
A BANCADA DO P. S. D., 'REUNIDA DOMINGÓ úLlnwo NESTA CAPIT�; '_- ERE,ÇÔU AO��$JÚ,�N�RÊU RAMOS O SEGUINTE TELEGRAMA:
_

. H1l'ElW{])S A. HONRA- DE !LEVAR AO CONHECIMENTO ,><ll��;:-,�MIN�n; JI uco, QUE A BANCADA DO P. S. D., SECÇÃO
DE SANTA CATARINA, Rt:UNlDA HOJE SOB A PRESiDÊNCiA DO SR. \ C,ELSO )�,AJ\tOS(7'E:: .

o SR. GOVERNADOR ADERBAL R. DA SILVA"
APROVOU UNANIMEMENTE A M9ÇÃO DE SOLIDARiEDADE E DE APt�USos; ilRºr.p�:rA. �.. l,?UTADO LOPES VIEIRA, À SUA AtUAÇÃO .NA
PREsn1lU1NCIA DO ·SENADO DA - REPÚBLICA E NA PRESIDÊNCIA DO CON�EtHO lttACIONAt DO

.. _ PARTmo, MANIFESTANDO, OS .SIGNATÁRIOS,
SEU A!LTO APRÊÇO A VOSSA EXCELÊNCIA. RESPEITOSAS SAUDAÇÕES. AJ,;FREDO CA-MPOS,:�� ?tNDO CAUL BULOS, ANTôNIO D1B MUSSI, ANTENOR
TAVARES, ANTôNIO NUNES VARELA, BIASE' FARACO, cm LOURES RIBAS� GUILHERME. URBAN, HErrOR L1BERATO, FEUX ODEBRECHT, JOSÉ
SOARAm, JOÃO RIRAS RAMOS, JOÃO ESTlVALET PIRES, JOAQUIM PINTO. ARRUDA, ORTY MAGALHÃES MACHADO, PROTóGENES VIEIRA, PEDRO
LOPES VIEIRA, RAUL Sf;HAEFER, RUI FUERSCHUTTE, WIGAND PERSUHN

.

E YLMAR DE ALMEIDA CORRÊA". •

Em sessão extr-aordinária, realizada, ontem, pela manhã, no Palá
cio da Assembléia Legislativa, a Comissão Permanente encerrou .suas

atividades.
O relatório da Comissão, que, de acôrdo com a Constituição do ES4-

tado.. será apresentado à Assembléia Legislativa cuja reabertura será a

B.l:IO$ 1;, do corrente, foi aprovado por unãnimidade de votos e co-ntém as ati-·

"idades parlamentares de seus membros.

i I O importante documento foi Iido pelo Sr. Deputado Armando CaIU

florlanópoUs� Ter:�a.feira, 13 de Abril de 1948'i H. 10.233 _. que com os seus colegas Bulcão Viana e Braz Alves, faz parte da Co-
� !

_----------. �_-__ ... '__• __ . _.... . .. .... _ .. ., •. _ ,.

missão elaboradora.

* +. �opp.�.�: :e�;S���i���::� Os aconlec·lmenloll de Oogola' sárioO'd�e:�;t�O d!i�:a:k��:C�:I:��e�e��;e�:lt� !:s��g:�a��i�: :�i�:�:.
tidár'ia, sem quebra de dignidade'

.

,J" ninar sua oração
para ninguém, é um fato incontes-

.

." .'.
•.

Os Srs. Deputados Nunes Varela, João José de Souza Cabral e Braz

tável. Isso, porêm, faz mal aos ner-
f'd BOdGO!Áct12 (l!' '�')d

- A le� m.arc�a�, decretada �ntem, provo�ou Im-. Alves, respectivamente lideres do PSD, UDN e PTB, enalteceram a

vos dos adversários do P; S. D., os
i a Te uçao as a:l';l a es rev� ucionarras nesta capital, onde e�ta� c :e- nrientação do Presidente Deputado Lopes Vieira, demorando-se' em

quais não podem conformar-se com ga�do r�f�I:Ç,?S mlht��es.' envIados, das gUaTm�o.>S da,s provmcias considerações em tôrno à 'prestigiósa figura do eminente parlamentar,
"às manifestações de desprendimen- mais proxunas, permitindo aos efetivos de Bogotá consolidarem as po- uue com firmeza e retidão conduziu os trabalhos da Comissão Per-

• _. 1 ,

to pessoal de que dão exemplo to- siçoes govern�mental� •

, ' manente, tendo todos os oradores louvado o br-ilbantismo com que se

dos os próceres do partido majori- As operaçoes de Iimpeza dos focos de reststêneía armada rebelde con- houve na espinhosa tarefa o digno representante do povo na Assem

tárío. De-fato, disciplina

partidár�'
a tínuaram ontem á .noite. Agora somente tiros esporádicos são ouvidos '}jléia�'

S.
ó é possível ol�de a voz

dO. interê�- no bai�ro e�l ;ue fica

Situ.ado ,o. palácio pr.esíde�cia�. ,
., O sr. Deputado Bulcão V�an.a propôs também, -voto de aplausos "'

se pessoal, os Impulsos da ambi- Alguns incidentes foram assinalados ontem a tal de nas vízinhanças
sec etário da Comissão, acadêmico Geraldo Gama Salles e ao funcio-

cão individual não têm acesso.
.
J' da igreja de Santa Barbara,' situada imediatamente á retaguarda do

, lis mo da Assembléia.
.

.,. _ _. _. na IS ,

em vão que se sopram as íntriguínhas ' Hotel Astor. -Ó,

- •

,

Todos êsses votos foram aprovados por unãnímídade de votos.

llolíticas, o diz-que-diz tendencio- Carr_os. blind��os dispara�pi �ontra a torre da igreja, onde esta-
Encerrandó os trabalhos, pronunciou o Presidente Lopes Vieira

so, .as maliciosas alusões �os mér i- vam a�ngados varI?s �,��olucI.9nan�:',_,j:. " ., .' eloquentes palavras de ,agr�d�cimen�o aos oradores q�e _

° saudaram,

tOS e deméritos de pessedistas com DOlS mortos carram a rua e um t-6'RCCll � .fICOU balançando nos fIOS.
1 d o espírito democrátíco dos membros da Comissão Permanen-·

.. .
.

O
. ,1

a' I .,... t
.

t
- ouvan o

.

f
. -

res:ponsabilidade no seio do Parti- �OGOTÁ, 12, (:B<' �P�):;_,- ,�s, �1.{)S
<

'1:11 9;�'�.cos, es rangeiros- �s �o te, testemunhando-lhes o seu profundo prazer através às mam estações

{lo das maiorias brasileiras. Nada rnenclOna�do a cidade .�
..

(i). ;P�r_an�. \�qmo a:
.. fuhi� séde, d� Conferenc!í) de apr êço de que estava sendo alvo,

, " _

consegue perturbar a serenidade do .. I�t:r�menca��." Os �e�{�����_\l�t��,.�s deleg�çoes all�e�l�anas .es:a�. Após terminar a sessão o PI:esidente Lopes V:elra fOI abraçado por

trabalhos entre os componentes do p.J�neJando VLS}t�\. ?.!��ê'S-�.�tn,t�,r.e;ez,_c�r.n o fim �e s�11OlÍar7lhe _g�r�n� todos os presentes numa inequívoca �en:onstraçao �e �plaus� a ma

P. S. D., nem implantar, no seu tias para ,a evacua�r$lo_,de -todos- os lll.e�rQ&, das dlver,.s.�s .delegações pa- n\Hra como se desincumbiu da nobre rmssao de que fora investido.

meio, quaisquer desconfianças. ra o Panamá.
'�

...
"

'" ,,:�J :'l'
"

"

' ':.','.' -, ';,
�

Isso tudo, que é motivo de deses- BOGOTÁ, 12 (U. p;-� =:As l'�p'I'o�abilld>ad��,.?e rel�l{:}(? da Couferen- .:.:.. --"-''--__--------'---:------

pêro nos arraiais do udenismo 10-, ci a nesta capital aumentam a --;.�í.t?a� mstant�;· ao� ,Jfesmo: ��mpo q:w se
.

-

.' a _

cal, explica, porêm, o êxito de uma agrava, consideravelmente, a"�ttIac:�o dos '.V1ver�_s..�� capI�al. da C�lol1l- I t t rnU";!!n dfà D S Dorganização política vitoriosa em ,I bia, que começou a' viver, �oj'e, seu -tereeiro ·,_lll;a.. de angustias, enfren- f �mnOr a n e _ iii 9 'lI1 U U lib I.. 'l) •

três �ncontros eleitorais, prestigia- tando séria escassez de mantlmentos..,
.

1 .. li ri h,.
, , " " !!tD

'

da pelo voto entusiasta de uma no-I BOGOTÁ,12 (U. Pf) - (De,,\yiUian� Herdea�íre, e9[J..e�.0�§.e.n{'l3L�aj " 1@.\H!�·itl.m�hH'!l lfl�U���1:iV�ta'vel mai{j;'1;l àe cidadão::> liYres e

'rRt'1l1(.'rsf· .

A� AutQrl�ades �O�j,clalS ,1�t1D�-amel'1�::Hlfts afmnar:l�JJ �o;;� 1 - U��6 in th��u ' (liÜ h�.. ii.�tu ..

conscientes, E' que o povo sente de nesta capItal, que a lllsurrelçao na ColombIa constitue parte de t�.l,a '\a

C
.

lOS o Diretório E�ta- Partido Social Democraheo; ao's
, , .

d t' C ferêncía panamencana na omUlllCa-J 'c

I R d
.

.que lado está um nobre proposIto I conspiração comumsta, para .
es rUIr a 011

_

.

me;icas dual do Partido Social Democráti- HS. Governador Aderba . a

de serviços à Pá:ria, .ao Estado e à qual estava sen�o preparada uma I coordenada aç,ao das A
co, SE'cc_:ão dE' Santa Oatarina: Silva e Celso' Hamo.s, P;fes�dente

1iociedade .. Tambem sente o povo a I contra o comUlllsmo.
. '. " I )elo SI' Celso Ra- em ,exercício do P. S. D., Secção de

fôrça duma grande idéia em ,coo- \ BOGOTÁ 12 (U, 1>.) - As alegações feitas pela emIssora governa� Convoc�( aR [
.

..

", do Santa Catarina, propostas após jus-

I
'

'1 t t b controle dos rebeldes' mos Presld,ente em exer CICIO

eretização, através das atitlliles mental de que a situação esta comp e amen e so
,

.

.

d

-

P t: I S 'al Democr>ítico Secçã1 Lificadas, entre aplausos, p,elo sr.

convergentes .

de homens públ�c.os, são verdadeiras. A oPosi,ção pode �ãd'o est�,l�. or��;i�a��e������ àa�l:- d:�t�( �;t��� r,eunira.�1-se: �;j;, deputado Lopes Vieira, membra

que elevam o conceito da polItIca não foi totalmente extermmada. Um li er po 1 ICO I era
_

• -·.t]'. '

b> que cons- da Comissão Execut,Jva e Presiden-.
Partidária 1�1UHo nara além das es- "lrrO' "Este é o melhor trabalho dos comunistas, desde a sua açao na Tche- nesta Capl a.' os me I

oiS' L ... � te d' o Dl'r,etórl'o M"wicipal de Flo-·r �, �
.,' d.·

.

I d Jap n bancada pesseCls a na �.. .�

treitezas do ulti1itarismo pessoal. O co-Slováquia e o nosso partIdo lIberal esta fazen o o pape e I ue�. a . .' I'ianópolis,
.

.
_" semblew LeglslatIva.

povo catannense nao acredIta nos Masaryk". ."
..

d 1 P O SI'. Presidente da importantf"
politicos que não sabem .trazer aO A questão da identidade do assassino do. Dr. J�rge Gal�an, o Ilder

.

Os trabalhos pr.e,sIdl os pe_o, . re -

r'B11niÍã-o agradece:u o compareci-
esquema de construção da grandezà, liberal, cuja morte precipitou os aco�teciI�1entos, amda e:ta s�m solu�. 'Bld,ente ',Sr. ,C�lso �amo�,� fO�(���� mento dos presentes, felicitando-os
comu'n alo'o de prático quando isso ;: Há poucas esperanças de que a IdentIdade do assaSSl·no ,enha a também, assIstIdos pelo d ' ..

v,elo elevado espírito de coesão par-
lhes 'na-o "'acal'l'cl'a os i�terêsses, ou sç,··�ro;""'�nl)ecl·da. Na-o se acredlta aquí que o autm' da morte f.ôsse .um bal R, da Silva, DD, Governador do

" """" -

d r tidária, sempre demonstrado pela
(JS da própria grei e de determ.ina- liberal porquanto não é cabível que um dos membros do. p,a�h o osse Estado.

I'epre·",.enlação do P. S. D. na As--,
, . rd Também não há llldÍclOS úe que Nessa reunião, f.oi deliberado, ..

das pessoas. assassinar um de seus propnos leres. ".' sembl�:ía Legislaliva".
Poris�o, a consistência monolíti- tenha sido um conservador e autor �o assaSSlIllO.

, . . r'

.

por unanimidade de votos, _o pan-

ca do P. S. D. em Santa Catarina BOGOTÁ 12 (U. P.) - A 'polícia cercou o palaclO do go, erno du� to de vista da bancada e do Parti

não póde ser encarada sem neno- "ante. as pri�eiras horas da revolta e agora tosJ.os o� seu�. m,emb;osdse do quanto às eleiçõ,e.s preparató

sismo e inquietação pelos interessa- �'>Jlam impedidos de sair dos quartéis, um dos quais es�a sfIt�a o 'te- rias a s,e efetuarem na AEsembléi<.t
. """. O' t despacho OI escn o I t' fere' cia à

dos em fragmentar, a custo de qual- fronte ao hotel em que me encontro. presen e
, I'

Legis a lva, quer com re . n

• A." bl ' d
-

d s 11a'heis atIradores revo uCJO- M' quanto a' Comiss'l.o Per
quer expediente, esse coeso oco

do Hotel Astor, dentro da area e açao o
d

�uesa quer ,-

�artidário que está disposto a si- "

os próximo ao pálácio presidencial. De espaço a espaço, cerrha _

os Inanent,�.
, '

" -

d " " nan ,
" d fUSI'S metralhadoras e can oes

F' Ih' j ta l1bónl o nom"
tuar aciIna das sohcltaçoes o eu

tiroteios podem ser OUVIdos ·e
..

tIros e , ; Ol esco }C o, r c ,
-

e do "meu" as convçniências públ�- de tanques reboam por todos os cantos. do sr. Depulado Nunes Varella pa-

'CáS, as aspirações gerais e as legl�
,I� ...">'i:':b I R da Silva e de obede Gra'11dn ",oceAnd"'R

ra líder da :Maioria, ·em Assembléia.

timas esperanças do povo. �' ."1.u,�j; a�, _

ase de .'" ln r: '.' U·U que continuará no exercício de

Como não _poderia deixar de su- cerem a uma oTlentaç�o �b. �ij U
_

.

suas í'unçõeE.
ceder as mentiras insinuadas de prindpios, a circunstanCIa de, �e A bancada aprovou, por unani-

públi�O ou cochichadas de bôca a regerem por ditames que a dISCI-
RTO, 12 (A, N.) __: Na fábrica de midade, as moções de solidari,eda-

-ouvido nas rodinhas udenistas (para pUna recomenda, não os ,:exa, móveis e marcenaria Cruzeiro do de política e --de aplausos ao sr. Vi-
, • - .

. ."O;-'l.<t.;f;:;"" Todos aceItam '.

d :I dEI' Brelo
- •

p'efeito psiCO!OgICO) nao venceram a nem {iS, '\.la�w=",\<· Sul, de propl'le aé,e e· las o�. c.e-Presidente Nerêu Ramos,
.

reSI-

'Cortina

d.e
lealdade q�e �bes. op,õ�.r:n�...

uma

direth7�:,.�,.��onsequentemente,.
ton e Júlio de Moreira Silva, i-t<- dente do S'enado da República e do

.() critério e a superIOrIdade ehca um chefe. .,..'
. A rorhpeu forte incêndio, sendo cha-

dos homens com responsabilidade É êste o dr.' Nereu Ramos,
mado.,,! ern soMrro , os bombeiros, n ·d·" n laR

de direção e mando nas filelt.a,,�,�.?, .atual Vice-Pre�ide�te da ,Repúbli- qut conseguiram abafar as cha- rreSI IDOma re DIUU
P. S. D. e as manobras da insid, n

.

cia? Tanto nuns aIrosa e a p_o- mas. Os prejuízos são avaliados em -.

t.se desmoralizam no fragôr das' no-'t�ição em <llle nos encontra;nos nos,
um milhão de cruz,eiros, estando a comurns a

.

'Vas e repetidas demonstraçõt;_s >da los do P. S. D., qu�nt? e nosso
firma seg'urada por igual impor- RECIFE, 12 (A, N,) - Ao anOJ-

.. .,

d d 't dos .....éf um homem publico a quem , , .

t 'b d uando p'residis. O
..

ii" dmexpugnablhda e e cara er
.

.c�,1 e
�

.

'á devem tância. O fogo fOI mUlto vlolen o, tecer .de sa a, o, q .' .

gnnfOf" flIH\ fi
pessedistas, Desde os que se acham O' miSSO Esta�o e o p�!� J. I chegandO a atingir a fábrica B\'a- a uma reunião de caráter comuni.'3- 'I.UÚ'fI t] !J ii HJ

.

Vi'

. , . " , os que 1!i.�0 testemu-
.

J I' d �.. il

Tnas v,anguardas parhdarlas ate os enormdes se�.\l.� de e a�;>larivídên. hma e �lma casa de. babitação co- La, à rua Barão de Lucena, em da- ·.Ii �r�' ��1I0fll'tO orres
(lue militam nas retaguardas ou em nhos a SO.lCl U' '''.. _ I t' a à rua Júlio do Carmo onde boatão, o ex-d,eputado Amaro e l(i lU \H
'. '

d
.

q 'e atende às asplraçoes e IV '
, ;;r: d re RIO, 12 (A, N.) --- F8.z anos bojP,PO!;1:os maIS �{}destos, - IO �s os Cla com u

.. _ '�e acha o estabelecimento simstra- Oliveira foi conviua o a campa ,-

homens de responsabilidade no P. populares. Persomflc�çao. dos �n- do Registraram-se cenas de pàni- ceI' à Delegacia de Polícia local, ten- o deputado Acúrcio Torr,eE, líder

S. D. se orgulham de· -saber calar seios da nossa gen:e, ele e bem dlg- no' entre os moradores da casa de do nessa ocaoi5o fugido. A Policia da maioria da Câmara. Por êste

.-os imperativos do p.róprio arbítrio no de tôda a cOnfIan?: �e qua��s �ô�odo os quais corriam para to- saiu nrJ seu encaleo conspg'uindo motivo, os $ens liderados na Cã-

. quando é preciso sacri�cá-Io em propugnam � �rospen a e ca ali.;:
, o ü� lados p'rocurando salvar 00 prendê-lo após uma luta corporal mara prestar-Ihe .. ão uma homena-

favor das causas coletívas� E o fato I nense, a felICIdade d,o ,povo e· a.i;l s u ,

no l'nlerior dum ônibus. gem:
I d P ta seus ha"eres.

illr apoiarem o govêrno honesto do I grandeza mora a a 1'1 •.

Comissão Permanente da
encerrou seus tr4JbaibosI

�ssembléia
ontem

.} �AJA9 AI'."rmo DLlIitIO D. lU.MT.A CAT.AJUl'tfA

,..,rlGürJ9 • .8. e.MIlH: SInOI NOCETI - Dj!'etor Dr. ,RUBENS DE ARRUDA
Diretor de Redação. GUSTAVO NEVES

Votos de aplausos ao Presidente Lopes Vieira

,lfiO XXXIV

na

a proibição
.

RIO, i2 (A. N.) - Noticias 1'e-·

cebidas nesta capital informam que

os produtores de São P.aulo e de

Santa Catarina desenvolvem pro

vidências' no sentido da revogação'
da portaria proibindo a exporta-
ção de produtos agrícola:s, visto"

ser' abündante a atual safl'a de'

cer.eais, excedendo de muito o SUO'

primento do mercado interno. Es

sf}E(produtores alegam que se llq1.;le�

la providência não foI' revogada,.
a próxima safra sofrerá as cons·e

quêncilJ,s do desânimo dos lavra-"

dores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações

r
&6 mw

tem o prazer de participar-lhe que Mlle.
Arlette. Tiemann, Diretora do Salão de
São Paulo, encontra-se na Drogaria e Fannácia
Catar.nense 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, _

Mlle. Arlette Tiemann permanecerá
na Drogaria e Farmácia Catarinense

I
d AI' .

ate 17 e
. Df!; qunra marcar

a hora que melhor lhe convem .

nteisl
--� .... ,_•.._- I

,_

'0- ESTADO 1 lIorario das essre-l
, '1i��•• Ofld:taa I rua I'" - sas rod9viaria�1:;

..

r:PáIto .. J :AI"
'Ot,.tcl': RUBENS A. RAMOS �EGUNDA-FE!R.A I

.

) /'!flrliprietArlo • Dll'.-Ger.... Expresso São Oístóvão - lA\� -I
'

Di�.n�eN���.; iehi�g�:;.. I ,�v·..,4-_;· J' _�-.!GUS'fA'VO NEVES
Auto-Víação Hajal - ft4jal - Hi oo.!Expresso Brusquense - Brusque -!

\C.efe tle Pa&iaa�I.: raso
I �"'"\

I'lUNCISCO LAMAi.QUJ1 _Ei'g,��SS�o!��squense
- Nova T!'imtol

/, fl_'.-�JClaefe d. hapr>!lsdo:

I
Auto-Viação oatarínense -

JOlllvuej!
I

•:;\�1"'iM CABRAl· D.! BILTI - 6 horas.
.

R�re8entaDce: Auto·Viação Oatar-ínense - Curitiba

S
. RA - 5 horas,

• , •

CA. . l�A

I
Rodoviária Sul·Brasil - Porto Alegre

. Drogaria e Farmácia atarinenseUb h1lUidor Dantas, 40 - •." - 3 horas.
.

I

:g,��:'I:���!Osaconl-e-C-i-l-n�o-n--t·-n-·-.-'-d-d�e--8=·-n-u-o-t�j�·-!;��·�·�4�L�V�A�R�O�·=��=�;�����E����D�A:I......

I Auto-Vtaçêo Catarrnense - Curitiba i Idi tin li� li

1111
SILVEIR q8- lindar

_ 5 horas 1 _ ADVOG.I\DOfl'el. 3-'873 - Sio r'i!lll� \ Auto-VIação Catarinenee JOlnvilel Washington, 10 (U. P.) _ Vio- assassinado a facadas em sua casa
MARIO CLIMACO DA- 6 horas,

d b
' . .í'.t •

I
I Auto-Viação Catartnense Tubarão lenta ,conflagração irrompeu emA de campo, scgun o tam, em se ll�- 811 VA

,

ASSINATURAB 'I .

_

.",-. Canhi'!! I - 6 horas. Bogotá espalhando sangue por to- forma, Lembramos, mais uma vez,
, ""ONTADOR... .. Exúressc São Cristóvão - Laguna -: " , '

_,

be ,'., .. , ... ' (''''I!! $8.__ 7 hora�_. ( da a cidade, na tarde de ontem, em que as informações sôhre a morte

I
Causas Civei. e Comorciai.gu.. "' ç-�l.I 4$,IlJO Empl�sa Gl61'1a - lAguna - 7�I· . .

1 1 trê l" li ds les .'i Mil G.l "
.

e 61,2 -horas, seguida ao assassinato, a tiros, ue destus res u tI.mas persona I ar " Contratos •. DIstrato.. etc.
j rdm .....t:r. 0.···' ,-.;� �15.�

Expresso Brusquense - Brusque -!Jorge Eliecer Gaitan, popular H-. foram

fornCcid.as pela rádio rebel-. Serviço. de Contabilidade
'. Ili&! ' .•... , , .. C;,� t,.. 16 horas. !

.

,
,

"em gsral

�I,-
gtô!l!�:f" 1iI'!'1!l}g� "�'. ,l.li� �

.. to-Viação Itaja! - Itajal - 15 hO.! der do Partido Liberal. O ambiente de.
. • Caixa PoetaI: 105N9 l;msi!o�h..! raRápiJo Sul Brasileiro _ Jolnvlle - às: local é dc completa anarquia. A po -I Bogotá - 'C.r_gente - .10 - (D. � FlorianópoJiIl -c- S. Catarina�lti!:, •••••••••. Ce' !�,$lt 5 e 14- horas. ! licia e tropas do Exército atiram P,) - O presidente Ospina Perez, 1I- !III!II_I!IlI!IlJGill\'R_IIIi!II�IIliZ "

•

QUARTA·FERA i - .

l'd
.

Í'
e .....GIMbiiiiiii&Q,..,.' ..._..1 #-li)��"'t!tCl ••... ,. Cr$ h_;.J\1I

, Auto-Viaçâo Cata!l'1nense Curitiba· pelas ruas. Os mortos sao calcula- em comunicado ,1 u ao micro one ••..•••• •......... . , ..

� 'll'!'§..ll!lt3�t1'Cl l,'?"lt �à... í ,-A�t�.�fa�âO Catarinense _ Jolnv11e dos em mais de vinte pessoas. Até da Rádio Bogotá, culpou os COlJl�l- PANAIR DO BRASIL S.IA.
1 ��Y.II.;fO "Vlll!s� t:� '�,""

I - 6 horas. O momento, parece não existir pos- nisí as pejos sangrentos aconteci-

} I Auto-Viação Catarinense - Laguna
sihilidade de restabelecer a ordem: mentes de hoje .na capital colom- Novo horário

� b4i�d·�. IfHH�.i�D'<9 �tH��ft'1.!�� �! -H.���1;1��ls·Brasilelro - Jomvlle - às
e continuar a Nona Conferência hiana. A PARTIR DE 1/3/948� j 15 e i4 horas,

.

1'1 B '10 (A) A t de 2a. FEIRAI & �rl�hll!l�s. Rie-:IIilIIIl8 lI!.A'l! i' E:xpresso Silo Cristovao - Laguna - Inter-americana, Tudo pare,ce me 1- ogota,. -., ',.
- n cs '.

Panaír Norte: 9,40.
, "'lIIhHeados, não $I!!!'I& ! 17 nor-as. •

car que a Conferência esta encer- poder ter SIdo identificado, o assas- Panair Sul: 12,47.'"

'II
I

Expres-so Brusquense - Brusque -

4a. FEIRAdel'olvid(�
I . l6 horas. rada. sino da Gaitan foi linchado e es- Panair Norte: 9,40.it .ir1b�ão e}não se 11'1I1Jl��"'" t

li
Auto-Viação !tajai - Itaja! - 15 ho-

A revolta est_á destinada a der- qU[lrtcjado peja multidão. Panair SUI5�. lF2'E47IR'AlJa�nba, otI conc'Illtar.t
\

I r�s.
Tre

lI>lil!iWdos DOI! arU!i!� 1, Expresso Brusquense Nova 1 nto
rubar o govêrno do presidente Ma- 'Washin.gton, 10 (D, P.) _ As úl- Pal'lair - Norte: 6,50,

- 16,30 horas. '. Panair _ Sul: 8,30.us;huuilog I l1odoviãria Sul Bra.sil PÔl'to Alegre riano Ospina Perez; são os liberais Umas informações recebidas aqui, 6a. FEIRA.._.,,_...__....__""-- ...._'--""" .. .-.. ......._..,._.. -:3 horas.
QUINTA.FEIRA contra os conservadores. O único dizelTI que o govêrno colonlbiano Panair Norte: 9,40.

. Panair - Sul: 12,47., Auto-,Viação Cat.arinens6 POrto
morto identificado até o momento eS'lil reunindo tropas para sufocar DOMINGOFarmacias de plantão ��ite�_5:;�oh(},"�Sâtarinense Curitiba. é Jorge Gaitan, assassinado cor� o 'movimento. rebelde, De acôrdo ������ = ��í�ei2�i.o.

3 sábado - Farmácia Santo Antô-' Auto-Viaç.ão Catarinense Jolnvile
I

quatro tiros por um desconhecid�, com estas informações, duas das· • • . • • . . . .• .
, .

.

R J
- p. t - 6 horas.

no momento em que deixava seú" três estações de rádio que haviam O Crédito Mutuo Predial. ofera*'nlO - na oao m, o.; Auto.ViaçAo Catarinense Tubarão
t] I I' ce nCIl lIIeus asscciado. c mllhol'4 dOll1I'n!10 - Farmacla Santo An- _ 6 11""'as. escritório, cerca de uma hora da sido camp urac as pe os revo UClO-

I Ih
,,�.

p ano. riO ma OI' .erteio. por Cr$':tA'
-

R J
-

p' t Auto·Viação Catarlnense - Laguna tarde. Os seguintes nom!es da Jis- nários foram reconquistadas. 5,00 menlra:r.01110 - ua oao m o; _ 6,30 horas. •

10 sábado - Farmácia Catarjmeuae
.

Expresso São CrtstovAo Laguna - ta de mortos que transmitimos, Ainda segundo estas informa-
••••••••••••••••••••.•••••••• ,

- Rua Trajano;
7 �:��êsa Glória - Laguna - 6 1/2 não podem ser por nós dados co- c;ões, os revolucionários transmiti-

Or#!t.{lln.!:l).,b-mo de'11 do'nJÍIH!O - Farmácia Catannen- e 7 1/2 horas.
B ; mo mortos _ efetivamente, pois foi ram informações pelo rádio res- UIiVOUQ \UI-�

Expresso Bru"quense - rusque - i

se - .Rua Trajano; 16 horas, ;
O rádio dos rebeldes que os f.orne- ponsabilizando os Estados Unidos eH � 2 .500,000 meI'iS(le�17 sábado - Farmácia Rauliveira ra:uto-ViaçAo Itaja! - ltaja! - 15 ho-!
ceu:

.
pela morte do lider liberal Jorge Pessôas capazes podem obter co."

- Rua Trajano; Rápido Sul Bras!leiró - JoinvDe - �s; Laureano Gomez, presidente da Elieser Gaitan. locação para trabalhar nesta Capital15 e 14 ,horas. . ,
•.

I
.

'A'
,

I I d C f
A •�8 domingo - Farmácia Rauliveira Empresa Sul Oeste J.tda - Xapec6 - às! ConferenCIa nteramencana e, �n- f prmcI�a sa a a on erenClfJ \)u.na� seguinte!! ciÇlades: .. �� ...�.,'

- Rua Trajano; .- 6 hor'!s. I nistro conservador dos NegoclOs Inter-AmerIcana, ao que parecê, I Itajaí - Joinville _ Porto Uniã(jSEXTA-FEIRA'
f

.

d b t'
-21 quarta-feira (feriado) - Farmá- RodQylwia Sul Bra.sil _ PÔl'to Ale� I

Exteriores. Leon Valência, se?ador OI saque� a, em o.ra a � agora �ao - Lajes _ Laguna e BIumenau.
,.da Santo Agostinho - Rua Cons-e- - 3 horas. Cu�.itiba!' conservador que, segundo se mfor, - tenham SIdo recebIdas 1l1forma,çoes O ser;Viço inclue peqnenas viagensAuto·Vi.ação C>;Itarinense ,

I Dlhelro M�fra; -- 5 horas. 'ma, foi enforcado na Praça Boh- de testemunhas ocu ares, Iz-se em torno das cidades citadas.
24 sábado - Farmácia Esperança :..... A6U���;?ãO Catarinense JoinvUe i var, em frente ao Capitólio. José que os membros da delegação nol'- Cartas do próprio punho, si pos�
� Rua Conselheiro Mafra; Auto.Viação Ca.tl'l'inens� Lazuna: Antônio Montalvo, ministro da te-americana não estavam "per- tivel acompanhando fotografia, paraI25 domingo - Farmácia Esperança -E6,3ú h{)rass� Ori.....�.o •

-guna
I Justiça do atual gabinete, que foi turbados" pelos acontecimentos.'

, Cx. Postal nO. 5 _ Florianópolis.xpresso ao ."'-'v" -..... -

I '

- Rua Conselheiro Mafra. 17 horas.
• I ...:... .....� � _

O serviço noturno será efetuado I ra�uto-Viação ltajal - ltajai - 15 nO'l RI·
·

Pro�'fP.e ct'f �opela Farmácia Santo Antônio sita Expresso Brusquense Brusque -I
.

e O)oarla � �. �r;:;;t
.

J
-

p' t
16 horas.

J
!It#

? rua oao mo,.
'

Rápido Sul Bra;sileiro Jo1nvile_

-! de JUGEND & FILHO'- às 5 e 14 horas.1/" • •
• • ti • ; , I , � ,; : : � � � t ••• � • .. • •

SÁBADO
O Batalhão Bari'iga-Verde Auto-ViaçAo Catarlnense - Curitiba I

foi constituido de (�atarinenses
-

R�p�g�assul Draslleiro - JolnvUe � I
destemidos e o uColéll'io nar- às 5 e J9 horas. ,I� - 6 horas,
�iga-Verde", usará a mesma Auto-Viação Catarinense - JOinvlle.,'b di -7h�LnD e 1'3.

Auto-ViaçAo Vatarlnense _ Tuba.rAo I
•••••..••.••....••••.••..••• , •• ' -E�P���;g' São CristovAo - Laguna -IAviso aos Estudantes 7 �����sso Brusquense - BrusQue -!14 horas. '

Estudantes em férias que dese- Auto·Viação Itajai - ltala! - 13 ho.,
Jem viajar conhecendo todo o Es- raso !
tado poderão obter os fundos ne- E};-presso Brosquense - Nova Tl'ento I- 9,30 ·horas.
�6ssários executando facil tarefa Expresso Glória - Laguna 6 1/2 \
'.que bem p-xeculada lhes proporcio- e 7 1/2 horas, i
natá ainda algum saldo em di- :-0-' I.nbeiro., 'Ve

- , M_"'!5!
Informaçõr.s à rua Visconde de laça0 aerea",':;"1Q I()uro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das h...

I� <1 tis 17.
SEGUNDA·FEIRA IVarig - 10,40 horas - Norte.

IPanair - 9,50 horas - Norte. ICruzeiro do 'Sul - Norte - 13,55 horas.' I
Panair - 9,40 horas - Norte.

.

Panair - 12,47 horas - Sul.
TERÇA·FEIRA

Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,00 horas

N-orte.
QUARTA-FEmA,

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

Norte_
Varig - 11,40 horas - Norte.

QUINTA-FEIRA
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12.47 horas - Su!.. •Varig - 12,30 horas - Sul. ,
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas -

SUl'jCruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas. '

SEXTA·FEIRA
Varig - 1l,4{) horas - Norte, .

Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 18,07 horas - Sul.

SABAOO
Varig - 12.�O horas - Sul
Panair - 9,50 horas - Norte.

DOMINGO
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair -.9,40 horas - Norte.

IPanalr -- 12,47 horas - Sul.
IC;r-uulro do Sul - 11.00 hJI, - lhJJ. "- _

Dr.. (LARHO tift
CUU.LETTe

ADVOGADO
Crime s cível

Ocnltltuição d. Socill'dlldu
NATURALIZAÇÔES
Títulol D.olol'ot6dolJ

Elcl'lt. -- Praga IS d. No•. 2�.
}-o. andar.

R••id. - �ua Tirodll$nte. 47.
FON'E -. 1468

COMPRE SEU RÊLOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "'''!,;ue
sómente quando receber,

"

,
JS; Uk�:bWc �

......... " _ , ..

COMERCIANI:B: nã 'um H
'Il'() À Biblioteca do Centro Ae:e
d!mioo XI file F�lro. ton.
trlbuiráB• .tBti:lm, pua • furma.
'&lIo cultural doa C&tWf�
«" lUBJl:Ubi'i !

("Camps,nh51 pró-livro'"
C. 4. SJ d. l"'nenlro)'.

N. 6 Cr$ 200.00 1 N, 10 Cr$ 80,00
De.pertador fo.hricade na ltnHa Relogio Suisso lIiIJta-mo...,,!y:li;kcpi.
Qualidade de prim�il'a. -- no. ! modelo ruilltente pa1'a'-'qualquer

C01'811 cinza' verde, çzul e 1 Si!J'viço
_

.

rliquelo.do. I' 2 modelo. .im.lJl�s e c qil.8 ilu-
mina à noite

Altura 12 1/2 em. e
I Caixa de :niguel

Nono. relógio••ao acompanhado. dOIl 1'eapectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba·· Praça Tircdentoll. 26C.. Paranci

VESTlR·SE COM CONfORTO
A

QUER E ELEGANCIA?
PROCURE

Alfaiataria
Rua Fe1ippe Schmidt 48

•• e � ••••••••••••• '" CI' 8'\-'

Agem:ia Gara! para S.:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-. Sob.
C. Postal, 69 Tel. «Protetora»'

FLORIANOPOLIS

o TESOURO
Da instrução está ao almmo&

d-e todos, Dá esse tesouro ao teu
a,rnigo analfabeto, levando-o a um·
curso de alfabetização no GrupO'
Escolar São �osé, na Escola Indus«
trial de Floria.nópolis ou na Cate.
,iraI Metropolitana.
. .

ROBINSON
PASTA DENTAL

NÃO ESQ UE ç AI
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago'

ra dos melhores profissionais da'
cidade para lavar, passar e tingirr
Jl.elo sistema suiço. .

R.' Tirade,ntes 44 - Fone 1022.

LEIAM A PtEVISTA
O VALE DO !TAlAl

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes nO 5

Telefon.e 13.93.

o melhor pruente para .eu fj
lho. é uma caderneta do ORE'DI-
TO MUTUO PREDIAL.
--_ ..._----------._._------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continua O ESTADO tezen

,do distribuições de valiosos li

:,,/tOS, inclusive romances mo

"detnos, entre as peSSOB&"'que

",onstam de seu cadast so

,,o;a1.
As pessoas que ainda não

,tha;aal preerich ido o coupon

:!ltte diariamen te publicamos

:;poderão ==": agora, hebi

Jitando-se, aSS1Jl1, a concarre

':Iat11 a tão interessante inicie

,:tiva realizada sob o patrocí
nio da LIVRARIA ROSA, à

'Deodoro n. 33, nesta Capital.
Fazem anos hoje :

.a exma. sra. Prescitiana Fontoura;
;;li exma. sra. Lígia Coelho Andriani,
espôsa elo sr. Eulália Andrian i: o

-sr. Walter 'I'eska, funcionário do

IAPI; o sr, João Cardoso, operário;
o jovem Rudi Brust; o sr. Licin io

Viei;a de Souza, comerciante; o

.sr. Narbal Sales Andriani.

,STA. Maria José Salgado Oliveira
Fez anos ontem, a distinta se

nhorinha Maria José Salgado de
Oliveira, fino ornamento da nossa

:.Sociedade e filha do Sr. Dr. �o'sé
B. Salgado de Oliveira e exma, es

pôsa,
A aniversariante, enviamos nos-

1>08 parabens.
DJALMA SILVA

'I'ranscorreu ontem o aniversá
rio natalício do inteligente [ovem
.Djalma Silva, filho do sr. Norber
io Euclides da Silva, negociante e
mdustrtal no distrito de Caiacanga.

Frencisco Câmara Neto
e Senhora

participam aOI aeu. parentel
e pes.oos de flUO. relagõell o
nc.flcimento de I�U filho Afan
a:) Cd.morQ' Nato, o,corrido no
dia 8 do corrente.

Florian6polil. 12-4-948.

A V i s ,O'
Dr. Augusto de Peuls
Diretôr do Hospital de

Caridade
-Consultas às 11 horas e das
-3 às S. Rua Visconde Duto

Preto; 2
Continua operando no

Hospital
-Por motivo de doença não

atende chamados ..
.....................

POLYPHENOL·
� Desinfetante da atualídade
"Terror dos microbios, acha.'6e

à ven:la ne'it � p&.Sç �

'Ptdidos a J. MARTINS &
SILVA. Rua João Pinto, 16

Caixa Postal n·. 332

............... t •••• , ••••••••••••• '

·0 preco dos jornais
Si\.O PAULO. 12 (A. N.) - O

Sindicato dos P.roprietários de JOl'
. nais e Revistas cio Esta.do de São

Paulo, deliberou maj10rar o preço
dos jot'Ilais, pas'sando os matntino3
para oitenta centavos os vesperti-
210 V:11'::\ setenta cenUIYos.

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
1° - Documentário n? 19 - Na-

Comissão de calçados da Comissão

Central de Pr-eços, foram adiadas

as discussões sôbre tabelamento
désse artigo para a próxima quar

ta-ren-a, quando deverão ser assen

Iadas Pl:ovidências para a baixa

dos calçados em todo o país.

Abelardo da SiNa Gomes
e Senhora

têm o prazer de parti
ciper, às pessôas de suas

relações, o neecirnerüo
de seu filho

MARCO ANTON!O RAMOS
GOMES

ocorrido dia 9, nesta

Capital:

-'Or. fJúrdoljq. tif.PeICe�a.
ADVOGADO· CONTABI .. ISTA

CIVEL E COM ERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABll.IDADE GERAL

FL.ORIANOPOLI;;-S.C .

. -;,; .,..,...:'-.�. �... ':��'�:::::.!,�-�;...:; �'"':"� .

ODEON - HOje ás 7,30118.
... e o sucesso continúal

ESTA É FINA

1) - A Marcha da Vida n'' 136 -

Nacional Imperial Filmes.
2° Fox Airplan News, 30 x 24 -+

Atualidaeles.

Preços:
Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00.•.
"Imp, 14 anos".

J.l.1J;-'ERIAL - Hoje ás 7,30 horas
- últimas Exibições -

-1-

CORAÇõES SEM PILOTO

:LIRA TENIS CLUBE - (Programa para () mês de Abrtl], - Í 7 (stbado), selrêe

,4)ufonal cominicio às 2 t hora�; di}.! 24 [sábado l� grande seirée, com if"t;t�,:a As 21 hs ..

Comunicação é-Pra-s� Vãl biliar'ó'"iireço
EXPRESSO SUL-AMERICANO do Ci11çado

Avisamos aos nossos amigos e clientes desta capital, e das demais lUO, 12 (A. N.) - Por não ter

praças do Sul do Estado, que, tendo o Sr. Guilherme Gonçalves D'Avila, sido possível O comparecimento do

declinado de continuar como agente do Expresso Sul Americano, em RITZ Hoje ás 5 _ 7,30 e 8,45 H. Mário Lucena à reunião da Sub

virtude dos seus inúmeros afazeres comerciais, nomeamos a firma horas
Irmãos Glavam, estabelecida nesta capital à Rua João Pinto n? 6, a qual Sessões das Moças
desta data em diante passará a atender os nossos serviços de transpor- Desi Arnaz e s/orchestra
tes de cargas, diretamente do Rio, São Paulo, Curitiba e Pôrto Alegre. Ethel Smith, a celebre organista

Esperando continuar merecendo a confiança e preferência dispen- - Igor 'e Ivett, bailarinos excen

sada ao nosso ex-agente, de antemão agradecemos, assegurando a to- I trícos - Bcverly SiI1lDiÍ0l1s, a ga-
dos, li oontinuação dos serviços rápidos e dirétos. rola revelação - em:

'FloriallópoÜs +: P. EXPRESSO SUL Al\1ERICANO. AO CALOR DA RUMBA
E. Figueiredo & Cia Ltda. Uma super comédia

romântica-I(Ass.) Antônio Orm,eneze.

I
musi�al. " muita música. . . bélas

r O B F �'T if.:
..',

,

ca�����l;'�' LIVRE. -

I� E & No Programa:

COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM [Documentário n? 20 - Nacional.

Preços:
Avenida Capanema, n? 38 - Caixa Postal, 224.

CURITIBA PARANÁ Cr$ 1,00 - 2,00 e 3,00.

Todos os que acompanham estas publicações; seja como concur- cionaI.

rentes ao notável CONCURSO COBRAFITE; seja por méra euriosida- 2° - Merle Oberon e Lawrence

de; seja por interêsse nos bons negócios, está plenamente informado i Tierney - em:

dos objetivos ou finalidades da O MORRO DOS VENTOS

C O B R A F I T E UIVANTES
A mais extranha de todas as his

tórias de amôr ..
30 - Lee Patrick e Regis Toomey

-em:

ENFERMEIRA E DETETIVE
Um drama policial de muita ação

e suspense ...

Preço: Cr$ 4,00 único.
Censura: Impróprio até 14 anos.
���""'�!Ii' P.II! 1 �&L _!ai

Dr. Â$ Santaella
REASSUMIU A CLÍNICA

todos nós si não temos fortuna à nossa disposição, temos as nossas re- __-re

servas, rendas ou ordenados, dos quais, logicamente, tiramos nossa sub- .

si�tência. Já pensou que, se lhe oferecendo um bom negócio, lima

bôa oportunidade, poderia aplicar uma parcela dessa reserva, renda ou

ordenado, tornando-se acionista do mais futuroso

PAAQUE INDUSTRIAL

do Sul do Brasil? Acionista de uma, Companhia diferente das outras?

Acionista de um empreendimento de projeção nacional? Acionista de

uma emprêsa que aléln da sua contribuição de capital, quer sua colabo

ração? Acionista de uma organição que não promete vantagens ou lu

cros que não pode dar? Enfim, acionista da

COBRAFITE

80

das suas possibilidades de desenvolvimento e do seu grande futuro. Sa

bená, também, que o capital da Companhia de Cr$ 6.130.000,00 foi ele

vado para Cr$ 16.000.000,00, devendo a diferença, ser aplicada na am

pliação de algumas das instalações e novas fábricas, entre as quais
destacamos a fiação de algodão e fábrica de óleo. Saberá ainda, que

COBRAFITE

pela sua atual administração, pensa, oferecendo um bom e excelente ne

uócío colocar essa diferença em subscrição particular entre os antigos
;cionistas e outros interessados nas realizações COBRAFITE.

V. S. que acompanha essas publicações já' pensou que poderia ser

um dos
ACIONISTAS DA COBRAFITE?

que 'vae levar a outras plagas do nosso vasto Brasil e ao estrangeiro,
um pouco de nós mesmos, porque levará um pouco do nosso trabalho,

IJl.tn pouco da nossa ação, um pouco da nossa colaboração!

aVELOX PROPAGADORIb>

A Pomada Mau Zaa U. dad o üi� d_jado,
combatendo as dtlrN e 011 'Jll'UfWo.,. d_nces
tionando .. dilatações. Gracaa ia aabatanc:iu
de real efeito antiaéptico-becteridda qu.e entraa

em_ f6nnula, • Pomada MaIl Zen previne ..
inf� e o aparecimento M.ouI:r'cMmales am
ela máW'&raves, decon'enta das hemon'oidea.

A venda em toda. &li lI'armaciaa em bianaga
QOIIl cáIluJa ç:spocia1 pera facilitar. fIPlicasão.

(U.�Dc WIN

com:

Dolores CAMINHA
-I1-

Continuação do seriado das mil

e uma aventuras!

A VOLTA DO ZORRO
com:

.John CARROL e

Duncan RENALDO.
6° e 6° Episódios.

No Programa:
, 1) - Atualidades Gaúchas - 2 x 1
- Nac, ,Imp. Filmes.
Preço único: Cr$ 3,00.

A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

44
Profissional Competente

.•• o._ • • •.•. • �

o bonde aéreo sofreu
um desarranjo
RIO, 12 (A. NJ - O bonde aéreo

do Pão de Açúcar, depois de ter

transportado para o morro mais de

trínta pessoas, foi obrigado a pa
rar por falLa de corrente elétr-ica,
devido a um defeito nos transfor

madores, havendo suspeitas contra

os empregados da firma por não

terem conseguido há tempo um au

mento 'd,e salários pleiteado,
Alta madrugada, foram retirados

'às-.._passageiros que estavam no al

to do "Pão de Açúcar, estando os

operários especializados da Ligth
examinando c revisando os trans-:

formadores do bonde, que só está

fazendo serviço até o morro da Ur

ca,

. . . . .. . .

CIA CATAIIINUfS
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

•••••••••• 0/ o • ,e .

C6mi�ln. Gravata., Pijamea,
Meia. dai melhorei, pdo. me

nores preçol .6 na; ,CASA
'

MIa

SELANEA - Ruae. Marra,
.... ,.

' o..... . '

PASTA DENTAL
ROBINSON

\

COMPANHIA GAWNÇ.4 DA lAIA-
'-dsà 8\1 1a,. - 1Ne: lAIA
me.DIO••�I".nl

Cifra. do Balanço' d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
Reapon sebiiidarfelf
Recet...

'

Ativo

er�
Cr$
•

•

80.900.606,30
5.978l401 ;755.97

67.053 •.245}30
142.176.603:80

Sinictroa pegol no. Cíltimot 10 anal

I
Rellpontat ;lido<iell

Diretorel' e
à Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalboi Dr� Prancllco �

I de Sã. Anisio Mal.orra,� Dr. JoaqUim Barreto de Araujo' ,
I e JOllé Abreu.' ,

I ,�,����mm��..��dQ������m9�������

.�gente.,Representanje

Capas para aulamoveis
• Grande l'fi\brica nacional procura representante at�'�o"'-e!l�l�é�a I

I
j

i
1

par de instalações, possa manter pequeno "stock". Nossas capas são

de superiol' qualidade, cleganl'es e vistosas. �ão Fabricadas por Lécni--

('os competentes, 'com os mais modernos maquinismos americanos re-

eem-imporLados. Usamos tecidos Nylon, Matéria .Plástica, Douro Plás-

t.iro e PalIrinha Americana Encerada, todos em rica pad.ronagem ex-

e!usiva.

óLima oporlunidade de lucros para repre,sentante ativo e capaz .

Carla com todo-s os detal'hes, inclusive referência, diflgl(la

FABRT'CA 2\'ACfONAL DE CAlPAS, Caixa ,postal n., �, !tio de Janeiro.

98.687.816,30
« :76.736.401.306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G
PROGRAMA PARA O MÊS Di:
DIA 13, DOMINGUEIRA) COM INíCIO· ÀS 21

'PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIAS 1 E 2, CEDIDOS À ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS. DIA 9, DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIIrnE. DIA 23,

__
DOMINGU�IRA. DIA 291 SABADQ, SOIRÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TE RÃO 'INtel? ÁS 21 HORASo

__

�E'NUOH' a:S·ia ESi�R'M,ll�tlrrJO''S�IDe'�Ii��d'ss f"i�I:trintt"lw�����' �:U!N2!íf�:�!�::}:!:ie�
.J '11

.

L ' 1····· kl1UL I il 10 u�aUu �. .�U�U ill,.��j��� =:';41: :���!=J;\o�e��:l!:���llla:!!
.

, I A C It'� m� (! tS:,< a�)
1\!� iX' rJ.l ÓI�" m V' iig' ir, ;d�:w.�Ilr.Ill. j"o:llitldiSl'fCH. I) eQ:C';;"41g�

. ,. ., . �.J 1.';'';' U !�111 �u. \I.A� .all � v ,�jZéo. (l:'Iíli.'" �lA i�6;)fl\J1l.dAl, � ��
- A firma M. L. AH.AU.JO (Empresa Intermediária) , acha- '., ."

1 D' Iori /so ...·'·j;!!tie..E' �ô; i:rHH'I'í:hlt'jl; ..f���$'.I.i �
se, perfeitamente, habilitada à atendê-los cm todos os seus di- " (Comcn.[õ\rio. �le. A: ABlm�. --:-, TJ!��l'lbllldo po a Ire (ma de .

.r.:-; Ilni�r�:!;.t��1MI. O &llw-i�� a';'
.

. J:,coll:llDJa c ;'rs.sI�lcncIa ao Coopei ativ ismo ) ,

,_ _ s�";JJr.t 4o Di}R � !iiHíllt.$� �,�reítos perante as leis do País. DepOIS de um mterregno de '�,lgTll1!a.� scm�,na� aqui �,:5ta.mo" no-
i. 1lliA2 Al\!ibSÜ!té;tôll. 'l.I�� �i� ... tt.. .l�-0- vamentc, usando dll coluna que .

O ]<'SI.r\.D(� ta�. gentll,mente .
nos, I;Úi!aIDê!lS$ 6#' 4Gf;at� n"rv�ll!� h..

PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE ced�n, para a divulgaJ;mí .das atividades da lJlI'eto�'Ia �e Ec?nom�a.e _••-. lUi U'IlI1I D"'@rlll lm. liP!J
NATURALIZAÇÃO _ REGISTRO _ TíTULO DECLARATó- Assístõncia au Cooperat ivismo, e de outras, da adruinistr-ação púhli-

••.. •..• ••.... • .••••

ca em geral.RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIHA DE Expusemos aqui, com a clareza e as luzes d.a J?ossa oapacírladc,
MOTOH.ISTA a formação, o desenvolvimento c o alcance {\� Jenu!neuo .

cocperati-
-0- voo Vez que outra, traçamos conjcctur-is e no�tCH1.S respeIto.,ao an- Moça sfi.beildo cortar oiere-

damento da jJafUI'.müzacüo da prodr. {'aG:J.t'lDc"llSi\ morrncrn.c do
ce seus serviços para costu-

fumo e da. mandioca. Estávamos, nos últimos dias antes da interrup-
ção cios nossos comentários, apreciando a objetividade e _a exL��suo ter nas residencia.s,
do Plano SALTE, no seu intuito cle solucionar as questões _bastcas Cartas pa,râ Irene Maria
da nacionalidade: ,�aúcie, Alimentação, Tr-ansportes e Educaçãu. Fereir a aos cuidados de 05-

Ao iJl\"PS de prosseguirmos .de ·imediato nos estudos que vi-
mar ll'Ieira, Rua Laies

nhamos fazendo com' referência àquele Plano, ii vista de outros

acontecimentos, "l'esoolvcmos e�tarr(pm' esta ligeira a�)['eciaçáo, lúl'-' •.. '0' ·v·A''L'E'
•

D'.� ·I'T�; ''O''':J'
••••

mulada em razão da Comissão Mixta do Trigo de Sa uta Catarina. " n.......

Preliminarmente, duas perguntas. O que é a Comissão M!xtc: do Procurem na Ágêndtil
Trigo e qual a. sua Ii.nalidade? Hesponde por mim, .Sua Excelóncia .o Progresso,
Senhor Doutor lJeoíbel'to Leal, nem�elári'Ü da Agr-ícutt.ura e .Presí-

LIVRARIA 43 LIVRARIA.
dente da C. M. T. "A Comissão Mixta do Trigo .- afirma S. Excia. -:-

� .

.

,

por sóbre ser uma das Recomendações ela _Cumissã,o ';l'écnica do !r�- o
ROidA

"'o recentemente reunida, em segunda 130.3sao, na Capi lal da Rcpúbli- . .

�a: representa também o ponto de vista da 8. V. O. P. A., �ara a C�l�
secuçâo de resultados compensadores no setor da produção .

do 1.1'1-

go. A função da Comissão -é a de co.o:'aenar e, o,:ien�at' a tn�Jtcullyl'a
é a' de promover o intercâmbio dos dl versos orgaos, �0�11 a alta fma

lidade de conseguir mais e melhor, num rumo defin idn e comum.

"Nada mais se precisaria dizer para justí.ríoar a instalação e o fun-
cionarnen lo {la reoem-criada Comissão.

•

.

O í.rig», a cultura do .trigo, velha aspiração' da gente brasileira
tem sorrido ernbaraços c preterições de tõda ordem, nada obstante
a fertilidade e a capacídade produtiva dos nossos solos, comprovada
ano a ano, ·e jamais desmentida por qualquer experimento. Nem mes

mo os incrédulos, os céticos e os negativistas podem permanecer, em
. sã eonoíéncin.: longe da r-calldade dos campos dourados que ondulam
ao vento numa magnifica atestaeão das nossas possibilid1ades tri
: ícolas. Eles ·se desdobram ao. caminheiro, ao' longo das esLradas
reais, ü margem d013 caminhos vicinais, perto das cidades e da:; [cr
l'ovias, num exemplo de pujança quasi vertiginosa e assustadora. O
trigo catarinense aí está, na "ma,llohette" dos jornais, em letras re-

c.honchudas e g'ol·d:as. Eslá, também, nos nossos moinhos e nas pa- .: :. :: .-.��.
lliIicaçã-es deste e ele outros Estados, servindo a mesa dos pObl'es e

dos remediados e dos l'ico-s. Longe de 13er uma farsa ou um embuste,
signifi.ca uma das maiores conquistas dos· últimos tempos, pois que
l"epI'p,senta <1 libertação n'acional do aba.siecimenlo .estrangeiro, sem

l:'re bom, mas, dispendioso e drenador de ouro.

A evolução tioci-al ·e política do mÜllclo, a marcha uscencional e

vo(up1..osa, o prrigo iminente e pel'ltlanenLe, O· desassns.sego, a l'llÍ
dosa pl'oj)'aganda de conflitos bélico,s, tudo isso reunido e' ampliado, ••.•..•...•.....•. • ..•....•. , ••••

num conjunto assustador tem pwvocado o interesse dos povos de,
com os próprios meios, se valerem na paz como na guerra. Naí"la
obstante a .existência de lrataclos e (lOnvenções de al�xílios e ajuda,
os povo,g mod�l'nos ·são como a raposa, senlpre desconfiados, sempre
afoitos e quasi nunca crentes na realidade e na efetividade dos pac
los que hajam sub6crilo. A crise moderna, de cara ter - no homem
t� de fé - na humanidade, longe de determinar uma parada abl'LlpLa
na senda civiliza,dora, promoveu-lhe um adiantamento que ibusca o
máximo de perfeição na arte insidiosa de matar, de roubar e des- ••••••••••••••••.••••••••••••••• �

InlÍr. A deSCl'ellf;a e o de,scl'édiLo dos aLos internacionais crescem, dia
a dia, na proporç:'ío em que são rompidos os laç.us unitivos da civi
lização do oeic\en Le com a cio oriente. Por uma ,aberração ou fatall
dade do, destino, as n.ações do po·ente europeu estão sendo cOt't'om

pidas ou minadas por uma doutl'ioa. des(mtiva e aleatória, mas qllC,
não obstante, se enred,a. no cél'c,bro e no coração, neles ordenando ·e .•••••• •••••••••••••• • •••••

mandando, com absolutismo.
.'

O Crédito Mutuo Predial, oferece
, .

Num mundo assim con!LlI'�ado, numa situação assim t50 p1'e- aos seus associados o melhoÍ' pia
car�a e a? mesmo tempo tao msegl1l'a, .nada mais natural e nada no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00

METODO: ma.ls. COl?�ll1g'ente do ql:e a preparação i?terna. da nacionalidade para mensais.Moderno e EUciaDto II ll1Junçao de aconleClm�nto,g .futl�ros llnI_?revIsíveis, e, de qualquer
modo assustadot'es. EIS al o porque, a. razao precípua e fundamental
que vejo no intuito do poder público, neste momento voltado à conse

üt;ç.ão de' um L)bj�tivo que tem sido ,uma constante miragem para a
valIda gente bt'asIleIra, desde os maIS remotos tempos: a produção

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

�-- - - - - -- ._ .. . ._ _.__ . __..

de �l'igo' para a Lastallça do nlercado nacional.
A Comis;;ãn Mixl-a do, Trigo de Santa Catarina formada por elí)-

...1
mentos técnico. -profissionais da mais alta categoria e investida de
funções ·que vão de·sde a eX'l}e,rimentação aM o financiamento e a or
ganização dos produLores, tem neste momento, a função histórica de
promover nos pla,naltos catarinenses o plantio ci,e.nUnco· desta gl'a
mínea, fazendo' do nosso E,sLado um baluarte na alimentaçã{)· nacio-

'i na!. As atividades da Comissão Mixta l'epel'cutirão no fuímo como

:j De ft�UjSOa5 têm u�.do EO presenle reboam, animadoras e construtivas, com a fÓI'.Q'a � a vi-
t

Il"" talidade dos fenêYmenos crescentes, qual vagalhão imens& que S\l

.:._� quebra- ']Jal'a tornar-se mais violento e mais rábido. A estrutura que
_ b II d lhe deu a Secretaria da AgriculLura permite-lhe uma franca movi-

j
com om resu a o o rnentaçãD, ao mesmo lempo que consente numa intervenção mais 'di-

, ret.a e mais imediata do representante do Govê1'no do Estado nas

l popUlar depuraUv- suas atribuições ele patrocina.r e 1)l'ovocar o cl'escimento da produ-
.. ,. ,. •.•... •... .... . ..•.•

i - ção tritíwla. VENDE C!E� " A Comissão Mix[.a. do Trigo, por quem a preside e pelos técnicos' "�.li
.

i." e funcionários que -a constituem, está fa.da.da {l representar um [)<l-
pel de suína importância e a cumprir uma. pel'fomunce na soluç.ão.1 L e no equacionamento do problema do trigo.

.j' l

I.�,." i Seu processo de naturahzac,ãoA SIFILIS AT1CA TODO o ORCANISMO ;

o fiqade, o baço. o cotaçQo, o eltomCíg�, o. pulmõ�!I. n. pele, i •

d ' lo 1; h d ?:j.,f.· produz d�rell de cabeça, doraa no. OSIIOII, reumotismo. j 81il a nao 10i �espac· a 0., ficequeirll, queda do cabelo anemia e aborto•.
1 Conaulte o medico I) tome o popular depurativo ELIXIR 914. Escreva s,em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo

:,; I}.provado pelo D, N. S. P. como medicação auxiliar no tratQ- Cajxa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. ESSe Es-
i

mento da Sifilill 'e Reumotillmo da meama ol'iqem. critorio s.e encarrega de acompanhar e requerer no Ministério ri:l
, Inofensivo 00 orgo.nismo, agradaval como licor' Justiça o que necessario for li sua concessão, bem como, de r·egisLroj

.
de diploma, divórci,o e novo casamento, certidão de nasDÍmento e de:j _._ _ �_._.- - .. _ __ .. - _ _-_._._._.- -. __.._- _-._.- ..__� casamento de qualquer parte do Paíz.

.

.1

- A Assistência e informações sõbre processos já encami
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Florianópolis -

Curitíba.
-0-

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

assunto,

-0-
ESCHITóHIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 10

sala 4.
andar

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, - 195 - Telefones:
- 1584.

14091"

A &fPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos seus pqtadores de titulos já integralisados ou sorteados
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 qüe tem a disposiçã,o dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Papa mai,ores .esclarecimentos dirigir-se
8,0 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Net,o).

VIUVA HELENA GOMES - NESTOR
MARIA VIANA CARPES

CARPES e

o prazer -de participar o contrato
casamento de seus filhos

ÚRSULA e OSVALDO

têm de

Felipe Schmidt, 28 de Março· de 1948
Fiorianópolis, 28 de Março de 1948

TllOGD. FIA

DIREÇAo:
Amélia M . PlgozZi

Confere
Diploma

torres'pondeneia
Comercial

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

n,o

ABRIL
HORAS.

Laboratorlo
RADIO-SUL-

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Point

Atende a Domicilio
Completa. aparelhagem.
.TécnICOS competentes

RUA TIRADENTES, 22-A
Fone 1382

Vende-se
Vrn barco. Ver e trl:!tal' na

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

SENHORITA!
A uItin;a creação em l'e/ri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o e�tá
acompanhando a moda.

C�� A MISCELANEA di.tri
buidora dOI Rádio. R. Có A
V.ctOfô Válvula. e Di.eo••
Rua Conselheiro Mafra

tENHA I
Peça pelo telefone 719

Pronta -entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Uma otima propriedade.
contendo 2 casas, garage, po-
mar e pasto.

'

Tratar em Rancho QueÍma
do na Falmada Pilar ou em

Cambirela com Raul Se1l.

1 O 2 2

Telefone a ess!! número e a bi�
cicleta da TiI! turaria Cru.'!:eiro rllDi·
damente irá buscar seu terno.
R. Tiradentes, 44.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ensina-nos a semântica que certas palavras, em sua evolução, Il1U

dam d-e sentido, sob a ação do tempo, Vejamos alguns exemplos, toma
(;08 de um caderno de estudos, "IMarechal", que hoje índica o mais alto
posLo no exército, servia antigamente para indicar um offcío bem me

nos honroso. "Marechal" era para os antigos o "guarda de cavalos". mento tiverem que, se processou

"Tratan le " era apenas a pessôa que fazia negócios. Ninguém se ofendia nêste Juizo a ação de desapropria
VOI' ser chamado, de tratante. Hoje em dia, porém, ninguém quer ser ção do prédi-o e terreno, declarados
tratado dêsse modo., de utilidade pública, ex-vi do de

Focalizemos a nossa atenção sôbre a semântica de uma palavra ereto-lei n. 1.016, de 25-5-1944, pemuito conhecida. E a palavra "crtatâo ",
Façamos sua histúria. O nome "cristão" foi empregado pela pri- lo Governo do Estado, tendo o ter

meira vez lá pelo ano 44 da nossa era. Isto se deu em Antioquia a for- reno com a área de 225m2, fasen
mosa cidade ,fundada por tSeleuco', conhecido como "a porta (la Orien- do frente á rua Padre Míguelinho,
te", que dista 300 milhas ao norte ele Jerusalém. , fundos eom nronríedade do ilr_<

Naquela época, raríssimos eram os cristãos; contudo; sobressaía o
Atonso Guilhermino Wanderley

vigor irradiante da influência que exerciam na Sn,P,jpd<Ldc.
" _.

por UIll lado
j)Ql,,;.v=�. Ihá q u e surgem numa Iíngua em virtude do PI ogr esso Junior, extremand.o

científico outras por
-

causa de movimentos políticos e sociais. O mu-
com a rua Anita Garihaldi e pelo

virnento �spiriiual de Cristo produziu êste vocábulo.
" outro com propriedade de Vítor'

RUA CONSELHEIRO MAFHA, casa grande com 6 quartos, ,sala, ba-
Ao contrário do q�e se dá nos dias que passam, os discípulos de

. .

T do 'ra o.
:ruheiro' ele. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00. Jcsús eram chamados "cristãos" não em virtude de tradições família- Ferreiru da Silva. en o ago

l'eS, nem porque pertenciam a u'm país cr-istão, e nem ainda em

Vil'lU-lexpropriado
PARTIDO BEPUBq

de ele imposições r-itualísticas.
.'.

' CANO CATARINENSE, representa
Os discípulos eram chamados "cristãos" por motIVOS bem defJni-

do pelo advogado dr. João Bayer
dos, como passaremos 'a ver,

F'U requerido o levantamento do
O primeiro motivo é que êles conheciam a filosofia religiosa de

I 10,
.' . ':- ,. d em

Jesús. A vida e a morte do Messias, bem como os príncípíos religiosos :preço da mdemzaçao, fIxa?
que pregara, estavam ainda palpitantes, vívidos na memória' de todos. CrS- 200.000,00 (duzentos rnil cru

Não só conheciam, como também aceitavam como norma de orienta- zeir6� para conhecimento de ter

tão moral e �spil'�tual d� vida, o conjunto de prtncípios que o mesmo ceiros \os termos do artigo 34, do
Evangelho síntcdza. Nao basta, IpOl'ND, conhecer e mesmo acertar '

.. 36� d 21 de
.

nho de
certos pt-inc ípios apenas intelectualmente. Devem ser experfmenta- decreto-lei 3. a, e. ru

dos. Daí um terceiro motivo porque os discípulos eram chamados cris- 1941, mandado expedir o presente
tãos". Eles viviam, praticavam, refletiarn em sua vida os princípios edital que será publicado pela im
do ��z:re�lO. Seu pro-P,?�i�o _d�,mina,nLe eras,er como Jesús �e l\'azar,é. prensa e afixado no Iogar do cos-

,

I ernos, pois, que cr�sL�o. deve ser quem conhece, aceita e pra- .

f da lei. Dado e pas-
uca os prmcipios do Crísüanismo. HOJe, porém, pensa-se' que ser tume, na or�a . .. .'

"crstão " é ter nascido em um país chamado cristão, perlencer a uma sado nésta Cidade de Florla�lOPohs,
Iamflia que se diz cristã, ser batizado em qualquer rito cristão ou aos 5 de abril do ano de mil nove

pertencer .� esta ou aquela Igreja que se di�. c_ri,sLã.. centos e quarenta·.e oito. Eu, VI
,

AI esta o �aso de semàntíca. O termo cristão está sofrendo lamen-, NICIUS GONZAGA, Escrevente Ju-
LaveI deturpaçao. - .',' 'm

Esla civilizacão se inlHula de cri,siã, mas esLá ameaçada. 1'01' ramentado, o subSCI eVI: no I p.

causa mesmo do fracasso dos que se dizem ceislãos, a socieda,de e<;tá ocas. do Elserivã.o. (Assmado) AR

se de.si-nlegrando. Daí os problemas econômicos, sociais e int,ernacio- NO PEDRO HOESCHL, Juiz de Di-
--0- - Dais que assoberbam a humanidade., . _ _

. d la Vara.CAPOEIRÁS, casa construída em tCl'reno com a ár.ea de 86.000m2, Nesta hora, se a verdadeIra IIgreJa Cnsta nao apresentar uma relto a

CRE
,todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço mensagem clam e intimorata ,s'ôbre os pro,blemas socia.is e esp-i,ritua,is, ESTA CONFORME O ES -

-.cr$ 50.000,00'-
•

ela mesma sofrerá os i!'eflexos de uma ordem sociaL ipaganizooa. Não VENTE JURAMENTO
-0- üevemos esquecer, foi em nome de uma filosofia r,aciollla,Jista que, no Vinicius Gonzaga"

RANCHü QUEIMADO, ótimo prédio todo revestido de ci�ento, com ::éculo xvm:, levantou-se o ,brado de liberdade, ·igualdade e fraterni-
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água qu.ente e _frIa, U!ll mo,,: dade, e foi em nome de uma filosofia materialista que, neste século,
'tor Deloo, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arv'ores frutIferas Já pro;. aplicou-s'e à sociedade o pl'incípio cristão da cooperação.

,

·-duzinclo .elc. Preço Cr$ 60.000,00. Lembro-me, nest.a contingência, daquelas palavras profendas pe-
.

--0-- lo insio-ne .pregador e Mestre da Galiléia: "f)e êstes se. calarem, as

CAPOEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x52i.
lledra,g "'clamarão", e fico p'erg'unLan?� a, mim me.sm_o se não são as

iPreç,o Cr$ 20.000,.00.
.

vedras que estão clamando ante o SilenCIO dos Cl'lstaos.
TERRENOS Urge que se oponha ,à corruPcão da. palavra. cristã". Cristão deve

RUA FEL,I'PE. SCHMJDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00. ler o mesmo sentiDO antigo, no Lempo em que os dlscÍp'ulos r,eccbe-
-0-

iinha ram êss·e nome. Importa evitar que a .semântica registe ,a Deturpa-
RUA BLUM'ENAU, tendo 8,70x32, rua calcada, circular.

('5.0 do termo.
.

(Preço Cr$ 35.000,Oó.
.

0, mundo, hoje mais do que nunca, precis� .d!! p�lavr� o_nentado-
-0-

1'a de Ci'Íslo. Parece um paradoxo, mas esta ('.1 vlhzaçaf.l cnsta preCIsa
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons-

Cio Crisüanismo, pois a1queles princípi?s excelsos e sublll;nes que [atem

�trução. Preco Gl!$ 6.000,DO. do ,Cristianismo uma religião superwr, andam esqueCIdos, relegados
-0-

v um plano secundário.
.,

RUA SlliRVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00. Ul'(}e l'ccl'inranizar o mundo.
-0- lsaal' Ca1na7'(lf> . . . . . . . ... . •...........••.••

HLPOTlECAS

\
Muitas felicidades pe.lo nascimea

Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con,
to de seu filhinilO I

"suIte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
Mas, não esqueça, que o melhoi,

F S I Oe�ta Lim811a'da p'resen'te para o seu "PIMPOLHO"

SÃO JOAQ_ULM, gran.�e �eb� 'cl� te��a �omAcêrca. de ,.5:oo� pin.heir,.),;
" mn rOs�

m U :., � 6 I'
.

é uma caderneta do CREDITO

,,de 4.0 centimetros de dwmentro e mUltas outras bemfellorras, corno, llliar '" p. � U ... -. MUTUO PREDIAL.
. ••• <

_

seja serraria etc.' Dou iní'ormacões detalhadas aos interessados. P,reço 1 ������J���ftte ����c�o ���açaba _ Lajes e Bom Retiro e \
.

���I���.·
•

;��������l\m E
'(;.1'$ 500.000,00. I

Vice-Versa. . I PLACAS SlF'I-bITICJ.\S
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. f!nras às 6 horas da

I Ele..
.1 tU h��

I d f· manhã. . �xlr !�e r�Ooue q·.lTINTURARIA! Pera 09 prsscoe e Iro SAlDAS DE XAPECó: Todas às 29.. feIras às 6 horas da manhã. � �":s ...

'

Só a "CRUZEIR.O" Tira-- \ po] aclaro üdil Otto é Il\'FORMAr.õES NA: AG�NCIA GLORIA. M«-i:caçüo Cl'�7-í!h'l" ,,- t·ot.<lmerti:�

.dentes, 44 I "'-em par. Praça 15 de "novembro, 24 - Florianópolis - Fone i.<i3!. 1 co ,.üi LI
.

•

lEmpregue bem seu carital
Auferindo os lucros que poderá lhe, proporcionar urna das maiores iniciativas Catarinenses

Adqui I-a ações da « , I T Is- »

ri'"

.!

··i.'�.·;.
:�

Trann"<portes Aél'eos 8. A·

Caplta.l CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamadas: 1 a 40% - 2a 40% - ...36 20%
Procure hoje rn s smo o Agente da "CITAL" em sua cidade e ale lha d o rd melho!@g eecl<ll;l'c:im3r.tos.

Pela recristianização do mundo

AVENIDA MAURO RAMOS, linha circular, bangalô construido em

terreno de i0x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasí toda mn-

-dada, desocupa em seguida. Preço C1'.$ 95.000,no� �

--0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio .de Comércio, com 2 pavi
mentes, sendo o terreo para comércio e o superior para residência,
-étimo ponto. Preço Cr$ 350.900,00.

nUA CONlSELHELRO MAFRA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
:tos, sala de jantar; sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.

.Preço Cr$ 100.000,00..
-()-

.nUA JüSE M'ENDES, casa própria, em estado de nova, construída

-em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda

-etc, Preço Cr:$ 50.000,00.
--0-

'RUA SXO VICENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
-em terreno de \J,4X;'Ú, com 3 quartos, casinha etc. ainda não foi habita-
-da. Preço Cr$ 25.000,00.

�-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em

.terreno com 15x26. com 3 quartos, sala de jantar, casinha, instalação
-santtária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cl�$ 40.000,00.

�o-

RUA JOSE CÂNDIDO DA' SILVA (Estreito), bangal,ô construido em
I
'terreno ele 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

Juizo de- Direito da
la. Vara da Comarca
de Flffrianopolis
Edital de citação com o

prazo de dez (10) dias
"O DOUTOR ARNO PEDRO

HOESCHL, Juiz de Direito da Pri
meira \1ra da Comarca de Flo

rianópolis, 'Estado de Santa Cata

rina, na. forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edi
tal de citação com o prazo de dez

(10) dias virem, ou dêle conheci-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. amo
Reunidos sexta ... ieira última, os

preclaro governador catarmense,
do alvi-negro que

do, Fígueírense resolveram dar�o nome do
Aderbal Ramos da Silva, ao modelar estádio

no Estreito.

diretores
dr.
está sendo construido

tWa,�Si!",,";ammwv �!'ei:lG
'Sl' • WC'

T�u!nelo entre cam

p; Õ )�S úStarinenses'
Conforme noticiamos, será reali

zado nos dias 17, 18 e 21 do correu- _

te, nesta capital, um grandioso tor

neio denominado "Torneio cordía

Iidade esportiva catarinense", a ser

disputado pelo Paula Ramos, Am'�

'rica, Palmeiras e Operário, caiu- ,

peões da capital, Joinvile e do Es-

Alcançou grande exíto a com ett-r.,U ESTIDIO IV4VIONAL ti' UMA NEUESSIDADE �:���n�:.umenau e Mafra, respecti-

-::- '." p. \
_, , . ,

• ,. •

,', I O certam� �utebolístieo, que reu-

�ao de vela, realizada ante-ontem i As na,çoes, civilizadas dedicam 'par? o n�sso me�o. Ha quem dlg:llnirá no estádio da F. C, D, os r�!Cy ,""! grande ínterêsse aos esportes. Base que o carroca esta despresando as lhores "teams" de Santa Catarma

AI), :-0- ld
,\ do aprimoramento da raça, a e-tu- disputas do "associatio'u", Há razã.): é iniciativa da diretoria do P,aulaEm homenagem ao sr, nromo corrr as e transcorreram em um "., , ,

da maí
,

líd d
cação física, em todos os seus 3S- nesta afirmativa, Mas, acreditem, 'Ramos 'que o promovera, esperare-.Pereira de Brito, digno inspetor da ambiente a maior eordía I a e. .

t
' tu d dI' ti b t t f ti,' d d

'

êxit
AW d d FI

'

'r Ii F fil
pec os, e cu rva a com gran e ca- lU um. mo IVO as an e ar e para do-se seja coroa o o maior eXI o,

an ega e onanoPob I�, ��a 1- i ',or�m I mados os asp�ctos linho pelos povos cultos do mundo I isto, As comodidades oferecidas pe- II A tabela de jogos está assim 01'-
.zou-se ante-ontem ·n,a aIa S.,... • maIS Interessantes da sensacional . , , ,

.

- ,

',_ dI' id I
'

.
Dal o empenho de varres patses em las nossas praças de esportes sao ganizada:

jcOmpetlIçao e,,:e hat prorr:�vOI la Pde- 'I'
regData, bai 'I

_ di' possuir praças de esportes capazes precárias, Pode-se dizer: não há co- i" Dia 17 (sábado), às 14 horas:

�s va orososU lbac mDe�AsI' � an o
t ,amos aI aIXO a re açao os pr -

de atender àquele interesse que, no modidade alguma, Portanto, é justo' Paula Ramos x Operário; às 16 ho<-
FIlomeno e m erto asclO. ,melros coocados:, ',' I • '

lmei
Foram realizadas cinco

'

a
'

'1' T
correr do tempo, aumenta mais e que tal aconteça, Proporcionando- ras: América x Pa merras.

ínteres- 1 prova - LIg rtníng aça. E âdi isv verd d 'bI'
"

'I '18 (d
'

)' 14 h
" ' ,"

mais. stác lOS monumentais, ver a- se ao gran e pu ICO o necessarro
I DIa ommgo , as oras:

santes provas, conforme o progra- LIra Tenis Clube - Vencedor: d
'

b
,.

d t f I
' ,

lerá ,

P I R '16 h'
' eiras o ras primas e ar e e' arro- con orto, na certeza (e que po. era Palmeiras x au a amos; as a-

ma, .assim distribuídas: Lightning, "Eolo", comandado por Adolfo Ni- ,

it tô
:

t 'd isti ti
- ,

A
" O'

'

" " JO arqui e OUICO, con am-se as eze- assis Ir as compe içoes sem maio- ras: merrca x perarro.
Sharpie, Yole, Balieira e Canôa, colích da SIlva 2° lucrar' "Silvia",

"', ' nas na velha Europa e em outras ores preocupações, e, então, a COIsa i Dia 21 (feriado), às 14 horas.

concorrenqo, �o todo �7 ,barcos, co�andado por Naz�reno Slln�,s, partes do universo, A Finlândia, a
I

mudará de figura, O Rio, cidade Operário x Palmeiras; às 16 horas:

A, competição constItu� um, �s- 2< prova --: S�,arPle - Taça 91u- Itália, a Alemanha, a França, a ln-! de projeção internacional, possuin- Paula Ramos x América,
petáculo de rara beleza,

, traPlchle be 12 de Agasta - Vencedor: Ar-

rglaterra, etc" os possuem em nú- do urna população' que já ultrapas-I Ao campeão do torneio será eu-
da Alfândega, local de salda e c e- gonauta", comandado por Luiz Fa- , , , ,�' "

'f'da-"'a- rr.O"-IJaT'C'O� �'-I-��- _ 1', ','
mero avultado, Na América do Sul sa a dOIS milhões de almas, esta a tregue um valioso tro eu,

'=' u, w" �, "�',"'" �"" �p - --.�"Q -l.�.ao.",'-�Qirata", comandado' " .' " _ ,

I ",de aficionados do aristocrático es- por Rafael Girodocy---J.::rurral'-es:- ;r-
temoa.na Ar,genhna, os do Huracan, exigir nao apenas um grande esta- O torneio sera dedicado ao e�mo_

porte da vela I <S ""(] ,-,,' ;J d I do Atlanta, dO"13õCã;llu- rrrver; (t"{) ara; lIlns;- varros;: Não, "C, jU3tifiea., '"51'. GQ.v.er.nador Aderbal R. da SIlva.
, .ugar , -avrao", cornanna o por 'R' CI 'I "N' I"

"

-
.

Sem dúvida aI (fuma a competição N 1 S O'
'

' acmg; no ,11 e, o acionar": no .POIS, qualquer pressao ou compa-I 1 '

.
. ," '_,

• e son pogamcz. Uruguai, o "Centenário". Todos nha derrotista contra àqueles que
CORJTlBA 4 X CORIN1IANS 3

-veleira de ante-ontem. nao so ultra- 3a prova' - Yole Taça "Clube ' O (' ,', 'b b' e� 'a' a'

,

.
'esses para não citarmos outros, es- se propõem a construir mais um I �OllLI a, l-camll <lO par < 11 -

passou a expectativa, como superou 15 de Outubro" - Vencedor' "Gua-
'

, I' d
'

1 t t,,

palhados pelos CInCO continente:;, grande estádio, alé mdo "Municipa, I" I' ens·e,
e'Vou .e. v�nclc a an e-o.n ,em.em brilho, e concorrência as demais rany", timoneada por Zenon Bon- f l d

-

d C t
reaatas realizadas no. Es. tado, pelo

são de grande utilidade para a prá .. já previsto, O outro estádio, o "Na- i o ar e esqua ruo ·0 orm Iam;;

� nassis, 2° lugar: "Aline", tímonea- tica das diversas modalidades de cional" será também uma obra de i Pôrtoalcgrense, pelo escoi:p de fi x
(IUe estão de parabens os seus or- da por Waldir Carreirão. I '

gani;�adores pela grande vitória- 4a prova � Balieira _ Taça "De-
desportos, o bem estar e ·comodi- grande e inegável necessidade, me-13,dade dos aficionados, O Brasil, in- recendo louvores ac{ueles que se

--....,..-------------

conquistada. mocrata Clube" - Vencedor: "Não .'

I'
OS CARIOCAS, CAMJlEõES BRASI-

Verdade é que a nossa capital se me pegue", timoneada por Euclides
felizmente, ainda é um dos pouccs propõeI�. a r,eali�á-�a: E, por(f fim, o LETROS DE NATAC",\O

,países que não possuem o seu eg- que a mnguem e hCltO ne ar ouressentia mesmo de uma competi· Manoel Benato, 2° lugar: "Faisca",
'''' , Encerrou-s·e, anLe-ontem, na 131.';-

tádio, à altura do seu reIlome ("�.. duv;dar e' que a nossa 11letro'poleção dessa natúreza, f d A t" S 1
�, �,' , ,i,

1Gb a o af);
Ontem a, n'oi'te, no Cafe' RI'o 'Br,an- Im5�nea a

porC
n ,01110 �Te va, "J portivo' e das suas reais necessidu- será a maior beneficiada com a elo- fi BCI�[l 'Ic �, LctlanaN,T atra� o Sc I�PC n,p ,iprova - anoa - aça oa- , .

I
I aSI eI! o e a açao, . a "os f:' ,0-

,des, Temos, em São Paulo c no Rio, gIave empresaco, tivemos oportunidade dé pales- lheria Müller" - Vencedor: "Sim-
(T 't d' "A M I -) d: lo Aquático, vencendo os cario,c::!.>

t O I d F'l
. os' estádios do Pacaembú e de S, ranscr! o e an la o!, ,

rar com os srs. r an o
.

I omeno tinha", timoneada por Umberto Li-
R' )

,

I pela dIferença de 34 ponlos dO$
Januário. São bastante pequenos 10

e Umberto D'Aláscio. Ambos não n}lares, 2° Ju:{ar: "Odete II", timo-
'

paulista-s,
esconderam a sua satisfação pelo n,eada por Manoel Bona. 3° lugar: I' .

êxito alcançado e prometeram, para "Conceição", timoneada por José C, R, ESPORTE CLUBE X C, C, f.::. '

breve, uma J:l,Qva regata, capaz de Matos: AI-'nda � b!itiíh�ntn tllumpn, r�d�a do Imé-
Sábado último, defrontaram-s�

superar em brilho a competição de A entrega dos prê,mios será pro- U U I a i U U {j ii "u 1:J - no e:::tádio Tte. CeI. Nilo Chavp;".
ante-ontem, cedida na 'i?éde do Democrata Clu- � (t I �. � d

sito no i 4° Batalhão d.e Caçadores"
As cinco provas foranj ,hem con .. be, hoje, às 20 horas, rica

-

na \10 omulb e n I) �qllR or os qlladr08 C; R, Esporte Clube e c_

* * * C, S, estando os mesmos integradas
A delegação do América, do Rio, "Apraz-me testemunhar a v. s. por elementos da 16a C, R, e BO B.

re�ressando de sua proveitosa ex� que a vinda à Colômbiê,> pela pri- -c. respectivamente,
cursão à Colombia e Equador, on- meira vez, de um "team" brasilei- Após I}l(').Vimentada peleja cheia:
de realizou oito partidas, saindo ro de futeból constituiu, sob todos de magníficos 'lances, nos quais os

vitoriosa em tôdas elas, recebeu do os �aspectos, um· legitimo sucesso antagonisGas tudo empregaram

povo carioca as maiores demons- que, estou certo, será' o inicio de - denlro da normas futebolistas -

trações de regosijo pelo brilhante um intercâmbio esportivo entre os sagrou-se vencedor o C, R, E'spol'te
feito que enriqueceu sobremaneira dois países, Não tenho palavras Clube, pelo, apertado "escore" de 2

o nome do nosso pa.is no Continn- para louvar a disciplina, a educa-xL"
te, chegando rne'smo a superar o ção" e- a co-rrela -âtuação desse ex.:.'r----------------record do Paulistano, celente conjunto, o qual deixou,
O embaixador brasileiro em Bo- quer pelos predicados acima enú

gotá, sr. C, A, Moniz Cordilho merados, quer pela técnica e efiei
enviou ao sr, João Lira Filho, f)re- ência demonstradas durante os en

sidente do Conselho Nacional de contros realizados nesta capital, tReclamem

imediata-I" "
mente qualquer irra-

Uruquaios 4 X Brasileiros 2 gulaiidade na entre,lfa

I
de seus iornaes.

No Estádio Centenário em Mon- guaios em disputa da taçã Rio I
teÜdeu I ealizou-se, ante-onLem, (l

Branco vencendo o selec onado
."": ..•••. ,., .... _ ....

'
..• , ..."':�,

8° jogo entre brasileiros e urn- oriental por 4, x 2, Parabens I

o . médio . gaucho Gastão firmou contrato ontem CD

Oireção de PEDRO PAULO MACHADO

o festival da I. a,. Barriga Verde
Na séde da Inspetoria de Educa- (Dirce), Nair, Urânia, Ivete, Sula ..

ção Física, a Associação Atlética mita e Yolanda, Prêmios: Taca c

Barriga Verde realizou, ante-ontem, nledalhas,
•

·0 seu anunciado festival esporttvo Voleibol' (Adultos) - Lira x Bar

r�creativo, com �un programa orgll' ripa Verde, Venceu �ste último por
,Dlzado�o, do qual cons· 21<.1. Os quadros: Barriga Verde __

taram jogos de volei e basquete, tor- Chocolate, Nappi, Aldo Nunes,
"neios -de esgI;ima, conçursos de tiro Dino, Samy e 'Vilson, Lira - Rm,
:ao alvo, churrascada, leilões, rifas, Aldo; SDnciI?-i, Galluff, Nildo e Nal
,tombolas, dansas e jogGS infantis. di. Prêmios: Taça e medalhas.
Abaixo damos os resultados dos Basquetebol Juvenil - Grêmio

jogos de volei e basquete: Cultural "Cid Amaral" x Barriga
. Voleibol Juvenil -: Grêmio' Cu1- Verde, Venceu o ·Grêmio por 39x17,
luraI "Cid Amaral'" x Barriga Ver- jogando com o seguinte: "team":

de, Venceu o primeiro' por 2xO, ja- Elias, Pesão, Freccia, Santana e He-
belo, Prêmios: Taça e medalhas,gando com o seguinte quadro:

.Elias, Alfredo, Pesão, Freccia, Ha� Basquetebol (Adultos) - Clube
Doze x Ubiratan, Vencedor: Clube'milton e Rebelo, Prêmios: Taça e

!llledalhas. Doze, por 29x13, jogando com .0 se-

guinte quadro:'O.JrIinaldo, Adalbe,'
to, Nicolau, Ubirajara'e Serafim,
Prêmios: Taça e medalhas,
Assistiu aos jogos o, sr, Governa

dor Aderbal Ramos da Silva, acom

panhado de sua exma, espôsa e al
tas autoridades civis e militares,

Desp.ortos, um ofício em que louva
o feito do América e do {IUal eX-

uma impressão magnifica e dura
doura enh'e os milhares de admira
dores do esporte do balão".traimos o seguinte trecho:

Voleibol Feminino Coléglo
'Coração de Jesús x Barriga Verde,
·Venceu o Colégio por 2x1, Os Qua
dros foram êstes: Colégio - Nilctl,
Loyde, Jadna, Neusa, Diana e Nel
:sina, Barriga Verde Moema

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

Muitas felicidadeS' pelo nascime�

otafogo 3 X El I.�lioral 1 to�:S,se:ã!il:!:::ç�. que o melho�
Em Bogotá, o Botafogo, do Rio. local .e um dos participantes do presente para o seu "PrMPOLHO'fj

del'rotou ante-ontem o podero,," Torneio dos campeões, 3 x 1, acu- é uma caderneta do CRltDlTQ_
conjunto do El Litoral, campeão sou o plaéard,

,
_ ,: MUTUO PREDIAL.

o Figueirense

PASTA DENTAL
ROBINSON

SNRS.
ASSINANTES
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I
RIO, 10 (A. N.) - Os comandos

sanitários iniciaram as suas ínspe
ções aos salões de barbeiros, tendo
encontrado em todos os salões vi-
€itados não só irregularidades de
ordem higiênica, porém dezoito
auxiliares tuberculosos e um ataca
do do mal de Hansen,

va e sadia volta a imperar com o

uS'O do Creme dê Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
É um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S./A. .

Conler{jDclou com
os uroceres"

RIO, 10 (A. N.) - O sr. Acúrcio

Torres manteve conferência com

varIOS próceres paulis�as, nada

transpirando des'se encontro do li·

der da maioria na Câmara.

Otto traduz qualia.Qd.e!CaÍ�
o 00 seu fornecedor. Paço,-

Propaganda do café
DOS EE. OU.

Nova Yo.rk, 9 (D. P.) O "Bu-
-reau Panamericano do Café" amlD
eia ter sido convocada a sua j1mta
diretora à ConJ:erência das entida
des dos nove países filiados para
decidir sôbre as contribuições que
-cada um deverá dar para ,início .da
campanha de propaganda I do café
nos Estados Unidos. A Conferência
foi convoca<la para o dia 10 de maio
'Próximo, nesta cidade.

7

1����::?_S!tl��a�.��t�
• '��/!I';m ::dtMli'.O ,. �.._w IA ilOUll � � fà-�,

,'.'II.�'��li ;t,lZt<.1lj\, � n�o �'IU Ca.�-e�

.. -

OCaSlCO
1 elevador' WAYNE para autome.veiS"

2 ta l o os para 3 tonelada"
1 maquina de lavar
Pra t61�iras. b" !cões etc ...

Tratar na GARAGE D E L A.M B E R T.

-

OOMhº>AN�� fD
ACCIDENTES� 1Ii"'t_!tl\f#:':! .•

DO
Sê: OE! s.oCIAt.�

po�ro AllEGR_E
RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.� 68 - 1.° ANOA�

CAIXA PQ"J.I;l., SflS - TEl.I;F'ONE 6840 - ra.EGRAMAS.� -PROTECTORA-

Agencia Geral para Sta, Oatarlna
. Rua Felipe Scnmir;H. 22 - Sob.

.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protêctora" - FLORJANOPOLIS

II
i!I.

o "Colég'io Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de slIa

valiosa colaboração.

Se ri (OS quereis ficar
De mo:lo f3eil elegal
FtlZel hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

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 foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula ..

res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas, Varicocele, hidro
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à Tua

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

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. l\L 764

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

DR. A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medkina em Universidade

do Brasil)
-

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno .

dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio dê Janeiro
CLíNICA MÉDICA - IDOENÇAS
.

�CRVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
.Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório' - 1.203.
Residência 1.305.

.� �."""'f""'''''Q <t-�lI'.",,,·,)''�,,,,,,,,Çil'''''''" •• 08llU) .. ( .• ,,,,. .. 3.''oI; $�·."' .. ,..O"'OIl ••

� , � � � '" ., lo. ') .. III- " .. " � .,. .,. ') .. ""Jj" ,,, ,. 1r.":I !lo " 'oi .,) � ,.." CI "'." ....

�r-!k�d�O$, �:m'e fi �� éo Mtleld ��
,�iIJlil)toa e 00<tru. M �t4I$ "* •� IImf@U.

Dr. Polydoro S. Thiago

Dr. Paulo Fontes

.
Dr. M. S. Cavalcanti

Clinica exclusivamente de crianças
1

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Transporte$ r81Ulard'

810 FRANCISCO DO SUL para NOVA rUBi
Informações com os Agente. /.

Florien6r.olia Carlos HoepckeS!A - CI - l'eletot'ú 1.212 ! End. teleg,
-----.--...---....-

.

'I'
São

Fr8nci�::.. dO�:�I=_��:08:�epc���'.�=,":�__Tel��::_6_._i:,:�E:���__.1 Gal'age e Iambert

����ma�n����:::::; ft bomba atômica 'e a paz,
Já executa mviç. d_9L_AV_AÇ��_:.��li_::.:��_. ._

Al'eão Júnior
Quem, diariamente, lê os jornais e ouve os nol.iciários radiof'ô

nicos, não tem dúvida. alguma a respeito da intranquilidacle que do
mina o mundo.

Os l'1.1S308, na Alemanha, tudo fazem no sentido de dirlcuttar os

uuxtlios ,que os norte americanos pretendem levar aos povos sacri
ficados pela guerra, chegando ao cúmulo de impedir que trens ma

nobrudos pelos ingleses e americanos transitem pelas estradas de
rerro alomans .

• • • . . • . - . •. . .............• '.

Na :Il.ú.lia, .os comunistas, recebendo ordens diretamente do g{
A 'lt.e.1,Q'1I'� � vêrno de Moscou, Indo f'azem para derrubar o plano Marshall, que visa,U 'tJJi!.lU � .l!é<lico do Hospital de Caridade de

entre ouíras coisas, .melhorar as condições de vida do povo itatíano. Elor ianópolis
.

obrigação Mas, �pesar do ludo isso, apesar das provocações frequentes, �1 CLI�:��en�É�Icl'1:a..::rnj;ligTuR_
A mulher tem obrigação de ser I

guerra J ria (.se�un90. Tl'l1D�an), ?s ru�sos r�ceiam um conrríto ar- lHOS DA Gp�itcfÃO E DO

bonita. HOJ' e em dia só é feio quem 11�ad.o cant.ra as potências oClden.�als. E eS,se medo ten.1 um fundamento Doenças dos orgãos internos, espe-
.

"I . b -.
cialmente do coração

quer. Essa é a verdade. Os cremes .OgICO, pOJS e es sa em que avioes ameracanos, munidos com bombas Doenças da tiroide e demais glândulas

protetores para a pele se apertei- at ómicas acham-se wreparados para toda e qualquer emergência! �EUROTERA�Jxrnas ELEC1RO-

çoam dia a dia. E assim, a terrível arma atômica que levou o Japão a se render CARMOGRAFIA - METABOLIS·
.

r' 1
:MO BASAL

-

Agora já temos o creme de alfa- ll1CODC icrona mente, transformou-se, pelo menos temporàríamente, Consultas diàriamente das 15 ás

ce "Brilhante" ultra-concentrado num elemento de paz! "

.", -, . .:' .,'.. Atende chamad�� �or�Sualqner hora,

que se caracteriza por sua ação ra.1 Mas ,se' a Rússia conseguir descobrrr os segredos' da' fabricação inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

piela para embranquecer, afinar e daquela arma o panorama da situação mundial mudará por completo Fone. 702
.

refrescar a cutís, e um dos seus primeiros atos será a tentativa de expulsão dos aliados ae6idéncia: AVF���a 7I�ompowskl, 62.

Depois de aplicar este creme, oh- or identais das reg'iões ocupadas na Alemanha. I ._.--.. -_ .._-_.

sesve corno a sua cutis ganha um Quando explodiu a última guerra mundial, muita gente pensou que Dr. Savas Lacerda
b I· t· ........ Médico-cirúrgica de Olhos - .'

.ar de naturalidade, encantador â os e igeran es irram usar gases e até mesmo bactérias para conse- Ouvidos _ Nariz _ Garganta t

vista. . I guircm a vitória, porém como ambas as facções possuíam aquelas Prescrição de lentes de contato.
Reiniciou sua clínica

Á pele que não respira, resseca ai-mas houve receio de represálias e elas Joram deixadas' de laclo. A Consultório: Felipe Schrriidt, 8

I ,. .

l
'.

t Oas 10 ás 12 horas, e das 14 ás 18

.e torna-se horrivelmente escura, O
I �:�e�mlssll:la .

COISQ .aco� ecer� se. outra po ,ê�cia conseguir fabricar a horas - Te1ef. 1418

Creme de Alface "Brilhante'; per-: :"omba atómica, po ,s Jurçu.s iguais e contrár-ias se anulam.

'nlite á pele respirar, ao mesmo 1 Enquanto apenas. os Estados Unidos da América do Norte roi-em

tempo que evita os panos, as man- 'I os sen�lOres absolutos dos segrêdos da desintegração do átomo o mun

chas e asperezas e a tendência pa- do .pero menos aparentemonLc, permanecerá em paz.

ra pigmentação, __._--

O viço, o brilho de uma pele vi-

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles;" 26.

- Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e das 14. ão

l5 hrs. Residência : Rua Blumenau,
22. - Telefone: 1.620

r
I Çlínica médica de adultos e crianças

" Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telei. 812
------ ._�--�-----

Dr. Mário WendhauselÍ

Dr, Lins Neves
Moléstias de senhora

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

�esidéncia - Rua Sete de Setembro
- Edinício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urínârias -

Doenças dos intestinos, réto, anue e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

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

-------�----�".::.--.._�_-. ......... -

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP �\S
Reforma chopeo�

Profissional cpmpetente - Serviço rapido e garlntid'o.

BOM NEGOCIO
pata quem possue de Ct$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 tenda;
c.rta de lO'!. aO ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação.

FARMACI.A ESPERANÇA
do Farmaeêllitloo l'fILO LAU8
Hoje C! a:manhA Hri .. na preferWa

Vft:�N ItU!@WM • _ralSleir.. - BOJlleepiUu - Pertp·
U\urlu - Atrtiae. d. hOl'1'�II..

Glt.ralle� III uat& __"""da .. I'eeoltúdt _64lee.

I � íi8 Fahric(mt� e distribuidores das afamada. eon- IAJ.· �., ii '11 feegôss -DISTINTA" • RIVET. Po••ue um gran..

I�� do .oll'timento de oaa!"!mir�lI. I'ieoado:ll,' bl'inl

'boro.
o bal'oto!l. a!godõel, )mcl'!u� • 1l'Viament08

pai'Q QI:!�it:rh�!lJ. que I'eoab� di:tot<1mente doe

I
.

.

�llill.ho.J'*� t,\H�i'tcQ�; A CCti1!" • ii Ci'tP ITAL" Clhtul'v'! g .,�t�:?§15a r.h:i 8nr$. Otim0fc! 1.S�t "". Q.;} 1.::1 t6riG%' nc ••ntido de 1 hol faZllel'em 'Im4J

.

qhHt� c�t�·n d� 1'i>i'!!tu"u�m IIU!:I.1 oeMpf 'J,1Jt Mi\TRIZ IIllm Êl.urkl'&6.9cH� ...... frLL:;.,S .m :ehH�H)tl'l'.l fi Laj&lil.
__as_llI!i\!!iliIIl!i__mJI!RI!!!!lliIlliBlilii3l!illllillliiiiiZ1'lII_......IBIt&i!li.l1i·_1ilIiI1lIlIil!liiill!iílli*III\_Ii!!tl!!i!IilI�...1IlI_3....iIlIl1l1l!il!llll.Q!l!i1!lllll=-!!I i!ill1Z!Iili!!!!lIIlIIiIIIlI!laIlIIII!lI!__!m!::i9iDSII!lII:Ii.liI!!liSilI=_�iíII�.!iAªWNg��_lII'Iiiirmilli!m_I:lZimí!l!Dl_iii!:Wi1lili'i1;:!mlmii:ll1il!1lD_'
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EM SESSÃO'� PREPARATôR�A, HOJE, ÀS 14 HORAS; A ASSEMBLÉIA LE--�
GISLATIVA DE SANTA CATARINA ELEGERA O PRESIDENTE DE SUA MESA.,
EM SEGUNDA SESSÃO, AU\l1DA PREPARATORIA, AMANHA, ÀS. M E-S MAS',

HORAS, SERÃO ELEITOS OS VICE-PRESIDENTES .E;-- OS SECRETARIOS.

.- --�_ .....�- ""'._�_ ..

D�Jd�n�1 !êe�f�\,,,,_ faleceu o ural. Gustavo C. de Faria;
RIO, :12 (A. N.).- As,ií,ltimas ho- foi conhecida a notícia importantes

ras de ontem, foi conduzido de SUl! I personalidades militares acorre

residência para o hospita do Pron- ram ao hospital do Pronto Socnrro;

to Socorro, em automóvel, por pcs- tendo o prefeito Mendes de Morais

soas de 'HJa família e por seu Aiu- sido um dos primeiros a alí chegar.

danle de Ordens, o Gal. de divisão O Corpo do Gal. Cordeh:c de Farta.

visto que morreu aos cinquenta e cinco

anos, s.erá sepultado. no cemitério

de São Francisco
-

Xavier.

que, onde permaneceu em gôzo de

férias, oncontra-ee entre nós o Dr,

Raul Schaefer, -eleíto pelo Partido

Social Democrático, quo veio reas

sumir a sua cadeira de DeputarIa,
na Assembléia Legislativa do Es-

tado. .
Gustavo Cordeiro de Faria,

Contando Coam vasto círculo dr achar-se mal.

relacões na sociedade florianopoli- Chegado ao
.

hospital, f'aler.eu

tana; S. S. tem recebido as mais aquele distinto mil�t:H'" apesar dos

expressivas demonstrações de rA- esfolJoS 1)[11'a salva-lo. Logo que

gosijo, pelo seu regresso á ativi

dade parlamentar.
Ao ilustre Deputada, o "O E,;;

tado " apresenta os seus cumpri
mentos cordiais.

RIO, 12 (A. N.) - Jupha Araú
senador Getúlio Vargas, sendo p05-

jo Baítandasto, de 25 anos, rcsi-

mmiR
.. denle à Rua Riaohuelo 314., inger-iu

sível então a modificação do atual

lilUslCa nunnr,ana forte dose de corrosivo falecendo impasse da Câmara Municipal, es-

O TENOR BOLIVIANO, SALVA- na mesa do Pl'0I110 �ocorro, O mo- per-ando-se que os elementos pete-'

DOR",TrvERO� .Pl'{-·\R4E··' T�TO histas possam assumir atitude de-
, �., .'>. L J.'l. .... "'"• .1. Li -

tivo foi t.er lnigario com seu noivo
RIANóPOLTS Altarniro Moreira. finida, ajudando a resolver aque-

Esteve, on tem, ·pm nossa reda- le caso.

ção o sr. Oscar I.,j. Sanchez, ernpre... O� ]'"nfra :l.li�t'�� bitad- R----�-�----"-�-t--.sárío do renomado ator do cinema. ,� \]" I.llilhl� U;,l �. d
U preSidente VISI Olt'

.

teatro e .r�dio, Salvador ':ivel'o�, Ia i fldS P.m D f�n �� tA
tenor boliviano, em tournéc pela l). ..' O !J' l4 fi

América, dizendo-nos da' sua in- RIO, 12 (A. N,) - Recehemos >l,q

tensão de trazê-lo a esta capital. oito ,e trinta de hoje os seguintes
telegramas : Bogotá:

.

"Estamos no r!o'Cel Astor, à fren

te do palácio presidencial, sem no

vidade, continuando o govêrno do
ria, visitou pessoalmente o corpo;

minando a situação. Ass. Tito Car-
na Capela do cemitério de Sãa .

valho e Nunes".

And1'é. Nilo Tadasco

Brigou com o noivo
e suicidau-se

O artista em aprêço, que vem

precedido dos mais consagradores
elogios da crítica ínternacional,
atuou brilhantemente no filme

"Grande Hotel", da Clasa Filme, rio

México e na Rádio City de Nova

Iorque, além de inúmeras outra"

br-oad-Castings Americanos, como

intérprete dOE folclores mexicano

e boliviano.

Agora, de retôrno à Bolívia, sua

pátria, pretende razer-se ouvir

em Florianópolis, ele onde partirá
para atuar na Rádio Farroupilha
de Pôr-to-Alegr-e.

Hoje, no passado
o dia de hoje recorda-nos que'

-C' em 1.775, uma esquadra espa

nhola, sob o comando de Mor-ales.

forçou a entrada da Lagóa dos Pa
tos:

- em -10-31, D. Pedro embarcou,
• acompanhado de sua filha D. Ma
ria lI, Rainha de Poltugal;

- em 1844, São Pedro de Alcan

tara, no município de São José,
fundada pelo Brigadeiro Francis
co de Albuquerque Bélo, é ·elevada
ii, categoria de fl',eguezia;

- em 1857, no Rio de JaneJro:
faleceu o General Bento· Correia
da Câmara, herói das lutas no Sul,
entr,e 1811 a :1820. Nascera a

26-VII-1786 no Rio Grande do Sul:

Norte;
- em 1945, a

nária Brasileira
Montese.

Fôrça Expedicio
aproxima-se de

A representação de Sta .. Catarina
à Co��el�êDcia de Terezépolís
Sob os ausprcros da Organização de Alimentação e Agricultura

das Nações Unidas (FAO - Iood and, AgricuIture Orzanízation of
I{fuited Natíons), terá lugar na cidade de Terezópolis, de 1� a 30 dêste
mês, à' CONFER"BNCIA SUL AMERICANA DE FLORESTAS E PRODU�
TOS FLORESTAIS, para a c;ual ficou estabelecida a seguinte agenda
lJrovisória: "

a - Utilização d06 Recursos Florestais
1 - Posição A tua!

•

2 � Limite a quem pode atingir a utilização
3 - Medidas necessárias para alcançar a expansão prevista.
b - Proteção e Desenvolvimento dos Recursos Florestais
1 - Organização de Serviços Florestais
2 - Pesquizas Florestais
3 - Pessoal
4 - Legislação Florestal
5 -e-c Inventários Florestais
6 - Problemas de Reflorestaruento
7 - Criação de uma mentalidade florestal
O Govêrno do Estado recebeu convite do Exmo. Sr. Ministro da

�l\gricultura, dr. Daniel de Carvalho, e do Presidente do Instituto Na
cional do Pinho, Dr. Virgílio Gualberto, para se fazer representar nessa

Conferência por urna comissão de técnicos, apresentando a contribui

ção de Santa Catarina aos trabalhos e estudos daquele certame.

Para constituição da representação catarinense, reuniram-se sá
bado último, na Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricultura, sob
a Presidência do Dr. Leoberto Leal, os técnicos federais e estaduais,
industriais e representantes das indústrias madeireiras. Ficou decidido

que a representação de nosso Estado será assim constituida:
Dr. Leoberto Leal, Secretário de Estado dos Negócios da Viação,

Chras Públicas e Agricultura, como Presidente;
Sr. Antônio Ramos Alvim - representante do Sindicato dos Ma

deireiros de Jninvfle, pela r-egião Norte;
Dr! Serafim Bertasso - representante da região oeste;
Sr. Edio Ortíga Fedrigo - representante da Associação Comercial

de Florianópolis, pela região sul; e

Engenheíro-Agronomo José Carlos de Mattos Horta Barbosa - As-

sistente técnico Silvicultor.
.

É fácil avaliar a importância da conferência anunciada, pelos as

suntos postos em pauta para discussão, todos da maior relevância e

constituindo pontos básicos da economia Catarinense. Daí o cuidado
com que foi constituida nossa delegação a qual saberá levar àquele con

clave as questões, problemas e sugestões que mais de perto dizem res

{.;eito à economia madeireira regional.

o sr. Getúlio Vargas,;
. si

.

rresperaun no i.IO
RIO, 12 (A. N.) -. Os [orriais

anunciam para o próximo dia vin-·

te e cinco do correnl e a vinda do'

Inquérito sôbre as denúncias contra
o governador paulista

Rio, 12 (A. N.) - O Presidente da República determinou ao Ministro
da Justiça a abertura de rigoroso inquérito para apurar tudo quanto se

I1rticula contra o governador Ademar de Barros, no manifesto-denuncia.

DURANTE TODO DIA

nos 1,!APl"JOS

COITRA CUPA,
QUEDA DOS CIl·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

CDURO CaOELUDO.

o cadáver do generaL
Cordeirfi de Faria
ruo, 12 (A. N.) - O Presidente da

República, tendo notícia do faleci
mento do General Cordeiro de Fa-"

Francisco Xavier.
,"Tudo bem, avise famílias, Ti-

to e Nunes". o sr, Raul Fernandes,
DesfUe da Polícia estuda o manifes-
do Exér'cHo t d v 6

. a8"�1eiUlnCla
RIO, 12 (A, N.) - Em dernons-

RIO 12 (A N) _ C f' � _" ','

_ ", "..
011 IIma "e

t�aç::lo ,.Q.ubllCa d.e �e� pr�paro ter-
que o sr. Raul Fernandes, desde-

n_lco-n:llhtar, a PolICIa Militar di) I sábado, está estudando todo o ma
Exército, unidade per-tencente à

terial do manifesto-denúncia con-
zona leste, desfilou .ontem, com o

seu efeti \'0 ele seiscentos homens,
atravessando as principais ruas da

cidade sob vibrantes aplausos. As
sistiram ao desfile os generais Ze
nóbio da Costa, Odilon Denis e Sal- polis, voltando ao seu trabalho,
danha Mazza, bem como o repre- .

Tanto ,que as questões do Itamar-a-
sentantc do Ministro da Guerra e ti estão sendo examinadas pelo se-
muitos outros oficiais, inclusive os cretário geral Embaixador Hildp
estados maiores dos referidos ofi- brando Acioly.
ciais generais.

Conqui§iador
violento

RIO, 12 (A. N.) - Joaquim An

elI'ade, cabineiro da Central do

Brasil, é dado às conquistas amo

rosas. Há tempos vinba perseg'uin
do -Maria Ribeiro da Luz e enrei-

- em '1877" a freguezia de Pal- vecido porque esta não .houvesse
mas é elevada à caleg'oria de Vila, cedido às suas proposta'.:, ontem,
pela Lei nO 484;

,

encontrandO-te com a mesma, dían-
-- 1898, faleceu em Londres o te de mais uma recusa, lançou-lhe

catarinense Trajano Augusto de ao rosto violento ácido, o qual atin
Carvalho, irmão do herói de H.ia- giu os olhos da mulher, que rece
chuelo (Alvaro Augusto de Car- heu viirias qupimaduras, estando
valho) e então o único .cpnstrutor ameaçada de Ctegueira. O agressor
naval que existia' na América dD fugiu, estando a polícia no seu en-

Sul; I calço.
- em- 1945, faleceu Franklin

Delano Roosevelt, presfdente do�
Estados Unidos da América do

tra o governador Ademar de Bar

ros, quo foi entregue ao presiden
te Dutra.
Durante o dia de ontem, o sr.

Raul Fernandes esteve em Petró-

SaDniagelD ?
RIO, 12 (A. N.) - Tanto a polí

cia .técnica, como a pOlitica estive-
ram na manhã de boje, no Pão de
Açúcar, afim ele examinar o local.

Como se sahe, desd·e sábado o tráfe

g'o do caminho aéreo acha-se inter

rompido. Admite-se que tenha ha
vido ato de sabotagem. Ainda SIJ

ignora o resuHado dessa verifiea

ção.
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Das 1� ás 22 horas, c.om hor...
maread'a, a cargo de abalizado- pro
nssioual

Rua Arc.ipreste Paiva 17

O Diário, há dill.g, acusou o sr. Nerêu Ramos de perseguir
até lavradores. A percentagem de lavradores na população do
Estado é enorme. Lavradores não residem nas cidades, é "claro!
Reunindo outras afirmações antigas do Diário, lembraremos
aquelas de que a U. D. N. venceu nos meios cultos e nos prin
cipais aglomerados éitadinos. Nos meios rurais - dos lavrado- .

reS" - venceu o P. S. D., Logo, venceu o sr. Nerêu Ramos. Logo'
o sr. Nerêu, antes de perseguir, favoreceu os nossos lavrado
res ... Nesse mesmo local estava outro ataque, inédito até ago
ra: o de que o sr. Nerêu 'timnsferira um .Juiz de Direito de 3a
entrância, para 2a entrância e que o colendo Tribunal disfize
ra essa transferência. Ninguém não se lembra disso! O Diário

deveria dar o nome do Juiz removido, o número e a data da

remoção, etc. etc.

Essas artes, sem o artista são arteiricell.
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