
"Encaminho ao' senhor ministro da .Tustiça os três volumes anexos

contendo o "Manifesto à Nação", firmado por deputados federais e es

taduais do Estado de São Paulo, e uma representação da Mesa Provísó
ria da Assembléia Legislativa do mesmo Estado, acompanhados de do

cumentos para os seguintes efeitos:

I Florianópolis' Q'Iarta feira, 14 de Abril de 1948 I H. 10.234 a) - para ser distinguido o que, no .parecer do senhor ministro-

�������������������������������������������_ da Justiça, s�a maMria de co�clência dos poder� edadua� e o que

por ventura constitua objeto de providências do Poder Executivo Fede-

:.mx··e'l�cOPI�at�ol�S:��I�n-:OaOZ:I:_�fOa:S�C�I:s�ttaaosd,:::StI:o�n�dlaa!lv(�a�n�s):1 N.a a,ssemble.' ia Legislai. iV8_
ral ;

b) � quanto a "lo .últím••arte, o senhor ministro da Justiça, di-
...

_ _

retamente ou por delegados 'de sua confiança, apurará o que compro-
posições inimisras em Monlese

I
Eleito Preeiden te, ontem, o Deputado ·Jose Boebeid; Moçao meta a integridade nacional e procederá a averiguações acêrca da ar->.3S " 'd f' A' -

d h' O t t
.' ós um assalto em que a bravura .e c.on ienç«, ses.s,a.o e

. ole.. u ras n.o as guição de que se prepara a "luta de classes" em São P ul
.

a.p I
. Em prnnerra sessao preparatór-ia e solidariedade ao presidente recem-

L , ' a o, e quais OS

dos nossos romens mais uma vez. , . . responsáveis 'Por essa preparação, bem assim pela difusão de quaisquer
d f 1

'

di
- . reuniu-se ontem as 14 horas, a eleito, sendo secundado pelo líder

pon e azer ronra as tra rçoes mi- 1 documentos (IUe representem "grito ele incitamento à revolução e de
. lo B '1 °

.

Assembléia Legislativa do Estado, da maioria, deputado Nunes Vare a.
litares (O rasi . s nossos "pra-

para a eleição de seu presidente. A Essa proposta obteve aprovação resistência a mandamentos legais e à tutela da ordem e das liberdades.
cinhas" ostentando ao mundo uma _ . A • • E id f' públicas" e de incitamento "à luta armada, numa insurreição que ser-: sessao foi aberta pelo deputado Jo- unamme da Casa. .sm segui a OI
l'nexcedIveI corazem na luta escre viria tão só aos desígnios da potência estrangeira que no mundo co-

.

"

'I' 1'- sé Boabaid, estando presentes 32 encerrada a 'sessão, e convocada "

'V�ram assl:nl 'novo caPIlt� o, �e g 0-
deputados, sendo 19 do P. S. D., 10 outra, ainda preparatória, para ho- mandá o comunismo".

nas parar 1. ustrar, na. nstóría dos
da U. D. N., ..., do P. T. B. e 1 do [e a's 14 horas, quando serão elei _ . A

A c) - e, finalmente, apresentara conclusões sobre as apurações anossos eítos guerreiros, a perpe- P R P tos os demais membros da Mesa. que proceder, propondo as medidas de competêcia do Poder Executívetuielade das virtudes brasileiras que
. . .

duranteProcedida a eleição, ,1 Federal.
nos assegurarão, através dos tem-

qual ocuparam a presidência os
pos, a dignidade de' povo livre e

deputados Rui Feurchuett e Saulo
capaz de salvaguardar a sua honra. Rarúos. ° resultado da .eleíção foi
A vitória 'da F. E. B. em Montese e, seguinte: José Boabaid - 21 vo

não poderá ser esquecida, quer nas tos; Lopes Vieira - 10 votos e Dih
proporções do heroismo que foi I Mussi - 1 voto.

l)ôst? :m' relêvo pelos c�m��tent�s I Proclamado o resultado, o dr. Jo
brasileiros, quer na significação ] sé Boabaid foi recebido no recinto

,

A I

mor�l da batalha, em que se o:)()s I com
calorosa salva de palmas. As-

o peito dos nossos homens aos 111S- • sumindo a presidência da Assem

ti.n�os �árba.ro� d.os i�imigos �a.�i-I bléia, dirigiu aos 81'S. deputa�os pa
vilização cristã, Imbuídos de idéias : lavras de eloquente agradecimento
de superioridade racial e de pro-

I

pela honrosa investidura que volta
pósitos imperialistas. Nunca será,! va a receber e reafirmando os seus

pois, vasia de sentido, à rememor-a-: propósitos de uma conduta eleva
ção de um fato que, sôbre elevar a da e serena, à altura da própria GómaHioraodo ii tonível extraordinário o, nosso orgu-! dignidade do Poder Legislativo. A
lho patriótico, serve como adver-I sua brilhante oração mereceu de- moda de Montesetência de quanto precisamos estar I! morados aplausos. Com a palavra deRIO, 13 (A. �.) - A sessão
vigilantes para não mos deixarmos ".: o deputado Saulo Ramos, do P. T. C'

.

d di d terá hoje, mais uma vez, o ensejoamanhã da .. amara sera e· ica a
enredar em futuras tramas, ��m; B., em rápidas e eloquentes pala- ao terceiro aniversário da vitória de recolher as justas e expressivas
que se ameacem os povos pacifis- ; vras justificou u'a moção ele, aprêço em Montese, Lendo de pronunciar harnenagens de seus amigos e ad-
tas como o somos nós I '.- , ..... -

111
.

'adore' às quais s < so íamoscr, , '.. •

C 61"
um. discurso a respeito o deputado UI �,. no as c .

.

Os no:';sos bravos, expedicioriá- I
. n� h't� n�'" �!a,' t lfia� I (:\..r'n�('l }tlli ALmeida., I jubilosamente.

nos faziam a rtuerr.a C01l1 a COIlS- i ouÜ �.II Llt uí:â t:�JH ... tUh �l', . _ (. _ I í
clCncia votada: uma cal�sa de in- i os amoUoadôs Le�::���'\�;::����l:. �,s::;�ã���sJ�:_,-I;Resposta à notatensa e profunda �xpressao m.ora�: I ... [ri t o Fede.pal da ),.ssociação dos
a ?�fesa dos pri.�c.lpios e das Ilnsh-l de Bogota ex-combatentes realizara uma 8e8- b � 4 A •

tmçues, de�nocrallca�, . ameaçad�s I a

são solene, coinemoraliva da data.
.

rl�antCa
pelo extremISm? da dIreIta, 01: se.Ja, i YATTCANO, 13 (U. P.) _ Segun- LONDRES, 13 (U .P.) - .o Fo-
por uma das formas de totalItans- : . -

M "..,

° d' t'
I do se depreende das lllformaçoes 'orran nntLfi! �I'I relllg OffIce, recebeu o texLo com-

11l? .'

de Estado. .mun o III eIro� i
vindas de Bogotá, tem�se aqui a Uu. tU!� U�.. pleto da resposta ing'oslava 11 nola

1raglCal�1:nte �nvolvldo no tremen·l, i,mpreSSão de que r,evolta 11,'a Ca- deitlt� dfi �Hn'l,,�n \ britânica do dl,'a' seis do corrente,
do conflIto, VIveu anos de angus- ·t 1 1 b' f' b I d d' te lIhv U'V til § iUVU't1 'd t 1 t d I.

','
.

" d f' 1 t _I ])1 a. co om wna 01 so re 11 o 1-
SkNTA ROS� 13 (U P) _ G _,

protes"an o con ra o a o e so-

t�osa. expCclat�va, CUJ� e� ec 10 e

li l'igida
contra os católicos e organi-

ó'
1

B
.

Á,

f' :1 t' I f�e dado.s ingoslavos haverem divel'-
rIa s:dO fat�l .as �rgamzaçoes e con-

zada por elementos comuni&las. g 1'10 rum, que 01 pI o o (a 1'-
sas vezes atirado contra soldados

cepçoes eSpIrItuaIs dos povos se as ça -aérea italiana durante a última' .

-

d 'f incluido O'
Sabe-se, de ,fato, que ,qnase todas

guerra, morreu aquí num acidente Ingle.ses, ao longo da lInha de de-
'I1aço�s _emocra lcas,

. I as igrej.a.s da cfrpiLal da Colômbia marcação do território livre de
BrasIl, nao houvessem, oposto 1 �- foram destruidas ou danificadas e

de aviação, ocorrido com o aparê- Trieste.·O documento está sendo
sistência eficaz e o�o:tu�a a taIS

que a séde da Nuncialura Apos.tóli-
lho de sua pilotagem, quando rea-

estudado.
inimigos da livre eXlstencla do ho- . " lizava voós de fantasia. a baixa al-

�

ca esta redUZIda a nllnaa.
mem. titude, depois de urna festa avií)'

O êd d b bSão, portanto, merecedores da,( t
· lO>

"�d
tória promovida pelo Clube de segr O a om a

gratidão dos seus patrícios êsses n ranslgenC!i',i II e.. Aviação local, do 'qual era in'stru-

�toAm�.f\!iheróicos soldados da F. E. B., que •

t D F d I
lar. ° avião de Bruni chocou-se li !\JU

tão alto elevaram a Pátria no con- 018 {I DO • e era ilom um caminha0 e o veterano p1- WASHLNGTON, 13 (U. P.) -

çeito da sociedade humana e tão Rio, 13 (A. N.) - Continua o loto .foi atirado ao sólo de uma al- James Forr.estal, ,secret.ário da De
nobremente desempenharam o pa- impasse na: Câmara Municipal C3-

.

t.1wa de cêrca de quarenta meLros. [,esa, declarou' na Câmara que a

pel civilizador a que foram con.vo- rioca, .s·endo a eleição dos secretú- O apal'61ho ficou destruido, ao R.ússia têm o segrêdo da bomba
cados. Possam êles, confortados na rios adiada para hoje. Proosegnem, passo qu,e '0 camil)hão foi apenas atômica, mas é impossível dizer

paz, verificar que não foi vão o sa- por oulr() lado, os cntendimcntos -avariado. ql1ando poderá realmente fa'bricar
crifício de vida a que se expuseram entre o PSD e a UDN ·e o PTB 11:.1-

O
.

di.
A essa arma. Acrescentou Forrestal

e compenetrar-se de que os que ra a nova composição da mesa, de
.

nro]eto e el 80- que na sua opinião a Rússia sa�e
morreram na luta não foram traÍ- maneira que possa a Câmara tl'�"- II

•• como fa.z,er 'a bomba, porém nao

dos por aqueles a quem confiaram, balhar, af.irmando-s.e no entanto bre as reSPOD8ublll'" lerá, dura,nt� algum tempo, Clapa
liberta e desagravada, a Pátria Bra- que o presidente da UDN no Dis- I "l,dade para Isto' Ao me�mo tempo
sileira. Sacrifícios imensos e até trito Federal se mantém intrunsi- lIade� do Presidente �ndOssou a 'op'inião de Edmund
numerosas vidas custou a preserva- g'ente, recusando. qualquer acot·dG. RIO, 13 (A. N.) _ Waldemar! Walsh, da Ul1iver:�idade de Geo_r-ção dos principios espirituais sob

Pedrosa, r,el.ator de pro.jeto de lei getown, de ,que mnda ,se pass�rao
que se organizam as nações' demo- sóbre a responsabilidade do Pre- anos, a,nt�s_ que os Russ�s estejam
cráticas. Possam tais ,nações, coesas as bases cristãs da sociedade que siclenLe da RepUblica e dos Gover- em condlçoes de prodUZIr ,a mor-
na paz como na guerra, manter ace- formamos. nadores dos Estados, falando à tHera arma.

lia a chama da liberdade no seio Essas as' consiàerações que nos
reportagem, disse 'que aindal não

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

de todos os povos. Possa o Brasil, são sugeridas pela data histórica fizeram entegra do tra.balho ao Acusados de alivi-'respeitando o silêncio dos que para que transcorre hoje e em que a bra'- presidente da Sub ...Comissão mix-
sempre tomharam no front da Itá- vura indômita dos nossos homens- ta das lés complementares, incum- dades comunistaslia, conservar-se fiel aos postulados de-armas, representada nos deno- bi.da da matéria.
cuja defesa tão alto pr.eço nos cus- dados patriotas da 'F. E. B., se con-.

tou em sangue é em vidas. Que mm-' firmou, há três anos, na tomada de O
Santiago do Chile, 13 (U. P.) -

ca se nos faça necessário, pela ne- Montese. 'projeto da ° Ministerio do Interior anunciou

gligência de quem quer que seja, Resta-nos um pensamento, muito I· I" I
que quarenta, e quatro pessoas que N la Z IA é

.

utilizar novamente as nossas ar- profundamente sentido, para os el e eltora .
�haviam sido detidas e ·exiladas pan 8, ona�, rea

lUas contra inimigos tanto mais Brasileiros que morreram naquele RIO, 13 (A. N.) - A Comissão de r o norte do país, sob acusação dI:'

cruéis Quanto não rondem somente magnífico feito das nossas armas, Justiça do Senado apreciará ama-I exercerem atividades. comunista's RIO, 1:3 (A. ·N.) - Foi nomeado

� nossa integridade territorial, si- sempre gloriosas. Pensamento de nhã exclusivamente 'Ú' projeto da)
foram agora tranSfpl'Idas para OH- comandante do Estado Maior da

não ainda a intangibilidade das saudade, de gratidão e de profunda le,i eleitoral, .apresent.a.ndo nume- iros pontos de destêrro, nJS rf'- primeira Zona Aél',ea o tenen[e-co-
nossas tradições morais e sobretudo reverênda. rosas emendas. giões sul. I rODeI aviador Salvador Rossi.

;
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Viveres para Bogotá
QUITO, 13 (U ..P.) - A Munieí-

palidade de Quito mandará hoje
para Bogotá, em dois aviões-trans

portes do Exército, uma grande
partida de víveres e artigos diver

sos, para aliviar'<ã situação penosa
em que se acha a capital da Co
lombia. As Câmaras de Comércio,
Industrial e Agricultura, por sua

vez, estudam a possibilidade de
fazer outras remessas de víveres

para Bogotá.

o manifesto das opOSições mandado
.

.ao Ministério da Justiça·
Cone o � seguinte, despacho, o presidente da República en

víou ao ministro da Justiça o Manifesto e a representação dos deputa- -

dos federais e estaduais da oposição ao governador de São Paulo;

Jutem-se cópias das cartas dirigidas aos subscritores do "Manifesto
à Nação" e à Mesa Provisória da Assembléia Legislativa do Estados de
São Paulo. Rio de Janeiro, 12 de abril de 1948. (a) Eurico G. Dutra".

Dr. José GaU(jtti Tito acusa
A efeméride de hoje é assinala- BELGRADO, 13 (U..P.) - ° Go-

da pelo aniversário natalício do vêrno de Tito acusou as autor-ida
nosso distinto conterráneo Dr. José Ides norte-americanas e hritânicas,
do Patrocínio Galoti, íntegro Juiz em Trieste, de fomentarem as in

de Direito da 2a vara da comarca da ] tranquilidade "afim de prolongar
Capital. ,·a sua ocupação". Essa acusação
° ilustre aniversariante, que pe- foi feita numa nota de vinta págí

los raros predicados de caráter, in- nas, enviada à Embaixada. britâ

teligência e polidez, honra a nos- nica, com uma' cópia entregue a

sa Magistratura e conta, entre nós, Embaixada dos Estados Unidos.
vasto circulo de seletas amiáades,

efio. Quanto u cerlas alegações ",ii)

inconstitucionalidade da partH da

Assembléia bandeirante achava

que o ca'::o era assunto que deverift
caber a apreciação do Supremo
Tribunal Federal. A Comissão man

teve unanimemente o parecer con

trario à intel'venc",'1o. Ficou estabe
lecido que o seu ponto de vista seria.
da COIpissão Interpartidária. Apu
rámoss que o sr. Plínio Barreto de
clarou que: caso a dir.eção nacional
da UDN tr.ansmita a decisão . �

Comi'ssão Interpartidária, man

tendo-se intranSigente contra a

intervenção, a secção paulista d'l

UDN abandonaria a UDN. E a is·

to Flôl'es da Cunha teria respon
dido: "Então, que se retire, m'lS

a coerência de partido deve ser

mantida a qualquer preço".

.'

A UDN e eceso

paulista
R.io. 13 (A. N. - Apesar. ue tt'l'

sírio sccreta a reuniã'o da Gomis�:'\:'
Executiva da riDN pal'a omir <)

parecer da Comi;rnão Juridir.a s(,·

bre a inten'enção em São Paulo.
soube-se posteriormente CJue o 81'.

Pl'ano �elly fOi o ,rela1.or. Este
màstrou-.se conlrário à interven-

Faleceu o diretor
dum grande circo
RIO, 13 (A. N.) � Mo·rreu esta

madruga.da �ugusto Hernevane-
viki, diretor do grande Circo

Americano, que atualmente está
nesta ca.pitaI. Jl·ertencia a tradicio
nal família circense ·e estava so

frend·o do -coração;. ° óbi to trans
correu no HoLel Mem de Sá, onde
eslava hospedado..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OES fADO· Quarta·felr. 14 de Abrn �. 1948 J

no

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

-0-'
- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada

assunto.

Informações uteislSENHORES ESTRANGEIROS· ��ll��C��CI!!�p�I���
_'---

-

- A finna M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha- PROCÊSSOSG��EN:�UTA PARA.se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di-
reitos perante as leis do País. JULGAMENTO

\
-O- Dia 12, ás 14 horas:

PERMANENCIA NO PAíS _ OpçÃO DE NACIONALIDADE PROCESSO N. JCJ-49/!18

NATURALIZAÇÃO _ REGISTRO _ TíTULO DECLARATó- RECLAMANTE: João Fortunat
RIO - CARTEIRA tlE IDENTIDADE _ CÀRTEIRA DE

•

da Silva.

MOTORISTA RECLAMADO: Emília Schl'oeder�
-O- OBJETO: Aviso-prévio.

QUINTA·FEIRA
. Auto.-Viação catartnense

farmaclas de plantão Allg���_Viaç�ohor��tarinense
3 sábado - Farmácia Santo Antô- -'A�!l��t:�ãO' Catarinense
nio _ Rua João Pinto; - 6 horas.

• Auto-Víação Catarinense
4 domingo - Farmácia Santo An- _ 6 horas.
tônio - Rua João Pinto; Auto-Viação Cat�rinense - Laguna

,- 6,30 horas.
10 sábado - Farmácia Catarínease Expresso São Cristovllo - Laguna -

R 7 horas.
-

- ua Trajano; Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2
11 domingo - Farmácia Catarinen- e 7 1/2 horas.

Expresso Brusquense - Brusque -

se - Rua Trajano; 16 horas.

17 sábado _ Farmácia Rauliveira Auto-Viação Haja! - ttajar - Hi. M..

ras. \
_ Rua Trajano; Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às

/ 5 e 14 horas-
18 domingo - Farmácia Raulíveíra Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

,

_ Rua Trajano; - 6 horas.

21 quarta-feira (feriado) - Farrná- Rodoviária Ss�f��isffIRA Pôrto Alegre
cia Santo Agostinho - Rua Conse- - 3 horas.

Auto-Viação Catarinenselheiro Mafra; _ 5 horas.
24 sábado _ Farmácia Esperança Auto-Viaçllo Catarinense - Joinvile

- 6 horas.
- Rua Conselheiro Mafra;
25 domingo - Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

r

J Ç_��fP,2à Dlnto.: RUBENS A. RAMOS
1� �o. Dlr.-G4Ina"

. t' IIDNEI NOCETI�
DlretH .•• aMac".
GUS rAVO NEVES
Citei. do- Patinmcle:

I'IlANCISCO LAMAlQUJI
Clt.,. d. l]lljfr�ulo:

.:lQI"JM CABRAl· DA BIL.,.,
Raoresentant.e:
A. S. LARA

!lu ".dor Dantas, 4. - r
.ndar

I'ea. IJ·I'24 - Rio de J••clr.
RA.UL CASAMAYOR

lIbia !roOpo de OO'l'@ll'lIio 11 -
118 antlar

1'01. 1·'871 - 810 P�ld"

Auto-Viação 'Ca-tilrinense - Laeune.
- 6,30 horas. �'w"" -- ............._.

Expresso São Cr ístcvão - Laguna -

S .J turalí
-

7 X����Viaçã(} Itajaí _ Itajaí - 15 no- "eu processo ue na uralízsçãeras.

Expresso Brusquense Brusque "
..l f ..

d h .l ?16������. Sul Brasileiro _ Join�e - aU1Ua nao UH. eSpaC!A auo �
às 5 e 14· horas. . "-

'sÁBADO Escreva sem demora ao' Escritorio Jur idico e Administrativo
Auto-Vlação Catarinense - Curitiba Caixa Postal 4.132, Rio De Janeiro solicitando informações. Esse Es

--

R�p�g�a�ul Brastleíeo _ JoinvUe _
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

às 5 e 19 horas. Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
- 6 horas.

I
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de

Auto-Viação Catarinense - Jolnvile. casamento de qualquer parte do Paíz.
- 7 horas, .'

A.uto-Viação Catarínense - Tubarlio I- 6 horas .

Expresso São Cristovão - Laguna -.
7hm= IExpresso Brusquense - Bnlsque -

14 horas_
IAuto-Viação Itaja! - ltajaj - 18 ho-

ras. IExpresso Brusquense - Nova Trento
- 9.30 horas.
Expresso Gl6rla - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Borario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA·FE!RA
Expresso São 0lst6vlio - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajal - ltajal - 111 110-
Expresso Brusquenee - Brusque -

raso
. Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Vlação Catarinense - JolnvUe

.....; 6 horas. -,

Auto-Viação Catarinen,se - ouriUba
- 5 heras.
Rodoviária Sul.Brasil - POrto .Alegre

- 3 horas.
Rapído Sul·Bras!1€iro - JOlnvl1e -

I
ás 5 e 14 horas,

TIDRÇA-FELRA
Auto-vtação Catarinense - POrto Ale

gre - 6 horas.
Auto-Viaçã'o CatarlDense - Curitiba

- 5 horas
Autc-Yiação Catar!nense

- 6 horas,

Anto-Víaeãc CataTinense
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - 'Laguna -

7 horas.
Emp�sa Gl6ria - IAguna - 7�

e 6JA, horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
lj--to.Viaçlio ltaja1 - Itajal - 15 ho

ras.
Rápido Sul BTasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas.
QUARTA·FERA

Auto-Viação Catarinense
- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

5 e 11 horas. '

E;"nresso São crístovao - Laguna -

7 horas,
-

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vlação ltajal - Itajal - 15 no

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil

- 3 horas.

Jolnvile

TubM'ão

í�1Jf
M,OQ
ia,��
�.�'

CurlUba

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23

sala 4.
Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefones:

.

- 1584.

..

andar

- 1409

Dia 13, {Is 14 horas:
.

PROCESSO N. JCJ-50/48
RECLAMANTE: Pedro Paulo Ma.

chado.
HECLAlVUI.DO: Farmácia lIoder

·na.

OBJETO: Horas extraordinárias
e folgas semanais.
Dia H, ás, 14 horas :

PROCESSO N. JCJ .. 51/48
Procópio Ma

II..
41,,..
31,,"
',8.
,.�e

..

�"':&5;,.,i�, l!II.'l14Ia�t<J ';flIlIIllr�'.,

OI .rl!tilllals. SieeJ!8$ all(!!o
ji�.tJl!eado8, nio �r�.1j

devol'..ldoo.
Il ��l<!:Ç�O não se r�(lIl8l"

IUbUi:za pel08 (on�d�c$
�.mH::fd-O!l ilO$ 8.l't!if{;S

�!Ri!icl"
��..,..,--,-"-----_ ...._-.---_ ...

o Batalhão Barrtea-Verde
foi eonstítuldo de catarinenses
destemidos e o �'Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . � ........

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

Jem viajar conh�cendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
cessários exE'CU tando facil tarefa
,que bem cxeClltada lhes proporcio ..

:nará ainda algum saldo em di
:nheiro.

Tnfor..rnaçõfls à rua Visconde de
'Ouro Pr.eto D. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 17.

Joinvl1e

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de titulos já integralisados ou sorteado,

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
110 escritor central de Florianópolis _ Rua 'Felipe Schmidt, (Edrílcío
Amélia Neto).

VIUVA HELENA GOMES - NESTOR
. MARIA VIANA CARPES

CARPES e

HECLAMANTE:
noei Pedra.
RECLAMADA: Sociedade Expor ..

tadora Catarinense Ltda .

e aviso.OBJETO: Indenização
-prévio,
Dia 15, {Is 14 horas:

PROCESSO N. JCJ-42/48
RECLAMANTE: Francisca PlJ.er.

ta de Souza.
RECLAMADA: Livraria

nense,

OBJETO: Indenização, aviso

-prévio, férias, salários e díf'eren
ça de salário-s.

Catari

Florianópolis, 10 de abril
1948.

de

Nova Trento

PÔl'tO Alegre

prazer de participar o contrato
casamento de seus filhos

ÚRSULP. e OSVALDO
Felipe Schmidt, 28 de Março 'de 1948
Florianópolis, 28 de Março de 1948

de

CurJa MetropoUtaDa
EUCARISTICCONGRESSO

POrto
têm o NACIOANL

Cur!:tlba

Jolnvlle

Tubarâo

Curitiba

\

Na qualidade de Presidente
Comissão Arquidiocesana do 5
Congresso Eucarístico Nacional
todos os fieis e demais interessado

que o mesmo se realizará de 28
31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grand
do Sul.
Outrossim, comunico as facilida

Ides
de viagem, entre outras, as for

necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A

com quatro tipo de perigrinac;ão:
a) uma, Aérea, em aviões especiai
a partir do Maranhão, escalando e

todos os Estados; b) uma em navi

especialmente fretado, e conduziu
do exclusivamente peregrinos; c)J
uma terrestre, prosseguindo d

São Paulo em confortayeis "oui

.bus", através do Paraná e

Catar-ina; d) outra terrestre, partiu
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôr!

Alegre.
São essas as viagens' obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan-:

ce, com viagem de auto, oníbuss

aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a'

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada·
de Fé' e demonstração de amor ai

Nosso Senhor Sacramentado.

I
Fp'Olis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi
d,ente da C. A.
•••••••••••••• 0 •••••••• o' ••••••• -

102 2

Telefone a esse número e a bi--.

cic1eta da Tinturaria Cruzeiro rà.oi"'··
damente irá buscar seu terno.-

R. Tiradentes, 44.

RUA

'Viação aéreaHr��iillSEGUNDA-FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Panalr - 9,5.0 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - -Norte. '

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

Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 13,07 hora,s - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas _ I

N:�:'air _ ��������orte. IfPnnair - 12,47 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 11,00 horas

._/
Norte.

f
Varig - 11,40 horas - Norte.

QUINTA-FEIRA
Panair - 9,40 haras - Norte. N. 6 Cr$ 200.00 ! N. la Cr$ 80,00

��"':""�......-""'-""'--""_'_�. Panair � 12,47 hOhts - Sul. . De.pertador fabricado no. Italia R.logio Sui.so .i.tema Roakopi.e _ •••••••••••• � •••••••• :. • • • Varig - 12:,30 horas - Sul. !
CO-...vnC I

Cruzeiro do Sul - 15,3ú horas - SuL Oualidade de pdm.ira - nos I-mOdelo resi.tente para qualquer
:wx.n IA1\"TE: .DA um Ijo. Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas. corn cinza. verde, azul. .erviço

'n"O à Bibliot....... do F'_-tro '&'_ SEX'l1A-FElRA �l·quelado.. 2 modelos .1·mples e o que ilu-....... \Am: .......- Varig - 11,40. hora,s. _ Norte.
.,

lUmioo XI IM F�"iJoel'IeIro. Coa. Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. _ Norte. I mina à noite

tribuidlJ, ASSim, p.a.ra • r............

_/
Panair - 13,07sx�r�- Sul. Altura 12 1/2 cm. Caixa de niquei

._.._.- � Mouoa re16gioD .ão acompaDhadc;l. do. re.pectivolI certificado•..110 cn1tnral ..l__ __ Varig - 12,30 hOl'8.s - Sul. de garantl'o...... VU'8 -
�

�__ Panair _ 9.50 horas _ Norte.llIfj amanhã! DOMINGO PEÇAM-NOS' CATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
i

• ("CL>71nanl!ra "'ró."""",,.li'.! _
CruzeIro do Sul � Norte - 13.5-5 horas. JUCEND & FILHO�...", ... u,"", _ Panair - 9,40 horas - Norte. ['l n À XI � f'�n1'ê1I'o) 1
Panair -- 12,47 horas - Sul. Curitiba-. Praça Tira�8ntell. 260.. Paraná

- •
- .I<� OrIlftlro do SW - 11,00 11& - lI:Ul. ---.....----------------- •

m bdUAlUU&&t ov

Dr. CL"RNO G.
GALL!:TTI

ADVOGADO
Crim•• cí\tel

Coastituição d. Sodod<'!dq
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dsolcarató:r:1011

ERrlt. - Praça 18 d. No,. a�.
lo. andar.

R••ld. - Rua Tirodentelll .t?
F�E -. 1468

um"

{

'(Qrrespondenda
Comercial

{únfere
!}lpionu, .

DOEN(JAS N,EJ.íV�"ÂÍ3
C.a C!I p:-Ogl'itQlOQ da ....�,

�€':!11!. M t!t;en� DerVOM!IJ. I;i§al!lill.ft
·l<-llit.aiill-il! c. te!:ill.PO, flio sUll", �
i'H�,m,,]ltlll r<lol'l'HNUá'l�t'!l. () e&l'>!..J!l�
<).m:.I!G. !rll.!�fl ttli1 lporht.eill. � il*�'
,�",,�,U('A" ti. �n�h1\l!1Il["1I af#>�«l !�"-'

. 1·- " �n1�:r�flJ.ó!li� O 8cJmil!:I!I :N�,
'�\'!'1!!.,� \I" DaM!ça.'1 m.lIntaial >lilli��4Jo'
�'il' e;;m ..iJIr.lUndatf5rlfll, 1i11lfl "'.illd .. ilnlt·
(lftUf\Me1l!lte- Colll eoeat<tl! n9rvc.CM �i\I.
�4Ii'ltQt. l:.\a !tu DM4itf>l'tfI n. tIa» r

Muitas felicidades pe.lo naseimeD'
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melholf

presente para o seu "PIl\IPOLHO"r
é uma caderneta do CREDlTCk'
MUTUO PREDIAL.

DIREÇAO:
Amélia M Pigozzi

METODO:
MOl!UilO e t:í!ti�nH�

Proqresso
de lUGEND & FILHO

Relojoaria
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO OE

REEMBOLSO POSTAL'
Faça seu pedido por carta ou telegrama e ""u�ue

sómente quando receber.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Z:X:X::::::::_ -----""""""'"

Sábado Noife Tropíccl. Apresentação sensacional do grande tenor e astro me

.xícane Salvador Vivelos- .Grandtcs« shew artístíco. Início da eleícãe da
Madrinha do Esporte. Grande saráu de sucesso, numa organização do De

:partamento de Esportes.. Reserva 'de mesas na Secretaria do Clube a Cr$' �O,oo.
Hoje, 110 pas'sado Irmandade do Senhor Jesús doslORQUESTRA JUVENIL

.

A

de��a1��t�;r::��������Sa,q��,:� Passos e Hospital de Caridade ;, DE FLOBIANOPOLIS
Viveu, a sociedade flor íanopnlí-'

Corüiruia O ESTADO fazen
LIas de Alburquerque, no Arraial De ordem do Irmão Provedor convido os Irma-os e Irmãs em atra- •

_

L tana, momentos verdadeirament=

.do distribuições de valiosos li-
lia Bom Jesús, o capitão ele embos- so no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, para os de-
cada Francisco Rebello, fugido dos .... f' I

festivos, onde a alegria e a músí-

<lVros, inclusive romances mo.
� VluOS ms, o rmão Tesoureiro afim de não 'perderem as vantagens. a '

.dernos, entre as pessoas que
holandezes que o haviam aprtsio- flue têm direito quando em dia com seus _compromissos para com a

ca Imperaram com lodo seu eorte-

nado em 28 de Novembro de 1632,' Irmandade e Hospital.
jo, quando da realização do festi-

,,,constam de ssu cadastro so- 'I id I Cl b d R
_ em 1821, em Fortaleza, deu-se FI'

.

, .. ' . - _.

,'va pr'omovt o p e o u e e ['-

,�ial.
' orianópolis, 13 de abril de 1948. t "Ald L ,;, j'l 1 d "E

a revolução militar e popular, che- L' SBd'
ga as o uz ln ,1 u a o li-

As pessoas que ainda não UI?: • • a Tdndade - Secretário.

Ifiada pelo Major Jeronymo Delgudo
tre o céu e o mar", magnífica

J:Iaiam preenchido o coupon 'Esteves, que exigiu fosse jurada a
sugestão, servindo como tema às

>;Que diariamente publicamos
d

obediência ao Rei e á constituicâo ; '''..

·t I d C íd d d I d' d I
decorações que muito bem orna-

..'P0 erão faze-lo agora, habi-
�

IH!OSp· a e 3ftli a e a rm!bn a e
;litando-s�, assim, a concorre-

- em 1823, na cidade de Belém .II I '.J B JI Ui.tl montaram os salões do Lira 'I'énis

.lZam a ão interessante inicia-
do Pará, estourou uma revolta a

d S h J '

d P
. ! Clube.

-eiv« realizada sob o patroci-
favor da independência do Brasil, O en or esus OS assos Di�er �o sucesso a�cançado pe-

sxio da LIVRARIA ROSA, à dirigida pelo Major Boaventura
los ídealizadores, sera lembrar o

Ferreira da Sillva ; '

Movimento' de assistência aos indigentes nome da vitoriosa Orquestra Juve-

Deodoro n. 33, nesta Ceottel F
. .

t
.,

� . • . • • •• • •• '. • • • • •• ••••••••
_ em 1834, em Pernambuco 1'0- 'o� a segum e a assl�tencia aos indigentes internados no Hospital, ni! de Florianópolis, qHe na sua

voltou-se o Tenente-coronel Fran-
de Caridade durante o mes de março do corrente ano: I primeira apresentação à sociedade

ANIVERSÁRIOS: cisco José Martins, que se apoderou Aplicações
-

de Rais X, 68; ondas curtas, 45; infra vermelho, 35;

I
no ano de 19M1 soube sair-se ma-

Fazem anos hoje: de Recife e do .Forte do Brum; ro.entgenterapia, ?5; Eletrocardiogram.a, 2; corre�t� e�étrica, -2; dfater- gnifícamente, duer pela boa exe-

Os srs, Dr. Miguel Boabaid, aba-

I
- em .1857, é;n ,são Luiz do Ma- !1lla, �7; metabolismo basal, 1; cur�t�vos, 1882; mjeçoes, 2705; fO,r�u- cussão dós números apresentados,

,li;tado clínico em Tubarão; D. Ada l'�n.hã,o, nasoou o romancista Aluí-
ios aviadas, 2290; exames de Iaboratórto, 90; consultas nos ambulatórios, quer pelo esfôrço de seus dirigen-

.Bessa Veiga, espôsa do sr. Olímpio 810 Belo Gonçalves de Azevedo, que
S.'H e operações, 61. tes e músicos.

'Veiga; D. Mamede L. Margarida, faleceu em ,Buenns Aires em 21 de Dois ,sucessos f�ram apresenta-

'viúva do saudoso poeta conterrâneo janeiro de 1913; C O B R" A F I T" E' dos - primei.ra audição em nosso"

'Trajano Margarida; D. Frederica
- em 1863, no Rio faleceu o Se-" clubes - o boJ.ero "Quizas, quisas'

.Soares de Oliveira, espôsa do sr,
nador Holanda Cavalcanti, Víscon-

�

COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃ E TECELAGEM e a valsa de Agostin Lara, Maria

_Álvaro Soares 'de Oliveira, do alto de de Albuquerque; Avenida Capanema, n? 38 - Caixa Postal, 224 Bonita. Ouviu-se ainda o imortal

.comércío local; Afonsina Reis Mal.
- em 1869,-0 Marechal Conde CURITIBA PARANÁ tango "La comparsita" e outro bo-

burg, espôsa do Dr. Felix Malbug, d'�ll, nomeado comandante em

3 1
! ....r- -j lero "Que te vaya bien ". todos

�nl�encheirdo l'esFi�lente em It�jaí; dD, gC;l�f: !�s::çé�'��to Brasileiro, cne-
.

"

pmuitbo aPla��oidos: EtstáJ, POi�'1 do

"" ea ar 050 1 ameno, esposa o
' , I

ara ens a rques ra uvem dr

.:sr. Orlando Filomeno; D. Josefina ,-
em 1898, foi ratificado em Pa- Para subscrever ações da COBRAFITE, depois de conhecer seus Florianópolis", mais um notável

Borgonovo, espôsa do sr, JO$é Bor- rIZ, o tratado de arbit; amento com rlbjetivos, e possibilidades e estar conveneido de que, subscrevendo empreendimento de jovens entu-

,$onovo; Heráclito Mendonça; D. a Guiana Franceza:
,

ações, está fazendo um bom negócio, aplicando bem a sua reserva, ou síastas da arte musical.

.Irene Livramento; Narbal Silva;
- em 1945, às..15,50 horas, a F. eçonomizando, hasta que o interessado dirija urna carta à Companhia,

Amélia Frankenberg; Vida Cabral E. B. conquistou Montese, na Itá- indicando nome, nacionalidade, idade, residência, número de ações que

Varejão; Laura Elisa da Fonseca;
lia, e que constltuía uma poderosa deseja, pode e lhe convém subscrever e a forma como quer recolher,

Alexandre Linhares; José d'Aquino.
Iortaleza nazi-f'ascí sta ; ou pagar essas ações.

Jovens
André Nilo l'aclasco As ações são nominativas ou ao portador, .à vontade do subscritor.

Henrique Cássio Nunes de Abreu; O valôr nominal da ação é de Cr$ 1.000,00 e o subscritor -tem a Iacul-

.Aloízío Machado; Ana-Maria Flô-

U
dade de pagá-las a prazo ou em prestações mensais. O interessado po-

�es; Irene Terezinha Bertin. ma escola de músi" derá subscrever uma ou mais ações, quantas sejam do seu interesse. Pa

l'a os que querem economizar do seu ordenado ou renda, uma interes-

ca em Florianópolis sante subscrição é de 2,5 ou 10 ações para pagamento em 10 prestações

Do sr. dr. Vitor Lima, sub-procu- A ,nossa cidade de e::tado cultu- mensais, sendo o primeiro pagamento acrescido de 100/0 sôbre o valôr

:rrador do Estado, e membro do Con- ral tão discutido, vem sendo agra-
da ação ,para emolumentos. Para pessôas de recursos, capitalistas, fa"

;selho Penitenciário, eujo 'aniversá- ciada, há algum tempo, por inicia- rendeiros, industriais, comerciantes, etc., uma excelnete quota de subs

:rio noticiamos em a nossa edição tivas luminosas, partidas' de co-
crição é de 20,50 ou 100 ações, representando uma reserva apreciável

"de domingo último, recebemos o se- rações idealistas, que, ve.ncendo o
!ais quotas que, também podem ser liquidadas em 10 pagamentos ,

,guinte 'e atencioso telegrama de obstáculo o pes::imismo que carac-
As modalidades de- pagamentos, da 'subscrição adotadas geralmen-

;:agradecimentos: Lcriza o nosso ilhéu, concretiza al-
te pela Companhia são as-seguintes:

Pela gentileza da notícia, os mllus 'go que vai dispõr à Cidade um
a) - à vista; b) _.� 90 dias ou 3 meses; c) - à 1mràias ou 6 me-

.melhores agradecimentos. Vitor Li· car'ater' -artístico e intelectual mal,' :}RS; d) - à 90, 180 e 270 dias ou se.iarp, 3,6 e 9 meses, e finalmente e)

notável.
-

em 10 pagamentos ou prestações mensais. As ações pagas em prazo

:o;uperior a 90 dias são acrescidas de 100/0 para atender as �espezas ou

emolumentos, selos, estampilhas, cobranças, etc.
'

Os que d·esejarem subscrever ações e encontrarem qualquer dificul-
dade, podem escrever a

S. já ,e avistou com S. Exa" o sr. e que os moços saibam aproveita
govemador do Estado, com quem Ia, ..

illlan Leve ;longa ,conf.erê.ncia.

AGRADECIMENTOS:

. '!IItla.

VIAJANTES:
DR. ENÉAS COUTO NORONHA
Acha-se nesta Capital, em visita

:aos s'eus parentes e amigos, o nosso

p�esado conterrâneo, Dr. Enéas

'Couto Noronha, alto funcionário do

lnstituto dos Marítimos.

A. s: s., nossos votos de bôas vin-

orlas.
•

FRANCISCO COSTA
Acha-se entre nós o sr. Francis·

<co Costa, nosso correligionário e

alto funci(ynário federal em Canoi

mhas.

Dr .. A. SantaeUa
R�ASSUMIU A CLÍNICA

Prefeito Otávio
TabaUpa

.Encontra-se em Florianópolis,
:afmcte o trazem os intêr·ebc� de seu

1\-lunicipio, o no:oso

terraneo sr. Otavio
. .operoso prefeito de

prezado con

S. -l'abalip1.
Canoinhas, S .

AG

Francisco Câmara Neto
e Senhora

participam ao. seut parente.
e pe••ooll de suas relaçpell o
n<l<.cimento de I!lU filha Afon
'0 Climorc' Nato. ocorrido no

dto 8 do corrente.

Florion6polia. 12-4-948.

8.

A qll-eu'i acompanhou as campa
nhas estudantis, de renaõciment.o
dos Grêmios literários, desapare
cidos desde há muito, aqui nest<t
ilha, berço- _<:le Cruz e Souza e de
Luiz Delfino, não terá parecido
insólita a notícia de que seriam
aberta;;- matrículas gratúitas para
uma escola de mú.sica. Pequenos
editais da Sociedade de C. Cusical,
comunicam ao público que se a

cham abertas 100 vagas para pes
sôas de ambos os sexos e de todas
as idades, que se disponham a

aproveitar as aulas semanai.s de

música, a serem começadas em

breve, e a cargo do erudito Maes
tro Proif. Emanoel P·eJluzo.
São nolícias como esta, que enchem
de satisfação a todo bom florianó
polilano. É ,isso uma esperança
Quem sabe se dentre os que fre

quentarem êsse curso, não sair-ão
os futuros componenl·es da nossa

Ol'CJu'estra ISinfônica que tanto luta
para subsk,tir num meio de tanto
atl'i1.SO .a,rlístico?
Oxalá seja coroada de êxito essa

inicialiva tão feliz dos dirigentes
da Sociedade de CuHura Musical. ..

Clube 15 d:8 Novembro
Mais uma grande noitada de ale

gria oferecerá o Clube 15 de Outu
bro a seus associados, no próx�mo
sábado, dia 17,' quando reálimará
animada soirée.
Para esse baile reina grande in�

terêsse, estando a Orquestra "Im

peradores da Melodia" em iutensos
ensaios para abrilhantar a reunião.

Nessa oportunidade, os "Impera·
dor,es da Melodia" prestarão mere

-cida homenagem ao' seu diretor 6....
_ I

Publicidade, sr. Acir Cabral Teive,
estimado locutor da Rádio Guamjá,
pelo seu eficiente esfôrço no desem

penho do cargo.

COBRAFITE SUBSCRI'ÇÃO
Caixa Postal, n'o 224 - CURITIBA

A administração enviará todos os detalhes pam que se.ia lega�izada
a subscrição particular, sem mais trabalho para o futuro acionista do
maior parque industrial do Sul do Brasil.

.

Seja uma ação, ou sejam mais ações, o valor e a, cooperação
do acionista é igual em relação a Companhia. Subscrevendo mais ações:
naturalmente e proporcionalmente terá maior volume' de lucro e valori
zação. Subscrevendo 'll,ão esqueça que: Em razão ao patrimônio da Com
panhia, vae adquirir ações valorizadas em 500/0, isto é, o valôr da ação
é de Cr$ 1.000,00, mas valem Cr$ 1.500,00. E tome nota: COBRAFITE
não mente. Não engana, Não ilude. É claro que essa val�rização é es

timativa e que o acionista pagando Cr$ 1.000,00 por ação no dia se·

guinte não irá vendé-Ia por Cr$ 1.500,00. Em relação ao patrimônio to

tal, aplicado o aumento incontestàvlemente a valorização é de 50%
pois, a Companhia com o cap.Hal de , _ , ... , ........•..

Cr$ 16.000.000,00 terá 11m pah;imônio superior a Cr$ '24.000.000,00. Essa

valorização deixará de ser estimativa para ser real' e o acionista perce
herá ,e usufruirá essa valorização tão logo esteja em funcionamento to

dos os setores de produção, Com bpns divi.dendendos, com o patrimô
nio ativo, sem passivo essas ações 'podem alcançar um valôr, duas, três
u mais vezes maior, o que não será impossivel. Para :;egurança da

palavra empenhada, COBRAFITE promete me'nQS, do que realmente

espera.

CLUBE ,12 DE 4808TO
APRESENTAÇÃO' DO GRANDlr

- -

TENOR SALVADOR VIVERO!' ..
Numa "NOITE TROPICAL", sá-

bado, os salões do Clube' Doze de

Agôsto, terão a presença do grande
tenor mexicano SALVADOR VIVE

ROS, que além de um grandiosa
show artístico, com início da elei

ção da �'MADRINHA DO ESPOR

TE", ouvirá assim o esplêndid()
cantor 110 seguinte programa:
NOSOTROS - Bolero
LA ULTIMA NOCHE - Bolel"Q

QUIZÁ, QUIZA - Bolero

DOS ALMAS - Bolero

GRANADA
JALISCO
SOl PURO MEXICANO
FLOR DE,LIS

l,V[ALAGUENHA.
Após a apresentação do famoso

cantor, terá lugar um cintilante sa�

ráu, numa organizaç�o elo Departa
mento dí! Esportes do Clube .

«VEúOX PROPAG.�DORlh

o� quarto em �Cl.a de fQmil�a'l PASTA DENTAL
para ca.al .em fllho•• com pen8ao.

procuras-.. InformaçõeJ nallta re· ,
ROBINSON

dação. ,................. • ..••••••••••• ,Sattll'nO

•
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Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores intctatívas Catario€ nses

Edital de citação com o

A
.

�prazodedez(10) dias

I d.quir"é1 açõ�s da «
I La'»

"O DOUTOR ARNO PEDRO ,v
HOI;:SCHL, Juiz de Direito da Prí- Transportes A êreos o. A·

. meira Vara da Comarca de Flo

rianópolis, Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edí
lal de citação com o prazo de dez

[(10) dias virem, ou dêle conheci
mento tivérem que, se processou
nêste Juizo a ação de desapropria
:ção do prédio e terreno, declarados

-

de utilidade- publica, ex-vi do de

creto-Ieí n. 1.016, de 25-5-19-14, pe
lo Governo do Estado, tendo o ter

s-eno com a área de 225m2, fasen
'do frente á rua Padre Miguelinho,
fundos com propriedade do dr.

:Àfonso Guilherrnino Wanderley
Junior, extremando por um lado

com a rua Anita Garíbaldi e pelo
outro com propriedade de, Vitor
Ferreira da Silva. Tendo agóra '0

.expropriado PARTIDO REPUBLI

;CANO CATARINENSE, representa
.do pelo advogado dr. João Bayer
Pilho, requerido o levantamento' do
preço da indenização, fixado

.

em

Cr$ 200.000,00 (duzentos mil- cru-

�. zeíros), para conhecimento de ter

-eeiros, nos termos do artigo 34, 'do
.decreto-Ieí 3.365, de 21 de junho de

'�941, mandado expedir o presente
-edítal que será puelícado pela im

prensa e afixado no Jogar do cos-

1ume, na forma da lei. Dado e pas

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

.centos e quarenta e oito. Eu, VI
NICIUS r..-oNZAGA, Escrevente Ju

ramentado, o subscrevi, no imp.
ocas. do Escrivão. (Assinado) AR

NO PEDRO HOESCHL, Juiz de Di
reito da 1a Vara.
ESTÁ CONFORME O ESCRE

VENTE JURAMENTO
Vinicius Gonzaga"

!9 " " � " •• " " " " " • " " "

Agencía Geral TlaTa S.;Catàrina
Ru\t Felipe Schmidt , 22-· Sc,b.

C. Postal, 69 -r». «Protetora»

FLORIANOPpLIS
� " " " " .. " , ,. " "" """ .. "" "" .. "" ....

o TESOURO
Da instrução está ao ateanee

o.e todos. Dá esse tesouro ao teiU
amigo analfabeto, Isvando-o a uni
curso de alfab�tizacão no Grupo
Esco.lar São José, na Esoola IndU&
trial de Florianópolis ou na Cate,;
dral Metru-poHtana.
. " " " " " " " . " , "" " .. " " " " " " " " " " " .

ESQ U E ç A!

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

Ta' dos melhores profissio.nais da
.:cidade para lavar, passar e tingir
-pelo sistema suíço.

R. 'I'iradentes '44 - Fone 1022.

Capital CR$ '10,000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamadas: la '40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure"hoje m;:;;smo O Ag'�nte .da "CITAL" em sua' cidade e �Je lhe dará melho'êli �sclgredrn*�tos.

Registros de Diplomas
AVISOS

DIPLOMADOS ·POR ESCOLAS LIVRES.: (Superior) - Nos têrrnos

do Projeto 521.B/47, deverão recuerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias,

..,

DIPLOMADOS POR .ESCOLAS LIVRES:. (Comércio) - Nos ter-
mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.. ,

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

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acõrdo com·o Parecer 22j
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas .

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO' REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁFJO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar � Caixa Postal 3.9:32 - Rio

Direção do DR. PEDRO .OLAVO DE MENE;ZES .

___......_._..;.,;:......�I
' __ .•�_,_..........;;'JIi

ô maior e o maí.. acrecitado clube de sorteios. do Estado
PHOPJUETÁiUOS - J. MOREIRA & CIA.

-0-

Rua Visconde de Ouro Preto n. 13 _. Caixa Postal 5 _ 1324.
llUA JOSJ!: JVl'E<NDES, casa própr-ia, em estado de nOVD construída

em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, s;la, varandaEnd, 'I'eleg, - CRETOMUTUO - Florianópolis - Sta. CaLarina. P C
Resultado do 110 SOLei o "PLANO B" realizado no dia 31 de março.

etc, reço 1'$ 50.000,00.
-0-

C.'\D:IDRNETA - N . .14.2D8 RUA. SÃO VICEN'TE DE PAULO, casa nova de madeira construídaPrêmio maior em ;'l1ercadorjas no valor de Cr6 5,000.00. �111 terreno de \:),I.Xi:lÚ, c-om 3 quartos, casinha etc. ainda nãd foi habita-
Aproximações superiores em mer-

t
Aproximações inferiores. em mer- da. Preço Cr$ 2.5.000,00.

oador-ias no valor de Cr$ 650,00, cadorias no valor de Ce$ 250,00, -0-

cada uma cada uma RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em
terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, .cosinha, ínstalacão
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000;O().

�o-

RUA JOSÉ CÂNDIDO DA�VA (Estreito), bangalô construido 'em
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan-
lar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

.

--0-

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

.

-0-

RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com
·todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e fria, um mo

lar Delco, 2 dinamos com 90.0 amperes, 215 arvores frutíferas já pro
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00. .

-0.-

.. CAPOEIRA�, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x52f.
Preço Cr$ 20.000,00.

ouU VESTlR:SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria ello

O resultado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOTERlA
FEDE<RAL, da última extração realizada no dia 31 de março p. p.

AVISO: - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 28 do corrente •

Florianópolis, 1 de abrtl de 1948. .

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

Rua Felippe Schmídt 48.

0100 PredialCrédito

CADEHNETA N. 14.207
CADERNETA N. 06.036
CADERNETA N. 39.404
CADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 04�191

CADERNETA N. 14.209
CADERNETA .N. 06.038
CADERNETA N. 39.406
CADERNETA N. 38.572
CADERNETA N. OU93

,SÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com cerca de 5.000 ptnneíros
de 40 centímetros de diamentro e muitas outras bem feitorias, coma

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

Informaçõee com Oel A,qentelll I

f FloriEn6rolie
.

Carlos HoepckeS/A - OI - Teletcne 1.212 A End, teleg, I' Se ricos quereis ficar

1.' São Francisco co:Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 \MOOREMACK 1 De modo facil elegal
í' F.,zei hoje uma ins"riç.ão

������������_�����������������������������No Credrto �utuo Pred�l

I
1

Tro.nsporteôl ra�'.ll�res :1'3 CCll'g:U d o p::}t'tCl ,de
.

s10 FRANCISCO DO SUL para NOV4 VeRI

!
i

•
I
l

r
COMPRAE
VI:: NDA DE
CASAS E TERREnos

HIPOTÉCAS..
AVALlACÕES
lEC!AUSAÇOES�=�==���=����;;;�;;;;!;{;,�

ll'iiSl�AÇÃot;;�=r"""'''''''"",,:;����'':''!"' ''':;
Dt IM#'i�IIrI� lUlA /)éOOODO -.15

":;;''' - rlOl?IAf'lOPf)I..I-S -,sAnTA CA1:.'IRINA

,.

AVENIIDA MAUiRO RA1VIo.S, linha circular, bangalô constrúido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações quasi toda IDU-

.dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.
'

\

RUA CONSEL'HEIHü MAFHA, casa grande com (j quartos, sala, ba
nheiro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

-0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentos, sendo o térreo para comércio e o superior para resídência,

.

ótimo POl1�o. Preço Cr$ 350.000,00.

.
i RVA CO.NSELHElrRO MAr<:RA, casa nova já 110 alinhamento, 3 quar--
tos, saia de Jantar, sala de visita, varanda eí.c., desocupa imediatamente...
Preço Cr$ 100.000,00.

--

•

i
l
I
I RUA SÃO VWENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons

I
, trução. Preço Cr$ 6.000,00.

,. RUA SERVIDÃ� ;RANZONI, di�erso� lotes a partir de Cr$ 3.000,00.,
� . .'

-0-

! HIPOTECAS
I Aceito capital para. empregar sôbre garantias hipotecárias. Con..

I sulte-rne sem compromisso. Sigilio ab-soluto.

TERRENOS
HUA FELIPE SGHMIDT, tendo H,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32,
Preço Cr$ 35.000,00.

.

rua calçada, linha circular.

-0-

F A ZEN D A

o '''Colégio Barriga"!V:erde:�
estã construido o 'seu majeste-
80 prédio e necessita de SU�
valiosa colaboração..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Programa para o mês de Abril).
dia 24 (�ábado ),grand�:,,,,,,,,,,,S,,,,,,,,,,,OI,,,,,,,,,,:'f"""""ée"""",,1�co......m""""",. .".....,in�í_,.."ci!!'!'!!!!!!o""","""á �

O Mucus deJ r--------:-----

Asma Dissolvido �E��7s�s
Rapidamente

11�A TENIS CLUBE -
sutonal às. 21 horas;

1# , "

com mrcro

A

VOCE
tambem u5ará

KOLVN051J
diz II

�.
I

]11Jflan
I

Don(evV�
famoso astro do 20tll
Cen1ury-Fox, que cnore
ee em "O Beijo da Marie"

MeC

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Mod�caçiio auxiliar no t:rotaml:lil'ltc:.

da Slifl);"

•••••••••••••••••

Divirta-se com
o dicionário

," " . � .. " """" .. Já brincou alguma vez com

sinônimos? Ê muito fácil tor
nar o dicionário um passatempo
agradabilíssimo. Num interes
sante artigo, Seleções de Abril
mostra como, brincando pode-se
aprender o valor exato das pa
lavras e adquirir uma lingua
gem correta e elegante. Compre

I .Seleções hoje mesmo.
i:

Otto truduz quo.Hd.ad� ICu é
O 00 seu fOl necedor. Peça-
. , " .

, .

I :: I
ALVARO MILLEl'v

SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

'JONTADOR
COUSatl Cíveis e Com.rcío�.
ContratoD. Distrato., etc,'
Serviços de Contabilidade

em geral.
Caixa Postal, 105

Florianópolia - S. Catarina

Também neste novo número:

o VERDADEIRO ROOSEVElT.
�enos de 3 anos após a sua

morte, o mito de "homenl sim
ples do povo" já começa a tomar

proporções. Leia, nesse número,
a reveladora história intima do
grande estadista.

'... 'MM 77FE ....................

UM REDENTOR DE INOCENTES.
Como a afeição humanitária de
um criminoí'ogista amador res
tabeleceu a verdade esquecida
de muitos crimes passados e

restituiu a liberdade a condena
dos inocentes.

TINTURARIAt
Só 8 "CRUZEIRO" TIra

dentes, 44
.. . .. .. . . .. . " .. . .

[Para as pessoos de fino
paladar Gafé Otto é

fiem par.
- ....

PAN�iR 'DO B�ASiL ·s.iA:····1
I
I

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

AS ilHAS ENCANTAOAS 00 HAVAI.
Fascinante história e descrição
do maravilhoso arquipélago e

dos múltiplos prazeres que ofe
rece aos nossos sentidos ..•
sem ferir os bolsos.Novo horário

A PARTIR DE 1/3/948
São ao todo 25 artigos de grande
interêsse neste novo número
de Seleções, a revista lida pe
las pessoas mais bem infonna
das em todo o mundo.

Panair
'Panair

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

4a. FEIRA
Norte: 9,40.

- Sul: 12,47.
5a. FETRA

- Norte: 6,50.
�

- Sul: 8,30.
6a. FEIRA

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

DOIVIINGO
Norte: 9,40.
Sul: 12,47.

COMPRE

SELEÇ-ES
; DE ABRil.

11"'·) Agora a venda !

A REVlSTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 9 ID!OMAS

....... � �.�

'Panair
�Panair

Panair
'Panair

Panair
�qpair
Panair
Panair

o C,édito Mutuo Predial, ofGre
.ce OOl! ::ISU8 aS!llociado. o melhor
plano, nl) melhor !iH�l't"iol por Cr$
5.00 men�aifl.

Os ataques desesperadores e violen
tOB dá. asma e bronquite envencn.uu

.

o organismo, mine tu 3r energia, D,t":-uÍ
mim �� saúde e dobilitnrn o cotação. Em
�� minutos, fVlcndc,o, novu Iórmulu
médica, começa. a. circular 110 r-a uzuc.

dominando rapidamente 08 ot:L'l�le.·,.
D0sd6 o primeiro din comece a clc,":1p''':'
recer a dificnldnde em respirar e vcl ta
o SODU reparador. Tudo o que se f'a z ne

cessár io Ó tomar 2 pastilhas de j\llenrl�(.c
ás 'refeições e ficarri completamente li ,:re
da asma ou bronquite, A ação é muito

rápida mesmo quo se trate de Ca�(l3
rebeldes e antigos, Ã�e�dt:Sco tem tido
tanto êxito que se oferece com a gnrancia
de dar ao paciente respiração livre e f�c�[
rapidâmente e oomplétc altvio do sofri

mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco hoje mesmo, om qualquer
farmácia. Á nosaa garantio é n. sua maior

proteção.

Menda00 A�a;;m:�m
Agora tsmbem, a Cf 10 00

17· (sábado),
I ,

seiree,J �F li"

hs,

............................ '" . -

A beleze é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é Ieío quem

quer. Essa é a. verdade. Os cremes

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 eutis.
Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua 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 flue 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

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

Alvim & Freitas, S./A.
. . . . . . . .. . .

,

Acabe com as levantadas
...
� Noturnas e Sinta-se o'

� Muitos Anos Mais Jovem
, Freqüentes levantad... ou micções no

turnas, ardência, restduos esbranquiçados
na urina, dõr na base da espinha. dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

aadoe por uma' enfermidade na próstata.
Eeta glândula ti um dos mais importantes
órgãos masculinoe. Para cdntrolar êete.
transtôrnoa e restaurar rapidamente a.

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
'científico chamado Rogana. Mesmo que
seu sofrimento seia antigo, garantimos
que Rogana o aliviará, revigorizando sua.

glândula prostética e fazendo com que
V. ae sinto. muitos anos mais jovem. Peça
Rogana em qualquer farmácia. Noseaga
rantia é a sua melhor proteção.

R-indicado no tra

ogena tamento de prosta
fites, uretrites e cistites.

\. . . .. . ..

Sala no cemrn
". PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradeq.tes 1'0 5
Telefone 1393 .

o melhcr pr••ente pua .'·u fi·
lho, é uma. caderneta do CRE'J:)I
TO MUTUO PREDIAL, O

LEIAM A .REVISTA
O VALE DO trAJAI

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

Ordenado de
(R$ 2.500',000' mensaes

P2ssôas- capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
'u nas segu�ntes cidades:
Itajaí - Jüinville - Porto União

- Lajes - Lagu.na e Blumenau.
O serviço inclue peqnenas viagens

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

ijivel acompanhando fotografia, para
Cx. Postal nO. 5 - Florianópolis .

..

I28 artigos
da maior I
atualidade I '

COMPRE SEU EXEMPLAR I
. 4

HOJE MESMO I

3'�1, t

Custa só Cr$ ,00 I

__________ .1

i
�Iiiln��� � .u;1� �, �.�; �,� � ,t I
í\J$l}�YHHO'* � 'l!�k� J.íH��'Ç"�lbY'TfM' ICifrreí> do f.�Rh:f.I(:O dli H44 li

lI, I�,··,

.e!>, ?lTAL E RERf:P.Vl....S Cr, tk:.90o.l)oÔ,3.o
" ;i� ..;��pGn@"f�hHid�r1e:e 'f� 5 ..G78<4nl.7S5�97
i Rl�cetf{" fi 6'1,,(153,245,30
'1.' ... H .." �.

<"A_,'" 1�:;;.176.603.80 i
l I� Sinistrúi!' pngui a{)� (lltift'f'ItI i o ',lr'Ot 9S.687.'H6,30 i1 RI!�O{l'O.>l�t 'i'dv.1 ... '1 c te, í"i6,4c' .3 ,6.20 iI #

j Dr� Psmpbilo d����or;:e\r:e ce (;MVt.lt'10, DI. F�i'lU1:1300 I
de SA, Anisio MalJ!I\orra. Dr • .ic�q\lim Barr eto de At!5'nüe I

.

e Jos6 Ab�eu! �
�.�t.t< ....,.·'tho,�,�....(e;.�t'�t�V���,:!:��"..,�t�...�,;"_..,JIio.p.-.�-::,,+���,,,"�.

navegação

I
L

,..-

máxima rapidez
Agentes em

NAY19-j.\1Q19R "�S'r�H,�H __

e garantía para transporte de auas mercedoriae
'Florianóp .,lis CARLOS HOEPCKE S. A

Télas de Oronze Fostorose
,

Telas bronae , fosfarosa (largura 91 cms).
j

-

malhas 6" -- 80 :._ 100 � 120 - 160 200.
I Telas de seda .; Suissas -- largura 102 crns.

i todas malhas.

t Latão e galvanisado : - pronta entrega.

I
MARIO :::CHAEFER -- Caixa Postal 5756

I jT�'kgr�mas - MARIELY . S. Paulo

----

Ouçam, diêrieme n te, das 10 às II horas, as audições da

ZYH ,. fi Radio . Difuso ra de Laguna,
.

970 kilociclos onda de 300 metros.

Lagun3. - Santa Catarina - Brasil

o BRONOUiTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Secção do 'I'rúf'ego .
Te] egrá-

fico, da Repartição dos Correios o RYfZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas.
Telégrafos, acham-se retidos tele- Lihertad Lamarque, à genial es-
gramas com OS seguintes endcre- trêla argentina em mais uma de

ços. suas inipccáveis interpretações _:_

A INGLATERRA PREPARA-SE TORNEIO MUNICIPAL DE VO�EI- OLilío Guimarães, Sebastião pro-I em:
.

PARA RECEBER OS ATLÉTAS BOL E BASQUETEBOL
onça, Arnoldo G. Bago, Isabel Co,;ta,; MADRESELVA

QUE CONCORRERÃO AOS
Empresa Rapido Sul Amerícnnc o A história admirável de uma Iin-

Em continuação ao Torneio Mu-
JOGOS OLIMPICOS

..

1 d V 1 ib 1 B' b 1
Almuluza Alvim. da mulher, que luta contra o des-

\7 11
. -

d 1 bt tam rucipa e o ei o e asquetc o, Li 1 d Sil . "Ie la aspiraçao os que a 1
1'" Darcu 4111 wres .a I.VIL t� re- tino.

.

tíva escrít fa
rea lzou-se, ante-ontem, a noite, nll , .

f rv I
'

f'na Imprensa espor iva escri a e -

.. . 1e do 'I'rú ezo .re egru ico. Censura LIVHE.

E d 'I Londres, (B. N. N.) - Estão mui- quadra do LIra Tenis Clube, mais I
. e .

Iada do < sta o, na memorave reu-
to adiantados os trabalhos de re- uma rodada em disputa do vitorio- I .. " ...• . ......•

- dão de' ante-ontem, na séde do De-
construção do campo do Bechmond so certame promovido pela Federa

mocrata Clube, foi fundada a As-
Park, antigo Centro de Convalcs- ção Atlética Catarinense.

sociação dos Cronistas Esportivos
cença do Exército e que será utili- Como sempre, grande público

de Santa Catarina, por iniciativa
zado para os competidores nas pró- presenciou os matchs, os quais Io

do nosso colega Aribaldo Póvoas.
- ximas Olimpíadas. ram sensacionalmente t...avados, co-

A0 grande movimento, tão grato "11

O Richmond Park, que tem uma lhendo ° Ubiratan dois signif'icati
à classe, aderiram todos os [orna-

área de 2.300 acres e se tornou um vos triunfos. O grêmio de Rubinho
listas esportivos do Estado, com

Parque Real no Reinado de Carlos apresentou-se reforçado com dois
excepção do sr. Aci Cabral Teive,

I, em 1637, fica sôbre um terreno grandes elementos: Edi e Waldir,
responsável pelo "Momento Espor-

.elevado, com uma vista magnifica. que fizeram as delicias da assistên-
tivo " da conceituada Emprêsa de ..

Será um dos três pontos de alo- cia;' jogando ambos com muito vi-
Propaganda Rádio Guarnjá,. desta Ijamento dos competidores às Olirn- gor e entusiasmo e demonstrando
Capital, o que lamentamos profun-

piadas, sendo os outros dois em conhecerem bem os esportes do vo�
<lamente, em se tratando de uma

postos da RAF em Uxbridge e West lei e do basquete.
Inteligência moça, dotado de gran-

Frayton. A partida de valei foi disputada
de espírito combativo. Lamentá-

O acampamento, que compreende pelos conjuntos do Ubiratan e do
mos não tenha o sr, Acy aceito o Telewa, 13 CO. P.) - A pr inc i-

90 edifícios, dará acomodação para Lira, vencendo o primeiro por 2xl.
convite porque a Associação foi pal fôrça de combate judaica ofi-

1.500 competidores e treinadores,' Os quadros foram os seguintes:
. .....••• �

fundada tendo como objetivo prin- cial c a Irgun Zvei Leumi, movi- RITZ _ Amanhã ás 5 e 7,30 horas
.massagistas, etc., e 200 empregados. UBIRATAN - Vadico,' EH, Na- .

cipal reunir todos os cronistas afim meuto subterrâneo dos judeus George Sanders e Signe Hasso _

Foram tomadas todas as provi- bar, Nildo, Waldir e Elias.
c '. '. , ,

de fortalecer a classe.
dências para assegurar o maximo LIRA _ Helinho, Barbato, Son- chegaram 11 um acôrdo de coorde-

-Ante-ôntem, às 20 horas, com a
conforto aos concorrentes durante cini, Naldi, Rui e Galluff. nação militar. Esse acórdo n50 VIDóCÂ

presença dos jornalistas Waldir
sua estadia. Juiz: Edward Bom da Silva. abrange os ângulos polítícos, nos O tipo sonhado por todas as mu-

Grisard, Moacir Iguatemy da Sil-
Os edifícios são agrupados em A partida de basquete reuniu as quais as duas organísações man- lheres,

veira, Hélio Milton Pereira, Wal-

I'�m
cada 11m '" ., próp ,'a :i'I'�

torno dos banheiros e gabinetes de equipes do Ubiratan e do Clube ue. a " sua 11 li ,-- ••••.•••.•.••• . •••.•••••••••••••

dir de Oliveira Santos, Aribal-
toillete. Doze, vencendo aquel-e por 51x32. Ü'IZ. RITZ - Domingo:

·do Póvoas ,e Pedro Paulo Ma-
As cabines são divididas de ma- Os quadros foram êstes: r

. . . . . . . . . . . . .. . .. . ... o

•.
' • Gregory Peck'- Jane Wyman e-

chado foi realizada a sessão
UBIRATAN _ Vadico, Waldir, POLYPHENOL

Claude Jarman Jr. - em:
neira a assegurar acemodações pa-

preparatória para a fundação da
ra oito homens em cada secção, e (Niltlnho) , Edi, Marcos e Nazareno.

VIRTUDE SELVAGEM

ACESC. O cronista Aribaldo Póvoas, 1 f Um filme tão bélo como o arco-

idealizador do movimento, pronun-
um quarto particu ar para o che e CLUBE DOZE _ Serafim, Gil- O Desinfetante da atualidade ..

di d d
da delegação. berto, Ondinaldo, Nicolau e Ubira- Terror dos microblos , acha-se

irrs ...

cíou brilhante discurso, izen o a
Haverá cozinhas e salas de re- [ara,

�

utilidade da associação e suas van- , à v en f s nest , pll:iÇl
feição, centros médicos e dentários Juizes: Ponciano Martins e Osni .

tag'ens em. beneficio de todos os Pedidos a J, MARTINS &
e equipamento para massagem e Barbato. .

'seus colegas. Terminou sua oração, SILVA. Rua João Pinto. 16
fisioterapia. Para a noitada de hoje estão

indicando o nome do jornalista Caix« Poste! n". 332
O acampamento terá dois giná- marcados os seguintes jogos:

Waldir Grisard para a presidência sios, num dos quais, com cerca de Voleibol - Lira x Figueirense.
ida Associação, sendo tal indicação 500 lugares, serão exibidos filmes Juizes: Érico Straetz Júnior e João
'recebida com aplausos. Ficou deli-

sôbre as competições. Pedro Nunes.
aerado eleger uma diretoria provi- Estão sendo tomadas providên
sória, a qual ficou assim constituí-

cias para satisfazer todas as neces

da: Presidente - Waldir Grisard; sidades sociais dos competidores,
Secretário _ Hélio Milton Pereira;

com a montagem de salas para es-
Tesoureiro - Waldir de Oliveira

. crever, salas de estar, um café e

Santos. uma leitaria.
A sessão encerrou-se, havendo Os competidores disporão tam-

transcorrido num ambiente da bém de cabelereiros, sapateiros, la-
maior cordialidade. vandeiras, uma agência bancária e

São os seguintes os cronistas que uma agência de correios, telégra
aderiram ao movimento, além dos fos e telefone.
acima citados:
Darci Pereira, desta capital, re

-presentado por Moacir 19uatemy da
-

Silveira; Evelázio Vieira, de Ca-

noinhas; Newton Prado Baião, de

Laguna; Pedro Luz Colaço Lothar,
de Tubarão; Ciro Gevaerd, de Brus

que; Antônio M. Bertoli e Luz Reis,
de Blumenau; Arei Neves, Gilberto
Lins e João Luiz Neves, de Join

ville; Ciro Marques Nunes, desta

.capital.

JTelegramas
retidos

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.nos quais sagraram-se campeões wiesky.
:sul-americanos, representando o Secretário-Geral _ Renato Nas-
oremo brasileiro. cimento.
o ••• _... ••• •••••••••••••••••••••• Secretário - Hélio Milton Perei-

.FUNDADA A ASSOCIAÇÃO DOS
CRONISTAS ESPORTIVOS DE

SANTA CATARINA

ZANCANI E DIEBOLD NAS OLIM·

PIADAS DE LONDRES

Informações chegadas do Rio, di
zem que os membros do Conselho
Técnico de ,Remo da C. B. D. estão

-dispostos a designar a dupla gaú
ocha Pércio· Zancani - Paulo Die

bold, para participar das Olímpia
<das de Londres, concorrendo nos

páreos de dois com e sem pairão,

"COPA TOMAZ BEJlRETA"
Divulga-se em Pôrto Alegre que

o dr. Aneron Correia de Oliveira,
presidente da F. R. G. F., quando
de sua estada em Montevidéu como

chefe da delegação brasileira de
:Remo e Futebol, tratou da reali
zação de partidas entre os cam

'peões de Montevidéu e Pôrto Ale

:gre, em disputa da "Copa Tomaz

Berreta", em homenagem ao pre
sidente do úruguai recentemente
'falecido.

No Programa:
Brasil em Fóco - Nacional.
Preços:

.

CrS 4,00 e 3,00 ás 5 horas - Cr$
4,00 único ás 7,30 horas.

C01udenação..

HOXY _ Hoje ás 7,30 horas
Última exibição

MerIc Oberori e Lawrence Olivier
em:

O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES

A mais extranha de todas as his-

tórias de amôr,
Censura: Proibido até 14 anos.

No Programa:
Documentário n? 20 - Nacíouat,

Preço único: Cr$ 3,00.

emr

ODEON - Hoje ás 7,3D horas
- Mais uma vitoriosa apresenta

ção de
ESTA É FINA

No Programa:
1) _ O Esporte em Marcha n�

36 - Nacional Imperial Filmes.
2) - Fax Airplan News 30 x 2-1

- Atualidades.
Preços:

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

.IMPERIAL _ Hoje ás 7,30 horas

Últimas Exibições
-1-

- Um filme forte, impressionan-
te...

.
'

Ação Violenta ...
Paixão Devastadol'a � ..

A DÁLIA AZUL
com:

Alan Ladd

4' disposiOão da
V�ixa de Esmolas
A disposição da Caixa de Esmo

las dos Indigentes da Florianópo
........ , .. - . lis, acha-se, nesta redação, a im

O ÁGUA VERDE FOI DERROTADO portância de o-s 15,00, doada pe-
EM BLUMENAU lo sr, Joaquim Cabral, impressor

O Água Verde F. C., um dos clu- nas oficinas dêste diário.
bes da categoria de profissionais t _

de Curitiba, foi derrotado domingo I A A. A. BARRIGA VERDE E SUAS

último em Blumenau, pelo conjunto I ATIVIDADES EM PRóL DO ES-

local do Palmeiras, vice-campeão PORTE

catarinense. Seis tentos contra dois I A A. A. B. V. vai reconstruir a

foi a contagem final. antiga cancha de bolão da Socieda
de dos Atiradores e cuja inaugura
ção se espera seja efetuada ainda

. êste mês com um torneio de vete

ranos e uma eO,nsagrada estréia dos
"calouros do bolão",

Basquetebol - Atlético x Barriga
Verde. Juizes: Gumercindo Tolo
mioti e Nazareno Sirnas.

•••••••• a ••••••

REORGANIZADA A'FEDERARÇÁO
ATLÉTICA CATARINENSE DE

ESTUDANTES Camils., Gravatal; PitameJ
Meia. dai' melhorei, pelOI me
oores preçol 16 na CASA MTS
C'ELAl\1EA - R'HIC. Ma'r.

Verônica Lake e

William ·Bendix.
-lI-

3° e 4° Episódios do seriado de
se'nrolado no ambiente mais peri
goso do mundo:

O SEGREDO DA ILHA
MISTERIOSA

t':om - Robert BALBx.
No Programa:

Noticias do Brasil - Nac. 1mu.
Filmes.

Preço: Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 14 anos".

O D E O N : Amanhã
Carmen MIRANDA
Michael O'SHEA

Perry COMO em

ALEGRIA, RAPAZES!

Para os estudantes dos diversos
cursos superiores de educação, há
motivo de satisfação. Ante-ontem,
'na séde do Clube 12 de Agôsto, COIn

a presença dos acadêmicos da Fa
culdade de Direito e de Finanças,
foi reorganizada a Federação Atlé

tica Catarillense de Estudantes, en
Hdade que procurará por todos os

meios de alcance incentivar a prá
tica dos desportos entre os escola

res.

A nova diretoria que dirigirá os

destinos da novel entidade, está as

sim constituida:
Presidente - R"enato Ramos da

Silva.

(Technicolor)

A partir de Sábado
ODEON:

- O maior ROMANCE MUSICAL

de TODOS os TEMPOS ...
A EPOPÉA DO JAZZ

com:

Tyrone POWER
Alice FAYE

c Don AMECHE.
,� I', ,

I Vulcanizadora Leonelli
ATELIER

Perfeição

MODELO DE VULCANIZAÇÃO.
MAOUINARIO MODERNO .

e garantia (m·; Pneus. Camaras. Sapâtofl,
Galo.:has, Cintas de Senhoras etc .. ,

•

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

__Ji _ .. _ _ .. __ .. _._.__.. _ .. __ _ _ _ _ _ __.. _ _ _, .. ._ _ _

Vice-Presidente - João Maclw-

ComU!!!�S�fL�RIC�OPraça
Avisamos aos- nossos amigos e clientes desta capital, e das demais

pi'aças .do Sul do Estado, que, tendo o Sr. Guilherme Gonçalves. D'Avila,
decl�nado de continuai' como ,agente do Expresso Sul Americ:}no, em

,·.irtude dos seus inúmeros afazeres comerciais, nomeamos a firma
Irmãos Glavam, estabelecida nesta capÚal à Rua João Pinto nO 6, a qual
á(.'sta data em diante passará a atender os nossos serviços de transpor
tIOS de cargas, diretamente do Rio, São Paulo, Curitiba e Pôrto Alegre.

Esperando continuar merecendo 'a confiança e preferência dispen
sada ao nosso ex-agente, de antemão agradecemos, assegurando a to

dos, a -continuação dos serviços rápidos e dirétos.

Florianópolis, 14 de Abril de 1948
P. EXPRESSO SUL AMERICANO.

ra.

Tesoureiro-lGeral'
Zimmer.

\

Tesoureiro _ Aldo Vieira.
Conselho Fiscal - Licio Hauer,

Alfredo Russi e Sílvio Damiani.

Con!lelho Técnica- Deplrta-
mento de Basquete.: Renato Nasci

mento; Departamento de Futeból:
Saul Oliveira; Departamento de
Valei: João Mackowiesky; Depar
tamento de Atletismo: Aderbal AI-

Gustavo

E. Figueiredo & Cia Ltda.

(Ass.) Antônio Ormeneze.

-_-,.:; .

cântara. ! ;
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I Garage Delambert
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

Dr. Polydoro S. Thiago
J(édicó do Hospital de Caridade de

Elorianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉD.ICA � DISTUR·
BIOS pA GESTAÇAO E DO

PARTO
.Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração.
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
NEUROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
1I.esidência: Avenida 'frompowski, 62.

Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Schzrâdt, 8

Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
paras - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clinico e operador

.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás
lS' hrs, Residência: Rua B menau,

.

22. - 'I'elefcne : 1.620

Dr. Mário Wendhausen
Clinica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Teld. M. 769

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

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

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

'Residência - Rua Sete de Setembro
EdiJiício L A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉS'fIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

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

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

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

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

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Tele!. M. 764

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

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

-

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas elo Distrito

Fll.eleral
Ex·interno dr Hospital Pslquíá
trico e Mauícômio Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDTCA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
oonsultõrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 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 chcpeo-

Profissional competente ... Serviço rapido e gõr.Dntido.,
------------------------------------------------------

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

Informações nesta redação.

I
FARMACIA ESPERANÇA

�o F"!'IU�.ttoo IfILO UUS
.

Roj� ti allllUlhi ..ri • na .r61lerldil
lt� ueloaafa • utra-..lru - Hora...iifu - p�

1lU&1'Wt - Arttp. d•••�It..
hn.....a a exata· 1iIho"b.da ae r6ftlin6rie JllMUn.

tem o prazer de participar-lhe que MUe.
Arlette Tiernann, Diretora do Salão de
São Paulo, encontra-se naDrogaria 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.

»:

/." fl�-/.

! Drogaria' e Farn1ácia Catarinense

Mlle. Arlette Tiernann- permanecerá
na Drogaria e Farmácia Catarinense
até 17 de Abri.; queira marcar
a hora que melhor lhe convem .

j.atl tf � ., .. 09 '\ .. fi • ., ., CoIlI w �. ti._.... o: ". 'li'" II' '" .. " ,,-.

�. �tt) .,.; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0•••••••••••••.•• t
I� 0& �rl8 f! •• � (I co •••••••••••••••• .te� ••Qo.ee e.� .c ••••••• e •••�3t"

Moça sabendo cortar ofere
ce seus serviços para costu-

Empresa Sul Oeste Limitada �;:z::;J.����i�:.zt:
Linha de transporte coletivo entre

e I'
...

'0' ·V· 'II. 'L'E'
.

D'.(). 'I�: �'A'�
••••

FLORlANóPÓLIS - Xajpecó - Joaçaha - Lajes e Bom Retiro
.ti. .a..llIAIIAJIVice-Versa. ,

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS,: Todas às 5a• feiras às 6 horas d!l

I
ProClll'eJb. ns Agênela

manhã. . , Progresso,
SArDAS DE XAPECó: Todas às 2B• feiras às 6 horas da manhã. LIVRARIA 43, LIVR.ARIAINFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA.
Praoa 15 de novembro, 24 -_Florianópolis - Fone 1.431. ROSA

roMl9AN��A
�_ ACCiDENTES
==-'�'----

nos CO�l�
DO TRABALHO s4

s
é

o e SOCfAL:

po�ro AlEGRE
""

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANO ....R

';A'>(A FOSTAL,IiSS • TElEFONE S64C • rELE'-lRAMAS: .PROTEC�ORA.

Agencia Geral para 8t8. Vatarina
Rua Felipe Sehmídt, 22 . Sob.

'

Caixa Postal, 69 'fel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

--------------.----------------------�---------------

JECHICOS
·0

. Brasil para seu

desenvolvimento

necessita d-lil técniao�

em todas a�

profissões

Livros Técnicos
em "geral

LIVRARIA ROSA
Rua .Deodosc, 33 -- Fpolis,
A tendo pelo Serviço'

Reembolso Podal.

I'legocio de
.. -

OCaSlaO
1 elevador WAYNE paro automoveis

2 talhas para 3 toneÍada8
1 maquina de lavar
Pra teleiras,' balcões etc ...

Trato.r na GARAGE D E L A M B ER T

tdblri(i:QfI; A (iQect .. '1i CAFITiU/"
vf.Ii!�a ontsil d", �18tue.H em ll1�n.

ah�u',çu;1 d etl$ti;Q60 ao.
aompr�iiI:: MATRIZ �ra

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Poinl

A tende a Domicilio
Completa aparelhagem.
Técnicos competentes

;/

RUATIR�DENTES, 22-A
Fone 1382

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

.

Vende-se
Um barco. Ver e tratar n81

firma Reinisch S/A.
Rua Joã? Pinto, 44

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

V N E-SE
Uma otiena propriedade,

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

do na Fermacie Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell.
� <I , I 9·

Qualidade superior

j Peça pelo telefone 719
i
! Pronta entrega

I
I
I

I
.tISCIA

SERRARIA UNIÃO

Mov ide a eletricidade

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM G.4RRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 4

CASA MISCELANEA díatrl
buídora dOI Rádio. R;,C. A
Victori Válvulas e DiSCai.
Rua Conselheiro M�fra

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

O Crédito Mutuo Predial, 'ofereeilll
aos -seus associados o melhor pla..
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oC!!.
mensais.

Cesmretre

Fabrlcant6 e distribuidores da. afamadas con ..

fecçõ•• "DISTINTA- fi RIVET. P0II9Ullt um gran.
d. eortlmento da oafiemiras. ricoados. brinll
bonll " bcu'ctoll. algodõ.. , ,mol'tn� • c&viamentoll
para alfaiatesi que' rec�� diretamenh dOI

S.nto, Ou%n;:;1't.;�<li2iit..,� ii., intl'tdcu' no ••ntida d. Ih. {al1erem �Jm(5

Flol'ti::népoHa. ...,; F!LUAf9 cnn Blumenau • Laju.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I {(Para Santa . Catarina há-de também voltar-se iE

,atenção financeira do Da'Dco do Brasil»
Fala-nos D gerente da . Carteira de Crédito

Agrícola dêsse estabelecimento
Como foi noticiado, o dr. Adgar só Flor ianópulis, como também, tas atenções de .que fui cercado pe�

.0 SonBe 180'S'tala, nesta C�pl·,t!Al, n 'Maciel de Sá, 'ilustre ,gerente da Blurnenau, .loinvile e Lajes são ho- lo Exmo. Sr. Governador deste Es-

U Li II D II Carteira de Crédito Agrícola do je cidades que apresentam caracte- lado e, bem assim, as homenagens
Banco do Brasil, a convite· de �S. ristícos de apreciável confôrto ur- de que fui alvo em todas as Iocalí-.

prl"meirO Escralto'rlllo Mode"lo Exa., o sr. Governador do Estado, bano e em cada se distanciam das dados do Estado em que me detive
.' I percorreu demoradamente as zo- que, no mesmo grau de importância, e, BUlHa em especial, as que recehíi

Conforme notícias anteríormen- fiança que lhe foi depositada pela nas produtoras de Santa Catarina, enriquecem outros Estados. Cha- das autoridades' e classes conserva

!te divulgadas, foi inaugurada 50- Administração Nacional do SENAC em missão especial do grande esta- mau-me ademais a atenção as con-: claras de Florianópolis, Joaçaba.,
,lenemenle' o "Escr-itório Modêlo" do Rio de Janeiro ( cumprindo eom bclecimento bancário do Brasil. '[dições de vida das zonas rurais e, Concórdia e Videira.

na séde da Delegacia do SillNAC, á o programa preestabelecido.
-

Sabendo-o dc regresso a esta Ca- sobretudo no Oeste Calarinensc, o Outras pessôas aguardavam o dr•.

rua João Pinta n. 32, onde Juneío- O contador Gustavo Zimmer, pital, fomos procurá-lo, com a fi- grande vulto de riqueza que em Maciel Sá. O nosso conterrâneo sr,

nará o Curso de Especialização de também inscrito no Curso de Espe- nalidade de lhe colher as impres- tal zona, se está desenvolvendo... José Gil, também alto funcionário,

Contadores. cia Iízação, levan ta-se para brindar sões. Acolhidos cavalheirosamentc, Creio que não errarei se afirmar do Banco do Brasil, não escondia a",

Compareceram ,;),0 ato grande nú- o Delegado do SENAC, e a Adrni- aquele destacado auxiliar do dr. que nestes próximos dez anos va- sua vontade em pôr o ilustre visi

mero de pessôas de todas as elas- riistração Nacional dessa benemé- Guilherme da Silveira prontamente mos ter em Santa Catarina os exem- tante em contacto com essas pes

ses sociais, o representanle do se- ri ta instituição. aquieceu em dar resposta às nos-f pIos de cidades que, ricas e exube-j sôas. Agradecidos, batemos em re-

nhor Governador' do Eslado, Ca- Com êsse acontecimento, acres- sas perguntas. A entrevista, assim, I r�n_tes de

p.o.tencia� econômico, sur-, tirada.
l)fU'io Rui S. de Souza, o DI' ..JOl'g'8 cantado a muitos outros empreen- espontânea e fácil, sob em seu va- grruo como paradigmas de prospe-I------'--------�........

José de Souza secretárto (]a. Acade- dirnentos que visam o bem estar lar e,' evidentemente, despertará o ridade e adiantamento e que se im- nonu' ta�ns do PSD1mia de Comércio de SaH�a Ca tarí- da colelividade catarínense, Santa máximo interesse em tacto o Esta-! porão. pelo StaJ.ldart de condições I U (IP iiU 1

na, O Dr. Lindolf'o Pereira presí- Catarina caminha para o horizonte do. 'supel'lores de vida e bem estar. Pa- Alem dos deputados, cuja chega->
dente do Conselho Regional de Con- luminoso do progresso. Reporter: - "O Estado": q.ue ra isto, estou certo, há de contri-,

da a esta Capital já noticiamos, en-,

iabilidade, Charles Edgar Morití tem acompanhado com o maior ln- buir a excelente posição latitudinal contra-se entre nós, vindos de seus",

Sídnei Necettí teresse o noticiá�io da excurs�o de das ricas terras que, sobretudo nas respectivos municípios, mais os se

V. S. ao nosso Estado, gostaria de partes altas do território barriga guintes parlamentares do P.. S. D.:'
poder transmitir aos seus leitores verde, so prestam para a cultura de D Antônio Dib Mussi, Sr. Felix
as razões detcrmin.antes de sua VÍl1-llrigo cereal que, tudo indica, virá, Odr: b e ht Dr. João Estivalet Pi-

,_
,. .• erc,

da a Santa Catarina. Se nao fosse nestes pro�lm?s anos, a Impor-se res Dr. Orty de Magalhães Macha-·
indiscrição ... , c�mo � prlncIP�1 ramo. da produ-' do: Sr. 0to Augusto Guilherme Dr- ..

Gerente da C. C. A. I. - A con- çao agrtcola do Estado, E grande no ban Sr. Protógenes Vieira, Dr•.
dicional da "indiscrição" não prc- Oc.stc Catarinense, principalmen�e, Joaquim Pinto de Arruma e Wigand; ,

cisa, no caso, de ser invocada. O o. .l�teresse de todos pel� produção Pershum. A todos os distintos re-"

Presidente do Banco do Brasil, dr. tr.I,tlcola e tenho como fora de. dú-' presentantes do povo catarinense,
. \ Está nesta capital o nosso "preza-Em longa e circunstanciada 01 a- I .1 •

P d B'
Guelherrne da Silveira, enviando- VIda par tudo quanto observei que com os nossos votos de bôas vindas,uo arrugo sr. e ro I ttencourt, .

1
.

II d d
"

fção -5. S. demonstrou profundo co- me, em missão especia até aqui, os resu a os ' a proxnna sa Ta ul- almejamos feliz estada na Capital.
nhecimento ele causa, tecendo con-

Prefeito Municipal de Imarui e
procurou, por um lado, atender ao trapassarão de muito as oitenta I

d

• .. ...__
• _

prestigioso elemento do P. S. D. 'I I I
síderações elogiosas sôbre a atítu- � convite que, objetivando a minha nu tone adas do excelente trigo que i

de 40 delegado do SENAC que em Cumprimentando o nosso distin-
visita às várias regiões produtoras Santa Catarina produziu na ultima i ESCOLA. DE_ MúS1CA

Ião boa hora instalou em nossa
to correllgíonárto, aqui lhe consig- deste Estado, me foi, há pouco mais e recente safra. Foi, aliás para o

I Pede-nos a dl�,eçao da Escola de'

Capital 'o Escritório Modêlo onde
riamos os melhores 'votos de feliz de mês, dirigido pelo Exmo. Sr. fim de observar os aspectos da Música, da ,SOCIedade de Cultura"

funcionará o Curso de Especializa-
estada entre nós.

Governador Aderbal Ramos da Sil- produção triticola catarinense, que Musical, not1fique�os �s inter�s-·
ção de ConLador,es" suprimindo

O d UON
va, e, por outro lado, significar ao o convite a mi111 dirigido pelo EXlIlO . .sado� ,que, por deh�e�açao _ulteno:"

assim, uma das fal,has que ,se 1'a- eput� OS d!i Estado de Santa Catarina o apreço Sr. Governador do Estado poude da respectiva admIlllstIlaçao, fOI"

zia scntir nos meios eo-merciárioB. II, U ii e o carinho especial que lhe mere- proporcionar ao Ban�o o ensejo de prorroga,do para o último dia da

Em 'suas referências S. S. nãõ Afim de tomarem parte nos tra- oeu a laboriosidade e o espírito prQ- entrar mais especialmente a fundo semana em curso, o prazo de en-

e,;;queceu de mClldonar os esforços balhos legislativos, estão nesta Ca- gressista do povo catarinense... no exame in loco de tão transcen- cerramento da matrícula respecti-

e eledicaç,ão com que o professor pital, procedenles do interior� uS Reporter: - Sabemos quc, por' dental questão, dado o interesse va.

Flávio Ferrari vem atendendo aos seguintes deputados da U. D. N.;

I vários dia, V. S. percorreu várias de com cIlre para o trigo se' volta a ,
...•••.•..••....•...•..•••.•... ,

interêsses da classe, instalando não Antônio Carlos Konder Reis, Dr. nossas zonas produtoras e, em par-' atenção, não só dos Govêrnos Fe-I t\ revolucão emsó aqui como no interior elo Esta- AroIdo Carneiro de Carvalho, Sr. ticular, o Oeste Catarinense. Pode- deral e Estadual, como a de todos i
'

"

do um )}úmero considerável de Artur Müller, Sr. Max João Colin, ria V. S. adiantar-nos as impressões os bons brasileiros.... _

.

! (;osfa Rica
eursos gratultos onele a juventude sr. Ramiro Emereciano e dr. 'Vãl- de sua excursão e os resultados do ReporteI': - Quer aSSllll V. S. SIg- , ' T) ,

caLarinense ve:n recebendo ensina-,
demar Rupp. que V. S. observou? nificar que o Banco do Brasil não Panama, 13 (D .. P.,

.

- A Captu�
mentos que so podem honrar o

- Gerente da C. C. A. I.: _ com o ficará alheio à solução de tão im-,
ra do porto de LIOn etetllaoba l�ll-'Iberço em que na'sceram. Teodnrico Lfip S maios pl'azer ... Efetivame�te, du- portante questão... ii t�m, .d: surpresa, pe �s 1'e e e!)

Compenetrando-se S. S. do gran-' 1'1.1 lU e rante vários dias, em auto e Jito- Gerente da C. C. A. I.; _ Exata- ,fIgUeIl'Iijas pode mudar inteira-,

de al�ance d_:vico-social ,que encer- Está nesta Capital o no.s50 ilustre rina postos à minha disposição pe-Im_ente: 0_ Banco que represento, i
mente p�norama da gL1�rra civil

Ta a msialaçao dêsse Curso de Es- coestaduano sr. TheodorIco Lopes,llo EXl1l0. Sr. Governador do Esta- nao so 'nao se alheiará do assunto I que
se LI ava em Costa RICa. O" Re

pecialização de Contadores, manÍ- conhecido escritor que, ainda re- do de Santa Catarina, tive oportu- como, no que nele estiver, tudo fa-; l?,eldes conquistaram ali toda espé-"
fesLou o firme propósito de PÔ1� em centemente, publicou um excelente nidade de percorrer as zonas mais rá para que o nosso País, de uma' ele de suprimentos, ficando em·

atividade os seu� melhores ,e81'or- volume de história, intitulada: "Mi- ricas e progressistas deste Estado, vez por todas, já que pode com! seu poder as alfândegas e todos os-

ços no sentido de cooperar pelo nistros da Guerra do Brasil". havendo visitado os municípios de vantagem fazê-lo, se liberte do onus i armazens do POltO.
'engrandecimento da clas,se produ- OntC'l1l, s. s. esteve no Palácio do Bom Retiro, São Joaquih, Lajes, da importação do trigo. Dará, para •••• . .

iiva do Estado. Govêrno, em visita ao sr. governa- Curitibanos, Campos Novos, Joa- isso, o auxilio financeiro que se fi- ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Tel'minada a oração" o Capii.âo dor Aderbal Ramos da Silva, com' çaba, Concórdia, Videira, Pôrto zer preciso e, em condições que,. Clinica Odontologia

Rui S. de -Souza r,epresenlante do quem se demorou em palestra. Es- União, Ca'noinhas, Mafra, Serra certamente, como as estabelecidas
D NOTUhR�A ,

'senllor G e ad d E L d 'teve tanlbe'm no qual·tel do 14° B Alt J' '1 J .

.

Bt' I' d
- I

as 18 ãs 22 oras, Bom bor$
, ' ov rn ar o < s a o, . a,. OlnVl e, aragua, lumenau, para o

.

ngo su no gran ense, hao I marcada, a cargo de abalizado pr()..
atendendo a solicitação que lhe foi C., onde se deteve em visita ao sr. Gaspar" Brusqlle, Tijucas e Biguas- de serVIr para atender as necessida-l fissiona,l\
feita pelo ,professor Flávio Ferra- major Cornélia de'Castro Pinto, co- sú, tudo num talaI de mais 'de dois des dos Estados de reconhecida ca- Rua Arcip'l'esta Paiva 17
ri, decla.rou oficialmente instalado mandante daquela unidade do Exér- mil quilômetros. Senti imensamente pacidade produtora tritrícola. Sa11-
Q "Escritório Modêlo". cito. que os óbices criados à regularida- ta Catarina, tanto como o Rio Gran- COl!1tinD�. rá am �O"O-'Em seguida o Dr. Lindolfo P,e- O sr. Theodorico Lopes tem si- de de um preestabelecido itinerário, de do Sul, oferece excepcionais U l. U a ljJ o y

-

l'eira, em nome elo Consê1ho Regio- 'do alvo de elogiosas referências da além da hora tardia (duas da ma- condições à produção de trigo. Pa- tA 11 � .. •

l.l1a! de Conta.bilictade, congrfl,tulou- crítica, por motivo de sua última drugada) da minha passagem por ra Santa Catarina, portanto, há a e uOllltrenCI8
,se com os contadores presentes por obra, que acima citamos e de que Caçador, não me tivessem permiti- de também voltar-se a atenção fi- Inf

o ri
mais uma vitória conquista��,' ofereceu um .exemplar, magnifica- do deter-me um pouco nesse rico e nanciadora do Banco do Brasil, pe- i III eramerlC8D8 f
pela classe e agradeceu o empe- mente encaderIJado, ao Comando futuroso município, para o fim ele Ia forma que a importância que Bogotá, 13 (U. P.) - F'onte<;:
n40 com que o Delegado do do 14° B. C. correspO'nder ao amável convite que Santa Catarina apresenta corno Es- chegadas ao ,sec.retário de Estado'
,SENAIC em Santa Catarina vem

"-A', ,'''d d
'=',;- o seu dedicado Prefeito, Sr., José tad"o produtor de trigo amplamente Marshall dizem que os Estaclo&

.alende�{]o. aos vilais interêsses 'ua I a eS··' Kurtz, em Joaçaba, me endereçou. justifica.
'

Unidos acham que a Confel'ência
comerCIárIOS. 'Nessa minha longa viagem pelas Isso é o que posso, de momento, deve prosseguir em Bogotá mesmo •.

O prof,essor Flávio Ferrari, le- Temos sôbre a mesa o n. 3 da in- muito bôas, e algumas mesmo óti- declarar.
-

'Marshall permitiu que saiEsem
vanla-se para agradecer aos ora- teressante revÍsta "Atualidades", mas, estradas catarinenses, dado Não quero, entretanto, terminar de Bogotá apenas os funcionários'
dores as ,elogiosas réferências que que se publica nesta Capital. me foi verificar o grande surto de tudo quanto me foi passiveI dizer, menos essenciais aos serviços auxi-.
fizeram á sua pessôa, -dizendo que. O presente número, que se refere adiantamento alcançado pelo Es- sem, de público, agradecer as mui- liares da delegação.
eamo delegado do SENAC em nos- ao mês de março último, traz, como tado nos últimos oito anos, já que
50 Estado, ;procurlllva com seus os anteriores, excelente matéria de a tanto alcança o tempo decorrido
-atos 'corresponder às justas a,spi- texto e ótima colaboração. I da época. �e minha anteri�r e de-
,Il',ações dos contribllintes e à con-

I
Gratos pela visita. morada VISIta a Santa Catarllla. Não

À sessão preparatória da Assembléia Legislativa, de on-'

tem, compareceram e votaram 32 deputados. O resultado da,
eleição foi cem por cento favorável ao P. S. D., de vez que
todos' os 32 sufrágios foram dados a pessedistas. O deputado
Boabaid, do P. S. D., logrou 21 votos e a presidência da Assem
bléia. O deputado Lopes Vieira, também do P. S. D., obteve
10 sufrágios.

O restante, que, pelas desconfianças gerais, seria o voto
do presiden,te, foi conferido ao deputado Dib Mussi, ainda do
P. S. D .. A sessão foi calma e registraram-se diversas salvas de'
palmas. Que assim seja, ad eternitatem. Amem.,

'

GUILHERME TAL

•

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

Florlan6pollt, 14 ela abril de 1148

vice-presidente do Consêlho Con
sultivo' do SENAC o pr-esidente da

Associação Comerciul e o senhor Regressou, hoje, da Capital da Re
Gustavo Zimmer, presidente do pública, para onde seguira, há al

Sj�l{!j�cato dos Empregados do rn. I guans dias, o sr. Sid�,�I.Nocetti, ?i
mercio. i reter-gerente deste díárío, que 'VIa-

Aberta a sessão o delegado J. !;\ .• [ou por via aérea.
vio Fei-ruri, cedeu á, palavra ao

professor Osmar Cunha, diretor do PefirO BUtencourt
curso óra instalado,

'PA R A" f E R I OAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

FRECHANDO til ••
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