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IDe q��:::,éSlc�sa�� oqo
vernQd�t paulista

RIO, 10 (A. N.) - Seg'undo um matutino, o manifesto-denúncia das
oposições paulistas acusam o sr. Adernar de Barros dos seguintes fa
tos: - proteção ao extinto Partido Oornunista, cobraaça de percenta
gem sóbre os pagamentos efetuados pelo Tesm1'ro Estadual e Munici
pal da capital, manter franco o jôgo de hicho;: recebendo avultadas
contríbuíções, a:s quais não são recothídas ao Tesouro d.? Estado, ma

nutenção dum corpo de capangas, que mvade a Assembléia, ameaçando
os deputados, estabeleoendo o subôrno como arma política, íncentívan
do a luta em-relação ao Congresso !Rura.l, usar linguagem e modos índe
corosos como governante, perseguir a liberdade de imprensa, errar um

clima de Insegurança, solapando todas as garantias, etc.

No meio de uma tumultuosa
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Não sabe o que Nenhuma noticia sô-
O que disse o ernbaixa- O���rOe(��) BOAg�lt�méri_ �re a �elegação e o.s
dor Maull'cío Nabuco C3 Cabres i�11'ormou-nos estar, ma�- Jornalistas do Brasil

.. tendo o trafego para Bogotá, nuo
C r d'

sabendo porém o que está ocor- RIO, 10 (A. N.) - on muarn e-

RIO, 10 (A. N.) - Chegou ao Rio, procedente de Genova, o navio rendo na capital colombiana, on-
sencontradas as notícias sôbre 0'

"Josseline", trazendo a seu bordo noventa passageiros pum o Rio de tem palco de um motim revolucío movimento popular irrompido em

Janeiro e cêrca de quatrocentos cm trânsito para o Prata, Dentre os Bogotá. Até às dez horas de hoje,
.

hai d 1\
,.

N b
nário.

desembarcados nesta capital, figura o em arxa OI' Maurício a uco,
_�

nada havia de concreto sôbre a de-
que regressa do Vaticano para assumir a Embaixada rio Brasil em

O
.

J
.

D legação e OE jornalistas brasileiros
Washington. Falando ,à repor-tagem, disse que os direitistas serão vi- oaqulm oml'n '

lodosos nas eleiões italianas do próximo dia dezoito. Disse que os i ta- •
-

na Conferência Inter-americana.
iianos devem orgulhar-se pelo fato de há pouco mais de dois anos sai-

gnes de Oll·vel·r� o Itamarati conservou-se alerta,
rem guerra e já terem reconstruído todas as estradas de ferro e de U permanecendo o ministro em seu
rodagem da Itália. Afirmou 'que a política. panamerícana é a que COTl- Para Curitiba viajou ontem S. gabinete até altas horas da noite,vérn ao Brasil.

Exa. Revma. D. Joaquim Domin- .

bem viturde de notícias sô re o mo-

gues de Oliveira, eminente Arce- vimento. A Embaixada da Colômbia
bispo Metropolitano. Na Capital do nada sabia de posítivo.tpor- falta de
vizinho Estado, o insigne prelado comunicações para a capital co

assistirá, como convidado de hon- J.ombiana.
ra, ao Congresso Mariano do Pa

HIO, 10 (A. N.) - O general Eu
raná, O seu bota-fora, 'ontem, foi
muito concorrido, notando-sé .

a

presença de representantes ofi
ciais e eclesiásticos e de numero- a
sas pessoas. RIO, 10 (A. N.) - A Comissão de

Diplomacia, Leis e 'I'ratados da Cã-

.. .' ebulição de paixões, um ho

mem público sincero, patriota en

tre os que melhor o sejam, procu
ra imprimir sentido e ordem. às

fôrças em choque: o dr, Nerên

Ramos, Vice-Presidente da Repú
blica e Presidente do Partido tia

maioria dos Brasileir-os, se sobre

põe serenamente a todas as injun
ções humanas, situando-se para

além da esfer:a do interesse pes

soai, e infunde confiança aos seus

oorrehgionários, transpõe, obstá
culos e triuní'a, como chefe à altu
.ra dos seus homens. O Partido 80- cação feliz impeliu para uma alta

cial Democrático é, hoje, em verda- inf'luéncia histórica. Si apenas lhe

.fle, a mais poderosa e coesa orga- não assentissem nas idéias e opí
nização de caráter político que reu-

.
niões, estaria tudo na lógica do ar

ue li opinião válida. de um eleito- bítrio humano. Mas reduzir-lhe o

rado consciente, para a prática da porte, amesquinhar-lhe o mérito,
democracia. Não nasceu de even- recusar-lhe o que elernentarmen

tual e fortuita urgência de -agluti- te a verdade e a ju�tiça mandam

nação elementar, assim heteroge- reconhecer é manifestar excessiva

neamente formado, - mas sim da dose de má-fé, ou incurável despei
faculdade viva e pronunciada de to.

expressão de uma vontade popular, Quem dirá, de sã consciência, que
disposta a vencer nos seus ohjeti- o dr. Nerêu Ramos esqueceu o seu

'vos e em cada u�n dos postulados I passado de oposicionista. Na sua vi

àe seu programa. O P. S. D. é mais da pública, as más e as bõas horas

do que uma idéia em marcha - é não lhe viram duas f'aces, nem lhe

um esquema 'de realizações visando, amoleceram a liga moral do cará-

110 seu contendo idealístico, a con- ter. Oposicionista, ou sítuacio

cretizar aspirações gerais, pro- nist.a, simples cidadão ou const ituin

movendo, pela ação construtiva dos te da República, chefe de govêrno,
seus homens, o .bem-estar do povo vice-presidente da Nação, - o

e o progresso nacional. dr, Nerêu Ramos (: o mesmo e um

..

.Vale, pois, salientarmos, como

(J,ülrinense:,;, o parle moral, a va

roniJidade austera daquele homem

público, cujas mãos seguras e lim

pa's conduzem ao desUno glorioso,
,assinalado aos grandes p:lOvimentos
de opinião, o vitorioso P. S. D. E
dizemos que nos vale salientá-lo
..como Catarinenses, porque acredi
.tamos não haja em nossa terra

quem, de senso Iliberto de quais
quer incursões passionais, não se

tenha por lisonje'ado na considera

ção das alturas a que' se alçou o

coestaduano ilustre,' o nobr.e ami

go do 'seu povo e de sua gleba, nos
quadros de valôres positivos do
atual estádio histórico brasileiro.

Ohserve-lse, todavia, que, não
{jbstante a indeclinável condição de
nascidos nesta 'lerra

'

abençoada
por Deu·s e dignificada por muitos
dos seus filhos, alguns não enxer

gam, tal a espessura do fumo de
todas as paixões em erupção, o vul
to real do homem a quem uma v'o-

só homem, íntegralmcn!e vaiado à
carreira que os céus lhe abençoa
ram através da estIma e da solida
riedade concrela do povo.
E porque haveria êle d.e esque

cer o seu passado ele oposicion is
ta ? Êsse passado nào o envergo

nha, - antes lhe acenlua a intei

reza ela personalidade, enrijada
nas lulas tremendas contra tantos

despotismos. Recordar o seu passado
de oposição deve ser-lhe, pot'tanlo,
extraordinariamente hQnroso: é

que, naqueles tempos (que nilo vC{l
tarão para felictidad,e do Brasil)
fazer oposição não era nada diver
tido ... Estar ao lado do povo, rei

ção do Secretário, ,agora para

próxima segunda-feira.

Ainda o manifes
to-denúncia
rico Gaspar Dutra manteve confe

rência, ontem, com os ministros .da
Justiça ,e com o das Relações Ex

teriores, êsl.e último na qua lidade

de jurista, a respeito dos docurnen
tos recebidos dos políticos paulís
tas, Depois da entrevista com o

presidente Dutra, o sr. Raul Fer

nandes se dirigiu à residência do
SI" Levy Carneiro.

Sem noticias dos
correspondentes

A mesa da Câmara
'do D. Federal
HIO, 10 (A. N.) - A Câmara ,Vlu-

ni'Cipal continua no impasse em

virtude de o PSD e parte da ban
cada do PTB se '.oporem ao reconhe
cimento da mesa eleita.

Mais uma vez foi adiada a elE'i-

vindicando em seu .favor o respei
te á lei pelos govêl'nos, a morali

zação das normas administrativas,

Tratado com

Itália

�"'''.'''''''''' e .

I " I

I�O SE�_I

o avião bateu
DOS fios

a

capazes,

HIO, 10 (A. N.) - Notícia de úl- 'l' J t- MI'II'"tima hora, chegada às primeiras ti US Iça ar
horas da madrugada de hoje, infor- HIO, 10 (A. N.) - Os autos do

ma ter um avião não Identíf'ica-j processo instaurado contra os Ií

do batido nos fios telegráficos, na 'deres comunistas paulistas, devido

localidade mineira de "Roseiias" à assinatura, {to -nranífesto consi.Je-

RTO 10 (' N) O·
. iJ.tiprI'OmrUlIH]o assim as comurnca- raelo suhvcreívo, transitou por e�-

, ",
,,;\. 1. '-- S JOl:nta�S ca-,

cões. ta capital, Lendo as au Loridades dádocas comunícsram aOH cOl're�pon, " �

dentes na Conferência Tnterameri- Foram tomadas tôdas as provi- República, depois de detido exame

cana de Bogotá que estão sem nD, dências para a identificação do

I
do manifesto, decidido que o mes

'nhuma notícia· do seu pessoa I, a avião e socorro aos seus tripulan- mo deve ser entregue à Jusliça.

respeito do levante ontem ocorl'ido teso Militar, em São Paulo.

naquela capitaL

, mara aprovou e assinou parecer só

bre o tratado firmado com a Itália.
em fevereiro de 1946.,

.,

BANCARIOS
Organização Bancária PRECISA de profissionais

CONTABILISTAS E CORRESPONDEN-

TES, de preferência

21 anos de idade"

JU1:5E CONtD1!;

/

dono, o Mar\lC'hal GuHherme Xavier de 80usa, home,li de

bom coração, sem filhos que tornara a si o encargo de

criar e educar o pretinho que viria a ser no fut:uro um

dos g'randes poetas do seu tempo. Aprendeu assim as pri
meiras letras com sua mãe de criação, frequentou depois
os mel'hores c'olégios da Provincia e te.ve os melhores pro
fessores. Mas essa felicidade durou apenas até o dia em

que "descobriu" que era negro, que nascera escravo e que
o seu caminho sCl'ia o cios "deserlos vagos, sob o aguiJIhao
de tôdas as torturas, na sêde ar·ós de tQdos os afagos.

·Homem feito, negro de talento numa sociedade es

c'ravocrata, f'ez da poesia seu refúgio e sua arma. Nà mi�

prensa e na praça pública - o'nde pudesse er.guer sua voz

contra as injustiças do mundo - desferia o poeta o seu
, 1
golpe.

Foi nesse tempo que o presidente da Provincia de

Santa Catarina pro,curou nomeá-lo prom:Otor pú'ÍlIlCo em

Lagulla. Mas, como se admitiria que um negro pudesse

SOLTEIROS, com mais de

QUITES COM O SERVIÇO

o voto secreto, o dir·eito e as liber
dades pública':" era afrontar o po
derio tremendo de irasciveis deten
tores do poder, ..
Haverá quem esqueça um pas

sado, próximo ou remoto, por uma

necessidade incontornável de eva

dir-se a récordações mordentes.
Não o dr. Nerêu Ramos, homem pú
blico de uma consciência única,
que jamáis deixou de reafirmá-la
e confirmá-la, quer nos dias de sol, I'quer nos de sombras.

_------------------------------"

MILITAR. Cartas para Ervino Müller.

Rua do Rosário, Jl1, Rio de Janeiro,

Indicando referências e pre .... ensões.

I
,Há cinqüenta anos, exatamente na manhã do dia vin

te ele março de mil oitocentos e noventa e oito, o corpo
do poeta, envôlLo apenas num lençol, desembarcava dO
trem que o trouxera do interior de Minas. Viajara no va

gão d,cstinado a transpor,le de animais. Alguns amigos 1'0-,
ram espená-lo e, dominado pela revolta, um deles disse:

- Mande j'az�l' o enterro de primeira, por 'minha

,conta.

Era José do Patrocinio. 'l'ambém negro como' o poeta
morto.·,

Hoje, Lant{)s anos depois de ocorrido esse episódio,
lê�se no mausoléu do poeta:

J<� entre raios, pedradas e metralhas

Ficou gemendo, mas ficou SOl1hando I

.os versos eram seus e valiam como um auto-retrato.
\Para meLhou sentir a perspectiva dessa im'agem, recuemos
!lO tempo, a uma man;hã de nov,embro de 1860 - ano do
seu nascimento. Foi no DesLêrro, em Santa Catarina. Veio
ao mundo, fiLho de um escravo e de uma negra lilberta.
Mas êle próprio era tamibém escravo - era uma das crl�

anças "'que v,êm da negTa noite, dum leito de venenos e

treva, dentre os dantesc.os Clrculos do açoite ... " E, to

davia, não teve uma infância infeliz, como observa Andra
de Mnricy, no eshôço biográi1'ico que lhe fez. No éomêgo
pa Guerra do Paraguai o pai fôra aJ:forria·do pelo seu

ocupar lão importante p06ição? protestaram os poli ticos.
E o poela não foi nomeado.

Não seria a primeira vez que lhe batiam' com a porta
na cal'a. f:lofreria outras injustiças, era negro e teria a

vida mal'Oa:da por tôdas as dificuldades. :r<; verdade que,
no Rio, conseguira tra,bal'har em alguns jornais. Mas seria;

impossivel viver apenas dos pobres ordenados das reda

(,'15es. E fora dêsse meio alcançara :lipenas o lugar de pra
ticante e maIs tarde o de arquivista da Central do Brasil,
gal1hando duzentos e cinqüenta mil réis por mês.

Entre os pTóprios compan.heiros de letras nem sem

pre foi· compreendido. A maioria jámais l1le reconheceu

o valor. Críticas impiedosas se levantaram contra os seus,

livros.
E assim - ferido sempre e sempre

golada pelo tI'a;balho, vitima da sua cor,
so em dezemhro de 1,897., Em busca da

sonhando - es

ficou tuberculo

sailde perdIda"
procurou os ares de Minas, na Estação de ,sitio. Aí mor

reu no dia seguinte ao da sua ohegada. Há, precisamen-,
te, cinquenta anos.

Poucos jornais, esta semana, se re1'eriram ao fatO'.,

E, no entanto, foi êsse negro a principal Ugura do nosSO'

simlbolismo. Foi a figura oentral do moviment'Ü literário

que a partir d'e 1893 passou a condenar o parnasianismo
e o mórbido apego à Forma. Um dos dez maiores poetas
brasileiros- de todos os tempos.

Hecordai o seu nome: Cruz e Sousa.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DI-STRIBUIDORES PIRI o RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA

flGUERAS
RUA 7 DE

,PORTO ALEGRE

& HOMS, LIOI._
SETEMBRO, 1094

RIO GRANDE DO SUL

Cabelos Brancos'

Slnal de velhice
A I..oçõo Brilhante faz "01-

tal' a cai natural primitiva
(coatanha i leure, doirada ou

ne,ra) em POU80 tempo. Não
, tintura. Não manoha e néiiío
.uja. O aeu ueo 'limpo,
fuci! e agradável.
A Loção Brilhante extingue

aa ca.paa. ° prurido. a Nbo!'"'
rhéa e t'&da. a. afecçõe. pa
raBitáriel. do cabelo, a..im
como combate a calv'icie, re

"italizando 08 ram. capila
res. Foi aprovado peJo Depar
tamento Nacional d. Saúde
PúbIica�

��/,�

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrrgação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cr-emes

protetores para a pele se aperfei
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar e

refrescar a cutís,
Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sui cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.

-

A pele que não respira, resseca.

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.:
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
Ê um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S./A.

;Rervos�Debiri:
tados�Provocam
-a Neurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o St U o R
GANISMO, PORQUE o
C'ANSA-ÇC PHYSICO
E INTElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

LEIAM A REVISTA
fi VALE DO ITAJAJL

•

Com o motor uJeep"....;_ o novo caminhão "Jeep" dispõe da força e vigor do
famoso motor "Jeep" - para maior durabilidade e economia de oneração.

Tração em 2 ou " rodas - Conta com a tração em 2 rodas para mais

�endimento nas estradas - ecom a poderosa tração em 4 rodas pala
rebocar cargas pesadas, operar fora da estrada, atravessar larnacei
roe. areía, geada e subir ladeiras íngremes.

3/" a 1 Ton. de Carga Otil- o novo caminhão "Jeep" foi cons

truído para cargas médias, dispondo de carrosserias de todos os

estilos conhecidos. Seu peso bruto varia de 2.100 a 2.400 kgs.

Representantes da:

-,
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85.022

Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu-
larizam as funções 'digestivas, e Ia-

II Os primeiros symptomas da zem desapparecer as enfermidades
I
neurasthenia são geralmente a do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-

! ��::���E�r��JE::::;; L::...�������
destas manifestações previna-

; se contra as suas consequen- E' 'S I O ., L- -, da; �!�s�o�r�:S:e��:��:,t:;;:��� mpresa u es e
'

Iml, a
,positivo e immediato.· Não Linha de transporte coletivo entre
tomê drogas perigosas. Vígonal FLORIANóPÔLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

i tê o remedio indicado para Vice-Versa ..
· iqualquer caso de neurasthenia, SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58.. f.eiras às 6 horas da

V· manhã.
: ígonal revigora o organismo. SAlDAS DE XAPECó: Todas às 28.. feiras às 6 horas da manhã,
· .restituindo ao fraco as forças INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.
·

!perdidas e a energia da juven- Praça 15 de novembro, 24 - Flordanõpclía - Fone 1.431.

I
\tude ás .pessôas exhauridas,

'. �' -�. I Vulcanizadora LeonellifV.Q'onal � ATELIER MODELO· DE VULCANIZAÇÃO
r .

!FORTIFICA E DÁ SAÚDE MAQUlNARIO JlODERNO
iabCWd91loa..A.LVlt4.Io fUlTAS - S. Paulo

....

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

:
.._ _._._._ .." .."

!
:Re9isiros de Diplomas/

PRISAO DE VENTRE A V I sos
.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmoS"ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
do Projeto 521.B/47, deverão reauerer· a validação dos seus diplomas

PILULAS DO ABRADE MOSS no prazo de 90 dias.
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr

mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.
REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substititiçã()·

dos seus registros provisórios por definitivos.
PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 22L

do Consultor Jurfdíco, podem registrar os seus diplomas.
DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.

TRA'!'AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO,·
BUREAU UNIVERSITÁRIO .

Av. Alte. Barroso, 11, 10 andar - Caixa Postal 3.932 - Rio
Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Perfeição e garantia em: pneus, Camaras,
Gato�has, Cintas de Senhoras etc ...

MontagenS de PNEUS em 5 minutos Agencia Geral para 8t8. Catarina
Rua Francisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS I' 'Rua Felipe Schmidt, 22�Sob.

.

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

Sapatos,

Garage
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

Delambert

-

OOMPANG4lnA [j)
. :S ÇO�lRA'

fu ACÇIQENTES DO TRABALHO 4
S� e e SOÇ·IAt..�

POlitTO AL:EGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 • l,O ANDAR

CAIXA�AL. 583 • TEl.EFON'i' 6640 • TELEGRAMAS! .PROTECTORA·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o gracioso menino Jaime Baião.
x x x

rnonstrações de afeto e de carinho, VIAJAN!fES

"vê passar amanhã o seu aniversá- Dr. Jacques Pierre Brocá

rio natalício, a exma. sra. d. Hilda SEGUE na proxima segunda-
Ramos Hoeschl, virtuosa espôsa do feira pum a Capital da República.
'nosso distinto. conterrâneo Dr, o sr. Dr. Jacques Pierre Brocá, di
.Arno HoesehI, integro Juiz de Di- nãmico chefe da Agência do Servi

.reito da la vara. I ÇU de Economia RU1'al,�nêste Esta-

A distinta dama, que pela sua fi-] do. Sua S�nhoria vai ao Rio de Ja

=nura, conta na sociedade, com lar-' neiro tratar de assuntos.velevantes

.so círculo de amizades, amanhã, I ligados ao desenvolvimento 'dos
.

t" d I
, ..maIS uma vez, era ensejO e ver' i trabalhos que preside com aCPn-

,-evidencidos conceito e grande' es- tuado espíl'ito público. "O ESTA

'lima em que é tida. DO" J'ormula a S. S., votos de bQ3.s
A essas' demostrações nos asso- viag'em e feliz estada na Capital

"evidenciados o êlevado conceito e F,edera!.
i {Srande estima em que é tida.

xxx ••••••••�••�.
Os srs. Zenon, Bonassiz, dedica-

110SSE
�

,�o funcionário da Penitenciária do
'

·

Estado; Leovegildo Luz, oficial re-I
...... ";

formado da nossa Marinha de �C?TURN.A •

"
Muitas felicidades pelo nascimeb

AliVIa-se rapldam';:nI;e �
I.Guerra.

I
friccionando o peito, 4 garganta ti

to de seu filhinho f

x x x as costas do nenê com o suave Mas, não esqueça. que o melhol

As senhorinhas: VICII VAPORUI presente para o seu ''PIMPOLHO·
Irene Cristovão de Oliveira, Ma- n·: '" é urna caderneta do CRI!:Í>ITO

'-ria de Lourdes Ferrari e Ivone Bra- ••••••••••••• MUTUO PREDIAL.
.. sil da Silva, ornamentos' da nossa ---:-----------:----=---------------

mel;: ::::::�.� x C·O B iR A F I T E

Vida eocia,l
·Fazem anbs amanhã:

VERA LÚCrA

DeJ'lne amanhã, o aniver-sár-io

-natalício, da interessante menina

�v.era Lúcia, dileta f'ilhin ha do Dr.

Lauro Daura, abalizado racultatívo.
i' de sua exrna. esposa D. Neusa B.

Danra.
Vera Lúcia, que oferecerá às

,,Suas amiguinhas, farta mesa de fi

níssimos doces, ver-se-á, amanhã,
.:alvo das mais carinhosas fel i cita

J,/ões.

·F.AZEM ANOS HOJE:
Os srs. Erasto Macedo, alto íun

cionáiio do Consulado Americano;
D. Odette Natividade da Costa viú
va do sr, Coriguasf Austrícliano
da Costa e gen itora do Sgt. André
li no Natividade 'da Costa, nosso

apreciado colaborador ; D. Alice

Carpes Assiz vi rtuosa espósa do

se'. Afonso L. Assiz; D. Andreza

Gonçalves da Silva; D. Inácia Oli

veira ele Almeida'; Miguel de Souza

Reis; Antônio Lopes Faria.

OS JOVENS:

Jorge Cherem, estudante, filho
cio sr. José Rosa Cher-em, Jocelino

Dutra, filho do sr. Gasparinn Du
íra onletor Estadual nesta capital;
Hi ldegarrl Woscíkiewics : M ai-í a

Nico'lich; Cecí Gonçalves.
x x x

NASCIMENTO.

x x x

A efeméride de amanhã é assi

nalada também pelo aniversário

natalício da graciosa senhorinha

Maria Tereza Ramos da Silva,' filha
da exma. viúva dr. Raquel Ramos

,da Silva e irmã do sr. dr. Aderbal

Ramos da Silva, preclaro Governa

.dor do Estado.

A gentil' nataliciante, fino orna- 'Marco Antônio é o nome do ro-

.mento da nossa sociedade, terá .busto menino que, a 9 do corrente,

Almanhã, por certo, oportunidade de veio enriquecer o lar do nosso pre-

recolher, afetuosamente, tôdas as zado conterraneo, sr, dr. Abelardo

.manifestações de carinho e simpa- da Silva Gomes, ilustre Procurador

-íia do grande e seleto círculo de da República neste Estado.

_·amizades de que desfruta, e às x x x

-quais nos associamos jubilosa- BõDAS DE PRATA

.mente. Comemora amanhã suas "Bôdas

x x x de Prata", o casal Sr. Eusébio Bra-

Transcorre amanhã a data nata- sil, competente funcionário do De

',Hcia do nosso estimado conterrâ-, partamento dos Correios e Telégra

:nBO, sr, José Vítor G�rcia, habilíS-,:
fos _e D: Emília Pessoa Brasil.

-

.

-simo contador, e pessoa entre nós, Sao filhos do casal o Sr. LUIZ

,muito relacionada, pelo seu ínvuí- I Carlos Brasil, alto funcionário do

-gar cavalheirismo. I SATMA e a Sra. Norma Brasil Baião,

__Ás felicitações de seus amigos, qu-e espôsa do sr. José Baião, fun

,por certo serão inúmeras, apraz- I cionário do Departamento Estadual

nos juntar as nossas, de Geografia e Cartografia e neto

x x x

Cercada das mais carinhosas de-

1���:;����g;i����::::���1 Pif-�a,�_,_��, .,/�gó,,��!r�p��/d:
.

des .civi; .: militares.
4 - D0I11111",O. Enc "".lU o caso "Time'S''' de New York.

IMPRESSÃO PESSOAL
paulista continua dando o que fa- Enquanto é esperado o decreto

_ Diga-nos, doutor: Qual a sua
zer para o Govêrno Federal, a Se- ele intervenção em São Paulo, no

impressão pessoal do certame df'
cretaria de Agricultura do Estado Rio, os' ex-combatentes da 1". �, B.

Curitiba?
do Rio recebia quinze mil enxadas preparam uma grande solenidade

S
fabricadas pelo arsenal de guerra, nara a comemoracão de mais um

- ou suspeito para m� man í- te" --

f t·
para serem vendidas aos agriculto- aniversário da tornada de Montese,

es ar. Todavia, pelo que ouvi de
.

res daquele Estado, sem levarem apesar da grande abstenção elei-
muitos amigos e através de nurne

em conta que os Reis da Bélgica toral verificada em Maceió por oca-
haviam chegado a Havana em via- sião do 'pleito suplempnf.ar re

gem de recreio e que os inglêses, centement'e levado a efeito naqus-
em Berlim, haviam cortado todos os Ia cidade.
encanamehtos que levavam água

.

r=aj#Ji#li#Jí'#Ij#Jí'#It#Ji'#l
da zona britânica para a zona rus- ---------

sa, enquanto aqui em Floríanópo
lis, num gesto de fidalguia, os pro

prietários' do "Ponto Chie" of'ere- I

ciam um coquetel á imprensa.
5 - Segunda feira: Como o "O

ESTADO" não circulou e nem cir

cula ás segundas feiras, este espa

ço fica sempre mais ou menos em

branco.
6 - Terça-feira: Apesar de o

Presidente Dutra haver condenado

todo e qualquer ato que visasse sileíre, na qual desfilam os melho-

enfraquecer o P. S. D., a policia de Ires
azes do nosso "broadcasting" e

Baria, Itália, conseguiu descobrir as melhores musicas do Carnaval

um enorme carregamento de ar- de 1948

mas e munições destinado aos co-
COM: Mesquitinha - Hortencia

munistas italianos a bordo de um
Santos - Badú O Trio Cômico de:

�avio surto naqu:le,pôrto, enquan-I EST� É FINA
•

to a polícia do Rio esperava que
COM: FranCISCO Alves - Arací

.

Luiz Carlos Prestes se apresentas- de Almeida - Linda e Dircinha Ba

se para fazer um depoimento com- tista - Nelson Gonçalves - Qua

pleto das suas recentes atividades tro Azes e um Coringa - Trio de

políticas, sem levar em conta as Ouro (Nilo Chagas, Hervelto Mar

graves desordens ocorridas em Ale- tins e Dalva de Oliveira) Marlene

xandi-ia, onde milhares de grevis- Nuno Roland - Joel E Gaucho -

tas atacavam e incendiavam casas Cantando respectivamente: Tá fal

comerciais e estabelecimentos' ou- tando um zero no meu ordenado

tros. não me digas adeus - Enlouqueci
7 - Quarta-feira: Enquanto se c:- Baiana escandalosa - Princesa

discutia em Bogotá o caso das co- de Bagdá __:_ É Com Este Que Eu

lônias européias no continente Vou - Minueto - Gabriela - Tem

americano, falecia em Recife o Pa- Gato na Túba - 4 Prá Garrá Um

dre Felix Barreto e a "Imprensa ._Homem" A Mulata é a tal - Guio

Popular" matutino editado no Rio mar e muitas outras. Completam o

de Janeiro, era suspenso da circu- elenco em papeis diversos: Cláudio

lação por seis meses, apesar da ca- Nonelli - Olivinha de Carvalho -

ri.nhosa recepção que tiveram os Manoel Vieira e Augusto Anibal

tripulantes do cruzador escola fran- Piadas notáveis de Badú

cês "Jeanne D'Arc", na Capital Fe- Preços Cr$ 6,00 4,00 3,00 ás 6,30
dera!. Mesmo com a propaganda ca- horas Cr$ 6,00 único

da vez maior da doutrina ver- IMPERIAL Cr$ 4,00 único

melha no Brasil, não escapou Censura livre Creanças maiores

à fatalidade um navio de bandei- .de 5 anos poderão entrar na sessão

ra panamenha, próximo a Carta- de 4,30 horas

gena, onde afundou causando a· , . . .. .
'

.

mOl'le de dois tripulantes CJ1_le por ODEON ,hoje á 1,30 horas

certo não chegaram a ter cDrlheci- CORAÇõES SE:M PILOTO

menta que os marítimos Do Brasil •......... -, .... " ." ., ......

vão ter seus salários aumentados e I;>ESPERTE E SONHE

que a Argentina já está se movi- Preços: Cr$ 4,00 Creanças e Es-

mentando no sentido de patroci- tud�ntes Cr$ 3,00 Geral Cr$ 2,00

nar os jogos olímpicos de 1956. Censura livre Creanças maiores

8 - Quinta-feira: Depois da Fin- de 5 anos poderão entrar. I

lândia,' afirmam os entendidos, a ,......... . ..........••..••

Suécia será a vítima da "amiza- IMPERIAL hoje ás 2 horas

de" russa, mas "tudo vai bem", CORAÇõES SEM PILOTO

afirmava o deputado Ulisses Gui- '" " •••

marães aos jornalistas cariocas O ULTIMO DOS MOHICANOS

após o seu regresso de São Paulo,
enquanto em Berlim, sem se inco

modarem com os fatos e boatos ul-

timamente surgidos, MontgoInery
• • • •• • •• ,.......... • •••• ".

.jantava na intimidade, com seu co-
A VOLTA DO ZORRO

lega russo Sokolovsky.
RenaIdo - 5/�o Episódios

9 - Sexta-feira: Mesmo com a Preço Cr$ 3;00 único

notícia da prisão, em Buenos Aires, ,Censura até. 10 anos.

de um brasileiro que conseguia lu- j .•.........
'

'

cros excessivos nos seus negócios... POLYPHENOLpode ser considerado "caso liqui-
dado" a intervenção federal em

São Paulo, enquanto o Govêrno dos

Estados Unidos da América do Nor

te desmentia uma 'acusação comu

nista de que aquele País estava

obrigando a Itália a lhes fornecer

grandes quantidades de sucata de

ferro (ferro velho).
10 - Sábado: Mesmo poro a no

tícia da recente revolução "estou

r'ada" na Colômbia.. o custo da vi

da vai ser o principal problema a

ser levado a ,efeito, dentro em bre

ve, no Rio, apesar de já terem �i,10

in iciadas, em nosso Estado, as ex

periências para pôr têrmo ao in

seto da malária com o auxílio dI)

rar-o ·e proveitoso entusiasmo para
tornar minha árdua tarefa mais

agrúdavel e menos difícil.
A FUTURA CONFERÊNCIA

•

SIMULTANEAl\1ENTE

ODEON ás 4,30 6,30 8,30 horas

IMPERIAL ás 7,30 horas

A Explosão Musical deste ano

Uma joia musical do' cinema Bra-

rosas. cartas que es_19u recebendo

ultrapassou toda a espectnl.ivç.
Uma coisa, porém, posso afoitamen

te declarar: sob o ponto de vista
de Rotar)', o aproveitamento foi

útil e excelente, graças ao di nam is

mo inteligente e patriótico rios ro

tarianos não só de Curitiba. que

primaram pela distinção, como do<

demais clubes cuja camaradagem
sadía e indorinida atuação estreí
taram os laços de companheirismo,
que é a base angular do Rota ry. De

justiça, entretanto, me cabe salien
tal: a abnegação dos Jealíssimos

companheiros do meu clube, os

quais, inspir-ados pelos seus senti
mento" afetivos, colaboraram com

Dando por terminada. a entre,

vista, depois de agradecermos a

maneira atenciosa de como fomos

recebidos, interrogámos, numa úl
t ima pergunta:
- Ficou resolvido reunirmo-nos,

em conjunto na Cidade de Poços
de Caldas, onde Lodos os brasilei
ros, de norte a sul e de leste a oes

te, terão oportunidade de confra
ternízar novamente, enlevados ar,

sublime ideal expresso no seu le
ma: SERVIR.

REASSUMIU A CLÍNICA

FRAQUrZ'�s EM GERAL
helicópterD, sem ser levado em con- V rN H O C R E O S O TA D O
sideração que a polícia a.rgentina «SILVEIR 11.«

queria prender a Snra. Milton Brae- . .. . . . . . . .. . . . .. . ...............•
'

Dr. A. Santaella

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

AV 1 o�
,_",

Dr. Augusto de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consultas às 11 horas e das
3 às 5, Rua Visconde Ouro

Preto, 2
Continua oper__ando no

Hospital
Por' m·otivo de do.ença não

atend� chamados,.
..................................

GOMPAINH IA SUL BRASILELRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
Avenida Capanema, 11. 38 - Caixa Postal, 224

OURITrrBA PARA,NA

.....

O 'SÊGREDO DÂ'ILHA'·····
MISTERIOSA

,A a,dminisL!'ação da Companhia, após estar convencida sem qual
�uel dose de otImIsmo exageradO" �e que pod;eria cont.ar co� novos ele
.nentos, para e1es·envolver os negoCIaS da COBRAFTTE tornar o .seu

.. •
PARQUE I'NDUSTRI.AL

dICl',"nte, aJIll1 de assegura·r um mínimo de garantI'a 'H' cap'tal
.

't'
d to' 'd d

.' , wV' 'C I Invel 1-

.

o, es.a COnVI an o, aos antIgos ac�onista.s e a. todos wqueles que dese-

-:tam, fazer um bDm emprego de capILal, a subscrever Os tíbulos ou ações

COBRAFITE

�ntrel<lnto, ,�ssa mesma a,dmini�tr<lção não. quer contar com subscrito
I es __-que, apo:; .subscrever, se desllltf.\reSSem pelos negócios sociais Eis a

l·�zno. pe�a qual a Di.�etoria so.Ji�ita dos interessados a máxima �tenção
Da I�ILu� a dos pr�spectos, sugermdo que os interessados residentes no

mienor, ql�ando nao p�derem vil' � Capital do Estado do Paraná escre
vam a amIgos aH I'tJ?Identes, yedm?o qU,e visitem a Companhia para
comprovar t_?elas, a·s mformaçoes ate aqUI publicadas.
,

Como na? .ha re_s'e.rvas (lU segredos e muito menos objetivos es
cusos, a admJ.I!Istr�çao. procura mostrar aos acionistas e -intel'es.sados,
tudo o que ahI esta feIto e o que está por faz·er.

I COBRAFITE
---------- -J tem satisf:_ção quando o aci?nista sente, constata e vê o seu capilal

.... " .. ...•.. beIX: empre"a.do:, CO�1 pe:spectlva �e bons resultados e de valorização
cre�cente .. Valollza.cao CI escente, Sim, porque quando essas indústrias
quo cor:sttt�em o _parque Industrial da Companhia., 'estiverem QID plena
pro,duçao, slllcrom.zac.la.s,. mesmo sem guerra, essas ações valerão muito
mais do que o valor mdlCado.

��e!,s porqu� a� açõ.�s ou títulos da ICOBRAFITE - Compa.nhia Sul
Bra�IleIra ele �laçao ·e fecelagem, lem um valôr seguro real positivo
l" sobretudo SoLI>DO.

' ,

.� .

Carlos '4ntônio Gerlach, filho do
::51'. Benjaml\ll Gerlach e D. Ondina
· Gerlach e DIlllj)a Luz, filha do sr.

'prof. Eduardo Pio da Luz.
x x x

Lenir Tonera, filha do sr. Jorge
·

Tonera e sua espôsa d. Linaura To
nera.

Abelardo da Sil-va Gomes
e Senhora

têm o prazer de parti
cipar, às pessôas de suas

relações, o na�cimento,
de seu filho

MARCO ANTONIO RAMO)
GOMES

ocorrido dia 9, nesta

Capital.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica OdontoIOlP8

NOTUR:\TA
.

Das 18 ás 22 horas, com hora
'n:al:cada, a cargo de abalizado pro
:flsslOnal

Rua Arcipreste Paiva 17

29

da atualidadeo Desinfetante
Terror dos microbi08, acha-se

à ven1a nel'ltt praçe
Pt'didos a J. MARTINS &
SILVA. Rua João Pinto, 16

Caix9 Postal n·. 332
••••••••••••••• If •• • ••••••••••••••

Dl:RiItdoIfo tlfP«elM.
AOVOGAOO' CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUIÇÃO OE SOCIEDADES
CONTA8IL!�ADE GERAL

FLORIANOPCLJS·S,C.

a ..........
,.. - ..... "'.1 .......... �

«VE�OX PROPAGADORA»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VAEAORIO?
,

.

.{ QUARTO Cf BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRIA COMPLETA
CASAL erG 170,00
SOLTo c-s 100,00

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAI� DO FLAMENGO

.-f .

Larga-me ...
Deixa-me gritar!

"�

Combate o. tosge, a

bronquite e 08 resfrio.- 1
dos. Joã.a O Xarope S.

éeficaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respirat6rios.
O Xarope São Joã.o
.à1r;'� catarro e . fo.z

expectorar fàcilmente.

..................... 0.0 ..

-�------------

Trate das vias
respiratorias

A. Bronquitell (A.matica., I

Cronicas 'ou Aguda.) • aa

auas manifeataçõe. (Tosae .. ,
Rouquidão, Catarro., etc•. ,),
a.sim como a', GRIFE:;, .ão
molelltiaa que atacam o apa
relho re.piratorio e devem
••r tratadall com um medi
camento .nergico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elemento. antilllra-

. ticol, peitorais, tonícea, recal
cificant.. � modificadore. do

organillmo é o remedia
, in�icado.

Procure hoje o seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farrnacras

e drogarias.

• "" •••••• ., ••••••••• IIJ •••••••••

CUTIS
CANSADA

.

�s S��d�sl,��
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

'beleza da mulher. Quando surgem
-estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
,fie nls virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau
.sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

'belezador , usado todas as noites'
em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias corno

'base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

'gor e mocidade à pele. Com ape
'nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aurnerrtari
-do os seus encantos e 'protegendo
a sua felicidade. A felicidade
-de amar ... e ser amada.

CREME

'p�
Alvim 8, Freitas, Ltdn.·C.P. 1379·5. Paulo

< ES'i':-:" ,- �omingo 11 ClCj Abril ele .48
-���-_ .._-_"----.., ----------_---------

ZENITH 9nle1utatúuud

R Á O I O • F O· N Ó G R A F O'
Laboratorio

RADIO·,SUL
Agenles exci'(.�iVOS dos
aparelhos Westen-�oínt
Atende a Domicilio

Completa . aparelhagem.
TecDlcos competentes

RUA TIRADENTES, 22-A
Fone 1382

O N O =«.
d :,J

o Nov� Método' ZENITH de T�car Discos'
..

com BRAÇO SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura.
e umidade; Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internaéional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruídodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

Troca 12 discos de da
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

33{ segundos cada um.

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

Agua Fexhri l depois da bar
ba refresca a pele I

Use sempre Fexhrí] !

, • MaIor FaIIr,CIUJIe ...., • ._.... bdiôM. &cI1III__
, -,

Dístrtbuidor r: xclusivo Z. S. BA.TTISTOTTi
Rua Felipe Scnmidt, 34. Caixa POBLOl i73.

Flol';onClnÓli;. - So ri ro Cat ,rU10

I
I
I

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

Vende-se
I

Um barco. Ver e trtitar na

firma Reinisch SIA
.

Rua João Pinto, 44

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é p Guaraná KNOT
EM GARRAFAS .GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda.

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

CASA MISCELANEA di.tri·
buidora dOI Rádio. R. C. A
Victor. Válvula. e Di.co••
Rua Conselheiro Mafra

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

o Crédito Mutuo Predial, ofereee
aos seus assoctados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

LENHA I
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade superior
- SERRARIA UNIÃO

MovicJa a eletricidade

Ingredientes
100010 quimicamente puros

�Q composIÇão da tintaSkttp(
Por isso, SKRlP é de uma fluidez extra

ordinária, seca ràpidamente e não deixa

o mais leve sedimento. SKRIP resiste à

acção do tempo e da água. Aeondi

cionamento especial, em cuba-tinteiro
- criação patenteada da SHEAFFER
_ que permite o uso da tinta até o fim.

SH'EAFFE R:S
R�presentantes exclusivos

para o Brasil,:

M. AGOSTlHI & CIA. UOA.
Filial de Porto Alegre e

Posto de Consertos
Rua dos Andradas, 894

Porto Alegre .

A jóia que escreve

IVENDE-SE·
, \

Uma atitne: propriedade,
i contendo 2 casas, gatage, po

J znar e pasto.
Tratar em Rancho Queima-

do na Fermecia Pilar ou em

I �a��:����. �o.� . �.�ú:.-:
I A Tinturaria Crnzeir� é a que
; melhor me serve - TIradentes,

44

o "CoJég'io Barríga-Yerne"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaboração.

�e rrco s quereis ficar
De modo faeil e!eg�1
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Preàial I LEIAM A RE�STA

O VALE DO ITAJAI
i
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"II, DA

'IDA

ALVARO M/LLElv
SILVE/Rc\
ADVOGADO

MARIO CLIlVIACO
si:vA

�ONTADOR
Causas Civeia e Com.rciail.
Contratei. Distratos, etc.

Serviçol de Contabilidade
em -geral.

Caixa POltal. 105
Florian6polia - S. Catarina

*IR ==-
"' ., ,. .

PANAIR DO BR�SIL S.IA.

Novo horário'
A PARTIR DE 113/948

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

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

..Panair - Sul: 12,47.
s-. FEIRA

_Panair - Norte: 6,50 .

.Panair - Sul: 8,30.
6a. FEIRA

_Panai.r - Norte: 9,40.
.Panaír - - Sul: 12,47,

DOMINGO •
.Panaír - Norte: 9,40.
.Pana ir - Sul: 12,47 .

..., •••••••••• "00 .

Ordenado de
,CR$ 2.500,000 mensaes ,

Pessôas capazes podem obter (;0-

locação para trabalhar nesta Capital
tOU nas seguintes cidades:
Itaíaí - Joinville - Porto União

....., Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço' inclue peqnenas viagens

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

aivel acompanhando fotografia, para
CL Postal n", fi - Florianópolis.

'ORro ÃLEGRE-
IfU<\ VOLUNTÃRros DA PÁTr/IA No'" ee • I.· ANDAR

CAIU.PO:lIA\..�. lHEFOHE:_O:tELE.Gif ......M: oPfrOrl;C;OU.

.Agencia Geral pata S.;Catarina
Rua Felipe Schrmdt , 22··�'ob.
C. Postal, 69 Tel. «P otetora»

-

FLORIANOPOL/S

Jacy Arêas e Senhora

participOIm 00,1 .e�. parentes
e- amigOl o nascimento de

seu filho

, CARLOS JOSÉ
FpcUs.: 17 de Março de 948

ROBINSON
PASTA DENTAL

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

n ESTADO Domingo 11 de Abril de '.41 5,

TR�S NUNCA é demais! Na éspa
çosa cabina do Caminhão Che
vrole+ há lugar de sobro pará três
pessoas ... e com que comodidade!
Chevrolet oferece agora impor
tantes inovações também na cabi
na, desde o_assento ajustável e

de molejo especial, ao perfeito
sistema de ventilacão, à visibili
dade m�ito oument'adÇlJ ao melhor

, agrupamento dos contrôles � aos

numerosos outros detalhes que
redundam' em maior segurança
� conlôr+o. Chevrole+ é o cami

nhão que mais se vende - no
,

Brasil' e em todo '0 mundo!

E R A L M O T O R S' D O
----------�--------------------�-----------------------------------------------------

uo.r...L'I '!.iA!:) .I."jCJA W ';I 'AI:>

,w.. .. ,roBli:HIi" 4a a4MÜCIIII1It
UôI)". .. 40enças De"..... ,••••�
".latl.. •• &e.pc, lIAo .aI_ ....
,ft�IIIU,D'" remeGláYeill. U e.rllll1lU'.
nAto, trato tha IIDorARda, 1M III.
,i..�.�ear •• UUUri41W81!1"afetd.. _
....;_, tJAitU'iIll••Ql... O &1W1co R8I
u.lIlai d. DoeD�U •••a.itt �ptc
ae •• .ABbala&6r1., 1111. aieJI.t• .,..
Ildtalilelllte •• tlOOB&ea non..... liIt
..-...... a.. u..cto...... �

•

,

Sala no centro
PRECISA-SENÃO ESQ U E ç AI

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago Tratar à rua Tiradentes nO 5
'Telefoae .

1393.�a' -dos melhores profissionais da
-eidade para lavar, passar e tingir······· ·h"

.. • .. " ......

,..
" •.

"f','" O mel or pr.lente para seu 1-pelo sistema SUIÇO.
, lho, é uma caderneta do CRE'DI-

R. T'iradentes -44 - Fone 1022. TO MUTUO PREDIAL,
-

- -----""';-------

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado ?

Escreva sem demora ao Esorítorto Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132 Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
crítorío se ,encarr�ga de acompanhar e requerer no Ministério. da
.Justiça o que necessario for á sua con(}e&sã�, _bem como,. de registro
de diploma, divórcio- ,e, novo casamento, certidão de nascimento B de
casamento de qualquer parte do Paíz.

,

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus" pertadores de titulos já íntegralísadcs ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirtgir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua, Felipe Schmidt, (Edifício
(:Amélia Neto).

.1
Par� Vendes e Serviço procure os Concessionários Autorizados da

•

I
/

- --- -----.

PRODUTO DA,

GENERAL MOTORS

BRASIL S.A.

VIUVA HELENA GOMES - NESTOR CARPES e

MARIA VIANA CARPE.::;

têm o prazer de participar, o contrato de
casamento de seus filhos

ÚRSULA, e OSVALDO
F�Jipe Schmidt, 28, de Março de 1948
Florianópolis, 28 de Março de 1948

'QUER VESTlR·SE COM CONFORTO . E ELEGAKCIA"
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Schmrdr 48

D.ATILOGR FIA
(orrespondencla
Comerdal

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia til PigozZi

METODOõ

Moderno e Ellciente

RUA AI!.VIUIO DE CARVALHO. 65

� - --

'_

;@..I
:/ ::�

�.,.-
'

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

Costureira'
Moçs sabendo cortar ofete-,

ce seus serviços para costu
rer nas reeidenciae,

Cartss pará Irene Marià
Fereire aos cuidados de 041-
mar Meira, Rua 'La;es
.......... � .

o VALE DO ITAJ.U
t»roenrem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIV'ftARIA

RO;::l.A

16a, Circunscricão
de Recrutamento
A 16a Circunscrição de Recruta

mento, por nosso intermédio, con-

'viela o cidaelão Valel'imw Aüino

Ramas, filho de Altino Francisco
Ramos e Floripa Lima Ramos.. na
tural dêste município, e perten
cente à classe de 1916, - a compa-

,
,-

recer alí, com a possível nrgenct-i.
afim-de tratar de assunto de seu

Interêsse,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�ran�ioso festival �o Barriga
A 9,45 horas � Partida de volei

bol entre as equipes principais do
Lira Tenis Clube e da Associação
atlética "Barriga Verde", em dispu
ta de uma riquissima taça e seis
medalhas, Homenageado: Cel. Pe
dro Lopes Vieira.
As 19,15 horas - Partida de bas

quetebol entre as equipes princi
pais do Ubiratan e Clube Doze, em

disputa de uma belissima taça e

cinco medalhas. Homenageado: Sr.
Walter Lange.
ÁS 11,15 horas - Partida' de lJ3I;-,

Ás 18,15 horas, encerrando as

-------------------------------------------------------------------------------------------- festividades, será pro�dida a en-

trega dos prêmios. Sonsa e Marci lio Silva.
Completo serviço de bar, servido

por gentis senhoritas, estará apto a

atender a todos.

_. =-

realila�o �oie
Finalmente hoje, na séde da Ins

_petoria de Educação, sita á Aveni
da Mauro Ramos, a valorosa Asso

ciação Altética "Barriga Verde" le
vará a efeito!) seu anunciado festi
'VaI esportivo - recreativo em seu

beneficio, o qual será abrilhantado
por um excelente "jazz band".
Ás 8,30 horas - Inicio do festi

val com a concentração, desfile dos
clubes participantes' e hasteamento
do Pavilhão Nacional, ao som da
banda de música da Policia Mili-

o
ÁS 8,45 horas - Partida de vo

leibol entre os conjuntos juvenis do
Grêmio Cultural "Cid Amaral", e

da Associação Atlética "Barriga
Verde", em disputa de uma rica ta

ça e seis medalhas. Homenageado:
Dr. Ciclo Rocha do Amaral.

taro

Ás 9,45 horas - Partida de vol ri
bol entre as equipes femininas da

Associação Atlética "Barr-iga Ver
de" e do Instituto. "Coração de 'Je

sus", em disputa de uma linda ta

ça e seis medalhas. Homenageada:
Sra. D. Maria da Glória Marinho.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

quetebol entre as equipes juvenis Elói Mendes, Te. Mauricio Espal
do Grêmio Cultural "Cid Amaral" ding de Sousa, Cap. Rui Stockler
e da Associação Atlética Barr-iga I de Sousa e Te. Carlos Venceslau

Verde", em disputa de uma taça e 1 Pacheco.
cinco medalhas. Homenageado: Sr.

A Comissão de Contrôle está as-
José Gusmão de Andrade.

sim formada:

Jogos desportivos : 're. Paulo

Samy e Euclides S. de Almeida.
ÁS 12 horas - Churrascada.
Das 13 ás 18 horas - Dansas,

Concursos ele Tiro ao Alvo, Tor
neios de Esgrima, 'Rifas, Tnmho las,
Leilões, Jogos Infantis e outros di
vertimentos.

Concursos de 'I'iro : Te. 'I'imotco
B. More-ira e Te. .Aderbal Alcãnta-
ra,

Torneios de esgrima: Gilberto da
Silva e Walmo� Borges.
Churrasco : Te. João Cardoso doe

Bar, dansas e jogos infantis: A

cargo do Departamento Social.
'I'órnbulas, Rifas_ e leilões: A car-

A Comissão Central Organizadora
go da Comissão Central.

do Festival está ssim eonstituida :

Tte.-Cel.- J ,':1 Hibas, Major r». JO-1 'I'esouratia : Te. Marbal Barbosa
õé Rosário de Araujo, Major João' c Antcnor A..Platt.

18Promovido pelo. Paula Ramos será realizado' nesta Capital nos dias 17,
do corrente

I
sensacional torneio futebolístico, com o concurso do Am-érica,

de Juínvílle e do Estado; Palmeiras, campeão de Blumenau; Operário,
Ma.ira e 'Pavla Ramos, campeão da CapitaL

Iloje a grandi'usa competíção de
vela em homeoagem ao sr. ftntônio P. de Brito

Organizada por um grupo de afi-

\regras
da r. Y. R. U., e determina- mente entre duas bóias colocadas

danados do salutar esporte da ve- ções Brasileira de Vela e Motor. enfrente ao trapiche da Alfândega.
la realiza-se hoje, na Baia Sul, com 2° - REGATAS: Será realizada 4° - LINHA DE PARTIDA: De- tiva.

•

inicio ás 9,3'0 horas, grandiosa uma regata, competindo Sherpie, terminada por duas bóias fundeá- Teixeirinha foi um-dos mais ha

competição de vela, em homenagem Lightning, Xale, Balieira e Canôa. das enfrente ao trapiche (la, Alf'âri- beis taeantes no último certame

no sr. Antônio Pereira de Brito, 30 _ RAIA: Saida defronte ao dega. carioca de' profissionais; havendo

inspetor da Alfândega de Floríanó- trapiche da Alfândega, contornàr. 5° - LINHA DE PARTIDA E LI- mesmo integrado no selecionado

polis. uma bóia colocada em frente ao NHA DE CHEGADA serão as mes- que enfrentou o Vasco.

O programa está assim organí- trapiche municipal da vizinha cí- ,I mas, sendo que a chegada' deverá J"U-I"ZO de Di I:""r'-el.:to d-azado:

I
dade de São José, e contornar ou- ser cruzada em sentido contrário

1° - A.s provas de Sharpie, Light- tra bóia colocada nas imediações ao da saida.

1 V d f1
ning e 'Yole, serão redigidas pelas Ida Ilha do Carvão e chegar nova- 6° - FIM DA REGATA: Será as- 8. ara a uomarca

Torneio Municipal de �i�:����lP�: ��iI��oC��c��:�iãO da de Florianópolis
7° - Protestos, serão apresenta- Edital de citação com o

Volel·boi � Ba-squetebol dos a Comissão de Regatas, nas prazo de dez (lO) dias
� formas das regras em vigor, e por "O DOUTOR ARNO PEDRO

Prossegue cada vez mais aní- Na íase complementar. os alvi- escrito. HOESCHL, Juiz de Direito da Pri-

mado o Torneio !Municipal de Vo- negros passaram a, controla-r o jogo 8° - SAlDA: 9,30 h. Preparação meira Vara da Comarca de Flo-

leibol c Basquetebol, cujos jogos verir.icando-se o segúmte movi- para todos.

a Federação Atlética Catartnense meato -do marcador 15 x 15, Bar- 9,35 h. Saida para canoas e" Balíei

realíza na quadra do Lira 'I'enas riga-Verde 17 x 15, 17 x 17 1:'i- raso

Clube, ás segundas, quartas e gueirense 19 x 17, 21 x 17, 23 x Atenção para Yole.

sextas í'eíras, á noite. 17 x 23 x 1 D, 23 x 21, 2:1 x 23, 9,40 h. Saida para Yole.

A rodada de ante-ontem foi a ouvindo-se segundos depois o api- Atenção para - Lightnin.g.
mais sensacional do Torneio to final do cr.onometrista. As Lr:es 9,45 h. Saida para Lightning.
Grande público lotou • completa- últimas sextas foram teítas por Atenção para Sherpie.
'mente as dependencías da quadra, Dino, Chocolate .e Dino. 9,50 h. Saida para Sherpie.
do Lira T·e.nis Clube e soube a- Conforme o regulamento,

man-l
9°_ - Prêmios: Taça e medalhas

plaudír os favoritos. Cada .. ponto dou o delega-do da F. A. C. fosse às guarnições que obtiverem o prí
era �ecebido com estrondosas acta- realizada uma pro.rr.o�ação·, de L meiro lugar :m� suas classes.

maçoes. •
. minutos para' decisão. Dino de-: 10 -_ Comissão de Regata:

ÁS 19,30 horas teve início o jO-, sernpatou e Monguí lhote igualou a Pr�sidente: Dr, Heitor �errari.
go de voleibol, travado pelas equí- contagem, cabendo a Walmor razer JUIzes: Dr. Orlando Filomeno,
p-es do Clube Atlético e Lira,' a sexta da vitória, 27 x 25 a favor Humberto D'Alascio, João Pinto de

vencendo. o prdrneirn por 2xo-I do Barriga Verde. Oliveira e Darcy Pereira.

{15Xí2 e 18x16). J Os quadros foram 'os seguintes:
. - ------

Os quadros toram os seguintes:} Barriga Verde - Chocolate (tl), FESTIVA!L -DO UNIÃO F.C.

Olube Atlético - Tatri,Fonseca, Dino (8), Boaventura (4), Bitinho Com um programa bem elabo-

t 2) c rado, no qual constam 8 sensacío-
Meira Nunes, Djalma e Cape a. (3), 9jalma (2), Walmor ( naís encontros futebolísticos em dis
Lira - Paulo, Naldi, ..Honcini, Thomé.

'GaJ.Juf, .Ruí e Barbato. Figueirense - Jair (10), Mon-

Juizes - Walmor !:Iorges -e E- guilhot (6), lbio (5), João (4),
dward Born da Silva,. Isa,ias e l_j lisséa.
Em seguida. teve inicio o prélio Juizes - Gumercindo 'l'ollomlOt-

de basquetebol, reunindo os quin- ti.e Wald-emiro Melo.

tetas do Barriga Verde -e Fi- A próxima rodada, a realizar-se

_gueirense, o qual teve um trallS- amanhã, consla dos seguintes jo·
,cur.so vel'dadeiramente e�po,lgan- gos: Voleibol - Ubiratan x Lil'a ..

te, terminando favorável ao Bar- Basquetebol - Ubil'atan x Ulub(

['iga Verde pela' apertada con- Doze.
ta.gem ·de 27 x 2'5, o que dá

uma idéia do equilíbrio i,nsistente

de fôrça.
O Figueirense suspreendeu a

Lodos pelo ótimo, si-stema de mar

.cação e pass·es e por pouco não

quebrou a Invencibilidade do an

tagonista.
A primeira fase ela luta termi-

nou favorável ao Barriga Verde

po,r 15 x 13.

.Na (Banhã de

Mais uma vez foi adiada a reunião

pula de artísticas taças, realizará
hoje o União F. C. de Barreiros, um
grandiO'w festival em seu benefi
cio. O prélio inicial será travado ás
7,45 horas e o embate final ás
16,45 horas. Tomarão parte os se

guintes clubes vargeallOS: Cantista,
Espemnça, União (Juvenil), Cruz
e ,snusa, CTuzeiro, Tl'anscontinen·
-tal (Juvenil, Estrela do Oriente
Tnternar,fon.al, Oriente, Florianópo
lis, Novo Horizonte, Ponta, do Leal

Barriga Verde, Mangueira, Floresta
BRASILEIROS x URUGUAIOS c Brasil.

No estádio Centenário, em Mon
tn ideu, será realizado hoje, à tar-

de, novo jogo disputa da Taç,a "Rio
Bl'anco".

REUNIÃO DOS CRONISTAS

dos cronistas esportivos, marcada

CORINTIANS X CORITIBA I para 'ante-ontem, em virtude do não

Em Curitiba, fazendo nova exibi-
I comparecimento de alguns militan

ção, o Corintians Porto Alegre-nse tes do jornalismo esportivos, fican
mcdirá forças hoje com ô Coritiba,

I

rIo transferida para amanhã, ás - 20

bicampeão paranaense.
'

I horas, na scde do Democrata Clube.

e 21
campeao

campeão de

TEIXEIRINHA QT_YER VOLTAR A CAMiPJWNA'l'O BRASILEIRO DE
- BLUMENAU NATA.ÇÃO
D· I e R' t I Na piscina do Guanabara, no Ril:}
IVU ga-s no 10 que o a acan- _ _ _ _ .

te Teixeirinha está decidido a

re-,
ue Janeiro, serao realizadas hoje ao;

, • I .
. provas finais em disputa do Carn-

gressar ao nosso �stado, voltando pconato Brasi leiro de Natação, Sal-
a Jogar no Palmeiars, de Blume- tos e Po lo Aguático.
nau, onde começou sua vida espor-

RITZ hoje á 'I, horas
1° Documentário no XV - Na

cional - 2° Beverlv Simmons
Frank Makc Ugh

•

GAROTINHA SENSAÇÃO
dia. '. - 3° Merle Oberon - Law
rence Olivier

O MORHO DOS VENTOS
UIVANTES

Preços: Cr$ 4,00 3,00
Censura até 10 anos.

rianópolis, Estado de Santa Cata- . " _ .. _

rina, na forma da lei, etc. RITZ hoje ás 4,30 6,30 e 8,30 horas
Faz saber aos que o presente edi- Evelyn Keyes - Kehman Winn

tal de citação com o prazo de dez - Ann Mil'ler :-- Enrique Madrigue-
(10) dias virem, ou dêle conheci- 1'1)_ C' si orquestra.

-

menta tivérem que, se processou ROMANCE NO RIO
nêste Juizo a ação de desapropria- Preços: Cr$ 6,00 3,60 ás 6,30 ho-
ção do prédio e terreno, declarados ras Cr$ 6,00 único
de utilidade pública, 'ex-vi do de- Censura livre.
ereto-lei n. 1.016, de 25-5-1944, pe- . ...........• _ ..•

lo Governo do Estado, tendo o ter- ROXY hoje ás 2 horas
rena com a área de 225m2, Iasen- EXTRANHA AVENTURA
do frente á rua Padre Miguelinho, Um emocionante Drama - 3�
fundos com propriedade do dr. Continuação do seriado
Afonso Guilhermino Wanderley CHICK CARTER, DETETIVE
Junior, extremando por um lado 1- 4° Kane Richmond - Barbara
com a rua Anita Garibaldi e pelo Reed
outro com propriedade de Vitor

I' O SOMBRA RETORNA

Ferreir� da Silva. Tendo agóra o' Preços: Cr$ 4,00-3,00
expropriado PARTIDO REPUBLI-. Censura até 10 anos.

CANO CATARINENSE, representa- . .........•..••• _

do pelo advogado dr. João Bayer ROXY hoje ás 7,30 horas
Filho, requerido o levantamento ,do 1° Documentário 11. 10 - Nado-
preço da indenização,' fixado em naI - 2° Mede Oheron - Lawren
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru- ce Olivier
zeiros), para conhecimento-de ter- O MORRO DOS VENTOS
ceiros, nos termos do artigo 34, do UIVAN'l'ES
decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 30 Kane Richmoúd
1941, mandado expedir o presente Reed ...

edital que será publicado pela im- O SOMBRA RETOR�A
prensa e afixado no lagar do cos- Preço: Cr$ 4,00 único
tume, na forma da lei. Dado e pas- Censura até 14 anos.

sado nésta cidade de Florianópolis,
aos 5 de abril do ano de mil nove

centos e quarenta e oito. Eu, VI
NICIUS GONZAGA,. Escrevente Ju

ramentado, o subscrevi, no imp.
ocas. do Escrivão. (Assinado) AR- Medicação auxiliar no tratamento

d<1 .;fl'b
NO PEDRO HOESCHL, Juiz de Di-

Barbara

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFI:LITICAS

Elixir de Nogueira
C emita., Gravat.'i Piiamet.
Meia. da. melhorea, pelo. me-

1l0re8 preço. 86 na CASA MiS'
C"ELANEA - RuaO. MarraI:

reito da la Vara.
ESTÁ CONFORME O ESCRE-

VENTE JURAMENTO
Vinicius Gonzaga"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARA%OE. fítnelZlt Gil/e/te T "H"T
. npIJ

IIeypt o lIf'Õrellzo de baróear T[('/'lIcômelZte ,oerfeiflJ

pafíJ'1VV
v. I r '

,

.,,_,�-�-

-,

garantem proteção eon

r tra cortes,mesmo no ca

so de um gesto brusco.

dem a acumulaçãodees

puma e facilitam a lim

peza sob um jato dágua.

I

\

põe a barba para o es

canhoar rãpido e livre

ele Irritação da pele.

, I

ÀS CARACTERÍBTICAS QUE TORNARAM O ANTIGO APARE-

LHO GILLETTE O MAIS POPULAR NO MUNDO INTEIRO.

GILLETTE TECR ALIA NOVOS APERFEIÇOAMENTOS, QllE

PROPORCIONAM, MESMO AOS MAIS EXIGENTES, COMPLS.

TA SATISFAÇÃO NO BAI!BEARI

",

,
"

.....
-

De matéria plástica, em

cõres atraentes, contém O

GilIette Tr::CH e um pacote
de lâminas Gillette Azul.

o APARELHO DE BARBEAR

T E C N I C A M E N T E P E R F-E I T O

,
�'

i ';.;r,!U;..• ' 1;-'"

Além das dôres agudas da
mâ digestão, ha o 'incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso < PÓ Digestivo De Witt.

desaparecem tais vexames. e as

dõres, pois este remedio moderno

corrige o mal no seu inicio, graças
• sua formula moderna: Diastase

, de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb. de Calcio
Carb. de Bismuto, Carb, de mono
sodico para neutralísar a acidez ex
cessiva, que é a causa. principal
da azia e das contraçêes gastricaa.
Para livrar-se da indigestão, peça

'Pd .

ft 1141."'"�Ve"""'"

I�TER'AMERJC' /'..1"

SENHORES ESTRANGEIROS i : �� "0\ '

- A firma M. L. AHAUJO (Emprês;'i�t�;;�:di-;;i:)� i Rtl"t ��'
se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di- (':..J ';),
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- A Assistência e informações sôbre processos já encami-
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de

Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre Florianópolis
Curitiba.
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- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado,' organizada e especializada
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tem o prazer de participar-lhe que MIle.
Arlette Tiemann, Diretora do Salão de
São Paulo, encontra-se na Drogaria e Farmácia
Catarinense ao seu inteiro dispor para ana

lizar cientificamente a sua cútis e oferecer-lhe,
graciosamente, uma demonstração dos seus

produtos de beleza e de maquillage.
MIle. Arlette Tiemann permanecerá
na Drogaria e Farmácia, Catarinense
até 17 de - Abril; queira marcar

à hora que melhor lhe convem.

Drogaria e Farmácia Catarinense

,

, i

t '

N.o 1: Regras abundantes, pro-
tangadas, repetidas, bernorrcqics.
e suas consequências, j \' \' :i,
N.c 2: Falto de regros, regras

I

qtrazadoS' suspensos, derninuidcs.
e suas consequências. \'I, ,

,��,

VAUMART

TINTURARIA t
ss '8 "CRUZEIRO"

dentes; 4:4 I
Para os pessoas de fino

Tlr8�
-

paladar Café Otto é
IIem par.
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rianos, apenas um clube deixou rIe

compa.re6er, dando assim uma fre-· A OBRA ROTÁRIA

quência de quase 100%, caso vir- - Quais os assuntO'E tratado.> na

Em nossa redação ,esteve, ontem, gem em certamens congêneres em Conferência?
um dos diretores da "Empreza FIo- nosso país, .o que para nós repre. _ Além do trabalho apresentado
rianópolis Ltda.", informando e sentou uma expressiva vitória. A pera Clube de Florianópolis, sôbre
protestando contra o fato de três se.ssão solene de intalação teve organização do. Rotary, que mere

bancos de um dos ônibus da linha lugar na magestosa séde da Socie- ceu do plenária apláusos especiais
Circular terem sido cortados a fa- dade Tália, gentilmente cedida pela e destacados elogios, outros f�.

sua diTetoria, sendo o eleg;mte S.3- ram alvo de acurada atenção e .estu

Ião, artistícamente ornamentado, do, como .os relacionados com a as- CONFERIiNCIA DO RIO GRANDE'
p.equenos para conter.os rotárianos, sistência á Maternidade e Infância: - Com o encerramento da Confe-'
suas famílias ,e convidados. Na me- as relações amistosas entre empre- rência -de Curitiba terminou sua'

sa, além do representante do go- gados e empregadores; e as bolsas missão? _ inquerimos.
vernador Moisés Lupion, que tam- de estudo. _ Não. A minha missão fidará':
bem é rotariano e que nã'O poude - Q Rotary tmbém mantém bo!- em junho, pois o ano rotário é d�'

comparecer por ter regressado de sas ,de ,estudo? primeiro de julho de 30 de junho'
uma longa viagem pelo interior do _ Como não. � uma da� 'insLi.. de cada ano. Na qualidade de Govar-

Estado, tomaram parte o general tuições da Fudação Rotária. Com nadar do 29 Distrito, e atendendo a:'

Cor:deiro de Faria, Comandante da o objetivo de especialiMr jovens um atencioso convite do Governa·

5a Região Militar; dr. Ney Lepre- em universidades de sua livre esco- dor do Distrito 27, que abrange o'

vosi, prefeito de Curitiba; Juan lha, mantém o Rotary um! fundo Estado do Rio Grande do Sul, tive

Fava, do Rotary Clube de Mar deI especial. Naturalmente para a ob- não só a honra como também' o

Plata, na Argentina, como repre- tenção dê�se benefício, forçoso se prazer de assistir á Conferência da·
sentante do Presidente do Rotarv torna preencher determinadas for- quêIe Distrifu; onde os rotarianos:

Internaciol; dr. Dorcel Pizzati�. malidades. Em 1947, foram 20 os catarinenses encontl'aram o mesmo

presidente do Ro-tary Clube de Cu- jovens contemplados, pertencéntei' amIriente de co,_..tezia com que fo
ritiba e Secretários de Estado. a várias nacionalidades como Chi· ram distinguidos em Curitiba. A

�---------------�="--------------�-------------- na F�nç� I�I�eIT� Caó�� � sMdo s��ne de i��l�� nw�

mérica do Norte, Chi-le, Checoslo- tiu-se doe imponente cerimonial�

vaquia, jovens êsses que 'Ee estão compa:recendo o dr. Walter .TobiJ1l

especializando em medicina, enge- (Conclu.e na página 3)

$torlan6.,olb, 11 de abril de 19148

Na inauguração da estátua
de Roosewelt

irradiará discursos
prõceres mundiais

A B. B. C.
de

Segundo nos comunica á "The Western Telegraph Cornpany, a B.
iH. C., amanhã das 17,15 às 18,45 horas (Hora do Rio de Janeiro) irra
diará os discursos a serem proferidos por ocasião da Inauguração da
estátua de Roosevelt, A onda será a de 13,82 ,e 19,85 metros. Falarão,
nessa solenidade, a sra. Roosevelt e os S1'S. Churchill, Greenwod e

Attlee.

Hoje e amanhã no· passado
A data de hoje recorda-nos que: ,

_ em 1635, os holandeses atacaram pela segunda vez o engenho
da Palma, cuja guarnição reti rou-se e após, com ref'ôrços de Matias de
Albuquerque contra-alacaram, repetindo e derrotando o inimigo;

- em 1713, foi cclchiado o Tratado particular de Utrecht, entre a

França .e Portugal;
-: em 1812, a cavalar-ia do Fxé rci!o de Art.igas foi derrotada em

ponta do Daimán, pelas 1'ôJ'\:a:; �,I.) o comando do Capitão Adolfo Cha-.
1'5.0;

_ em 1S24, morreu em Recife, Antônio de Morais Silva, autor do
"Dicionário da Língua Poi'Luguesa", nascido no Rio em 1756;

_ em 1826, travou-se um combate naval diante de Montevidéu,
fugindo as fragatas argentinas "25 de Mayo " e "Republica", persegúí
das pela fragata brasileira "Niterói" (comandante Norton), A escuna

Ü. Panha (comandante AnLônio Leocád io de Oliveira) defende-se bem
de um ataque do brigue argentíno ;

- em 183-8, lU1 assassinado Manoel Ribeiro da Silva Lisbôa, então
President-e do Rio Grande do Norte;

- em 1882, no' Rio, faleceu o Dr, Joaquim Manoel de Macedo, nas
cirto em 24 de junho de 1820. Era poéta, romancista e historiador.

A data de ama-ilhá recorda-nos que:
- em 1812, o Coronel Thomaz du' Costa, no- Tapibi-Grande (Uru

guai) repeliu, em defesa da fi. ação de nossas fronteíras, no Sul, a um

ataque das tropas de Buenos-Aires;
- em 1H25, o Coronel Joaquim Soares Coimbta, assumiu o coman

do das armas da Província de Santa Catarina;
- em 1827, o Coronel João Ramos, da Guarnição da Colônia do

.sacramento, surpr-eende e derrota os sitiantes, tropas de Buenos Aires.
F'oi fer-ido nesta ação a 'faleceu neste mesmo dia.

- em 1828, embora sem resultados, 'travou-se diante de iBuenos
Aires, um oumhate entre 3 navios braaileíeos sob o comando do Cu
'Pitão de Fragata James Englis ,e 3 navios argentinos sob o comando
do Almirante Brown;.

- em 1840 nasceu o "Marechal de Ouro" (CarIos -Machado de
Biltencourt) que veiu à morrer em defeza do Presidente da República,
Dr. Prudente de Morais, em .b de Novembro de 1897;

- em 1867, faleceu no Rio Grande do Sul. o Brigadeiro Dario Mar
tins Canaharro, um dos f'arrapos, nascido na Trindade (Destérro) :

_ em 18,69, o 110 Batalhão de Infantaria, comandado pelo Tenente
coronel Manuel José de Menezes derrotou uma fôrça parag'uaia;

- em 1,870, foi inaugurada a linha telegráfica enLr,e .Jlaj.aí e Jojnvile;
- em 1893, passou a responder pelo ,Ministério LIa Guerra, o .l\<la1'"e-

ehal 'AnLônio Enéas Gustavo Gaivão;
- em 1808, foi inaugurado em nos'sa capital, o.tráfeg'o, enlre a Rita

Jlilaria e o Largo 13 de Maio, da Companhia -Carrís Ur.banos e Suburba
nos".

Dr.Agripa de C. Faria Malvadez
Deflu,e, amanhã, o aniversario

, natalício do sr. dr. Agripa de Cas
tro Faria, renomado psiquiatra e

diretor da Colônia Sant'Ana.

Nome de projeção. nos círculos
culturais do Estado, o dr. Castro
Faria é também destacado prócer
pessedista.
Na Comissão Executiva Estadual

exerce as funções de secretário ge
ral e é suplente de senador, eleito

por larga votação no 'Último pleito .

Do ilustre nataliciante, entr,etan

to, seria 'indesculpável esquecer a

bondade desestudada com que, em

sua profissão, objetiva os mais no

bres sentimentos de solidariedade
humana. Associando-nos às justas
e carinhosas demonstrações de

aprêço e estima com que, amanhã,
os seus amigas, OO1'rel!igtionários,
admiradores e funcionários subor
dinados festejarão seu natalício,
apresentamos-lhe nossos melhores
"Votos de perenes felicidades.

•

ca, por passageiros.
Esses atos de selvageria merecem,

evidentemente, ás mais severas re

pressões, pois depôem contra os

no['sos foros de terra civilizada.
Com o endêreço a quem de direito,
aqui registramos a reclamação.

Dr. Vi'or Lima
Aniversaria-se, amanhã, o nosso.

distinto conterrâneo sr. dr. Vital'
Lima, ilustre Sub-Procurador do
Estado e membro do Conselho Pe-
nitenciário.
Contando, entre nós, com as me

lhores amizades, o dr. Vitor Lima
será, amanhã, alvo de homenagens
de estima, a que prazeirosamente
nos associamos.

ao'ta�y •Clubo
4 conferência de' Curitiba ultrapassou, toda a espectaJiva-'
declarou 9 dr. João Moritz, Governador do 29' Distrito

INICIO DOS TRABALHOS nharia, comércio, ciências, etc. Pa.·Florianópolis (Agência Nacio

nal). _ O engenheiro dr. João E

duardo Moritz, é uma das figuras
rnôças que se distingue pela modés

tia-e se impõe pela inteligência.
Chefiando uma das mais inportan
tes secções da Casa Hoepcke, no

desempenho. das funções que. lhe

estão afetas se tem revelado -corn

um acêrto e um equilíbri dignos
do aprêço dos chefes supremos da

mais importante e conoeituada cu

sa comercial de Santa Catarina.
Tendo o engenheiro dr. João E.

Moritz, na qualidade de Governador
do 29 Distrito Rotário presidido,
em Curitiba, aos trabalhos da Con
ferência promovida por aquela' ins
títuíção, foi o mesmo procurado
pela AGÊNCIA NACIONAL, a cujo
representante, de início, informou

estar o Território notário Nacional

dividido em sete Distritos, cons

tituindo os Estados do Paraná e

Santa Catarina o de número 29,
com sua séde em Florianópolis, em

razão do Governador re::-idir na

capital catar inense.

Nesta altura o dr. João E. Mor itz ra o ano em curso, com a contr+..
entusiasmou-se ao de-screver as vá- buição expontânea dos rotartanos.
rias fases da sessão a que presidiu de todo o mundo, serão 40 as bol
na, qualidade de governador do sas, não surpreendendo que uma"

Distrito, dizendo: delas possa vir a ser' concedida a,.,

- Saudado o Pavilhão Nacional um nosso coestadoano.

em meio ...,de intensa víbração pu- jtriótíca, dei por instalada" a primei- A GnANDE CONVENCAO
ra Conferência do 'Disü-ito 29, a- Realçando o cavalheirismo com-

proveítando a oportunidade parn que foram recebidos em Curitiba.
salientar suas finalidades e escla- os delegados rotários, o dr, João

recer a. ação do Rotary, que é re- E. Morítz, esclarece:

gional em cada cidade" nacional _ A parte social paz á prova a

em cada país e universal no seu fidalguia dos curitibanos, desta

conjunto. Após minha modesta dís. cando-se o banquete de encer-ra-

FINALIDADES DAS CONFE
RÊNCIAS

Abordado sóbre as finalidades
das conf'eréncias, declarou:
_, A-té 1947 os distritos realiza

vam, anualmente, apenas uma con

ferência, em conjunto em cidade

previamente escolhida, por maio
ria de votos. Em abr-il dês-se mesmo

ano, na Conferência de Caxambú
ficou estabelecido que, em 1948,
cada distrito far-ia uma conferên
cia isoladamente. Dai, a realização,
em Curitiba, de 4 a 7 de março,
da correspondente ao 29 Distrito,
compreendendo rotarianos de to-'
dos os clubes, que abordaram n50

só importantes assuntos referentes

a,org'anização do Rotary, como a

presentaram, discutiram e votaram
interessantes teses sôbre têmas pré
viamente determinados pelo Go-

sertação, em a qual puz todo o meu

coração de brasileiro e .toda a mi

nha alma de rotariano, usou da pa
lavra o presidente do Clube Anf i

írião, homenageando os visitantes

seguindo-se o prefeito Leprevost.
dando as boas vindas, e, por úll i·
o representante do Rotary Interna

cional, em nome do seu presidenLe.
Como vê, com sua _presença, as

altas autoridades não �ó nOnral'fHl'l

mento em que Lomaram parte 220',

rotarianos, e, sobretudo, as recep

ções com que fomos distinguidos
na Palácio, na Prefeitura e no Co·,
mando da 5a Região Militar pela,
peculiar fidalguia, respeotivamen
te, dos drs. Moisés Lupíon, Ney Le

prevost e General Cordeiro de Fa

ria, atenções que profundamente
tocaram a nossa sentímentalidade.
O Clube do Rio, de Janeiro fez-se

como prestigiaram nossa instí tui- representar por um enviado espe

ção, a qual, aliáis, sempre mere- cíal, o eminente rotar-iano Paula
ceu 'especial atenção das mais des- Martins, que dissertou brilhante
tacadas figuras governamentais. mente sóln-e os festejos e os assun

Temos os exemplo num ilustre in- Los a serem ventilados na Conve
terventor riog-randense que se en- ç50 do Rotary, a realizar-se em'

oontrava á testa dos destinos da maio na Capital da República, acon
quele Estado sulino quado da entr'::t- tecimento de excepcional i'inalida·
da do Bra'oi! na guerra, e que não de não só para os rotarianos pa··
teve dúvidas em afirmar, haver en· tl'ícios como para todos os bras i·,

q contrado no Rotary Clube um dos leiros, pois esperamos receber em

mais eficientes escôpos para faci- nO'�sa Pátria a visita de cêl'ca dp'

lidade da sua tarefa naquêle perío- dez mil destacados personalidades·
do de dúvidas ,e de indecisões. de todo o mundo, representantes dO'

comércio, das indústrias, das clas
ses porfisionai-s, Lendo, para tan
to, sido fretados diveTSOS transa-
tlânticoS', já lotados na sua quase to
talidade. Aproximando os homens,
estabelecendo o intercâmbio das,
mentaIidad,es, encontra o Rofary,
além de outras, uma maneira mais'
de servir ao Brasil.

vernador, visando- ínstrurr, orien
tar e traçar M!" diretrizes a seguir

CONFERÊNCIA DE CURITIBA,
_ Foi grande a assistência

Conferência de Curitiba?
- Compondo-se ó 29 Distrito de

19 clubes, com cêrca de 450 rota-

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS,. ETC.

�-====-����.

FRECHANDO •••

Hoje a exoelente banda musical da Polícia não f'ará re

treta no Jardim Oliveira Belo,. Em virtude disso, o Diário,
amanhã, está dispensado de repetir que o corêlo alí da Praça
-não tem a.cústica!

I i __ �._ . .l.-.__ _:
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