
.

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

,Garage' Delambert \

lá executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento·

d
!
1

,I
i

têm o prazer de participar o contratb de
casamento de seus filhos

ÚRSULA e 'OSVALDO

Felipe Schmidt, 28 de Março de 1948

Florianópolis, 28 de Março de 1948

V·.tN1;)�-��I Urna' otim a propriedade,
contendo 2 casas, garage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

'do 'na Fermacie Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell:

V/UVA HELENA GOMES - NESTOR CARPES e

MARIA VIANA CARPE�

•

K:to. Jo.AQULM, grande gleba de teri-a com cerca, de 5.000 pinheiros
de 40 centímetros de diamentro e muitas outras bemreíterías, como

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. Preço
(.;r$ 500.000,00.

• , o. o. v

Para os pessc oe de fino

paladar Café Otto é
",em par.

A Tinturaria Cruselro é a quo
melhor me serve - Tiradentes"

44

o rr.elb c r pruente poro ,eu fi
lho, ÉÍ uma cadé,neta do CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL,

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Point

, Il� DéODODO -.JS
rLOQ/ANOPOLI5 -'sANTA CATARINA

Atende a Domicilio
. Completa. aparelhagem.

TécD1cOS competentes

RUA TIRADENTES. 22-A
Fona ,1382c� .

AVENIDA MAURO. RAMOS, linha circular, bangalô construído em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas Instalações, quasi toda fin
dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.

RUA Co.NSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, ba
nheiro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

-o-

RUA Co.NSELHEIRo. MAFRA: Prédio d-e Comércio, com 2 pavi
mentos, sendo o terreo para comércio e o superior para residência,
ótimo ponto. Preço Cr$. 350.000,00.

.

-,

RUA Co.NSELHETtRO MAFRA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
tos, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa Imediatamente,
Preço Cr$ 100.000,00.

-a-

F A Z,E N Ü A

DUElJ ÇA� f:j,J.ian' '&"'\.&J:,.
::;"'Iln �:I p'rOil>�'T"lMOO da iIlCICÜe�

,�$j�., u tlo*nlÇ1K rU'H"V!lHI!aIl, "illtSlIIôkI,
iriiu4u •• waJlo" sio ••1_ �
·.,U.ua(,ntol! ('emlfa:hÁuÍII. O ;:IU'iUI.�"_
rl'!:r.tl., frutlll elj/j hrnorllttcia, .. "oJOoik
il:'..!=ltleal 0$ huUvflis68 af.t......
",:_.-: f,uú'ermi_A4H. O Sam". 111..
lIc••J Ido Dote<l'l.'l:" ilua&ala �,,�
I. fia Aabll!.la,tért., 'I." attllalA.. iP'*'"
1I!Ieallllente 0111' dO$,t.. lI.n�!EM �.

�_ •• a•• UM••n a. lIu �
· . . . . . . . . . . .. . -\ ..

Ordenado de
CR$ 2.500,000 mensaes'

Pessôas capazes podem obter ee

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades:
Itajaí - Joinville - Porto União

- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens -

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

.ivel acompanhando fotografia, para
Cx. Postal n", 5 - Florianópolis.
............................ lo •

�u" VOLUNTAAIOS DA PÁTRIA N.' ea . t.- ANOAR
c ... !� ... POsrAl,�' rfiLEFOIIEt6'O· lU.EGf(,\MA$, .Ii'IõIOlECTOW".

Agencia Geral para S.:CBtarjna
Ru � Fe lipe Schrn.dt. 22--Sob.
C. Postal, 69 TeJ. «Protetora»

FLOR/ANOPOL1S
· . . . . . . . . . .. . .

. Jacy Arias e Senhora

participC1R1 ao••eu. parente.
e amigo. o no.cimento d.

.eu filho·

CARLOS JOSÉ
Fpolill .. 17 de' Março d. 948

• •••••• ·1_ ••••-. • •• •••• • • •• • 'I .

ROBINSON
PASTA DENTAL

-

o Sabã.

IivrR EM ESPECIAl! DE"
elA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA /1 rOUPA 'BRANQUISSIMA

.S�\?'Ã����CtAf
Esp ECIAUDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empregue, bem seu capitali
Auferindo os lucros que poderá lhe prooorcionar uma das maiores irucratívas Catarnenses

Adquira ações da « C í T A La»
Tronspor tes Aéreos S. A'

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: la 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje rn.esmo o Agente da "CITALu em sua cidade e ele lhe dará m&lho�e8 esclarecimentos.

Belciccrío Proqresso
.

de JUGEND & FILHO

Seu' processo de. naturahzaçãe
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao Esoritorio Jurídico e Administrutivo
Caixà Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério dn
Justiça o que necessar-ío for á sua concessão, bem como, de registro

I
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão. de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

- - ..__ -

'\

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

tFaça seu pedido por carta ou telegrama e "'i�ue
sômente Quando receber.

Têlas de Bronze Fosforese..

Telas' bronze. fosforosa (largura 91 cms).
malhas 6" _. 80 - 100 - 120 - 160 200.
Telas de seda . - 13uissas -- largura 102 cms.

todas malhas.
Latão e galvanisado: - pronta entrega.

MARIO SCHAEFER·- Caixa Post�l 5756

T alegrarnaa .. MARIELY • S. Paulo

I
I
----------------------------------------------------------

N, 113 Cr$ 80,00
Relogio Suis.o .i.tema Rcekopi .

modelo reei.tente para qualquer
\ serviço
I. 2 modelos límplas e o ql18 ilu-

1 mina à noite

Altu'ra 12 1/2 cm. Caixa de niguel
.

l'No.co. relógio••ao ácompaahado. dOI rellpectivo. certificado.
da garantia,

PEÇAM-NOS \CATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba" Praça Tiradente., 260·· Paraná

N. 6 Cr$ 200.00

.JDe.pertador fabricado na ltelia
Qualidade de primeira -- nal

cores cinzo verde, azul III

nique'lado.

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14.horas, as audições da

ZYH ,. fi Radiô Difusora de Laguna,
970 kilocioioe onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

De pessoas têm usado

com bom resultado o

5 t o E soc ..A\.!

POJUO AtEGRE

atIA VOfiitrNT�Rros OA PÁTRIA 1'1 •• 68 • t.O ANOAR

t;AIXA�IIIS - 'llQ.iFOlllE 61140 - TaEGRAMAS: .I'tIOTECTOR".

AgenCia 6eral palia 8t8. CatariQ8
Rua Felipe Scbmidt, 22--Snb.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" 7 FLORIANOPOLIS

Laudelino Campos.. -

OCaSlaONegocio de Acessórios em geral - Peças Genuínas
FORD - CHEVJ:WLET etc.

EXCLUSIVIDADE em MOLAS

AgenLe dos Automóveis Franceses

RENAULT -. JUVAQUATll.E
Preço' de Tabela, pronto à entrega

Rua 24 de· Maio - Telefone 31.

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

1 elevador WAYNE para ou tomoveis

2 talhas . para 3 toneladas
1 maquina de lavar
-Prateleiras, balcões etc ...

Tratai' na GARAGE D E L A M B E R T
E'SLreito - Florianópolis.

,.,--------:--_...;....�,/---

-.,..--'"

•

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido uríco se acuo

mule e
.

penetre em todo o

organismo.
A falta de cumprimento de sua
tarefa por parte dos rins é a
causa fundamental das dôres
reumaticas. lumbago e irregula
ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente f6r
ma cristais agudos, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao seu ;

estado normal, afim de poder I
ser filtrado o acido urico. � por ,

isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas da
organismo.
Acham-se â venda em todas as

farmacias,
PILULAS .

DE WITTi
Para os Rins e a Bexiga

EMV/DROS DE 40E 100 P/LULAS.
Q GRANDE É MAIS eCONOM/COI

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imeâiete

mente qualquer irra-Igularidade na entrega .

. d� s.eus iorneee,

Curia MetropolffãiIa
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 50
Congresso Eucaristico Nacional a
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na
cidade 'de Pôrto Alegre, Rio Grande.
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza Tíurísmo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrinaçãor
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "oni
bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto
Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan
ce, com viagem de auto, ónibus,
aviação, etc., na' certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico H.obold - Presi
dente da C. A.

PASTA DENTAL
ROBINSON

................................ • .. .o ..... ··4·" i.o ........ .o

. Parabens!
Muitas felicidades pelo nasclmen

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A DIRETORIA DO CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" TEM O PRAZER DE CUNVIDAR OS SENHORES ASSOCIADOS DO
'CLUBE DOZE DE AGôSTO E LIRA TENIS CLUBE, PARA A GR}_!iu.lOS� SüIRÉE A REALIZAR-SE HOJE

NOS ARTISTICAMENTE ORNADOS SAL õES DO LIRA T. CLUBE. PEr .. .Jri:A .• MúSICA. • • ROMANCE. • "ENTRE
•

o CÉU E o MAR". (RESj1�rlVA DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ A CR$ 30,00).
NOITES DE SÁBADO (10) E DOMINGO (II), NOS SALõES DO CLUBE 6 DE JANEIRO, (ESTREITO) GRANDIOSO FES3
TIVAL DE (ARIDADE, EM BENEFíCIO DA SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS. -* MESAS E INGRESSOS

COM A SRA. DORVALINA AINES E SR. CLITO DIAS.

Federação Calar,oe.nse de UesporlOS Torneio.Mumcípol de
Nota oficial n. 9/48 VoleIbol e Bcrsquetebcl ta 1�BL�:��0-_�;:e��!�s.pauIi�-

.

.. c

."

ã'JIiI"'"I1I
2° LUGAR _.:.. Federação Metro-

1° - Aprovar a ata da sessão de Maio para o Figueirense.
Dia /2-4-48

I
Dia 26-4-48 . politana de Natação - 52 pontos.anterior: . 6° - Torneio público que ro. devendo encerrar-se domingo.2 - EXPEDIENTE - Oficio da concedido o prazo até dia 13 do Voleíbol - Ubiratan x Lica. Voleibol - Lira x Figueirense

30 LUGAR F d
-

M'
.

Liga Atlética 'Norte Catarínénse, corrente para a entrega da suges- Juizes: Waldemíro Melo e Ed- Juizes: Nazareno Símas e Pon-
- e eracao meu-a

pedir oInfoTmações; Telegrama da tão do Regulamento Geral. ward Born da Silva. ciano Martins. i de Natação 12 pontos.
L. M. D., arquivar: Nota Oficial n. 7° - Tornar público que ficam

bl t Basouetebol _ Ubl·rata'n x Lira, I 4° LUGAR - Federação A. R. G_
5/48, - da L. J. D:, arquivar ; Ofi- abertas as inscrições para os cam- Basquetebol - Doze x U Ira an "'i L -

cio s/n do Paula Ramos E. C., de- peonatos, ' Juizes: Ponciano Martins e Os- Juizes: Wa1demiro Melo e João S. 6 pontos. ,

ferido; - Oficios ns. 16 e 17/48 da 8° - Tornar público que Ligas ní Barbato, Pedro Nunes.
L. J. D., arquivar e Deferido; Ofi-I ou Clubes que não estiverem de Dia U-4-,f8 Dia 28-4-48 I CAMPEONATO FEMININO
cio n. 1.045 da C. B. D.,

DefericlO;jPosse
do ALVARA DE FUNC.IONA·

V I 'b I L' F'· Ba t b I L· Club D
. 1° LUGAR - Federação Paulis-

Circular 948//108 da C. B. D. Arqui- l\E':.NTO expedida pelo Conselhc o er o ._ Ira x igueirense, s�ue e O � Ira x .' e : 0-
ta de Natação 34 pontos.

var; Oficio n. 14/48 do Clube Atlé- Hegional de Desportos, não pode- Juizes: Érico Straetz Júnior e ze, JUIzes: Ponciano Martms e Gu-
LUGAR F d

-

M ttíco ��c.r,eativo "Olímpico" DE:f�ri-1 rão disputar jogos de Carnpeona- Joüo Pedro Nunes. mercindo TolomiDtto. ! 2° -

_e eraçao- e ro-

do; OfICIO D. 30S da Força Policial, tos ou amistosos. .

Basquetebol _ Atlético x Bar-ri- Torneio de encerramento de vo-: politana de Natação 27 p_onto�. .Envíer ao Paula Ramos; Telegrama I 9° - Determinar a seguinte" ta-
ga-Verde. leibol. Juiz a designar. I

3° LUGAR_ - Federaçãe Minei-
do Elite F..C., Arquivar; Idem de bela de treinos:
Maf'ra, arquivar; Oficios IlS. 1, 2, Dia 13 _ 3& feira � Bocaiuva E Juizes: Gumercindo 'I'olomíottí Dia 30-4-48

' ra de Nataçao 15 pontos.

.3 e 5 da L. M. D. Efetuar o paga: C. e Nazareno Simas. Torneio de encerramento de bas- 4° LUGAR-- Federação A. RI G.
menta e Agra-decer. Dia 14 - 4a feira - Figueiren- Dia 16-4-4-8 quetebol. Juiz a' designar. IS. - 14 pontos.
3° - Tornar público que ficaram se F. C. TOTAL·

inscritos nos seguintes compeona- Dia 15 _ 5a feira _ Paula Ba- Voleibol - Barriga-Verde x. Delegados da. F. A. C.: ás segua- .

tos os seguintes clubes:

Imos
E� C. Atlético. da-feiras: Dr. Heitor FerrarI; 4&s'1° LUGAR - Federação Paulista

CAiMPEONATO DE P-ROFilSSIO- Dia 16 - ,6& feira - Avaí F. C. Basquetebol - Doze x F'ígueiren- feiras: José Gusmão de A:ndrade; de Natação 92 pontos.
,NAIS - Figueirense, Avai, Paula Dia 20 - 3& feira - Figueirense se. 68,s Ieiras : RUJbens Pint.o Vilar. 2° LUGAR - Federação )Metro-
Ramos e' Bocaiuva. F. C. . .

I·' d N t
-

79 tCAiMPEONATO DE ASPIRANTES Dia 21 _ 4a feira � Paula Ra- Dia -19-4-48 Oronometrâsta : Capitão Mauri- po uana . e a açao pon os.

_ Figueirense, Avaí, Paula Ramos mos E. C. Voleibol - Figueirense x Atlé- cio ISpalding, Érico Straetz Júnior, .3° LUGAR - Federação Míneíra
e Bocaiuva. Dia :22 - 5& feira - Avaí F. C. tíco. Aldo Nunes:Aroldo Pessi e dr. Hei- de Natação 27 pontos.

CAIi\l,PEÜlNATO iDE AMADORES I Dia 23 - 6& feira - Bocaiuva Juizes: Érico Straltz Júnior e tal' Ferrari. 4° LUGAR - Federação A. R. G_
- Figueirense, Avaí, Paula Ramos,

I
E. C . Aldo Nunes. L I Q d d L' TenI·s S 20 pontosBocaíuva ,e Olimpico. Dia 27 _ 3a, feira _ Paula Ra- - - oca: ' ua ra o Ira .

- ',.

CAlMPEONA'l'\O DE INFANTO- mos E. C., Basquetebol - Ubiratan x Atlé- Clube. O Certame prosseguirá hoje de-
JUVENIL - Figueirense, Avaí, I Dia 28 - 4& [eira - Avaí F. C. tíco. Horário: 19,30 horas. vendo encerrar-se domingo.
Paula Ramos, Bocaíuva 'E: Ofimpico: Dia 29 - 5a feira - F'igueir'en- Juizes: Ponciano Martins e Wal-

4° - Tornar público que füi de- se F. C. d
.

M I
terminado as datas de 8 de' Maio: Dia 30 _ 6a feira - Bocaíuva E. errnro e o.

para a realização do Torneio lni-' C.
.

- Dia 21-4-48
cio de Amadores e 9 do. mesmo mês Florianópolis, 7 de Ahrrl de 1948 Voleibol - Ba-rriga Verde x Uhi-
o de Profissionais. , VISTO: Alvaro do Cabo, Presi- ratan,

5° - Conceder as datas de 25 dente.
do corrente para o Avaí F. 'C. e 2 Flávio Ferrari, Secretário.

A competição náutica- de
,

.

será filmada
'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Juizes: Edward Born da Silva e

Waldemiro Melo.

CAMPENOTA BRASILEIRO nm

NATAÇÃO
RIO, 9 (V. A.) :-- Prossegue ani

macIo o Campeonato Brasileiro de

Natação, Saltos e Palo Aquátir-o,
que se realirará na piscina do Gua

nabara, sob o alto patrocinio da C_
B. D.

Oní em foi iniciado o certame,
com várias provas, estando assírna

contagem de. pontos:

CAMPEONATO MASCULINO:

amanhã

Basquetebol - Lira x Barriga
Verde.
Juizes: Na.zareno Simas e Gu

mercindo �olomistti.
Dia 23-4-48

Voleibol - Ubiratan x Figuei
rense.

Juizes: Waldemiro Melo e Pon
ciano Mart;ins.
Bas'quetebol - Doze x Atlético.
Juizes: Naza'I'eno Simas e Gu

mercindo TDlomiotti..

Conforme está sendo amplarnen- portes aguáticos.
te divulgado, realizar-se-á amanhã, Quatro provas estarão em dis-

na baía sul, grandiosa e sensucio- puta, a saber: "Lightningo ", "Shar
nal competição náutica em horne- pies", ioles, balieiras e .canoas. as

nagem ao SI·. Antônio Pereira de quais serão dedicadas respectiva- ,

Brito, digno inspetor da Alfânde- mente áo Clube 12 de Agôsto, Lira.
ga de Florianópolis. • 'I'enis Clube, Clube 15, de Outubro;
A competição que é promovida Democrata Clube e Relojoaria Müt-

por um grupo de destacados (:'1('- ler.
,

mentos do;: nossos meios nállt.iC051 Segundo apuram'os, um cinegra
está desperLanto grande interêssé fista local colherá os aspéctos maiS'

por parte dos aficionados dos es- interessantes da competição.

Pugíhstas uruguaios nos jogos
de São Paulo I·

Rio, 9 (V. A.) - A convite de rão para essa capital, a 22 e 23 do

Silvio de Magalhães Padilhah, dire-I corrente, uma delegação de pugi
tor do Departamento de Esportes listas .l�ruguaio� q?e �o'l1larão par

do Estado de São Paulo, embarca- te nos Jogos pré-olímpícos.

do ,União F. C.Festival
Promovido, pela União F. S. , de 6° jog'o - ÁS 15,115 - Barriga

Barreiros realizar-se·á amanhã, I Verde ex Mangueira - Taça "01'-

naquela iocalidade, �m grandio�o lando Scarpelli".
.

festival futebolí'E'tico, assim orga- 7° jogo - Ás 16,3z hOl'as -;- Flo-

nizado: restaI x Brasil - Taça "Jorge José

10 jogo - ÁS 7,45 horas ._ Salum".

União x Transcontinental (juve- 8° jogo - Ái: 16,45 boras - Can

nis) - Taça "Oliveira do 5° Dis- tista x Esperança - Taça "Dr.

trito Naval; Aderbal Ramos da Silva".

2° jogo - Á:S' 10,40 hora.> -

Cruz e Sousa.x Cruzeiros :__ Tap
"Lealdino Vieira".

3° jogo - Ás 12,45 horas - Es

trela do Oriente x Oriente - Taça
"Sempre Uunido's".

, 4° jogo - ÁS 13,45 horas - In
ternacional x Florianópolis - Ta-

IOa VirC80SCflCão ,InCendiada a

d� 1!ec�r�!!!i�oe!t�cruta_I«'!!�':'���: depÓSito de

mento por no'E'SO intermédio eon- materiais da fá�Tica de fósfo.ros
.

"
_ ' '.. "'Fiat-Iux" em Sao Gonçalo,IEstado

vIda o cldadao V-t1ler;ií1lW -AltHw do Rio, irrompeu nas últimas .ho·ras

I
Ramos, filho de Altino Francisco de ontem violento in.cêndio causa

Ramos e Floripa Lima Ramos, na- do presuml\Telmente por um .�ul't�
tural dêste município e perLen- circuito. Os. ,bombeiros de NlteróI

.

' foram mobülzados para dar com
cenJe a classe de 1916, - a compa- bale às chamas, sendo DS prejuizos

RIO, 9 (V. A. - Regressaram ho- recer alí, com a passiveI urgenci�. avaliados em mais de três milhões
je a esta Capital os jogadores do afim-de tratar de assunto de seu' de cruzeiros. Foi aberto i,?quérito
América, que tão brilhante figura interêsse. pam apurar a,s causas do fogo.
fizeram na Colombia ·e no Equador,

••.••.••....•..•.. ...•••..•.•••.•
. .....................•..•..••••

onde colheram oito belíssimos tri- 1 O 2 2

.

REGRI<.;SSOU O AMÉRICA

ça "Tininho". unfos consecutivos, manLendo-.'l' �elefone a esse número e a bi.
5° jogo - ÁS 14,45 horas - No- iu';:ictos. Os craques americanos cicIeta da Tinturaria Cruzeiro ràDi.

vo Horizonte x Ponta do Leal;- foram recebidos com grandes 'ho- damente irá buscar seu terno.
Taça "Celso Ramos". menag·ens. R. 'l'iradentes, 44.

FUMO E SAÚDE
O uso ·constante do fumo produ�

intoxicação ou envenenamento;
cr'ônico, que se manif.esta por iu.f

tabiÚd.ade, nervosismo, falta
.

de.

apetite, palpitações, puJ.::o irregu
lar, falsa angirra de peito Ú'anst.or
nos da visão, além de outros.
Lim'e-se de numerosas perturba
ções, abandonando o hábito :le

fumar, ou, pelo menos, resl1';n
gindo-o ao mínimo. - SNES.

.
Em 8-4-48

O TESOURÓ
Da instrução está ao alcanos

le todos. Dá esse tesouro ao teu
.l.migo analfabeto, levando-o a um
mrso de alfabetização no,· Grupo
Esc(}lar São José, na .fj;scola lndus-·
Lrial de Florianópolis ou na Cate..
,iraI Metropolitana.

{

DIA 11 DO CORRENTE, NA SÉDE DA INSPETORIA DE EDUCACAO FlSICA, À A V E N I D A r.IAVRO RAMOS� A A. A.
BARRIGA VERDE REALIZARÁ UM GRANDIOSO FESTIVAL ESPORTIVO ,E RECREATIVO EM SEU BENEFiCIO. JOGOS
DE VOLEIBOL E BASQUETEBOL, DAN SAS, CONCURSOS DE. TIRO AO AtVO, TORNEIOS DE ESGRIMA, CHURRASCA
DAS, JOGOS INFANTIS, RIFAS E LEILÔESj ETC.. COMPLETO SERVIÇO DE BAR, SERVID� POR GRACIOSAS· SENHO ..

RINHAS. EXCELENTE JAZZ�BAND ABRILHANTARÁ A FESTA.
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() BSTArO- Sábado 10 de Abril cte '.48 7

,

Oldastro Social do �'O Esta·do,) ••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

��==��?��=� i Credito Mutuo Predial i
-... ......,..,...._... 0-'&

. �
� _ ., �ft,. �"'u ••• _ •• ,........ • �.� ':qJ1I

......................................._............ !. A 'tradição de seriedade em Clube de Sorteios. de marcaclorias agora com ••,. novos planos adaptados á legislação em' vigor
..... (jd _., "'1'. :�:rqo Oi! OarflO � D.-str.-bue 20 %

em premi-os 'e.." ., Pti (mi.) _ '" • OI" • " " e- fi 'II & III ,... fi � •

• ••

��.:�:/������:���:��������������:������������������:::::�:::�::� � Átualmente I de Cr$ 5.000.00, 5 de Cr$ 650,00 e :
A8l"ad�oe. tamb6m•• pu.t:IIou ...�tlei.u ..�-- • 5 de "r$ 250 00 .•

l!iot!diI8Qt04l • 0011'." ...PIlft1t_.011 .. pe!lllOU .BJ.ieu.. U .

, •
� .
'. o valor dos prernros aumenta de acordo com -.
e o crescimento da' arrecadação

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

Curso de Guarda-LIvros em sua casa
Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -- S. P�ulc,

pedindo informações
Seja também nosso agente. Estude oas horas vagas

e gaohe dinheiro.

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA --T DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cíalrnente dó coração
Doenças da trrorde e demais glândulas-

.

internas
NE;UROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAF1A - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ã.

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
Re6idência: Avenida 'I'rompowskí, 62.

Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clínica
Consultório: Felipe Schnãdt, 8

Da. 10 ás 12 horasv ve de< , 4 á. 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

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

22. - Telefone: 1.620

Dr..Mário Wendhausen
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, Z9
Telef. M. 769

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

Telef. 81Z

Dr. Lins Neves.
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrads - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- Edífsicio r. A. P. da Estiva),

J'�l�fQ!l�:M••834

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

'NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina . da Universidade de São Paulo,
onde [oi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

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

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

ce le, varizes e hernas.
Con-sultas: Das 3 ás 5 boras, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1..598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

------- --------

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

.

do Brasil)
Médico por concurso ela Assistên
cia a Psícopatas do Distrito

Federal
Ex·interno de Hospital Psíquíá
trico e Mantcôrnío Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - E>OENÇAS

NERVOSAS
C0nsultõrio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência.":'" 1.305.

Dr-:-M-:S-:-Ca-�alcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua. Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

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

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

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

���----.-----------------

TINTURARIA CRUZEIRO
'Tiradent.es 1:.\

I

LAVA e TINGE ROUP�S
Reforma chcpeos .

Profissional compe.tente - Serviço rapido e garantido.

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.

Irdortneçõee nesta redação.

FARMACI.A ESPERANÇA
do l'.rDl&�.tleo lULO LA.US
Hoje e aJllallbi ..ri • na ,referWa

V...... aacl.aat•• eatr&llf:eiru - Hoae.,átlu - Perta·
..riu - �•••• "�Il•.

&ara..... uata .....nlada ae reee1túrh ........

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

me,tro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

500,00 O

Reinisch S/A - Rua João Pintó, 44
Ter�grama 'REI' ase ri

o "Colégio Barrígn-Yerde" Se ricos quereis ficar
está construido o seu majesto- De modo faeil elegal
so prédio e necessita de SUB Fazei hoje uma inscrição
valiosa colaboração, No Credito Mutuo Predial I

LEIAM A REf.lSTA
O VALE DO ITAJAI

'a mais moderna creação em
. refrigerante é o

,

\

KNOT

Em garrafas grandes
(xperimente-o. [' �elicioso

I
I

� I a.__ --..---- _ ----------..I..----------------..-

f'abr1cant6 e distribuidores dos afamado. con
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Pos.ue um gran
d. sortimento de. oasemiralt. l'lscado., brins
bon. • bal'ato.. algodõe••Jmol'in. • a'l'iam.nto�
palra aUaiat•• j que recebe di'r.tam.nte da.

8nr.. COlnl3roI4la1:lI'. do lnt.riOI' no G.n�ido d. Ih. ,fa•• r.m 'Imo

FloriGnbpoU.. __ FILIAIS.m Bluroenau e Laj •••
tdbl'icàll1; A Casa ·A CAPITAL- .Gham�.a atllng(lo do.

visita ant•• d••f.tuorem .ua•. compr.1l1! MATRIZ .m

li
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Hoje, no \

passado
A data ,ele hoje recorda-nos qne :
- em 15,85, as câmaras de San

Los c ;-;ão Vicente fizeram uma re

preseutação sôhre a necessidade
de ser feil a a gueha aos índios
Tupiniquins e Carijós, porqu e

precizavam de escravos;
- em 1817, no Recife, teve ini

cio o bloqueio levado a efeito pe
la esquadra legalista, sob o coman

do do 'Capitão de Fragata Perez Ba
tista (português) conlra os revolu
cionários republicanos;

- em 1828, durante a campanha
da Cisplalina, a escuna "Constan
ça", sob o comando de Senna Pe
rei,ra, apris.iona a eSCtllla al'genlillfl
"lJnion";

.

- em 1,865, pal'tin de São Paulo,
com destino à Mato Grosso, a tro
pa que defenderia esta Província
atacada pelo,s paeaguaios de Bar
�'ios e Hrsquin, e que fez' parte da
,Jornada conhecida como "a retirada
da Laguna";

- .en} 1865, o Cl1efe da Esquadra
BrasIlen'a, Almirante Tamandaré.
nolifícol1 o blo,queio dos ,postos do
Paragllai;

,

- em 1866, deu-s'e combate no
banco ele nap�'ú (ou Porutné
l�ha da Hedençao), morrendo glo
rIOsamente o General' Je>ão Carlos
Vilagran Cabrita, já ferido no com
bate no dia 6. E' êle PaLrono da En
g�nharia do Exército e havia nas
cIdo em 30 de Dez,embro de 1820'

comunismo e na pres'são às aLivi- - em 1887, no Hio de Janeir�
dades vermelhaó: tendentes a esta- faJeceu 'Ü Barão de Taunay (Felix
beIecer um clima de insegúran('::I

Emílio Tannay) nasei-do em Mont

no paIs <\_ propo's·to 113 b
morency, ,França, a 10 de Março de

."
' 1

'

m ram ,que 1795;

entr: os ,de.tidos por atividades

co-/ -.
em 186.9, Caxias (L\.1Íz Alves

mumstas está até um ÍTmão do d.e LIma e SIlva), por Carta Impe-
Brigadeiro Eduardo Gomes. .

rIal, r'ecebeu o títt�lo .de Duque.
Anrlrr ,NIlo Tadasco.

FlorlanóDolI" 10 de abril de 1948

Morte ao inseto da malária

emprêgo do helicóptero'
Iniciadas as experiências nas matas rnaleringenas de San

ta Catarina. - Dentro de dois meses os resultados.

Transferidas por duas vezes, em

virtude do máu tempo reinante no

sul do país, finalmehte foram ini

ciadas no Estado de Santa Catarina

fim de observarem a penetração
do pó na floresta contaminada.

Quando já haviam sido aplicados
5 quilos por hectare, os trabalhos
foram suspensos, em virtude de ter

recomeçado a chuva.

xxx

DENTRO DE DOIS MESES OS
RESULTADOS

Joro. Jairo Caladn
Tem guardado o leito, nestes

últimos dias, o nosso distinto con

frade Jairo Callado, direlor d' A

GAZETA e vereador pessedísta. Vi.
sitando o prezado colega, cujo es

tado, felizmente não inspira cui

dados, almejamos-lhe pronto re

gresso às lides jornalísticas.

DENTRO EM BREVE REUNIR-SE-ÃO NO RIO TODOS OS GOVERNADORES, REPRESENTANTES DAS COMISSõES

PREÇOS E DAS ENTIDADES SUPERIORES no COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA, AFIM-DE TRATAREM DO CUSTO

l VIDA E DOS PROBLEMAS no ABASTE CIMENTO DA POPULAçÃO.

Prof. Lourival A glol'ia tardia do Acusaram a União
Câmara poeta ,negro Soviética
Em serviço de .Inspeção dos ór- Estigmatizado pela côr, sofredor Berlim, 9 (U. P.) - A Grã-Bre..

gãos regionais da Estatística, en- e pobre, sem ninguem que lhe am- banha e, o:� E�ta:��s. Unidos acusa,

"contra-se nesta capital, desde on- parasse a miseria nem a doença
rarn a União Sovletrc� de procurar'

.

' , estrangular o eomércio entre Ber-"
tem, o nosso ilustre coestaduano sr. 11:1ll a incerteza, Cruz e So.usa - lim e o resto da Alemanha. As po-

prof. Lourival Câmara, ora residen- nao obstante os clarões de seu

ta-j
tôncias ,�cidentais americanas vão

te na Capital da República, onde lento e de sua íntelízencia corus- usar avioes de caça para manter

exerce, no Instituto Brasileiro de cantes - não teve lá urna vida que
abertos o� seus con'e?o,:'es aére9!;'

. para o OCIdente. Os últimos vestí.,
Geografia e Estatística, o alto cargo merecesse bem o nome de VIda. Se -

gios do govêrno das quatr-o pai ên-
COm de Chefe do Serviço de Divulgação vivia, era para morrer mais depres- cias ameaçam ruir perigosamente

e Publicidade. sa, pois que tudo nele era escassez enquanto ° Ocidente e o Oriente-

O prof. Lourival Câmara que é de meios para poder viver. Incom- lroc,am �s, ma is ásperas palavras
,

I . .,
desde o lI1lCIO do governo de ocupa-

um dos valores novos que honram preendido, corrido as vezes, vexa- ção.
a sua terra fóra das fronteiras do do sempre, conseguiu ele a muito ---------------

Estado, permanecerá entre nós al- custo transpor o muito do indife- GOVERNO UU t�STAHU
guns dias, durante os quais os seus rentis;l1o publico, das rodas Iitera

amigos terão ensejo de testemu- rias, das igrejinhas da época, e fa

nhar-lhe as sólidas amizades que zer-se notar por uma reduzida por

aqni Id,eixou. ção de admiradores que, pobres co

.-_"_-,w."_'.r••-.-.--.............-.-.'---...--....... .,.. n10' ele n:esmo, viviam mais de so-

Dep. Allredo Campos nho do que mesmo (le materíu.
Chefiando o movimento simbolista

Acha-se entre nós, o sr. deputado
Alfr-edo Campos, procer pessedista

Que repontou no Brasil vindo ele

em Blumenau e 20 Secretár-io d:1 França, onde Mallarrné, Himbaud

Assembléia Legislativa do Estado. Samain, Verlaine tanto esplende-
ram, durou pouco, contudo, a sua

efemera e transitaria celebridade,
pois que a tuberculose ja o havia

minado de parceria com a fome, e

em pouco partia ele para aquelas
sidereas azuladas regiões nas quais
seus versos tanto falam.
Só o tempo - o justo reparador

- pôde dar a Cruz e Souza o valor

que ele tinha. A pouco e pouco seu

nome foi aumentando na admira

ção da Posteridade até ficar sendo

as experiências que o Serviço Na
cional de Malária vinha anuncían-

do, isto é, o' emprego de um helí

eóptero para disseminar o D. D.
êste último. Tais ensaios. como foi
nadas fócos de transmissão de im- A mata próxima a ser trabalhada

paludismo. A destruição das "bro- será a de Malucha, também Iocali

mêlias" vinha sendo feita não só zada em Brusque. Com cêrca de

pela retirada manual das mesmas, 700.000 metros quadrados, será' em-
como pelo desmatamento c

SUbSl'-lpregado
o Gammexene. '

quente reflorestamento com árvo- Os resultados dessa experimen

res qne não servissem de criado ll- tação serão positivados dentro de

ros naturais ao mosquito transmis- dois meses, mais ou menos.'
SOl'. A última dessas medidas, em- O sr. Mário Pinotti declarou-nos
bora a�resentasse as vantagens de que, se obtiverem êxito as atuais
uma solnção definitiva do proble- experiências, o serviço por êle di

ma, tornava-se, evidentemente, mui- rigido comprará, então, vários apa

to dispendiosa. O S. N. M. resol- relhos, para que seja intensificado

veu, então, realizar ensaios dos o combate em todos os lugares do

métodos de pulverização e nehu- pais, onde existam fócos do malé-

Iizaçâo, aplicando-se o primeiro fico transmissor.

sob forma de mistura sêca ou de (Do "O Jornal", de 6 do cor-

suspensão aquosa, e o segundo sob
êste úlmo. Tais ensaios, como foi

amplamente divulgado, são os pri
meiros a serem realizados na Amé
rica.

Dep. João R. Ramo,s
Está nesta Capital, procedente de

Lajes, o sr. dr. João Ribas Ramos,
deputado pessedista, que vem to-

I �lar parte nos trabalhos legislati-
vos, '1"-, ' ,

Dr. À. San'aella
REASSUMIU A CLÍNIC�

rente).

Gustavo Neves·
xxx

o HELICóPTERO EM AÇÃO Gustavo Neves, um dos diretores

.Sexta-f'eir-a passada, na cidade de dêste jornal e, à margem de qual

Brusque, sob forte curiosidade da quer embargo, uma das mais altas

pépulaçâo local, as experiências ti- expressões mentais da atual gera

veram inicio, com a presença do ção catarinense, vê transcor-rer 110-

sr. Mário Pinotti, diretor do Ser- je a data de seu aniversár-io na

viço Nacional de Malária, vindo es- talfcio.

pecialmente do Rio para tal fim, Diretor da Secr,ptaria ele Justiça.
o sr. William Khun, diretor da Educação e Saúde, Gustavo Neves

Fundação Rockefeler no Brasil, tem 'exercido, como atualmente
cientistas e jornalistas. exercê, na ausência do títular, as

Precedido pelo levantamento to- elevadas funções die Seeretar io

pográfico das áreas a serem trata- d'EsLado.

das, determinou-se, também, a den- Jornali'õta por vocação, ainda
sielade das "bromélias": à indice e muito moço começou a frequentar
a densidade lavárias calculadas sô- as redaçõ-es de nossos jornais. ne

bre aqu�l.as; o í�d��� �. a densida- i las esc.alando dos mais modestos
de anofehca dOlTIlCIhana. Sendo o' aos mais altos postos. Desele há
objetivo do.método a destruição dias regressou a êste diário, onde,
dos criadouros aéreos e terrestres mais uma vez, sua pena f.ecund1
das Kerteszias - o sucesso da ex- e brilhantíssima honra e valoriza
perimentação reside na garantia nossas colunas. ;' .

da penetração do D. D. T., ou de Ao querido companheiro, com o�
Gammexene espalhado sôbre as mais ,efusivos abraços, as nossas

matas, devendo, realmente, atingir sinceras felicitações.-
o. solo.

, Com tôdas as providências toma

das, o aparelho, adaptado espe
cialmente para êsse fim, sobrevôa.
a chamada "Mata da Tôrre", pri
meira das cinco matas a serem ex

perimentadas. Durante várias ho

ras, o helicóptero esteve em ativi-

dade, percorrendo cêrca de .

1.000.000 de metros quadrados e

despejando um inseticida que con

tinha 10% de D. D. T. Ao lado do

piloto, um médico sanitarista di�
tribuia as quantidades e vários ou

tros ficaram localizados nos pon
tos previamente demarcados, a

Até um irmão
do Brigadeiro

.
RIO, 9 (A. N.) - Os jouai,

comentam o rigor e a imparciali
dade do govêrno no combate ao

•

tOIT�A CISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'rOt'II'CO'CAI'ILÁ�
�oit E�CEL�l'<IC1A-

I

DE'
DA

A_ solenidade, que foi pr-esidida
pelo SI'. Aroldo Caldeira, digne
Inspetor. Regional do Instituto'
Brasileiro de Geografia e Estatís-,

o sr, Governador do Estado recebeu-r
os seguintes telegramas:
J'oaçaba, 5 - A Associação Comercial

agradece a v, excía. o convite que trans.
míttu ao gerente-geral da Carteira Agrí
cola e Industrial do Banco do Brasil
para visitar 'esta região e tem o prazer'
de convidá-lo para a reunião que se

rá realizada nesta cidade, no dia 6 do
corrente, das classes produtoras com a

presença do distinto vlsítante. Cordiais
saudações. Albino Sganzerla, presidente.
Brusque, 8 - Em nome do município'

e no meu queira v. exa. aceitar sinceras
congratulações e agr-adectmentos pelo
decreto n. 212, da criação das escolas
'reunidas Guabiruba Norte, Águas Claras"
Ribeirão' do Ouro e Estrada Itajaí. Sau-
1açôes. Paulo Bianchini, prefe�';o

INAUGUHADA MAIS UMA AGEN--

CTA-MODELO DE ESTATÍSTIC�

Com grande hrilhantismo foi

inaugurada, ontem, às 10 horas, a:

Agência Municipal de Estatística'

de Videira,

o que hoje é: um padrão do orgu-
lho nacional. tica, compareceram ahtas autori-,

Edições e mais edições de Sf'US
dades municipais, estaduais 'e f'e

livros foram publicadas e a. sua
derais, constituindo um dos acon

gloria, dantes tão esquiva, esquiva tecimentos de. maior sigriíficação'.
a ponto de não ser conhecida do na vida daquele novel e próspero..

município .

Após a solenidade, a Prefeitura

Municipal ofereceu farta ohurras

cada à numerosa e selecta assi;:-·

tência.

poeta; apareceuu retumbante, bela,
nas suas côres cheias de vida e de

sol.
Nota sem duvida simpatíca e que

merece ser registrada é a do gesto
benemerito que teve o ilustre Sr.

Nereu Ramos, quando Governador

de Santa Catarina, mandando cons

truir custoso e condigno mausoleu

em honra de seu grande conterra

neo - Cruz e Souza nasceu em

Florianópolis, quando Florianópo
lis era chamada Desterro - que
se acha inumado no cemiterio de

São Francisco Xavier. A' sepultura,
dantes quase abandonada, também

tinha chegado a tardia luz da glo
ria que consola, a gloria do bron

ze imortal. Levou-a até lá a magn.a

nimidade do espirita do Sr. Nereu

Ramos, que, alem de intelectual de

valor, é, indubitavelmente, um ho

mem de coração.

Refugiou-se
Embaixada
Buenos Aires, 9 (U. P.) - Â Se

nhora Milton Bracker, espósa do

correspondente do "Times" de No
va York, na Argentina, refugiou-se
na Embaixada dos Estados Unidos,
depois de dois policiais chegarem,
ao escritório do "Times" para pren
dê-la. A Senhora Bracker é, tam->

ibém, correspondente do "Times" e

escreve sob pseudónimo de Virgí-
nia Lee Warr.en, foi informada rlr.

que a policia a acusa como envolvi- .

da na gre\'e dos bancários .•

na

(Do "Jornal dO' Brasil", de 7 elo"

corrente) . (

FRECHANDO •••

Em sua primeira página, ontem, o Diário alude ao 135:-

quecimenlo do sr. Nerêu Hamos. Já na última pergunta" Quem
foi que sendo Intervenlor inlerveio na questão da luz ... '[

O sr. Nerêu Ramos não foi.

Esquecidos anelam os' 'escribas -diá:rj,stas .. Quando o COl1-'

trato da luz foi rescindido o sr. N�rêu nãOJ e.ra' discriCiol1,ário,.
Era governador constitucional e () seu, ato teve o caminho,

le·g'al. ,Se interveio naquele _

con�rat(),� que.;. Jurista: �,.,sabja po

der rescindí-lo pelos meios normais.. E.. S8' 'e.vitou entrar no'

outro famigerado contrato - 'o da 'Flüefôhioa, - ,é que tam-'

bém, estudando-o, conhec.eu das enonmes; ga-rantias' que o·

Estado, em troca de 35 apa,relhos, dera;.à. concessionária, dis-

pensando-a de todos ',(Js imposLos por 35. anos ... 'A rescisão'

desse contrato, a qualquer ,tempo, é alo' dií'icil e mais caro,'

que um elefante branco. Os direitos da: eia: 6stã-o' c.8'I'cados'

do primeiro' ao quinto, invertidos. E: isso' de permissão de'

aumento, é conversa fiada atnibuí-Ia ao sr. Nerêu. Leiam o

contrato e verão a .fonte automática. de' .aumento.

Pelo que já diss'emos: pelo !Que estwmos dizendo e pelo'

que ainda dissermos, o povo conhecerâ:, até a última, as !bele

zas dêsse contrato, ,que o sr. Adolfo Kc,'Hlder mandou assinar,.
em troca de um outro que lhe fõra apresentado pelos seus

auxiliares.

Enquanto isso o tempo vai passando. Faltam, ainda, 15-

anos para exgotar-se ° pr.azo contratual. Afinal quinze anos

passam! E' um curto espaço .. ; para se aguentar curtos

circuitos.

Dia:nte do expôsto negamos, 'Para, as respostas às per

guntas do Diário, a necessidade do conferionál'lO do padre.

Mas conto elo vigário conosco, nãol
GUlLHEHME TAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


