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deS invulgares entre �s
mortais. 8elator·10 da Coml8sao Permanente _-Voto

!��::a:md:mdO;S pr���i��end_a :� de pezar.--Evocacão a Tiradentes.:·Auxi-
nos vIsItaram

e que aludiram ao

I- f d I 'I· OU
'

sr. COI�Jl, CO�10 um político �escor- ,lO e era a
_

ta]31.-- tras Dotas. .

.

tês, fOI
reeditada a apologética so- O primeiro orador da sessao de João José apoiando o pedid '1

_ felto Joí
"

1 o pe o

vada, que expoe o �re,ei o jomvt- o/�telll,. da Assernhléía -Legislativa, Isr. Cardoso da Veiga bem como da-

Iense corno um mártir, ocupado fOI o deputado Lopes Vieira, ilustre tva a sua inteira solidariedade com

r preocupado em consertar, dia\ e presidente da Comissão Perrnanen-J que foi feito. a proposta.
.

lIoite( os estragos deixados na ad- te, e que falou para apresentar á
I

O P. T. B. pejo seu deputado Braz
-, Pelo Contra-Almirante Antão A. Barata

ministração municipal pelo seu an- �:as� o relatório dos trabalhos lia- Alves, tabém apoiou as homenagens Comemoni-se, nesta data, o sacrlrícío do vulto insigne d:
.

'I'i-

f,ecessor.
quela comissão. 'pedidas pelo seu colega Cardoso da vadentes no movimente de liberdade denominado de "inconfidência

Aliás, o "Diário" ·não está só. O Seguiu-se na tribuna, o sr. José Veiga, á memória do nosso honrado
Mineira".

sr. João Colin teve o cuidado de -'latia Cardoso da Veiga. A sua pre- conterrâneo.

Assim estabelecida ela o primeiro direito derivado da Soberania

de uma. Nação - a sua Independência.
.

criar também o seu jornal, para o sença na tribliLna, assim o disse s, _

Com a palavra, o sr, Pinto d-:l As idéias franoesas e a revolução para a Independência da Re

efeito muito' natural de propalar- exa., justificava-se pelo conheci- Arruda produziu uma bela peça ora pública Norte Americana, vieram
fàzel' a erupção dos ideais de liber-

e os f-eHos, no pressuposto de que
mento que dava á Casa d haver fória enluminando-a com uma ím- dade e independência. no Brasil. A população de naturais do país se de-

f') id h'
'

sonvolveu, nrog-rrdiu.
também, o nai:, moral, intelectual e espiritual-

não viessem a ter a repercussão
a eCI o oje, em Blumenaú, G pressionante peroração na qual

� ,

,,,,.

mente, f'irrnava-se
cada vez mai-s, o espírito da terra brasileira.

merecida, Tais feitos começam a
nosso conterrâneo- Humberto Sadu, destacou a grande figura de T'ira- Sobre a alma nacional, vinham

atuando influências morais do ex

aparecer. Em princípio, o ataque
destacado funcionário da E. de F. dentes - chamado o herói da li- teria!', das idéas Iílosóücas Francesas e da revolução da Independência

tenaz, por todos os meios, à admí-
Sta .. Catarina. Homem digno e berdade.

americana.
.

. •

I d

Tudo cooperava para. o desencadeamento dos f.atos, que deram

nistração anterior, acusada de
ronrra o, verdadeiro paradigma Os- srs. deputados Cardoso da

'

t· '" t- di f'eit ó

,

srascrmen o 40
.

ao gran lOS0 ei o, que ra se comefiora.

malbaratar o erário do município.
de honra e caracter, patriota de Vl'iga e Saulo Ramos aR,oiaraJTJ A lnoontidéncia JUne'il'a foi o preâmbulo de um drama mutila-

um requerímento em que o 'P. elevadas atitudes civicas c devotado em seus nomes e 'Ú,ls' das respectí ;10. que traduzíu o sintoma definido e acentuado, de que só a fôrça

chefe de frunilia o d conter- b d h )
conseguiria manter, no Brasil, o domínio estrangeiro.

Ío!!, D., p.edia ínf'ormacões sôbre a
.,

-
- ,sau 080 vas anca as, as. omenagens em-

I"
" 'd

'

,Apesar
da segregação política; afastando o país do convívio dos

líuaeão rinanceíra do Munl'cípl'-',
raneo eIXOU uma lacuma talvez bradas pelo sr-Pinto de Arruda. A

• r t
'

ideaí t

"
'Ç •

1.1'

,n uemars pu. ses es rangerros,
moveram-se nos mesmos I eais, por u-

imprrf'nchive1.·
Seguin-se na tribuna o beniamím gneses é brasileiros, Basílio da $ama; Frei Durão Thomaz Antônio

As.lim, pede. uma vez consultada da Assembléia o sr. Amôtlio Carlos. Gonzaga, Ignácio José 'Alvarenga Peixoto Cláudio' Manoel da Gosta

a cas a, fossem l'ass�dos :.1 ...
cxmas,; Falo.1 sl,brt: li ,,:J.ss,lrla �pC'l1l'l1te .te

l' Nil\'a Alvarenga..

.,

.

I:;

sras.: Maria Luiza Sada e Cecy Sa- (ond1le rI,iJ 3a pia.

dá, respectivamente, genitora'e es-

'f

posa do saudoSQ extinto te "sram- Nada bê no
mas que demonstrasem\o pezar da ,,_ "'"

c"asa por tão infausto acontecilllen, Equ�dor'
to, que de taes despachos a Presi-

-"

dência ehcarregâsse o secretário
Guayaquii. 2Ó (Ü- P.) - O PI'f'si-

deputado ·Alfredo. Campos.
dente Carlos Júlio Arosemena de-

Na tribuna, o sr. Alfredo Campos,
clarou que as V.eL·sões sôbre a po,

apoiou o lembrado pelo seu colega sÍvel irrupção duma rebelião no

Cardoso da Veigá, e o :Jêz produ", Equador são inftlndadas e que, a

zindo uma das mais belas orações sua visita at\lal a Guayaquil não

ouvidas na mesma Assen1bl&a LI.'-I seria realizada si hoU'\,:-esse aquele

gislativa.

-

.' - . 1 possibilirlade
de alteração da or

o "leader", udenisla, deputado dern pública.

E;b, a\ã� 'fez ('um q� ft;,{'I-Icendia3�cm"!ia mesma fé, os corarôes

dos pllt!'Ícios e conterl'âneos <lue s·e ac'havam lnnge da Pátriu, i.lÍi-IJ

como l)omjngo!; Vidal Ba.rbosa, José Álvarés .Maciel, José .Toaquim

'Maia e oulrOt>.

-

Noya l,tlento aos sonhadoy'es tia liberdade, �ncetanto eles un1 ctill

lúio para 11m levante, depoís' {l insuCopsso rias suas confabulações pa-

108 captar a simpatia e a cooperação do representante da. -Norte _\mé

rica, em Pal'Ís; e desta República, cas�. Õ governador <leslJota e impie

uo;;o, Luiz dá. Cunha, tentasse
execu-tt1r' a coBrança .do iníquio impos-

to ao lnbl1lo do omo. -'-

De regress10 à Pátria Vidal �rb.osa encontrárll; em Minas, a cons

piração preparada por uma pleiadc de homens H�tres, lais como,

h.tel'al.os, padl'es,' militares, etc., �e
figuravam o dr. Cláudio Ma-

noel da Costa,' Alvarenga. Peixi}to, ef�onvidor do Rio das Mortes,

DúSlembargador{ Thomaz
Anfânio zaga, Padre

José CardQso d·e To-

ledo, Padre Manoel Rodrigues da Cpst.a, Padre Rol1im, Cordnel l!'.reire

de AJ?drade, <> Capitão J!".lsé Rezende CosLa ,e o jnsigne Alféres de ca

valana .Joaquim José da Silva Xavier (o. Tiradentes).

.A �aciona.lidade brasileira afirma-se no' velho ,c�efe dos pOlitas

R "d I fi e R
mine�ros: Cláudio Manoel da Costa, eXeIIllplo �omo, hrlsta

e como P!l:

epeu a PI' o sr.• et o amos um\pro-.
triota, assassinado no cárcere; no ardente ;e lmaglI�oso

ol'ador, poeta

c industria.l, Ignácio J-osé de Alvarenga PeIxato, fOl quem pDOpÔS Qi

posta de 8"OArdo do 8overnador do S. aulo dístico da bandeira republicana, pr.ecocemente. alqu�br�do e enve-,

U
1; lhecido nO. deg'l'Mo; no mais célebre do� poetas. 'lllIlleIrO� Th?m�2t.

RIO, (V. A.) _ (,pelú lelefone) - A nota do dia político foi a António Ganza.ga, que deu sua alma, .c,ontIda no hvro dos lmorta�s �l-.

presença nesta Capital do �rmão do sr. A. de Barros, que Ilquí veio ras d.e '''Il\Iari-lia de Dirceu", a sua nOIva, sofreu ·e morreu pela P'atn3..

como .enviado dos ICampos Elíseos, Lentando uma manobra de l'ea- .
A gl'undeza mor'al e cívica d� TiradeI!tes, :transformada ,em abn!l

proximação com o Partido SocJÍ.al Democrático
alravés do sr. Nerêu gação e martírio senti-o-o, em cUJa .elevaçao moral e ·em. cUJO 00raç·ao.,

Ramos.

vibrou o Soenlimento de liberdade em tOO.a a sua plelll�ude, elevn;n-..

xadas pela adminislraéão !}assada,

.

, . d t b
'" unçao

"vanaéhca

.

• _O irmão do governador troulóe uma lista de 20 nomes a serem dol-O ao pa.tíb'ulo com o CIVIsmo e um rI uno e ...
. ... .. ..

e caso as denúncias avan- escolhidos para a forma:ção de '(!ln "s8Cl'ctarjado de r.er,enciliaç,ão". de um santo.

-

�8daso.cont!'a a refel'ida adminis- A pl'Oposta foi ootretanto repelida energicamente pelo presidente do E como em todos os dramas da vida da humanidade e das naçoes;.

tração não. passam de levianas
Pal'tido Social Democrático, que reafirmou 'o propóSito de prósse- há sempre os el�s e os ren·egad�s, os t;ppro,bos, apar�.e neste aCOn-

guir até o fim na lula contra o sr. A. dt) Bad'ros.
lecimento como delator o vlI tra.ldor Sllvél'lo dos ReIS. .

caluniosa.�, - ou não quer, na ver- A resposla do �r. Nerêll Ramos indica que dentro de breves dias
Denu�ci:m rlle ·0 movimento ao Visconde de Barbacena, motivan-·

dade, informá-las em carúter oftr tel'.emos boas notícias a respeito' do ch..amudo· "caso de !::ilo Pa:ulo". do a pri.são de Tiradentes, no Rio de Janeiro, em 11 de Maio de 1189.

·cial para não revelar caluni�a a �eg'ulldo oU\:imos ,em roda,,; ellegadas ali vice-presidente (f'-a Repúbli- Em 17 de'abril de 1792 .era lavrada a sent.e.nça. que julgou e con-

publicidade feita até aqui com ta- ea,.
o general EurICO Gaspa.r Dutra agtli).rda o parecer Mi'unto

dos danou· os
Inconfidente'" no qual era -divinizada .a iOlag·em dêste he--·

sra. Raul F,ernandes e' Arlx'baldo M:f'SlIu.i.ta da Costa ,para ar' úma
...

."

manho at.çopêfti e tÜrbulência. deliberação definitiva. sobre o afasta1fill!'nw dt) a.iual gove ado!' dês-
rói popular, cujo sangue

derramado pela sua d- umana sentença.

Se, pois, o sr. João Colin nfto pó- se Estado.

do esqua.rtejamento de seu CMPO não foi estéril porque o seu ori;..

... .

d
O dia político, aliás, come"ou

com a IJreSenf'.a do. sft. R"'ul Fer'-
ficio se tMnsrt1fmou na rooenção de SlUa pátria.

ue am a fornecer a quem lha pe";
.,

Y
LC 'D.

,." t tod l'� I 'do t co ""1' "a-o ""e I'n'

nandes no Palácio do Gat.ete. O mirüstl'o àas Relacões Exteriores
I
a

.r...n r-e
. o os VU tAIS envo VI s nes a nSl..,l a.. >

- •

ça uma expcrsição clara e oficial- que:m o pres!dente, da _!l.epúlbli?a, pediu que estudasse, como gr�ttde.
dlJlbit-àvelmente. a figura. homé-ri»a de Tir{ldenles.

mente válida à cêrca do estado das JurIsta que e, a sItua\;ao paulIsta, man1.ev.e-se em .longa. conferên.cia
Çarãter íntegro e int,egraF personalidade,

cada vez maf& inter·es

finanças join\'ilenses, como permi-
com o g'enera! Eurico G;aspa.J' Dut.l'a: Nqda. transpirou do encontro. Á

sava t) seu córação pela l"orte dos &eus patrícios:

t.�l['de, o, embalxa!ior !ose
Carlos

t
Maeedo Soares est.eve no gabinete

IConhecedol' emérito do viver ásperp e duro, g d x·ames e ti-

te que, em seu nome, transcl''?ven- 00 �mlstr<? da Jusb_ç�, sr., Adro ,Ido, Mesquita da Costa. <) político
ranias s'Olfri.dús pelas classf:>,s pobres e pebléas, pois cotítl-eooJ»l:. de per-

.

do, mesmo., o teor da petição que, p8:uhsla deIXOU o MInIstér�o da stIça muit'O bem humorado mtis-
to êSte viver, quandO em viag.em pelos sertões mineiros, mais 1ôrçaB .

naquele sentido, lhe fôra endere-
feito naturalmente co_m o que disséra e ouvira d.o respectivo' titular

sentiu "'seu coração bondoso e estuante pela sorte de stms pat'ríeios-;

d
e!lcal'.l'egado de, e�ammar a copiosa documentação' entre�l1e ao pre-

Tiradentes foi primêiro o sonlhador ou mesmo o conjuradQ)

ça a, o seu jornal �stampe, para sldeT\[.e da Re'f)ubh�a sôbr.(( os desmand-os do ,atual' g.oYein�ador dêsse
sonda e que maquina; de.pois o conspirador alucinado perstladid

efeito de escândalo, '�etensos da- EsLado.
I

da vitória..

.

dos e\'identemeHle "l'n:&in.uados Mais tar�; fa!ando.. a? redator da sucursal de "O FJ5tado", éfoj-
.
Aeornf>.arrharam'Lno os primeiros espíritos tempo, porém

através dos guichés da Prefeit1Jr�L mou. o �mhalXa�oJ _Jose Cados de Macedo Soares que o miuist "Y'�m foi franco, ousado e d�idido como êle. ,

• '�'I .Tusü��a Já exa.mmal'3 pelo �enÜ's a l,BCtade do enorm-e "dossier
Finalmente, em .21 de -abril de 1792, subiu Tiradeu�s ao patl.aiú-

por alguém que se enc ena de es- lhe tora conÍlado pelo nresldente � República. Nes-les breves dias
lo, al'mado no .campo do. Lampad'ClSa, depois de ouyi[ call'l'J't>; S"e,eno

t!4pulos se os tivesse escreVi'r
leremos 6 re lado do'"meticulü-So exame.

.e com' impertubável corageJll, a sentença q'{1e a l'aiplla mandav·a fa-

e assinar em certidão?
(D'O Estado de São Paulo, de' 15 do c,?rr.ente).

zer ao infame "réo.

Vá-se ver bem e � haverá de lhe mártir e outras coi-� aS�I'm

t
Alfab t'

- d'
-:-.-.--

.Na sua memória divinizada, eonverteu-stl. na acentua.rão de ,.......

""'" � e e Izaçao e Adultos e ao 'b I R 'bI'
-

d L'b d d.1j·
......

saber que '0 sr. João Colin 050 é gostosas... Ontem, por exemplo,
.

SIm o o: a epu. lea emanaçao .a,.] er a .

,
orgalllzacão do' podel"

.

aquele homem de exeepcionaís qua- denunciàmos fatos ocorridos- em ��p;��seo��n�:s��;a ddoo e:a�;3 �� �::�i�e��
despotIsmo" lavrada e ed)fwada pelos bons, .os Justos e qs

lidades de que tamanha propaganda Joinvile, sôb:re os entraves opostos que �e encontra o .sr. Colin não
A cabeca. de Tiradentes, que a forca elevou tão alto, o

têm feit<f os udenistas, {lhamanl!J- I
por s. s. à realização da Campanh"'d

-

tou à postéridade.

" po e e nao deve ignorar. . •
.

Florianópolis, 21 de abriil de 1948.

o lI.ü8 .ANTlQO DUlUO D. MNTA C&.TAIUN.&

� • D.. &ena•• IDOl NOCETI. �.Diretor Dr. BUBENS DE ARBUDÃ -AIOS

.

Diretor de Red"ção GUS:tAVO NEVES
.

.

I Florlln6polls- Quarta.felra, 21 de Abril de 1948 M. 10�239

vantamento'
econômico-financeiro

da municipalidade.

De duas, uma: ou o pref.eito João

Iin, �e-:fato, não está habilitado

a informar o estado das eontas dei-

na data em que assumia o exerci

�IO (J atua' pl'pfeito. os,'. Jl')ão

Colin exarou o seg'uinte despacho:

"Aguarde o requerente a conclu

são dos Lraball10s da Comissão no"

meada para proçeejer ao levanta-

16(\nto econômico .e financeiro do

Mmlirípio. e' volt.e. querendo".

"'" pe sorté que, depeis � de haver

soprado aos quatro ventos da pu

blicidade udenista que· o seu an

tecessor, por ser membro .do P. S.

D.,·deixára em descalabro as finan-

(as municipais, o mirífico prefei

to joinvilense, interpelado pela' ma

neira regulamentar sôbre qual a si-

ação de·que acusa aquele seu an

"lecessor, evade-se à resposta pre

cisa, oficial e honesla, alegando
não

haver ainda sido conc.luido' o ie-

Ao sr. deputado Alfredo Campos, na qualidade de primeiro sig-:

natário de um telegrama dirigido a S. Excia. o Sr. Vic'e·Presidente

dà República, Senador Nerêu Ramos, pelos ilustres deputados da

"ancada do P. S. D., na Assembléia Legislativa, quando l'e1lJlidos nesta.

capital a 11 do corrente, aquele eminente estadista, respondeu nOR·

seguintes têrmos:
_ .

"Por seu �ntermédio como.prímeiro
signatário, tenho honra agra·'

decer �os ilustres representantes do P. S. D. na Assembléia Legislativa

a moção de solidariedade e apláusos com que, por proposta
do dedica

do. correligionário Lopes Vieira, houveram por bem prestigiar a a�áo

politica do modesto conterrâneo que, no alto cenário da república, vem

procurando não desmerecer o nome glorioso da terra que a todos nos

une no elevado pensamento e na constante preocupação da sua gran

deza e do seu progresso.
Cordiais Saudações. (As.) NER1!!U RAMOS.

21 de Abril
Comemoração da execução de Tiradentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Segundllrfeil'a

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
,cRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

:Norte
VARIG - 12,30 - Sul

QUl1l'ta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

, CRUZEIRO- DO SUL - 11,00
Norte,
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 � Sul

Quinta-feim
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL,

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

'

13,55
Norte

Domingo
FANAIR - 9,40 - Norte

.CRUZEIRO DO SUL - 11,00
Sul
PANAIR - 12,47 - Sul.

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

o Batalhão Barriga-Verde
foI constitnido de eatarinenses
destemidos e o é'Colégio Bar
rig'a-Verde", usará a mefima

"andeira..

Horario das empre..
I

sas rodovlari�s

,
'

\, r •

QDrNTA-FEIRA
Auto--Viação Catarlnense

Farmacias de plantão ��ite����lãOh(}�êSátarinense
21 quarta-feira (feriado) - 'Farmá- Áuto--Viação Catarinense

cia Santo Ago�tinho - Rua Conse-
- 6 horas.

Auto-Viação
lheiro Mafra; - 6 horas.

24, sábado _ Farmácia Esperança' Auto-Viação Catarlnense ,- Laguna
- 6,30 h0ras.

- Rua Conselheiro Mafra;
-

Expresso :São Cristovão - La,guna -
, 7 hora,s.2li domingo - Farmácia Esperança ,Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

_ Rua Conselheiro Mafra. e 7 1/2 horas. •

Expresso Brusquense - Brusque -

O serviço noturno será efebtado 16 hora.s. I

Pela Farmácia Santo Antônio si.ta Auto-Viação Itaja!, - Itaja! - lli hO-

á rua Joãe Pinto. ra�ãPidO Sul .Bra,sUeirCl - Joi�v!1e - As
I) e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I,tda - Xapec6 - ás

- 6 boras.
SEXTA-FEIRA

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Vi.ação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação

-

Catarhiense
- 6 horas.

Auto-Viação Ca.t!'rinense - Lazuna
- 6,3'0 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajai '- ltajai - 15 ho

ras.

EXlpresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul .Brasileiro

'às 5 e 14 horas. I

SÁBADO
Catarinense - CUrltlb_R

. SElGUNDA·FEIRA
E2Çpresso São ClstóvAo - 'LagUna .._

7 horas.
16 horas.
Auto-Vlação Itajaí - ltaja!'- Iii ]lo.
Expresso Brusquense _ Brusque -

raso ,

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarínense - Johl!vUe

- 6 horas

Auto-viÍ1�ão Catarinen.se..... CurltJ1:ba
_ 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - POi"to Alegre

- 3 horas.
Rápido Sul-Brasüeíro - J invlle -

I
ás 5 e 14 horas.

..

I
TElRÇA-FELRA ..;

Auto-Vlação Catarlnense - PÔrto Ale-II gre - 6 horas.
Auto-Viaçã'o Ca-tarmense -, CUritiba I

- 5 horas i
Auto-Vtação Catarinense JOinvile."- 6 horas.

Auto-Viação Catar!nense TubarAo I --------�-----------�----------_:___-----------___...
- 6 horas.

I<Jxpresso São Crfstõvão - Laguna
7 heras.
EmpI'êsa Glória -- IAgu!1l.a - 7'h

e 6',2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

A".to-Vlação ltajai - Itajal - 15 ho-
ras.

.

Rápido Sul Brasileiro - JomvUe - às
5 e 14 horas,

QUARTA-FERA
Auto·Vlação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

: \ Auto-Viação Catarinense -' Laguna
i

I'
- 6,30 horas.

! Rápido Sul Brasileiro - Jo!nvlle - às
I 5 e 14 horas.
í Expresso São Cri.tovao - Laguna - i

7 horas. i

Expresso .Brusquense - Brusque - !
16 horas. !Auto.Viação Itajal - Itaja! - 15 no- ' i
raso 'IExpresso Brusquense - Nova. Trento
- l6,30 horas.

e iRodoviária Sul Brasil - PÔl'to Alegr •

- 3 horas. i

Põrto J
�::: licatarlnense - Tubad.o

curitiba

corgQ� cio porto OG

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOHi
Informaçõ". com 011 Agente.

F!orian6polh -.cerlos HoepckfS/A - CI- Teleione 1.212 ( Enrl. tt1eg
São Frenei 'co do Sul - Carl os Hoepoke S/"\ -CI - Telelone 6 MQOREMACK

Seu processo. de nateraliznçâe
ind

-

i··1! <tl.J?�un a uan oi despachado li

Escreva sem demora ao Escrttorío Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministér io da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e ele
casamento de qualquer parte do Paíz.

Co
.do d

I<vros,
,detfl
.�ottS
.eia!.
A

A"Agonia'
da lsm(i
Aliviada em �ucos Minutos:

Joinvili!

1i'M�,�t�$ _ U'1f ..4 - M�� I � i li<
�JN'c:m:�nuo� 11: �,�.U�,�'9··?il�iua·1;"��

CAPITAL E riESE�VA�
Responubmóalllfl!l
Recets

I
J
f
,
1
I

'98.687.1(16,3"0 'I
16.736.401.3,6,20 ;

� ..

Ü

.{)f.
:Sul
'Se

Em poucos minu tos a nova receita.
- Mendaco -:- começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e 08 ataqU{;$i
da asma. ou bronquité. Em pouco tempo.
é passive! dormir bem, respirando livre- e
Iacilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e,

remove o rnucus que obstrúe as vias ree

piratôrise, minando a sua energia, arrui
nando sua. saúde, fazendo-o 'Sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido .

tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mente da asma em poucos dias, Peça
Mer,daco, hoje mesmo, em qualquer'
farmácia. A nossa -rarantia é a sua maior
proteção.

/-..
.

Mendaco A�c:�:;.m

.to

,Ir

,P

Cifru do Bojança di 1944,

Oro
Or$
..

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

CUritiba

Jolnvile

Brusque

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasileÍll"o - JoltlvUe -

às 5 e 19 horas.
- 6' horas.

Auto-Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto·Viaç!lo ça,tarinenSi!

- 6 horas.
Expresso São Oristovlio - 'Laguna _;_.

7 horas.
.
Expresso Brusquense - Brusque -

14 horas.
Auto-Viação Itajal - ltajal :_ 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.

'

Expresso Glória - Laguna - !t 1/2
e 7 1/2 horas.

Jolnvile

Ativo ..

Agora tambem, a (r 1000
..............................

Lil"f� leais Clube'
f EDITAL DE' ��;VOCAÇAO DE

ASt:iEMBLÉIA GERAL
De ordem do senhor Presidente,.

ficam convocados todos os �óciog:·

quites maiores de vinte e um (.21)
unos (art. 36 do Estaluto), par"a �'

sessão de Assembléia Geral a l'ea

li'zar-Ee, domingo, vinte·e' cinco"

(25� de abril, áS dez (10) horas.
afim-de .eleger os membros do Con

selho Deliberativo' e �eus suplen
tes, -de conformi-dade com o que"
preceitua a alin-ea primeira do art.

37, combinada com art. 39 e pará-'
grafo do Estatuto Social da Socie
dade.

Flo'l'ianópolis, '14 de abril de 1911:�'
José Antônio de S. Thiago

Secretária Geral
.

'

SENHORITA!
A. ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

elltá
a moda.

CIA. CATARINENSl
DE TRANSPORTES ....ÉR'EOS LTDA.

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

COllERCIAN'FE: lU mo U·
'n"O à Biblioteca do Centro �ca·
�oo XI @ Fnerelro. doa.
tribuil'áa, ..sim, para • f�
�o cultural do. eatàrin...
I.t� am.anhi I

("Campanha pró-Uwo'" •
,.� A. M dI' P.were!ro)"

·Si'oilltrclI pElgot DO'" últimol til 1:alIOll

RellPonlal:. ;lide-ie, •

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

NÃO ESQ U E ç A!

,

•••• 0 ••••••••••••• 0 .

4viso 80'S Estudantes
Estudantes em férias que dese

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
)6ssário8' exoouta1fdo facil tarefa
que bem executada lhes proporcio
nará alnda algum saldo em di
nheiro.
Informações à rua Visconde de

'1uro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
!j ás 17.

"

Diretoreil!
Dr;. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá� Anilio, MaIIQrra,; Dr.
e JOl6 Abreu�

>

ae Ciorvl'libo. Dr. FtallJ\.�"cO
Joeqttim B�r'reto de Ara}ujo

I

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
ra dos melhores profissionais da-,

cidad.e para lavar, passar· e tingiJi"
pelo I>istema suiço.
R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

..0
.

JEEPS NOVOS
\

.

tipo 1948...civil
ofereço dois· para pron La entrega'
no Rio. de Janeiro, com capota,
pneu sobresalente e ferramentas·

preço único Or$ 52,000,00, caq,a.
Cartas ,ou telegramas p.ara Caixa·'

Postal n. 328, Florianópo!í.s, ou·

pess.Qalmente nesta redação.
..........

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen�'

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melholl
presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do €RÉDITQ I

MUTUO PREDIAL.
•

SENHORES ESTRANGEIROS
- A firma M, L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária); acha

se, perfeitamente, habilitada 1à atendê-los em todos os seus di-
reitos perante as leis do País. e.

-0-
PERMANÉNCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó
RIO - CAR'TEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-O-

- A Assistência e informações sôbre pi'ocessos" já encami
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de

Janeiro - São Paulo - Pôrt� Alegre - 'Florianópolis -

Curitiba.
-0-

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

assunto.
-0-

ESCRITóRIO - Praça 15 \'le Novembro, 23 - 10

sala 4.
andar

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

- 140.9

Vulcanizádora Leonelli'
'I _

MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAQUlNARIO MODERNO

ATELIER

Perfeição Sapatos,e garantia em: Pneus, Camares,
Galochas, Cintas de Sephoras etc ...

Montagens' de PNEUS em 5 minutos

I Rua Francisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

Empresa Sul Oéste limitàda
Linha de transporte coletivo entre

"

'

FLORIANóPOLIS - Xatlecó - Joacaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
.

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5". feiras às 6 horas da
manhã.' .

�AIDAS DE XAPECó: Todas às 28.. feiras às 6 hDras da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG11lNCIA GLORIA. .

Praca 15 de novembro, 24 - FlorianóPOlis - Fone 1.431.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o
8STAÓO-Qu.,ta fe". 21 de Abril' "ti '.4_8

IRA T. CLUBE-(Pro ama de Abril);-Dia 2t, quarta-Ieíra,

Dià 24, grande seírée, com início - ás 21. hs,

, ,

seiree
,

as

�j%I,;�:��:�f���,;�� �����.�f�a.�:��:g;,:����: f:od�:�I�áo°Bo��,-�:���•.
'

'.- :!j�1.!fJN'.I"!
muel Duarte, nresidente da C. Fe-

m
...- to os seguintes processos:

Continua O ESTADO fazen- dearl, solicitando a sua interseção PROCESSO N. JCJ-53/47
'!-tio. 20 (A, �.) _ Ao que "e no-

' -

•

- "

O
dl'stribuições de valiosos li- no sentido de ser acelerado o �'11-

.
.

tdI'
.

il (O
•tIS' lt neamente

Reclamante:. Isolino Geraldino ucía, o a a 'l10 leia nes a ',apt.",\
imu a

Iros,
[nclueive romances mo- xilio ii população que tanto sofreu. d L d t� á I'

"

Silveira;
c os (OS a os es ,j.' procura (tI

..r"Os,
entre as pessoas que O sr, deputado Heitor Liberato,

'II' B f

" I'

Reclamado: Armando S. da Silva; ex-capítão Agi l �
. ara .a, que se

nstatIl de seu cadast.ro SO com apalavra, apoiou as considera-

-'.. t

Oh]cto: Indeujgação, aviso-previa encontra Ioragido; mas cuja cap 11-

1I1iaJ,
-ões do seu edlega, apenas fazendo-

.

, l'a se espera a qualquer momento.
Sessões Elegantes

S q 'nda na- II b
- e férias.

Uma comédia chie que faz rir, c

As pessoa ue aIO, 'ie uma pequena o servaçao, e

,

' Dia 23, ás 14 horas: afim de poder concluir e enviar clS d
.

,d.",'atIl preenchido o coupon sta que tal despacho se tornas�e!r
ili l

.

é 't' rir muito _ CênaséJ_ue erxam o

!li'"

, PROCESSO N. CJ-54/48 autoridades 'mi I ares o mqu 1"l,0
.

_ ,

U8
diaria'mente pablicerno« ambérn á bancada catarinense e ,iI ,'Re�Jam'ante: Silvio Costa da Sil- em tômo.da explosão de Deodoro.'

espectador com a r(lSPdlraçao' da-

derão faze-lo agora, habi- ,3. Exa, o Sr. Dr-,Neréu Ramos ílus-
'.

t
. Á suspenso,

"torcendo" escspera a.

.

va;

r comums a carioca t' I
I

'tando-se, aSSIm, a concorre- tre Vice-Presidente da Republíea. '

d
\ S I A

,.

'

" mente em sua po trona

-
.

. .. '. .

.

Reclama o: u merrca Terres- pal'a a .a o elemento deC1S1YO, MINHA MORENA LINDA

.Dl a tao Interessante
sructa- Assim, s. exa. escormou de alguma, . .

•

' lizeâ« sob o patroci tasi 1 IT I b d
tres, e ACIdentes,.

il luz do os até agora apurados COM'. Dorothy Lamour _ Bon

�Iva teaLIIVRARIA ROSA
� ares asmna p� I.Ica"a

em rança ()
Objeto: Reintegração.

é 't

iIi10 da ,',
a deputado Antomo Carlos. '.

na inqt't 1'1 o.
, Hope _ Peter Lorre _ Lon Chaney

iJ)Bodoro n. 33, nesta C"O?t",/ O S
Não apenai' a sua fugu coíncí-

Um dos mais agrádaveis e emo-

.....
• ••

••••••••••
• •••••..•

:.•J) V I DR,
de eom a catástrofe, mas sobrelu-. t tá I d presente

-

-

Ha
-

t d
cronan es espe acu os a

,

FAZEM ANOS HOJE:

.

'pao para o 08
do .!Se Jbe atribue função tão írn-

temporada

ps srs, Manoel dos Anjos, lráb,ô_J São Paulo, 20 (A. N.) _, Está

portante nos acontecimentos que Muito riso. Muitas Piadas. 'Ro-

de barbeiro, proprictário ,}0
f t d d f lt d ..,-

de Perlit vasíos com tampa as antoridades decidiram aguardar

.
.

'.

a as a a a ameaça e a a e ...ao ( o 1489 S M)
,

'0 Minerva; Honorino Anselmo , . 1"' d
.

ent d
branca n.,· [I, sua'prisão para concluir o inqué-

. ,. 'bl'
. aqui, pOIS, a em e suprrm o te � 1 CR$ c:ada

ckes, fUnoCI?n.arlORPll.
ICO, aPdo- 84 mil sacas de farinha procedentes

compram-se
a

, rito. -,

entad�;
tàvío egls? guar a I de Uruguay, estão sendo esperadas

,,,

no
Consultório

'-"';:A;__--''''V--�l-------
duaneIro' Pedro Francisco Cala- .

'.
Dr. MOENNICH, e na'

� .0
.

'

dí r d
.

b da I pejos moinhos cem mil toneladas da Faraiacia
Catarinense. Nesta: �

s, anh?� e ISCIp ma o ca o
•

cota da Argentina.
'

lida MIlllar; Gualberto dos San-

s, agente postal telegráfico no Es

eU;:;,' José Ricardo Comelli, pro-
,

"ITAJAi"

priet;irio das Guardas do Cubatão. ,
.

._

Os meninos Luiz Carlos Amorim,
Por ��

descUido de pa�lD�a�"

#ilho do sr. Egídio Amorim, alto· foi ,?�h�? o nome do destinatarI.o

:r donário da Caixa EConômica! da,. carta, .que,
sob o tItulo aCl"

t éapital' Aderbal Schmidt fi-!
ma, publicamos

na edição de d�·

a,
'.,

lt' '"

o d<l sr. Dilermando Schmidt, fun-Immgo
u Imo. >', .' ,

'

ária da Diretoria 'da Justiça e i O nosso colaborar C. P. endcra

a esposa d. Cora Schmidt; Alzi-
çara-a ao .sr. �. N6b�tro �achmann,

B. Preis, filha do nosso conter-I que, com, �Ulto carInho". se ,.vem

;fAneo sr. Paulo Pr.eis, competellte i
dedicando ,ao est�do, da t�poQlm��

ilÍspeto escolar e sua esposa d. Her-
catarinense, de ongem tUpi. ,

JODJinia B. Preis.

A PROPóSITO DO TOPÔNIMO·

Do dr. Osvaldo Bllleão

D. IVONE d'AQUINO ÁVILA exma. fall,lilia recebemos cartão de

A efeméride de hoje, é assiua- agradecimentos. pela noticia do in-

. Tada pelo ãniversário natalicio da' fausto. c prematuro passamento da

exma. sra. D. Ivone d'Aquino' Áwla.,
I
exma. sra. Wanda Bulção"Lope..,

..digna espôsa do Dr. Newton -ÁvUa,· o.corrido na Capital da República. ,

.abalizado facultativo e figura de. _, :,j:li

,projeção nos circulas médicos e se· ! BODAS DE PRATA

,dais de Santa Catarina.
, FRANCISCO. CARDOSO E ELVIRA

A distinta nataliciante dama de
�

'MARIA CARDOSO ,

.fino trato e acrisoladas virtQdcS,
I

, A data de hoje assinala as Bodas

.dotes que lhe grangearam 'lugar de de Prata do. casal Francisco Car-,

nestaque na soei.edade' lorianópo- doso, antigo e dedicado funcionário)

fitana, onde conta. com as melhó- t
do Cabo Submarino, nesta

cidade e

,res relações de amizade, na data.de de sua exma. esposa d. Elvira Maria

. hoje, por certo; mais .uma vez terá Cardoso.
_I

.() Brato ensejo de ver evidenciada
I São filhos do distinto casal, II

.a consideração que lhe é dispensa-l sra. 'Maria de Lt?llrdes Cardoso 1e

da, através as expressivas homena- "Aquino, dd. esposa do sr. 'D. F. de

,gens que lhe serão tributadjls, ás I Aquino, tendo
desse enlace o ne;..

quais incondicional e jubilosamente tinha Fernando Fernandes, Srtas.

. .damos a nossa adesão. Maria Conceição Cardosp, Maria

Catarina, Maria do Canno, Maria

Bernadete e os jovens Carlos Alber

to e José Carlos.

Ao, distinto casal e seus filhos, aos

ninHos- cumprimentos, que por
certo

hoje receb,erão, por tão festiva da

ta, ',juntar$s os nossos.
r

ROMALINO CAMPOS

Faz anos hoje o estimado jovem
,Romaliho Ca�pos, linQtipista da

lmprensa.Oficial do.Estado.
'

Entre as ..felicitações que recebe

rá, juntamos as nossas, com votos

·-de' prosperidades.

',SRA. IN'tS DA ffLVEIRA' NUNES
Deflue na dat�/e hoje o aniver

; sálio natp.lício d' ,exma. sra. dona

Inês da Silveira ,Nunes, digna es

pôsa do sr. DomiJgos Luiz 'Nunes.
- .t'I�II!_'

ASTROGILDO MACHADO

Pela passagem de seu aniversário

natalicio ,ontem, toi .. mnito cumpl'i

mentàdo o sr. AstrogildtJ Macha'do,

pessoa de relevo nos nossos .meios
-�ociais e eslimàdo pres�dente do

Clube 15 de Outubro.

Aos seus anrigos, qUe se rcuniram

á noite, -em sua confortável residên:
. cia à Rua Padre Roma, ofereceJl o

, distinto aniversariante, Wlla lau!,l)

mesa de t;lôces e bebidas, transcor

rendo a festa, em sua encantadOf<l

intimidad�', num ambiente de trans-

.

boreJante alegria. ','
..

Nessa oportunidade ponde o sr.

Astrogildo Machado, vérificar maIs

Uma vez quando é vasto o 'circulo de

simp::ttias que desfruta em nossa ca ..

pitaL
Ass'lcÍando-rios ás hoména�ens

,que ]lle foram prestada.s, rt'nova

mos n ;sos ,voto,s de perenes feUci

" cIades.

CLUB'E ÍS' D� OUTUBRO

Segundo haviamos anunciado, o

Clube 15 de Outubro ofereceu mai<:

um esplendido baile a seus associa

dos na �o.ite de sábado último.

No 1��0 das dansas foi pela OI'

(tuestra Imperadores 'da Melodia,

�restada uma homenagem ao sr. Aey

Cabral Terve( diretor de publicida

de da mesma, e que constou de íjín

bem _organizado "shaw": Tomaràm

parte, a Srta Terezinha Coelho, que

com sua ,belissima vóz, arrl:!.ncoll

prolonga�os aplausos a' srta. Lygig.l

Santos, o Conjunto "Os Garotos "'da'

lIha", solo de violão 'pelo sr. EucH-,

des Souza, ,com musica de sua au

toria, e por fim, o afinado Conjunto

Regional
'

da
•

Orquestra. Todos os

numeras foram m\1lito ápreciados,

sendo dignos_.de eIoEÚõs os esfor�os

do sr. Artur Pires, no sentido ' d�

oferecer aos as'sociados do ...;Clube

15, elcgantes horas
de arte.

Orrecendo a homenagem f_alou o

sr. João Frainer, em nome da o�

questra Jmpe,oadores da Melodia,

tendo o sr. Teive respondido no fi

nal do "shaw".

ODEON hoje ás 2, 5, 7, e 8,15 I1s •

IMPERIAL hoje ás 730 horas

Alice

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

..

IMPERIAL hoje ás 2 horas

M:atinée Colosso

Dr. Augusto de Paula
- Diretór do Hospital de

.

Caridade

Coneutte« âs 11 horas 8 das

3 âs 5. Rua Visconde Ouro

Preto, 2

Continua operanoo no

Hospital

fttr tt'!otivo de doença não

! : . atend� cham.do8,.

mance,

No programa: 1° O Esporte em

Marcha -
Nacional Imperial Fil

mes _ 2° quem não Chora não Ma

ma -
Desenho Colorido Popeye

Preços: Cr$ :4,00 3,00 2,00 ás 7 118.

Cr$ 4,00 único

Imperial ás 7,30 Cr$ 3,00 único
,

censura Livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar nas ces-

sões diurnas
'

•

Suspensas todas as entradas
. de

favores. Estudantes
sem cadernetas

não poderão gozar dos devidos

ablltimentos.

Convocação
De ordem do, Sr. Comodoro,

con

voco os Senhores Representantes

dos Clubes filiados a esta entidade,

para uma reunião a se' ryaJizar no

próximo dia 22 (vinte e dois) do

corrente, ás 19JOO horas, na,séd� do

Democráta 'Clube, afim de nela 'le

rem tralados' ;assuntos
relativos b

regatas do Campeonato Estadual de

Velà, de 1947 e emenda dos estatu

tos desta Federação.

Florianópolis. 19 de março de 1948

Arno Schmidt, Secretáráio
Ter'to-t dos' mic�oblOI, acha-ee

à veója nest.· pr4ça

Pedido. à' J. MARTINS &

,

'SILVA. Rua Jeâo Pinto, 16

Caixa POltal n'; 332

-POLYPHENOL
,

.

,
1° O maior rOlllance musical de

O Oesinfetante da atualidade lodos os tempos

A EPopmA DO JAZZ

(Alexandre Ragtime Band)

COM: Tyrone Power
•

Faye - Don Amech�
Musica Maravilhosa Romance

Inesquecível

R'unbu de IDvenções! 2° Um "feérico" musical repleto

de canções dolentes

Budapeste, 20 (U. P.) - A desco-

berta de uma'organização clandes-
ELEGRlA RAPAZES

(Teclibicolor)

tina encarregada de enviar, para a
COM: Carmen Miranda

_ Michael

Amérit;a d?cume�tos sec�etos e.pa- O'Shea _ Vivian ElaYlle _ Perry:

tentes d'e lUvençao de engenheIros
. 1 j

Como

húngaros, é anunCIada 10 e por um I. d' f" I d M'ro'stro do
No programa: O Esporte em Ma�·M.

:Y comllDIca o o leIa o I
"

.

ARN,OLOO su:AoREZ, CUNEO E t
�.

'

t d que vários
cha. 105 j NaCIOnal ImperIal Fll-

, .. 'Cliniu Odontololtla

"
x erIOr, acrescen an .0.,

J

mes

NOTUD�A'
documentos, tauto mIlitares como,

P C 3 00
' .

no. . .

. reço: r $ UDlCO

o

Das 18 âs 22 horas, oom hora técmcos, roubados
da Hungfla, cs- .

'

mareada, a eargo"de abalizado pro;. tão sendo,largamente empregados
Censura Llvre._Creanças

maiores

tissional .
E t d d Am' rica Central.

de 5 anos poderao entrar.

Rua .
Arcipreste Paiva f1 por um s a o a_.e. _'_--(..._.__

Osmar Soares de Oliveira
•

Nilstl Cardoso de Oliveita

pa�ticipClm 00. parent.. e

P",OOI amiga. o no.cim.pto
d. lua filhinho '

TANIA REGINA

MaternidQdti de Florlan6poll
•

17 d. abril d. 19'48
'

Gula 'do.
RITZ hoje ás 2. 5 e 7,30 horaB

·

. RITZ

_��ne,s RO Js{y
Publica l'el�ã:o dos comerciantes e �índustriais c�ni seus ende-

reços.
.

ó'. ."

Cada guia é vendi,do aco,�panhàdo de um·mapa
l'OdOVrarlO di)

Paraná' e Santa ,Catariiia. • .

RedaQão: núa P>rlfd-ente-{!e MOl'acs, ll. 626. -
CuriLiba.· ,

/,

Sessões Chics

Gary Cooper - Lilli Palmer a

nová descoberta da Warner Bras

- Robert Alda - Wladimir Soko

luffSorteio enr comelDoraç�o ao' quinto
ioiversáriu..,do Cine·Hilz

Realizou-se a 19 do C{)rrente, no Cine- "RITZ", sob o:tpatr-oc[nio do

1',Cl'édit� Mútuo Predial", um sOI'teio de prêmio�, em' comemoração, à

passagem do '5° aniversário daquêle ci�eRla!· cu�
resultado é o'\; ��-

guinte:'
,

1° fPrêmio - 1880 - Uma, caderneta da Grédi,to 'c/12 isenções.

2° !prêmio - 3245 - Um cóPte de. seda (Crlsa Os�liJ:, Lima).

3° prêmio - 8931 - iUn$ c!!-derneta' da Crédito cJ9 isenções.

4° jpl'êmio - 1847 - Um ócülos. (lReJojQar�a J)iamanfe Azul).

5° prômi(} - 3365 - Uma caderlljta da ,crédH.o é/6 isenções.

60 prêmio - 33;.69 - Uma garrafa ,Lieôr de QUI·O. (Emp. Ràsa).

7° prêmio - 1884 - Uma ca.derneta da 'Crédito c/3 isenções •

80 prêmio - 4860 - Um vidro perfume Casa- Alexandre Salum.

� v.r:êmio - 1876 - Uma caderneta da Crédito 'c/3 isenções.

10° prêmio - 2905 - Um vidro de perfume (Farmácia da Fé).

_
fi o prêmio - 9116 - Uma caderneta da. IC��dito c/1 isenção.

1.2° Ipremio - 1871 - Um livro. (Brinde da Livra.ria Atlas).

130 prémio - 2162 _ Uma caderneta da Grédito Mi, Isenção.

14Q 'Prêmio - 4759 � Ur6 {ivro (Brinde da. Livraria AtIas�.

·H.í° prêmw - 4757 _. Uma Ca.derneta da C�dito c/i isenç.ão.

1,60 'prêmio - 3370 -- Um livro (Brinde c!a Livraria Atlas).

'170 'prêmi,o - 3377 - Uma Icaderneta da, Crédito c/i isenção.

1Sô prêmio ---<_.. 1635
- Uma caixa de biscoitos (J. Moritz S1A.).

19° prêmio � 9115 - Uma ca"tlerneta da Crédito c/i isenção.

20° prêmio - 18't3 - Urna permanente ,:alida por' 30 dia� Rif'Z.

Prêmio extl'ao-l'dinti1'io - 8442 _ Dois lan�hes -no ·PonLo Chic";

O GRANDE SEGREDO

Uma aventura tendo o mundo como

cenário. •. Um perigo a cada pas

so....... a morte a eada momento •••

'Uma forte produção dirigida por

Fritz Lang
Cinelandia Jornal _ Nacio�al ,

Autalidades Warner Pathé - Jornal

Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura até 10 anos.

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

.

ROXY hoje ás 2 e 7,30 horas
Ultimas Exibições

Gregory Peck _ Jane Wymann

- Claude Jarman Jr,

,
VIRTUDE SELVAGEM

Um filme que desafia a indU&

rença mesmo do mais displicienlc.

Um filme feit� para conquistar to·

dos os corações. Poucas vezes em

a'nos, apàrece um filme tão belo c

para todos, como este ...

No programa:
Documentáário n.

20 - Nacional

Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura livre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informaçêe« nteís

...._. • 0fieI_ l rua 1'"
.......

DlHt.�r I RUBENS A. RAl'40S
. WQ:rWárl•• DIr.-Gera..

SIDNEI NOCETI
Dir.t.... 41. K.fla�h,
GUSTAVO NEVES
elide d. P.lilllal7lo:

l'IUN€iBCO LAM.ArQO
. Chef. ,h bl'!'Cln40:

.AQI"JM CABRAl· DA 8n."..1
RtqJresentaDtfI:
A. S: LARA

l1u Iknador Dantas, 4' - li'
·.ndar·

I'd· D-1124 - Rio 'e .J...tn
,

llAUL CASAMAYOR
... IP'aU•• de OUnira. 11 -

.. 8- andar
:r.t. 1�'8il - alo Pn�.

o ESTADO

:ASSINATURAS
_ N. Caplt-ai

I·
be . ,......... Or$ .1•.,.

..
�tre {;'C,r! '!.Mirrl.u�tlltr. ••.... ,r.,. !..."
��"! , ••••••• Cr. •...
R<!lmo!l!,$ "'fil_SO .' Cr� _

,

�.G.
�o 'latert.J

-

b. .. Clt 1"'_
Ikm..h'. ,_ ,. - Cri ",••
�.l!ItFe c-s N._
NÚI<tr. ulIIlA. • .Cri ,,,.. !

� .r!rt�al8. a.B.GO �!6l1
IillVbUcados. nio IIl1rl.,

""'oldel011.
í\ II1h'eç!o nlo se r..-,o:e..

ftMlh,. )lei_ conceltolJ
... Itid.os Doa artifi"'

uslD....
----_ .._---�--.-

Viação Aérea
Herário
Segundflrfeim

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte -

:Norte
VARIG - 12,30 - Sul

QUllrta-feira
-

PANAlR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO- DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 � Sul

Quinta-feim
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SúL

13,55

15,30
Sul

Sexta-feim'
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR � 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAlR - 12,47 - Sul

. Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _:_ 13,55

Norte

Domingo
�ANAIR - 9,40 - Norte

.CRUZEIRO DO SUL - 11,00
Sul
PANAIR - 12,47 - Sul.

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

o Batalhão Barriga-Verde
foJ constituido de cafarinenses
destemidos e o UColégio Bar
rig'a-Verde", usará a mesma

�andefra.

IHorario daS empre-
sas rodoviarias

. SIDGUNDA-FEIRA
EJ!:presso São CistóvAo - 'LagUna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajaí - ltajal ,;;;_ 111 ,ho·
Expresso Brusquense - Brusque -

raso "

. Expresso Brusquense - N017a Trento
- 16,30 horas •

Auto-Viação Catarínense - JolnrvUe
- 6 horas

Auto.viã��o Cataríneuse - Cm�ttba
- 5 horas,
Rodoviária Sul-Brasil - Porto Alegre

_ 3 horas, J
Rapido Sul-Brastteíro

"

- Jbinrvlle -

I
às 5 e 14 horas.

.

I

I TElRÇA-FEtRA. .

,

Auto·VlaçAo Catarinense _ POrto Ale-Igre - 6 horas,
Auto·Viaçãlo Catarlnense -'. Curitiba 1

_ 5 horas I

Auto-Vtação Catarlnense JomvUe! I.
- 6 horas.

TubarAo

Curitiba

Joinvl1e

Curitiba

Jomv11e

Auto·Vlação
_ 5 horas.
Rápido Sul Brasile1ro _ Jo�vUe -

às 5 e J9 horas.
- 6' horas.

Auto-Viação Catarinense
- 7 horas,
Auto·ViaçAo c,:'atarinense

_ 6 horas.
Expresso Sfio Oristovl1o - 'Laguna ..:..'

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

14 horas.
Auto-Viaç!io Itajal _ ltajaf ;_ 13 ho

ras.

Expresso BrusquenS'e - Nova �o
- 9,30 horas.

-

Expresso Glória - Laguna _ 8' 1/2
e 7 1/2 horas.

Joi:nvile,

Tubarão

C'A. CATA!lINENSl
ClE TRANSPORTES AÉREOS LTDA.

••••••••••••••••••••••• II ••••
-

OOMERCI.AN'FE: Bi um U
Yl"O à Biblioteca do Centro �ca
Cémioo XI @ Fnereiro. Coa.
tribuids, usim, Para, • fÓftna
\,'0 cultural do. eablrin...
I!� am,anbi r
("CamiPmha prÓ-lhl"O'" •

,..� A.' XlI d.. F.....b'o} ..

lí
�;

i'�,
f:1
! �

t {�

;

;;

�
" (
..

Transp:lI'tee regulorel!! cio

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVI JOHK
I�forma.Qõ�. com os Aqentell

,

- Carjos HoepckfS/A - CI- Teletone 1.212 ( End. tt1eg
do Sul - Carl re Hoep,P-ke SI1\. -CI - 'I'etelone fi MQOREMACK

A"Agonia
da I(sm'i
Aliviada em �U�QS Minutos:;
Em poucos minq(tos a nova rece1t.tt:-4'

- Mendaco - t:.ómeça a ciroular no
',

sangue, aliviando os acessos e 08 ataques 1

da asma PI! ,h�,{nquite, Em pouco tempo- .

't
- (>"j)óS:,�'veJ dormir bem, respirando Iivre e

i',;(à'!:U!� l �11!-. i'. "-:'.& li} ,(�.� 'IIJ. �llo � � iii I tA. ,. ./ facilmente, Mendaco alivia-o. mesmo-:
'...#' :A....1I.r.l� A,r.. IP4u...1ll �.ILi�il �� un '�nl" .� /",J que o mal seja antigo, porque dissolvo e.

,

_ , .. ,,;f�
.,

remove o mncus que obstrúe as vias res-

,_.il.. J)"" o_;', ,�li!I,.... .� _ �l[.J>_, ll.I li. II IJ r
�..

piratôriae, mina!,dç a sua energia, arrui-�t:6�.1H�� !lÇJ!o.l');ii � �;,j: �' �� (' �;)Ii\!. J, Dando sua saúde, fazendo-o senrír-se

nn):mfllIUO� � �f�t� �-'4i�O JA'iI'};j,� '�prem"tu�amentevejho. Mendaco tem tido- '

"'" 'i tanto êxito que se oferece com a garantia•..
i de dar ao paciente respiração livre e fácil�
I rapidamente e completo alívio do sofri-
t mente da aema em poucos dias. Peça

,I Me�daco, hoje mesmo, em qualquer
farmá.cia. A Dossa !'!'arantia é a sua maior

f Me;."d;CO A�a:�,::.m
!
1
i

..
,g8.687.'n�.3o 'I

•
.

76.736,401.3 )6,20 ;

F !ori ao ôpo ih>
São Frenei !iCO

Auto-Viação catacmense
_ 6 horas.

I<Jxpresso São Cristóvão' - Laguna -

7 horas.
Empl'êsa Glória -- Laguna - 7%

e 6% horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

A".to-Viação ltajal - Itajal - 15 ho
ras,

Rápido Sul Braslleiro - Jolnvile - às
, 5 e 14 horas,

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

: \ Auto-Viação catartnense -' Lagwna
i

1-
6,30 horas,

, Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile - às
I 5 e 14 horas.
i E:xopresso São Cristovao - Laguna -

7 horas. )

Expl'e-i;ao BrusquenSe - Brusque - !
16 horas. (Auto-Viação Itajaí - Itajal - 15 no- -

ras.
"

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- J6,31) horas. 1
Rodoviária Sul Brasil _ POtrto Alegre i

- 3 horas. IQUINTA·FEIRA I
Auto .. Vlação Catarinense POrto Ifarmacias de plantão ��F�:;:lãOhor(fàtarinense CUritiba i

21 quarta-feira (feriado) � 'Farmá- Auto-Viação Catarinense Jo!n:vile I'eia Santo Ago�tinho - Rua Conse-
- fi horas.

Auto-VlaçAo Catarinense - Twbad.o
lheiro Mafra; _ 6 horas.

24. sábado _ Farmácia Esperançà' Auto-Viaçã.o Catarinense ,- Laguna
_ 6,30 h0ras.

- Rua Conselheiro Mafra; Expresso .São Crlstov!io _ Laguna -

21: d' F" E' 7 horas. -
.

� ommgo - armtlCla sperança· Emprêsa Glória, - Laguna - 6

1/21_ Rua Conselheiro Mafra. e 7 1/2 horas, •

Expresso Brusquense _ Brusque -

O serviço noturno será efeblado 16 bafas. I

Pela Farmácia Santo Antônio sita Auto-Viação Itaja!, _ ltaj�_ - 15 h0-
ras. {á rua Joãe Pinto.

.

Rãpido Sul ,BrasileirC! - Jo nvlle - às
I) e 14 horas. .

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - às
- 6 horas.

SEXTA-FEmA
Rodoviãrla Sul BratSil - POrto Alegre

- 3 horas. .

Auto-Viação CatarinenSj!
- 5 horas.
Auto-Viação

-

Catarmense -. JolnvUe
- 6 horas.

Auto·Viação CaÚ'rlnense - Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso Silo Orlstov!io - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajai :_ ltajal - 15 ho-

ras. \
E�resso Brusrquen.se

Terça-feira 16R����� Sul .Brasileiro
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 - 'às 5 e 14 horas. I

SÁBADO'
Catarinense - CuritibQ

Seu processo de natnralizeçâo
ainda Dão foi' despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Admínisttatlvo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
entorto se encarrega de acompanhar e 'requerer no Minístérlo ria
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio. e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

,
Cifflu do BohlDÇO de 194;' ",.

CAPITAL E r{ESEI<VA�
RespoDubiHds!iu
Recetp

Oro
Or$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80Ativo

·Si'ninrcliI pego. 0011' ÚJtiíilOI til, .:mo,.

RelilPonlsl ;lide;-ie,

Diretoreil.
Dr�_ Pamphilo d'Utra Frerfe de C�rvP:'líbo. Dr. Frrnlctsco
de Sá, ·Anilio. MaIIQtr.,; Dr" Joe�im a,rreto de Ar�jo
e JOl6 Abreu; -

..__91li ..IIOl...."í!"'...._. 0IlI..._...WIO!l�.......i.............."..III!.,..OS!...,.,......TJoIII""1J...Pl....._....._M�

SENHORES ESTRANGEIROS
� A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha

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

-0-
PER1'IAN.f:NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó-
RIO CAR'TEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-O-

A Assistência e informações sôbre pi'ocessos' já encami
nhados aos Ministérios e Rêpartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - 'Florianópolis -

Curitiba.
-0.-

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

assunto.
-0.-

ESCRITóRIO - Praça 15 l1e Novembro, 23 - 10

sala 4.

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

andar

140.9

�t�8����!g���J�� Empresa Sul Oéste Limitàda
tado poderão obter os fundos ne- Linha de transporte coletivo entre

'

)essál'ioS' exooutaI}-do faei! tarefa FLORIANóPOLIS - Xa,&lecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

que bem executada lhes proporei0- Vice-Versa.
fiará alnda algum saldo em di- SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5110• feiras às .6 horas da
nhelro. manhã.' .

Tnformacões à rua Visconde de SAlDAS DE XAPECó: Todas -às 2110• feiras às 6 h-oras da manhã.
'luro Preto 11. 13 das 9 ás 12 e das �. INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA. '

.

!j ás 17, Praça 15 de novembro. 24 - FlorianóPolis - Fone U31.

.. -

Agora tambem, a (r 1000

f EDITAL DE ���VOCAÇÃO
ASl::iEMBLÉIA GERAL

De ordem do senhor Presidente •.
ficam convocados todos os ,óciog:,

quites maiores de vinte e um (.'21)
anos (art. 36 elo Esta Luto ), para �I

sessão de Assembléia Geral a rea

li'zar-õe, domingo, vinte·e· einco,'

(25} de abril, á:S elez (10) horas,.
afim-de .eleger os membros do Con-··
selho Deliberativo' e seus suplen-

I

tes, de conformidade com o que"
preceitua a alinea primeira do art�

37, combinada com art· 39 e pará-
grafo do Estatuto Social da Socie
dade.

Florianópolis,'14 de abril de 19-1S'
José Antônio de S. Thiago

Secretária Geral

DE':

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

Preierindo-o
aeompanhando

efftá
a moda.

... '. .
.

NÁO ESQ U E ç A!

Parabens I

Muitas felicidades pelo naseimen"l'
to de seu filhinho!

Mas, não esqueça. que o melholl"
presente para o seu "PIMPOLHO"!
é uma caderneta do €RÉDITQ J

MUTUO PREDIAL.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quar!a fel'. 21 de Abril caes '.48

:LIRA T_ 'CLUBE-(p'rograma de �bril)-Dia 2t,�"quarta-fei'ra, soirêe às 20 heras.

,�������D.",,:,i�à�2�4�,�g�ra:..;n�d�e"""",s....",.o"""",ir"""",é""",,,e,�,c"""",o"""",m"""""""""io"",?"Í....",ci"""",o"""",-á""""'s�2"""""'1..""""h""""s"""",'����"""""""'�,_�Na Assembléta '

'u,suea ,do Trabalbe Onde'está O eX,-c'(ipi-
f

llajaí. e pedindo fosse passado li Y

B.un telegrama á 's. éxa o Dcp, Sa- Estão em páuta para julgamento, ta
....

fi Rgildn srata �"

na Junta de Conciliação e Julgarnen- U II j Uv i! ai ii "ernuel Duarte, presidente da c. Fe�
to, os seguintes processos:

'

Continua O ESTADO teeen- dearl, solicitando a sua ínterseção , ,

2 (\ Y) \PROCESSO N, JCJ-53/47 HlO, (} ,J\., ,', _, .o que ",e no-
.do distribui�ões de valiosos li- no sentido de ser acelerado o au-

Reclamante: Jsolino Geraldino tida; toda a' pnlícia nesta Caplt il,,,tOS, [nclueive romances mo- x ilio á população que tanto sof'reu,
'"'"'� c d�s estados está á procura dot O sr,' deputado Heitor Liberato, Silveira;

ODEON hoje ás 2, 5, 7, e 8,15 11s.,.dernos, en re as pessoas que
Heclamado : Armando S, da Silva; ex-oapitão :Agj�dô Barata, qut' se.constam de seu cadastro eo com a'palavrad, apoiou as eonsidera-, Objeto: Indeujgaçâo, aviso-prévio encontra fOJ'agleld� mas cuja captu- IMPEIUAL hoje ás 730 horas,"t'al, -ões do seu e lega, apenas fazendo- ,

• / Sessões Eleaantes
'" -.:o

e férias.' l\a s,e espera a qualquer momento.
/ 1 ,,'

;::,
, ,

As pessoas que ainda não lhe urna pequena observação, e 'Dia 23, ás 14 ho�as: af'im de parle!' concluir e enviar �s, ,Uma, comedia ChIC que faz rrr, cIhaiam preenchido q coupon sta que tal .despacho se tornasse
PROCESSO N, �C.I-54!48 auturidades milítares o inquérito rrr muito _ Cênas ue deixam o

aue diariamente publicamo,� ambém á bancada catarinense e a
da SI'}- espectador com a respiração' em

.,.

f h b ''Rec1aniante: Silvio Costa em 161'110 da explosão de Deodol'o,'nodarão aze-Io, ago'ra, a 1-1,3, Exa, o Sr, Dr. N,ereu Ramos ilus- '
,

spenso "torcendo" desesperada-
/L�

"va; O ex-verr-a.lor comunista carioca é' su ,

1-
lUanda-se, aSSIm, a

concorre-,
tre Vice-Presidente da Republica.

Reclamado � Sul América Terres-
'

,

'I J '.. mente em sua po tronalIam a tão in teressarite inicia- Assim, s, exa. escoimou de alguma ?al'a a Ui,/Il�a o e ,emento (eC1SJYO,
MINHA MORENA LINDA,tiva realizada sob o pa.troci- arestasinha politica, a lembrança do 'tres, e Acidentes;. a luz dos dados ale agora apurados

COM: Dorothy Lamour _ Bon

'!&l,
10 da LIVRARIA ,ROS�, à

I deputado Antônio Carlos, ' Objeto: Reintegração.
,

no Inqüér ito.
Hope _ Peter Lorre _ Lon Chaney'd 33 t C f I .

Não apenas a sua Juga coinci-iJ)eo oro n. ,nas a _<>0' � ,

V I O' R O S Um dos mais agrádaveis e eruo-• • •• •••••••••• • ••••• ,'0]

I 'de com a catástrofe, mas sohreíu-
t

." �'AZEM ANOS HOJE:, ' ,,_-,J Rã ipão para todos" .

,
(10 .se .lhe atribue função tão ím- �!��ao�::�a espetáculos da presen e

ÜS 51'S, Mb�noel dos �nJ�s: hab,·J
I São Paulo, 20 (A. N.) -, Está portante nos acontecimentos que Muito riso, Muitas Piadas. 'Rn-.of de bar erro, proprtetárío do
f t d d f' It 'i '- de Perlit vasíos com tampa as autoridades decidiram aguardar

'

, " "a as a a a ameaça e a a (e pau ( ) 1489' S MJ
I

'mance.' ,Salão Minerva; Hononno Anselmo , , 1" d imcnt � branca n'
':,

'

I a suapr isão para concluir o inqué- 10 O E t m

"

funcioná iblí aqui, pOIS, a em e suprrmcn o "e
. 1 CR$ d No programa: ,

spor e e'Beckes uncicnario pu ICO,

apo-I,
, compram-se a ca a" rito, '\

Marcha _ Nacional Imperial Fíl-
,"

, " 84 mil sacas de far-inha procedentes lt d Ot R"" d
-

no Consultório.sen a �; avio ";::,IS: guar a
de Uruguay, estão sendo esperadas "-"------�-------

mes _ 20 quem não Chora não Ma-'tIduanelro' Pedro Francisco Cala- " Dr. MOENNICH, 8, na' A V 1 � ,O
'

"d' '1' d eab d I pejos moinhos cem mil toneladas da
Fermecie Catarinense. Nesta ,: � ma _ Desenho Colorido Popeye-zans, antigo c ISClp ma o ca o ua

t i A ti _
Preços', (',1'11: ,,4,00 3,00 2,00 as 7 hs.

' , ,

lb d S
co a ('3 rgen ma.

! 'Pt:PoJicla MIlItar; Gua crto os an-
, . , . , . ", .,., ...•• ,

'

••••...

"t'
Dr. Augusto de Paula Cr$ 4,00 único,tos, age'nte postal telegráfico nO' Es-

A PROPóSITO DO TOPõNIMO, Convocação '

picetôr do. Hospital de Imperial ás 7,30 Cr$ 3,00 únicoiíreito; José Ricardo Comelli, pro-
"ITAJH" C d d censura Livre. Creanças maioJ,'cs,{lrietârio das Guardas do eubatão. ,

,

"'" De ordem do, Sr. Co�nodO'ro, COil- �tl ,a B

8s meninos Luiz Carlos Amol'im 'Por um deSCUIdo de paginàçã(J, voco os Senhores HepreselJtante.;; I Co,!sultas as 11. horas e das de 5 anos poderão entrar nas ces-

til'lho do sr. Egidio Amorim, alt�! foi omitido o nome. do destinatário dos Clubes filiadO's a e�ta entidade, 3 as 5. Rua VIsconde Dtlro sões diurnas
'

I d « t" J, tlt I
'

,-

I' a no Preto 2 Suspensas iodas áS entradas' de',fimcionário da Caixa Econômica a" cal' a, ,;que,' SO",
• 0'_ U o &Cl- para uma reumao a se x:ea Iz.-r

"I bl d d ,)
d' 22 ( 't d' ') j) ContInua operanda no favores. Estudantes sem cadernetas:nesta capital; Aderbal Schmidt, fi- I1).�. pu, I�amos na e Iça0 e uO' próximQ la, VIU e e OIS ( (

"

lho do sr. Dilermando Schmidt, fUIl-! mmgo ultImo. .. corrente ás 1930 horas, na séde do &spltal nãO' poderão gozar dos devidos
.cionário da Diretoria da Justiça e! O nosso colaborar C. P. elldcra- Democrãta 'Ch;be, afim de nela' ',e- ,Pf!JC rv, o tivo da doença não àbatimentos.
sua esposa d, Cora Schmidt; Alzi- çara-a ao sr, d,.r, Nobe,tro B,'achmanll, rem tI'alados' .assuntos relativos ás • a tendtt chamados,. . . . . . . .. , .. , .

I t h 11 d C t E t 'd l' Je IMPERIAL hOJ'e as 2 horas,ra B. Preis, filha do nosso conter- que, com. mm o carlll o, se ',ve) regatas O' ampeona o s a ua (

POLYPHENOL
'

d d t d d t t Matinée ColO'sSO''râneo sr. Paldo Preis, competeqte. dedicando ,ao cstu o, a �pomm�a Vela' de 1947 e emen a os cs a l(-
'

• •
,

'l'uspetor escolar e sua esposa d. Her- 'catarinense, de origem tUpI. tos desta Federação,
I d 1948 O Oesinfetante da,minia B. Preis. Florianópolis, 19 (e março e

Do dr. OSY'al.do Bulcão Viana e
'

. Arno Schmidt, Secretáráio Terror dos' mic�oblos. acha-iH:
D. IVONE d'AQUINO ÁVILA exma, familia recebemos' cartão de à verda nest �

,

praça
A efeméride de hoje, é assiua- agradccim'el�tos peta noticia do in- "I Pedidos a j, MARTINS &

lada pelõ aniversário natalício da' r;usto e prematuro passamento da, Osmar Soares de Oliveira I', 'SILVA. Rua Joâo Pinto. 16
exma. sra, D. Ivone d'Aquino' Ã'v.ila, I

CXll1a, sra. \Vanda Blllcãõ Lopes, •

f
. Caixa Postal n'; 332

digna espôsa do Dr. Newton Ávt1a, ocorl'Ído na Capital da Hcpública.
,

Nils8 Cardoso de Oliveira
D b

. _

�,.abalizado facultativo e figura de; _ �:�,'l,; PQ�ticipClm aoe parent•• e O"UU O de IDveD�oeSeI . "

pena0. amiga. o na.cimento \Iprojeção nos circulO's,médicós e se·
I BODAS DE PRATA

d••UQ filhinho. ' Blloopeste, 20 (U. P.) _ A desco-"ciais de Santa Catarina. I fHANCISCO CARDOSO E ELVIRA 1)el'ta de uma'organização clandes-TANIA REGINA (Technicolor)A distinta nataliciante dama de MARIA CARDOSO , tina encarregada de enviar, para a
COM C M' d M' h I

' I
B 'i ' ' : armen l Iran a _ IC ae:fino trato e acrisoladas VIrtudes, A data de hoJe assinala as Of as MClterrlidQd� de FlorionÓpoU. Amenca documentos secretos e pa-

0'S1 V" EI' P.dotes que lhe grangearam "1ugar de ttc"Prata do casal Francisco Car- '17 ci. abril d. 1948 tentes de invenção de engenheiros lea - l'\l'lan ayne _ erry:
.destaque na soci,edade' fIorianópo- doso, antigo e dedicado funcionári.) Üúngaros, � anunciada hoje por' um I

ComO'
. O E' t M •._.mana, onde conta cóm as melb'(,- I

do Cabo Submarino, nesta cidade e ./ cOllnÍnicado oficial do Ministro do r
No programa.

,

spor e e�n �',res relações de amizade, na data"de rle S"la eXlna. esposa d. Elvira Maria ARNOLDO SUAREZ CUNEO 'E t' r'escentando que várirs cha. 105 - NaCIOnal ImperIal FII-,

Clínica Odontologia,

I'
x erIOr, ac '

'l't' 'roesboje, por certo; mais uma vez terá Cardoso. ,.J

NOTUR�A,' documentos, tanto mI I ares corno l P . C $300
' .,Q grato ensejo de ver evidenciada i São filhos do distinto casal, a' Das 18 às 22 boras, euro hora técnicos, roubados da Hungria, es- reço, r, ' uroco

a consideração que lhe é dispensa-' sra, Maria de Lourdes Cardoso de mareada, a cargo de apalizado p� tão sendo_largamente empregados Censura LIvre.
_

Creanças maiores
da, através as expressivas homena- Aquino, dd, espo'sa do sr, D. F. ,ie riSsi�n:� ,Aroi'preste Paiva 17 'por um Esta'do da�n:.érica Central. de 5 anos podemo entrar.
,gens que lhe serão tributadas, ás I Aquino, tendo desse enlace o ne-

quais incondicional e jubilosamente, tinho Fernando FerliandEts, Srtas.
,..damos a nossa adesão. Maria Conceição Cardoso, Maria

Catarina, Maria do Carmo, Maria
Bernadete e os jovens Carlos Alber
to e .José Carlos,
Ao, distinto casal e seus filhos, aos

n�uitos cnmprimentos, que por certO'

hoje receberão, por tão festiva da

ta, juntamos os nossos.

ROMALINO CAMPOS
Faz anos hoje o estimado jovem

Romalino Ca'mpos, linotipista da
Imprensa Oficial do Estado.
Entre as ..felicitações que recebe

rá, juntamos as nossas, com votos
de' prosperidades.

,SRA. INftS DA NLVEIRA ,NUNES
DefIne na dat� /:le hoje O' aniver

: sário nat,illício d'q ,exma. sra, dona
Inês da Silv.eira ,Nunes, digna es

pôsa .do sr. Domidgos Luiz Nunes.
_. �'i1.iP.!IIU'

ASTROGILDO MACHADO
Pela passagem de seu ani vérsário

natalicio ,ontem, foi, muito cumpri
mentado o sr, Astrogildo Macha'do.
pessoa de relevo nos nossos meios

- -sociais e estimado presidente do
Clube 15 de Outubro.
Aos seus amigos, que se reuniram

á noite, 'em sua confortável residên;
da á Rua Padre Roma, ofereceu o

distinto aniversariante, uma Iau!,u
mesa de Qôces e bebidas, transcor
rendo a festa, em s{la encantador,l
íntimidad�, num ambiente de trans-

; borcJante alegria,. .'

Nessa oportunidade poude o sr.

Astrogildo Machado, vérificar mms

uma vez quando é vasto o circulo de
simp::llias que desfruta em nossa ca ..

pitaI.

CLUB'E is' DE OUTUBRO

Segundo haviamos anunciado, o

Clube 15 de Outubro ofereceu mai�
um esplcndido baile a seus associa
dos na nojte de sábado último.
No mc:\.o das dansas foi pela oro

questra Imperadores 'da Melodia,
prestada uma'homenagem ao sr. Aey
Cabral Teive{ diretor de publicida·
de da mesma, e que constou de um

bem organizado "s110w", Tomaram
parte, a Srta Terezinha Coelho, que
com sua ,belissima vóz, arrancou

prolongados aplausos� a srta, Lygig,l
Santos, o Conjunto "Os Garotos da'

Ilha", solo de violão'pelo sr. EucH-,
des Souza, ,com musica de sua au

toria, e por fim, o afinadO' Conjunto
Regional' da 'Orquestra. Todos os

numeros for'am" muito apreciados,
sendo dignos ,de elogios os esforços
do sr, Artur Pires, no sentido d�
oferecer aos associados do .clube
15, elegantes horas de arte.
Ofrccendo a homenagem falou o

A3s0ciando-nos ás homenagens sr, João Frainer, em nome da 0,-
,que Ipe foram prestada,s, renova- lluestra Tmpe)'adores da Melodia,
mos n ;sos ,VotQs de per\,nes fcHei- tendo o sr, Teive respondido no fi-
dades. I)al do "show".

•

Simultaneamente

1° O maior romance musical de

atucllídade todos os tempos
A EPOP''ÉIA DO JAZZ

(Alexandre Ragtime Band)
COM: Tyrone Power

•

Faye - Don Ameche
Musica M;u'avilhosa Homance

Inesquecivel
2° Um "feérico" musical repleto

de canções dolentes
ELEGRIA RAPAZES

Alice

VIHTUDE SELVAGEM
Um filme que desafia a indife

rença mesmo do mais displicientc.
Um filme feitO' para conquistar to
dos os corações. Poucas vezes em

anos, aparece um filme tão belo c

para todos, como este ...

No programa: Documentáário n.

20 - Nacional
Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura livre,

GUj,a "do,
Publica rélaçã:o dos comerciantes e �ndustriais c�ni seus, encle-

reços. .',
'"

,Cada guia é vendi,do aco{llpanbado de um mapa l'odovtano
Paraná' e Santa ,Ca,tarina. • ,

ne'daQão: -Rua Pntdenle ele Moraes, n, 626. - Curitiba,
'

IUTZ hoje ás 2, 5 e 7,30 horas

Sessões Chics
Gary Cooper - Lilli Palmer a

nova descoberta da Warner Bros
- Hobert Alda - Wladimir Soko
.luff

Sorteio em' comemoração ao' quinto
aniversáriu, do Cine ,Rilz

Réal1zou-se a 19 do 'Corrente, no Ci'n,e-"RrrZ", sob o '!patrocínio do'

"\Cl'édit� J.\IMno Predial", um sorteio de prêmios', em comemoração, à
p<.lssag'�m do. 50 ani.versário daquêle ci�ema! cujç_ l'csulla,do -é ó'\,; �e-

guinte:
'

\

1° ÍpI'êmio - 1880 - Uma, cadernela da Crédi,to c/12 isenções,
20 Iprêmio - 3245 _ Um córLe de seda (Casa Os�a� Lima),
3° prêmio - 8931 - Uma caderneta da Cr"édit.o c/9 isenções,
4.0 Iprêmío - 184.7 - Um Ólculos (!Relojoaria üiamantê Azul),
50 prêmio _ 3365 - Uma caderneta da ,Crédit.o c/6 isenções.
60 prêmio - 33,69 - Uma garrafa ,Li-côr de Omo (Emp, Rosa).
7° ,prêmio _ 1884. -- Uma .caderneta da Crédito e/3 isenções.
8° prêmio _ 4860 - Um vidro perfume Casa Alexandl'e Salum,
9° vt:êmio _ 1876 - U:ma caderneta da Cr,edHo' 'c/3 isenções.

10'0 prêmio - 2905 - tUm vidro de perfume (F-armácia da Fé).
'uo prêmio _ 9116 - Uma caderneta da, ICrédito eH isenção,
112° Ipremio - 1871 - Um livr.o (BI'inde da Livraria Atlas).
13° prêmio - 2162 _ tTma cadprnei.a da Crédito c/i isenção.
llfO -prêmio _ 4759 � Un'l. -livro (Brinde da, Livraria Atlas}:
15° prêmIO - 4757 _' Uma caderneLa da Crédito c/1 isenção,
116° 'prêmio - 3370 -- Um li\To, (Brinde da Livraria AtlaS),
17° 'prêmioü - 3377 - Uma Icaderne,la da,' Crédito c/1 isenção,
18° p-rêmio -- 1635 - Uma caixa de biscoit.os (J, Moritz 81A,).
19° 'prêmio � 9H5 - Uma eallerneta da Cré(\iLo c/1 isenção.
20° prêmio '_ 1813 _ Uma permanente valida por 30 dias Ritz,
Prêmio ex:l1'atJl'diná1'io _ 84/12 - Dois }al1{�hes rio I' Ponlo Chie".

O GRANDE SEGREDO
Uma aventura tendo o mundo como

cenário. ,. Um perigo a cada pas
so .•.. a morte a cada momento ...
Uma forte produção dirigida por'

Fritz Lallg
Cinela'ndia Jornal - Nacional,

Autalidades Warner Pathé - Jornal
Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura até 10 anos.

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

ROXY hoje ás 2 e 7,30 horas
Ultimas Exibições

GregO'ry Peck _ Jane Wymann
_ Claude Jarman .Ir,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�(adasjro Social do' «,O Estado).' Irmandade
'Passos p�

i"�(HI aO. &OiIlaOI cüatiatoa let.tor.a.'.� ............., "

� '8iba!1o aoua �1;) -. tI1R !M�
�Wí&). mtu, O aclUO CHuIn ...

.

/

'do 'Senhor Jesús
-

:dos.

Hospital. de '�arídad�,;
De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos;e Irmãs em atra-

. so no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, para os de

vidos fins; o Irmão Tesoureiro aflim de não perderem as vantagens a

que têm direito quando. em dia com c.seus compromissos para com a

Irmam.dade eHospital.' " .. ,;. - .

I :·..Florianqpolis, 13. de abr-il d�.194.8.. .

.

Luiz S. B. da 'I'r indade ...,- .Secretàrto.
"

.

- '.

� ••••••• (' •••• IJ a" •••••• � · .. ·· �; "' .
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TINTURARiA CRUZEIRO
TiradentE1S 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo8.

Profissional competente -;.. Servi�cf rapido e gárantldo. \

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

atrage
J li execu ta serviço de

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

Florianópolis
.

... ASsistente da Maternidade
CLINICA M�rn:CA - DISTUR·
BIOS DA GeSTAçÃO 1'; 00'

PARTO
Doenças dos orgãos internos, .espe-

cialmente do coração ,

D<lenças da tiroide e demais gJãndulas
internas ,I

NF;UROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 áa

18 heras
atende chamados a qualquer hOú,

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

Fone, 702 '

liteilidência: Avenida Trompowski, ,62.
Fone 760

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

Dr. Saval Lacerda
.

Médico·cirúrgica de
.

Olhos -

Ouvidos - Nariz � Garganta
Prescriçâo de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica ' ..

Consultório: Felipe Schmidt. 8
Daa 10 ás 12 horas. e das 14 á. 18

horas - Telef. 1418'

.., Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador •

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consl!ltas das 10 ás 12 e das 14 áa
ilS hrs, Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620'

Dr. Mário Wendhausea'
CUnica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

.

Telef. 812

Dr. Lins Nevei
Moléstias de senhora

Consultório - Rua Joãe> Pinto Do 7
- Sobrad. - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Ediiiicio 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Agencia Geral pa,ra 8ta' CatariQa. '

� .

.
Rua Felipe Schmidt. 22 'Sob. .cCos.ureira

Caixa Post:ll.. 69 Tel. NP.rotectora" FLORIANOPOLIS Moç·a. sabendo cortar ofere-
ce seus serv lços para costu

ra; nas reeiâenciae,
Cartas pa.tá Irene Maria

Fereira aos cuidedos de Os
mar Meira, Rua Laiee

Dela·mb'ert·
LAVAÇÃO e. Polime nto

/

,f,
'

Dr: Roldão COnSôDi
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSrIAS DE S&

NHORAS .- PARTOS
Formado . pela Faculdade'. de .Medi

cina da Universidade 'de São Paulo,
onde éoi assistente por vários anos -do

Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio
Cor"êia Neto .

•

Cirurgia .
do. estômago e -vias circ.ul�·

res, intestinos delgado .e grosso, ttrot

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varícocele, nidro

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

Felipe Schmidt, 21 (altos da
.

Casa
;'i, Paraíso). T.elef. 1.598·

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 164

----- -----

DR. A, SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina dá Universidade

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

Federal
Ex·interno dr Hospital Psiquiá
trico e Mallicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa dé M:j:.
sertcõrdta do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!,'RVOS.t\S' .

Oonsul.tõrto : Edifídip Amélia
Neto - Sala 3.

.

Residência: Rua Alvaro de�'Car.
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

,Consultório - 1.208.
Resídêncía - 1.305.�

__;;--�

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de-crianças

Rua Saldanba Marinho, 10
Telefone M. 732

------------�-----�

Dr. �ewton D'Avila
Operações - Vias Urinárias.

Doenças dos intestinos. réto, anus �
Hemorroidas. Tratamento d.. colite

amebiana.
.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vito" Meireles 23. Atende
diàriatnente às 11,30 hr;. -e á tarde':'
das 16 hrs. em diante Residência·'
V;dal Ramos, n. 66 - Ftlne 1.667I '\

•

para quem possue de Cr$ .10.000,00 a(é Cr$ 100.000,00 renda
�rta de 10'/. eo ano com recabimen·to de ;r,.zros mensais.

Informações nesta redação.

,"�,:;
F"ARMACIA ESPE'RANÇA

•0 I'armaee.tfeo lOLO LAUS
Hoje e hl..n. na .rel.rW.

bll'..... aad.ilaU • _r lru - Bo.ae.ltw.. - p.ma� ., LEIAM A PtEV1STA

'I -.::======-__
..

-:-ri-
..

---�.h1fE-._..:.__.-._-.-.-'�.-n-�-ra..:..-.---.--- _
_

c.r....... u... ncorTbda .. r.-t.tn.t _Ui_ Rue Felippe Schmidt �8 \. :0 VALE DO ITAJAJ
�--------_\----.�����=====--��--�-�--�����--------�

fabl'!ccun:1it e distribuidores da. afamadalt con· If.cçôeo "'DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.

Ide aortim.nto d. casemiral., rl.cados. briDa
bon. e bal'QtOlll, algodõ••,'morin•• Q"igmonto.
para alfaiat•• , que recebo dirotamenh da.

'ISnrlfA� C;')m".I'ollftat .. (lo \ntil!'toZ' no Ii.ntido d. lli ... fl].:& ... .arn 'Im6

.FlorionupoUs. .....; FILVUS em atum.nau • LajeM.
·� �..�D i�-4A4�DWFe�••aa·al ��__ q. ma .a BM ma Km..ansmas..aem4L&J ii '±&&Ri±*· eee .... lilIIiIllIIIlIIIIIII.II!IStY:ilC__IIIIU=.III:I.l!IlOVIlIi'III*lIiIlfiNIl!Ili\l!__1IRíl!6i1i1M!IIIIilI_IIITm

Ouçam, diàriamente, das 10 à�. tI! horas, �s eudiçõee da

ZYH .. 6 R2dlo Difusora de Laguna,
/

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Ca terinn - Brasil

D, FIA
(orrespondencl�
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DI�:E:çAo:
Amélia 14 -f'lgozZi· ..

'l

AUA� ALVARO DE CARVALHO. 65

I

,
.

,

5 fi o e Soe tA L!

;;.:��;(�� - POl!tlO ALEGRE "��{
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 - 1." ANDAR

éA.ixA POSTAL, 611S - Tal!FONE 68-4(1· TELEGRAMAS: oHOTECTORA·

Progresso
, .�Jt

'aelojpar�a .

de JUGEND & FILHO

" , COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
,

REEMBOLSO POSTAL

Faça. seu pedido pôr carta ou telegrama e r-q\lue

,6m�nte quando receber.

"

N. 2. C�$ aoo.oo

IQualidad. d. pr·meil'lI.
Fabricoglio Italiana.

Coree díveua.e .
, .

Altul'Q 13 cmt .

N, ll� Cr$ 260100
Marca SOLAGO 8 rubi•.

Matadal d. 1."

'Caixa ci. níquel·cromo:

NOtltto. relógio••ão acompanhadoe do. respectivo. certificado.
.

d. garantia.
PEÇAM·,NOS-OATI\LOGOS - ENVI!\MOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba •• Praça Tiradent.. ; 26C.· P.a,ancf

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ÉLEGANClA"
PROCURE

Dlfaiataria
A

Mello

ll'r...lho2'''. fdhl'icc.. A CtlllC 0" CAPITAL- CI!\CtnO Q atoSfttil40 doa
vbdta l:lIde. d. efetucnem' «11.30.. aCn\pl'>1l1. MATRIZ. IiU.-n

i

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-PolDt

Atende a Domicilio

Completa aparelhagem.
TécDlCOS 'Competentes

RUA TIRAr: ENT'. 22-AE�
Fone 1382

Vende-se
Um barco. Ver e tn tar na

firma Reinisch SIA
Rua Joâo Pinte, 44

...............
'-

"." .

VENDE-SE
Uma otima propriedade

contendo 2 casas, garage, po-
mar e 'pasto. ,

Tratar em Rancho Queima:..
do na Fermecie Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell.

I LENHA I
t'

Peça pelo telefone 719

Pronta entre ga

Qualidade superior

SERR'J4RiA UNIÃO

Movida
.

a eletricidade

CA,:-.;A MISCELANEA diltri
buidora dOI .Rádiol· R. C. A

Victor. Válvulas e Diaco••
Rua Conlelbeiro Mafra

. . . . .. .

o Crédito Mutuo Predial, oferece
aos. seus associados

-

o melhor pI....
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oe
mensais. '

• lO
.

o V'A.LE ))0 l'IAJAJ
Procurem na Agênda

Progresso,
LIVRARIA 43, LIV:l'URIA

.�. !l-9�_....-- '.,�-.�--
."','.-;-'. -.��; .

-

'-,.-•.� 1) 'tESOURO
Da .i.fl.!in!uQ�õ está 'ao aleada

de todos. Dá l1eee tesouro ao' teU
a.migo analfabeto, levando-o a um
::urso de alfabetizacâo no

. Grupo
Escolar São José, na. Escola Indus
trial de' Florianópolis ou !!la cate-
,irai Metr(}Politana. -...-,.
..... • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. -. .. ........ �2�

. Telefone a esse número' e a bi
cicleta da Tinturariá Cruzeiro ràoi
damente irá buscar seu terno •

R. Tiradentes, 4!t. /

A Tinturaria Cruzeiro· é a que
melhor me serve - Tiradentes,
.........._'.........4

.

. ....

·!PASTÂ· ·nÉN'Í'AL·······
RO�INSON , \.

I, .

Para, os pessoas de fino
,

pala�ar Café Otto é
'1

.em par.
. -�.� � � .

1 022
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CLUBE DO,ZE' DE 'AGOSTO
PROGRAMA ,PAR'A O MÉS D-E MAIO ,

I

'DIAS 1 E 2, CEDIDOS À ASSOCIAÇÃO, DAS DAMAS 'ROTÁRIANAS. DIA 9, DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. 'DIA 23"
DOMINGUEIRA. DIA 29, SÁBADO, som ÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TE RÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.
.' > � " '"

---i-,--------.--�--------------------------------------�------�----------------,--..--------------------------------�----

I

.•.��...............••.....�......•.• '

:. -

•
,

,

";'�
'.

•

'

. :.1
i ,Vre Ito Mutuo Pr8dlal:
•
',.
'.
'.
,·0

ii
ff

II
e
o

•
• •

650,00; e ':
•
•

,: .
.. o valor dos pr ermo s aumenta de acordo com •
". o crescimento

. da arrecadação fi
. ,,' �.'.
••••••••••••••••••e•••••••••�••••••••

A troó�çao de seriedade ern Clube de
novos. planos adaptados

Dis'fribue em premíos I·. "

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

A

VOCE
tambem u5ará

KOLYM05
diz

B9rbar�
�

...

Sorhios, de mercaclorias agora com
ri legislação em, >vigor

•

4 tualm�nte I de Cr$' 5.000,00.' 5 de Cr$
5 de Cr$ 250.00

famosa ... trela da RKO
Radio Pictures, que apa
rece em ':A Likely Sfory"

MeC

��: COMPRA li.
,i: Vi:: N DA DE.

r; CASAS E .Tfl19fIt05
:; fllPOTÉCAS

,

.

", AVALlACÕES
i:'! LE6AlISACOES
; ADHII'USTI!AÇÃo

F====�===���;;;�;;;;'

:' DE IMÓVEIS TE��'r:r <lU;< DCODODO -.IS ,

[TC, F".tOl1/AI'/OPOJ./,s --SAnTA CATAR/NA

..

,

'AVEiNLIDA l\lAURO RAMOS, Iinha circular, bangalô construido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações.squasí ioda mu
.dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.

RT)A CôNSELHE:IlW MAFRA, casa grande COm 6 quartos, sata, na
.mheirn etc. Serve também para c.o'�lerció. Preço Cr$ 220.000,00.

-0-
, nUA CONSELHEIRO, MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
(; m�ntÜ's, sendo o 'terreo para ,com,�l;cj.Ó e ° superior para residência,
"ótimo ponto, Preço Cr$ 350.000,00.

'

,. to '*

, RTLA CO.NSELHEIR:O MAI<�RA, casa nova já no alinhamento, 3 quar-
I tos, sala de jantar, sala de VIS! La, varanda etc., desocupa imediatamente.
!Preço Cr$ 100.000,00,
;

-<l':_
ILDA JOSÉ MlENDES, casa própria, em estado de novo construída l

vem terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala varanda
-etc. 'Preço Cr$ ,50.000,00.

'

-0-

HUA SÃO VJ.CENTE DE PAULO, casa nova de madeira construída
"em: terreno de 9,4xi5Ú, com 3 quartos, casinha etc. ainda não' foi habiía-
lida. Preço Cr$ 25.000,00., " I

1 --()_ '"

RUA'LAURA CAMINHA' MEIRA, casa de madeira, construida em
r terr:eno. com :15x26. com r3 quartos, sala de jantar, ,casinha, instalação
'\;sanItána etc.. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000;00.

�O-

RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SLLVA (EstreiLo), bangalô construido em
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc..Preço Cr$ 25.9'00,00.

-0-
'

CAPOEllJRAS, casa construida em terreno com a área de 86.000m2
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ... :
,.,Cr$ 50.000100.

'

-0-

RANOHO QUEIMADO, ótimoprédío todo revestido de cimento, cora
ti,odo: o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e fria, um mo

tor Delco, 2 dínagros com 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-
.dusíndo etc, Preço Cr$ 60.000,00, ," "

--0-- -

CAPOEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x521.
lPreço Cr$ 20.000,00.

TERRENOS
RUA FELJ1lE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço crs 35.000,00.

, -0-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x�2, rua calçada, linha circular.
!Preço Cr$ 35.000,00.

--0-, ,

RUA SÃO VIGENTE DE PAULO, Lendo '12x30, já pronto para cons

ct.rução. Preço 'Cr$ 6;000,00.
-0-

nUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos 'lõtes a parLir de Cr$ 3.000,00.
-0-

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con.

Sl.ilte�me sem compromisso. Sigilio absoluto.

F A ZEN D A

IS)\.o JOAQUIM, grande gleba de teI;ra com cêrca de 5.000 pinheir,Js '

de 40 eentimeLros de diamentro e muitas· outras bemfeitorias, corno

seja sQrraria elc, Dou informações detalhadas aos interessados. p:reço
(;1'$ 500.000,00.

•

,tU Jl.l'II \)AI5 �',lI!iR V .,,",\A,b\
,'",8. H ,rolT_. .. ......
.eje, .. .oenç.. ��"�. CU1I4.
'-.�.w .. tempo, Ão .&1_ Àt.u
;1....Jült:it4. 'c,�)lt.,âi.à'lIl1a. O earü_••
i�>!>, tT-gto da .lporáJlda, IN ,...
t ..;aó(lear G8 buUri4... afeW.. · ..

<

;:...0 e"'eruú4.it... O S.uite R.
.,,.... 4. 1)O,",.IIç.aw _�or.hWl .u.�..
'" •• À.I!ID.la�..rIO. I(a. a&eaíl.. alta.
U1ameBte •• ciO�j/i&C!iIi 'A.".� u.

din._ lU' alia »........ II. IÍU

, ,

.. " " "."" " .

Homens ReJ�venes(ldos
porTratamentoGlandufa�
F'reqüentea Ieveutad.... ou micções no

turnas, ardência. restduos eabranquiçados
-

na urina, dôr 1\1.\ base do. espinha dorsal. .

na ingua, nas peruas, nervceiemo, 'debi
lidade, perda de vigor, POdCIll ser cau

....do. por uma enfermidade na pr68tat ... "

Esta gllndula é um do. mais importantes
órgfioo maaeullnos. Para controlar êstee

. tmnstôrnos e .r�taurar rapidamente a

saúde e o vigor. sig� Q novo tratamento
cientffiec chamado Rogcona, Mesn;to Que'
leu sofrimento eeja. antigo. garantimo.
Que Rogana o aliviará. revigorizando éua
glândula prOlltátic" c' fusendo com Que
V. se sint& muitos anos nW8 jovem. Peça
Rogena em qualquer farmâcia. Nau.. jl;R
rantia ê a BUa. melhor proteção,

R
- indicado no tra

ogena tamento de.Dr.,.!...•
titeo. uretrite. e çistitea, I Es tc cõ es de

I
Radio

. � . . .. .. .

Transmissores 'para Estações de Radio-difusão
100 -- 250 e 1.000 Watts - para pronta entrega

Equipamentos de Estudio e. Aoc.soriosMuitas felicidades pelo na�cimeD
to de seu filhinho!

.

Mas, não esqueça, que o -melhes

presente "para o seu "PIMPO(.HO"
é uma caderneta do CRtDITO'
MUTUOPREDIAL

-------T-IN--T-U-R-A--R-I-A-,-------I-c-8-m-i-.-
••-.-.--G�r-.-v-a-t.-'-i�Pi=·7ta-m-e--l.

• ._"...... . . . .. . ..

Só. a "CRUZEIRO" Tlra- ,Meia. da. lQelb�rea. pelo.
t
.IDe-

FRAQUEZItS EM, GERAL
dentes, H Dores preçel IÓ D�ASA MIS

V I N H O' C R E O S O T A D O
Profissional Competente CELANEA _ RuaO. Mafra.

«SILVEIRA«

Orçamentos sem compromisso
SOCIEDADE TECNICA PAULISTA, 'LIMITADA
Rua ,Me••tro Oardim, 1.109 r: Os. PCltál. a.511 -- S. PAULO

. Casas ·Pré-Fabricadas
.

'

500,00· Desde CR$ ·300,00 a CR$
,

�� metro quadrado,
o

Consulteo.10S ,sem compromisso

Reinisch S/A· - Rua Jllão Pinto, 44
Ftorianõpolws

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

A ASSOCIAÇÃO ATL:f:TICA BARRI

CJA "ERDE E SUAS ATIVIDADES
EM PROL DO ESPORTE

Ao que S(� sabe.. a Associação
Atlél ica Barriga Verde reabrirú, a
sua "escola ue esgri:ma", a qual rle
verá funcionar na séde ela Insbeto
t-ia dr Educação Física, ·õn·r1e esíá

provísortamenf.e instalada a séde

I social dessa entidade.
? Serão instrutores DR Escola de

Esgrfma os tenentes Gilberto Sil-

,----------------------------------------------------------------------------------------�:_--------------� .,

,..

,

·0 BSTADO-Querta.felra 21 de Ab,,1 Ifll'fi!i ��&$8

10 E 2 DE MAIO DE I 1948 - GRANDE FESTIVÀL PRó BOLSA DE ESTUDO PROMOVIDO PELA ASSOCIASSÃO DAS DAMAS ROTARIANAS
DE FLORIANÓPOLIS, NOS SALõES no. CLUBE 12 DE AGÔSTO. PARTICIPARÃO POR ESPECIAL DEFERÊNCIA.; DA "ORQUESTRA SINFôNICA DE

FLORIJ\NóPOqS" .

E DE CONSAGRft.J)ns ARTISTAS, UCRANIANOS SOPRANO E TENôR. DANÇAS AO COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE 12
DE AGoSTO. PRENDAS - PRÊM J _\ SURPRESAS - TôMBOLAS. SORTIDíSSIMO '�BUFFET" COM SERVIÇO A CARGO DE GENlíS Sf.:mORITAS

.,DO NOSSO "GRAND MONDE". MESAS A RESERVAR NA SECRETARIA ,DO CLUBE ,12 DE AGôSTO A PARTIR DE 26 DO COkP, ...NTE.

vaí {,f'Figueirense
Está marcado para o -próxírno junto para a lemporada de f18) o

domingo, no Campo da F. C. D., o qual está cnnsí ituido por bOM va'
pr-imeiro préli o da séde' de' . tiés leres, O Piguoirense a!)l'�enlar:í
entre OS velhos rivais elo "soccer" uma grande novidade: Gastão, o

Na cidade de Blumenau, realí- 'com o seu poderoso antagonista, citadino: Avaí e Rigucirense. .
ótimo médio guucho, cuja estréia desporfistas de ambos- os sexos e

zar-se à, hoje, sensacional encontro nesta Capital. '. Nessa gr�Jldi�sa e esperada ne no'" esquadrão de aço" está senrt� :JS aulas. í'uncionr rf l) á noite.
intermunicipal entre o Paula Ra- Agora é a vez do Paula, Ramos leja, o Ayaí apr-ésentará o seu con-] ansiosamente aguardada. .

mos, desta Capital B
�
o Palmeiras énfrenlar o adversár-io em seus CAMPEONATOS BRAS fLEntO UE

daquela comuna. pró ,'os domínios, o que constttue U te'
e,

•

ATLEirrSMO E CTCLISMO

Gomo é sabido, o ;Palmeira.; uma tarefa bem dificil conquistar 'm" cnmc'o· pa'ra O remo Rio,20 (A. N.) - A d ireçãp da

logrou empatar domingo último os louros da vitór'ia, I C. B. D., atendendo a proposta dos

..__ .__ .. " _ _.__._ __ .__ .. _ . _ _ _._ .. __._.__ _._.____ respectivos Conselhos técnicos, i

De roquete punho
A auspiciosa notícia veiculada servàram (}.S numerosos defeitos marcou o campeonato l:)\rasil'{�iro

� I- eIn por êste jornal de que o Govêrno I nos movimentos das rema-das? Po- de ciclismo para os dias 29 e 30 de .

É justo se salientar que a nossa Plinio Hahn ,17 x Alapio Olivei- do Estado contratará úm técnico, derão eles completar o percurso de maio em Curitiba e o de atlrtismo

mocidade no afã de procurar -di- ra _ 30. de remo para satisfázer as exigen- dos mí lmetros sempr-e no mesmo para os dias 6 e 7 de.novembt-o na.

verür-se, está agrupando-se com Zcnon Garcia 30 x João Ribf'ir'l cias dos nOSEQS clubes náuticos. não ritmo e velocidade? Está claro que cidade de São Sebastião do Rio de

grande ânsia em torno de sadios _ 19. houve um único remador. que não não! Janeiro.

divertimentos. Ainda sábado últ i- Carlos Pizani W x -Amadeu Lei- batesse palmas. Daí a necessidade de um técnico!
.

• 1:' d CI' 'b" tono (
-

' Nós tambérn- recebemo's a boa NJ' futebol local da'-se o mesmo.
NOVO Rfi�COH.DE MUNDIAL DE

mo VImos, nos sa oes o ex� u 'e 01' eno'- nao con
.. aparéceu), - '" '" u � •

I LANÇAMENTO DE PESO
Germania, grande' número

.

de. afi- Ne�lon Prado \V x Mario Leite nova com a amaior satisfação. Maio Temos jogadores ás centenas, mas

cionados do PIN-PONG, ali Lerern _. (não compareceu)'. um grande benefício trará -para o nãé temos bom futebol. A causa Lawrence, Kansas, (U. P.)

afluidd, com o fim de disputar em 2a rodada. nosso esporte o ilustro gnvernador disso reside na falta de .técniC(lS Charles Fonville, da Universidade-

d
',' Ad h I R 'S'l' ..

.

t' Se f de Michigan, estabeleceu novo re-
torneio in ividuaI, .uma competl- Luiz NuneS'- 30 x Newton Pra erna amos da 1 'ia, rígura compe entes, � m um

. utebol YÍs-

ção daquele eMegal1te esporte de do _ 10. sempre querida entre os desport.is- I,GSO, empolgante e técníoo não corde mundial de lançamento de pe-

t t I· t' sos, atingido a distancla de dezesete
salão. PrOC01)io Ouriques _ 30 x Car- as. cremos grane es aSSIS ências. Ao

O 'I'"
,

I �r' II'
.

é 1 I' metros e 685 milímetr-os .

Foi a primeira vez que. Floria- los Pizarri _ 12. ape o no nosso co ega n' a (Ir mv s c e evo UH' como acontece em

G· d·
-

f'
-

S ,..... 'E l d
.

l' O recorde precendfmte datava de
l1úpolis assistiu lal modelidade es- Zenon Garcia _ 30 x Roberlo rlsar nao Ol em vao. Olu,e. o Olhros 'LS a: os, e-on lnuarri.03 na'

por1iva;. tendo empregaélo-se á fun- Schmidt _ '12. ilustre jornalista expôI' .a Slla iMia mesma, sempre c·om o mesmo jogo
1934 e pertencia a John TOI'l'ranee.

do os seus contendores, inda mais 3a rodac1a (a realizar-se 4a. feira alt'avés as colunas elês(.e jornal, vf\.- mediocrb e insuporLa\'el. Afinal I)

que ,estava em jogo a disputa de dia 24). lendo-se dos seus grandes conhe- nos.so futebol não t.em graça !llg'u
treis ricas medalhas ofertados pc· Agenor Povoas x Aloysis Olivei- üimenio Isôbre o isa]nLm' eSpol'te ma. Vejam só corno erram os flire

lo sr. Lino Melo, aos trois me)ho- ra. náutico. Foi teslemunha oculal' dI) tores elos nossos clube::, dispenden
res colocados. Com 16 concurren- Zcnon. G:'-l'cia x Próc,opio OUl"i. suce�so de muitos certames de cio enormes quantias com o,s joga
tes inscritos, houv.e sómenLe trei5 ques. gl'alldes propoI'çõPS, como a ltlonu- dores no. regime- profissional ado- Ilmo. Sr. Redator Esportivo ,ie

faltas, que devemos observar, pOl' Vencedor 10 jogo x Luiz �unes. mental regala inlcrnacional de tado eslc ano, quando es�e precioso "O Estado". - ·Respeitosas SalldlJ.-

motivos impeliosos; dando-nos. a Derrotado 20 jogo x. Denotalio Porlo AlegTP. Viu de verto todo" melai bem podia sel' empt'egado na

notar o alto inLerêsse desperlado. 30 jog'o (Dis.putanào 30 lugar). os mo\'imentos dos grandes "ases" aquisição de um técnico de com

Aos dirigentes do "Gr-emio Espor- Vencedor 20 jogo x Vencedor 30 do reITio sLlJ-amcl'icano, de.;::tacall-I provada capacidade para arcar com

tivo Americano" aqui ficam, pois, jogo (Disputam 10 e 20 lugar). elo' a famosa eJupla gaucha Percio a responsabliidade de orientar 'um

as nossas congrat.ulações, p�lo bri- III. S. Zancani-Paulo Diebol,J, que glo['ia e�quadrão, pre[.iaralldo-o· conveni-
haut.e' êxito conqui�l.êtdo, na P.l'omo- �._..... seja dada, hont'aQ m r dignifica- entemcnte para as granct-es lutas

ção e realização do torneio em PIEDADE. COU'rrNHO BSTABELE- ram o l'émo' nacional,. vencendo o� peboIística.s.
'

aprêço. Das duas rod.adas disputa- CEU NOVO í'meORDE SUL AI\{I�RI- páreos de dois com e sem patrão O técnico que o govel'Í1o cônteata-

das, foi o s-eguinie o r.esultadv CANO. no campeonato sul-americano 1'·ea- rá e que deverá chegar brevemenle

apresentado: Rio 20 (V. A.) Na piscina do lizado recentemente em l\fonLevi.- vai pr·ecÍi,ar de muitos alunos .

.ia rodada Fluminense, leve lugar na lal'ae rie' :çiéu. VBtn aí a esperança maior dos afi- Presidente de Honra - Dr. Joãn

Luiz Nunes 30 x Newton sabado mais uma te-nl.ativa de l'e. O renío ca(arineu$e �sLeve au- cionados do esporte náutico. En- Batista Bonassis;

Prado _ 12 c01',d, realizada pelós nadadores s:enle do último eertame nacional, quant.o isso levem os responsáveis Presidente em Exercicio - Sr.

Procopio Ouriques - 30 x José Aram Bogocian, do Tijuca, TalHa aliús 'pela pl'imeil'a VE'Z, ,infeliz- pelos grêmios de remo selecionar Aldo Noronha;
't

-

1
.

II '1'1
. Secretário ..;_ Sr. Hoyêdo Lins;

Machado _ 12 Hodrigues e Piedade' Coulipho do men e, porque nao lana uma gual'- os me ?Ol'eS ae e ,as da capital; os
. _ Tesoureiro - Sr. Antônio Bole-

Oscar Pereira H' x Rpberto Sch- Fluminense. Os conhecidos atlelas lllçao que percorresse dois mil que ,estiv(,I'em ·em condições fíEi-
"

d t d
. . lho de Abreu Irmão;

midt _ 30 conseg·ui.ram êxito; superando SUa�
meLros en 1;0 o lempo estipulado cas'\para .wpal'tar op rigorosos I.rei-

Conselho Técnico - Srs. Jocelv
Ag-enor Povoas W· x: l_I.elio Salles marcas antieriores. Piedade Couti- p,elo Conselho Técnico de Remo da nos num espaço de tempo.bem lon-

.
• • 'Silveira, Antônio Botelho 'de AbrclJ.

(não compareceu) nho, nos 200 metros, nado livre, C. B. D. O motivo ela nossa abslcn-' g'o, até o apronto final qU'e os co-
.

. , Irmijo e I!iálio Schmidt.
su!)erou o record sul-americano,. Cão ao certamf' étá aí. Sem um locà:l'á em condições de fazer fren-

-' Técnico: Toinho•.
tnarcando ontem, 2 minllto.s, 32 sc- preparador especializado n·nuca iJ'e- te ás guarnit;ões mais bem D,l'epa-

. Diretor de Publicidade - Sr. l\fá·
gundos e 9 décirilOS. Aram Hogo- mos para à frente. Contil1ual'eino� radas do país. Aí então poderemol:'
ciam marcou novo rccord brasilei- fazendo da iole um meio de divel'- avaliar os benefícios de 'um pre

'1'0, conquistand.o o t�mpo de 2 mi- são sem grande" atrativo:?, enC[u.'lll- p'aro técnico bem esmera.do, tão

nutos ,e 13 segundos, nos 200 me-
to os remadores de ,0utr"Os Estados util e necessário á formação .

de

,tros, homens nado livl'é. Por Tali- [aze.m jÚil a riquíssimos premJOs uma juventude forte e decidida a

ta Rodt'Ígues nos 100 metros nado c se transformam em ídolo.s das elevar bem alto o nome do remo

'livre, para mocas� estab�]eceu,multidõ·es. nacional.

melhor tempo de· sua clas&e, regis- Não necessitamos de bom,: l'ema-

tando 1 minuto e .16 segundos. dore e si� de um lécnico .especiali- LI-.Vro ·I·ote·.rca'" }nbl·.O da, l"nfoJJm!l�o"es
.

.

zado que os endine todos os segre- \}. W {j I. II U \f
TNDEPENpENTE 3 X LIRA 1 dos que o remo encerra. I, GENEBRA, 20 (D. P.) - A conferência sôbre a liberdade de infor-
No campo do Independenle, da .Com um preparador Bspecializaclo mações, aqui reunida sob os auspICIaS das Nações Unidas, aprovou

Trindade, defrontaram-se domÍJ1- entre .nós, "indo dos .grandes cen- um projeto de resolução apresentado pelos Estados Unidos, no' qual
go último os quadros princi'pais e h'os remisticos do país, � natlll':Ü se lançam as linhas gerais do.s principios que definem o "liv,re inte1"'

sccnndários elo Lira .e daquele c!u- fiue progrediremos sobremaneira' câmbio de informações". Foram rejeitadas várias emendas apresen..-
be. No jogo entre os esquadrões ti-' e p'O'd.eremos estar represenlado�. tadas pela legação soviética.

I

tnlal.'es venceu o Independente por nos grandes c,ertames com lima
----------------------------------

3 x 1, jogando assim constituído: equipe robusta c técnicamente pre
Leio" .Mazo e' Abelardo; Hugo, Na- parada, capaz de assuslar muH::t
l.alino e Nemezio; Venancílio, gente.
João, .oscar; Lessa e Domingos. O" Se ollJ:lrmos para as'no�sas duas
tentos foram feitos por VenancÍ- baías, de quando -em 'vez veremos
li o, João, Nemezio e Meireles, sen

do êsle último para o quadro ven

cido. O j09"0 entre· 9S quadros se

cuncl:írios terminou favol'ável ao

Lira, P01' 5 x' 2.

Paula Ramos. x Palmeiras"
hoie em Blumenau

va, Euclides Simões e Walmor Bol'

ges e os civis Leonel Pereira, Qar
los Hugo e Fernando Murilo, que

h-abàlharão sob a orientação do ca

pitão Rl;li Stockler de SOU:r.:1.
A mal.r íeula será Iacnltuda aos

AMÉRICAF�é-.
-_

Recebemos 'a seguinte cOlTIuuiea·
ção:
"Florianópolis, 14 de Abril ue

1948.

ções.
Tenho a grata satisfação de levar

ao vosso conhecimcnto; que, em

sessão realisada no dia 2 do corren-

e; na séde social do Clube em epi
grafe, foi eleita e. empossada a Dí

r�toria que regerá 9s destinos do
éitado clube, durante o ano em

exercicio, a qual ficou assim COl�S

titui4a:

.

O PREPARA-SE O IMPRENSA PA
RA O FESTIVAL DO ESPERANÇA

Como temos divulg'ado ampla
me,nte, será reaJi.zadl), domingo
próximo, o grandioso festival pc
bolístico do Esperança, clube ol'g'a
.nitzado pelos detentos da Peniten
ciária da Pedra (irande.
A peleja mais irnpQrtante é a

'que será disputada entre o Impren
.sa F. C. e ° clube mganizador do
festival. Tal partida t-erá como ho-
menageado o sr. GoVernador Ader
baI Ramos da Silva.

.rio Freyesleben.
Aproveito. o \ ensejo para. expres

sar-vos os meus al!os gestos de es

tima e apreço.
Atenciosamente.
Aldo Noronha, Presidente. Hoyê

do Lins, Secretário.

P'reparando-se para o empol
cg;mte choque, o "team" Ilos jorna
lista.s já realizou três proveitoso,
treinos sob a direcão do técnico
Botelho, Bstando marcado novo en

saio para hoje, á tarde, no campo
da Vila Operária do Saco dos Li-
mões",

O Imprensa Ofiéial espera fazer
fl'lente ao seu po,dcroso antagonis
ta com um ,esquadrão treinadíssi
mo e apto e conquistar os louros
da vitória.

uma ou mais ioles, gnarnecidás
por jo"ens robustos e cheios de vi- São Paulo, 20 (A. N.) - ViajandJ
da. Não há competidores para ele�, em automóvel, chegou aqui, em vl
rl iremos, 'pensando não-. incornr sita oficial, Dom Carlos ChiarIo, :
em l êrro. Mas, enganaI -se. Já ob- j Núncio Apostólico do Bra.s,il. 1

Visita do Núncio Dr.A. Sanfaella
R8:.ASSUMIU A CLÍNICA

Apostólico o Cr:édito Mutuo Predial, ofere
ce 0011 .eu. allllociado!! o m.lhot'
plano, no melhor sorteio. por Cr$
5.00 meneai••

.. .. . . .« ••

RÚBINSON
PASTA DENTAL

•
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I Eoria. Metropolitana

mpregue . em seu capita ,oNaC::::7:::,::TI:
Auferindo os lucros Que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses Comissão Arquidiocesana do 5°

Ad'
.

f'J

d � m T A L. Congresso Eucarístico Nacional a

q t.i 1 r"El açoes a' C(.... i' » .��:_), todos os. fieis e demais interessados

., que o mesmo se realizará de 28 a

Transportes Aéreos S. A· 31 de Outubro do corrente ano, na i
'. cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
,do Sul.

Outrossim, comunico as facilida

des de viagem, entre outras, as for..

necídas pela Empreza Turismo,
Pontual-Macha.do-Bensaude S. A�
'com quatro tipo de perigrinaçâos
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) urna em navio, •

especialmente fretado,
.

e conduzin-

do exclusivamente peregrinos; c))
inna terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oní
bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin..
fi do do Rio de Janeiro, pelo trem

r..
',_� internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
" São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan..

ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidíocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e. demonstração de amor a

Nosso Senhor' Sacramentado.

Fpolis, 1. de Março de 1948

Conego Freder ico Hobold - Presf

d.ente da C. A.
, .

1

1
•

C':lpital CR$ 10.000.000,00, Açõe� de CR$ 1.000,00. ChumPidce: la 40% 2a 40% - ;Js 20%
Procure hoje mesmo o Agente da "CITAL- em sua ctde.de e ele lhs d"TÓ, m$lhore� 19"cl"ll'ecim'llntos.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .., • -1

Ordenado de
CR$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação 'para trabalhar 'nesta CapItal
ou nas seguintes cidades:

Itajaí - Jninvílle - Porto Uniãa
_ Lales -- Laguna e Blumenau.

L -O serviço inclue pequenas viagens
em torno.das cidades citadas.

Cartas do próprio punho, si pus..

rível acompanhando fotografia, para
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.

Registros de Diplomes i I . -

ocosrco
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrrnos
-do Projeto 521.B/47, deverão reuuerer a validação dos seus diplomas
DO prazo de 90 dias.

.

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

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

PROE::ISSIONAIS ESTRANGEIROS,: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas ....
TRATAMOS DE QUALQU�R ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSIT.4.FJO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

1 elev:lclol' WAYNE para autornoveis
2 tc;H'oSl p'ara 3 t9neladQ$.I·

m o qu irro de lavar
Pro tele'iras, i bo leões etc ...

Tt'atar na GARAGE D E L A M B ER T

-----------------------------__��77/�-�-'"""' ..."',"'",,-- PANAIR DO BRASIL S. A-

I Dr> (LiUUiO G. t Novo horário

I Gt.tLLETTI II A PARTIR DE 1/3/948
• 28, FEIRA

i A D V O G ADO. Panair - Norte: 9,40.
f Crime e cível I

Panair - su�, l}�iM
ConlUtuição d� Soof.8dadeg

I
?anair - Norte: 9,40.

NATURALIZAÇÕES
. Panaír - SU��, 1�ikA

Tituloa o.olaq.atórioa Panair - Norte: 6,50,
Panair - Sul: 8,30.

E.orit••• P�Oç!l 15 d. No.,. 2�. ;
68, FEIRA

.

10. andar. , Panair - Norte: 9,40,
.

I
Panair - Sul: 12,47,

R••id. - Rua Tirac!ftntl)lii n.. DOMINGO

FO'NE •• 1468 Panair - Norte: 9,40,
Panair - Sul: 12,47,

ALVARO' MILLE.lv DA
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO DA
SILVA

�ONTADOR
Cau.CUI Cíveis e Com.rciai•.
Contrate.. Diat:rcatol. etc.

Serviçol de Contabilidade
em geral.

I
Caixa Podal. 105

Florianópolitt -. S. Catarina

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

c
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos seus pertadores de titulas já íntegralisados ou sorteados
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo!

CASAS, para pronta' entrega. - Pa1'8 maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

PASTA DENTAL
ROBINSON ....

TECHICOSo "Colégio Barriga-Vlerde"
está construido o seu majesto
so prédio' e necessita de sua
vallosa colaboração,

Se ricos quereis ficar
De modo facil elege!
Fazei hoje urna ins('ricã ")

No Credito Mutuo Predial

�UA VOLUNTÀRIQS ·0" PÁTRIA N." 6S • t .... ANOAR

CAI.APO:>II\�.5113 - TELEFQJ:IEG"'" - HLtÇR"'M.� .PROTEC1OR�·

Agencia Geral para S.;Catarina
Ru'i Felipe Schmidt. 22--Sob.

I C. Postal,,.69· Tel. «Protetora»
FLORIANOPOLIS

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

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes nO 5

Telefone 1393.

o Br asH para seu

desenvolvimento
necessita de técnioo'!

arn todas aa

p�ofissõe8

Empeza de navegação

to • •• •••• •••• -a - •• • •• -

[2t L{,/tcloljo. fi;'PtK�(){t:i.
ADVOGADO - CONTABILISTA

F=
�.

CIVEL E COMERCIAL

;CONSTITUIÇÃO DE S'oCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FlORIANOPOLlS-S.C.

,

..... , � .

o melhor pl'ellente poro .eu fi
lho, é uma cadern9ta do CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFIL!TICAS

... ' ,_

Elixir de Nogueira� Livros TecDlcos
IMedj(!açao Iluxili�r �o tratamento 1 em nerelda .�flhiJ �

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 -:_ Fpcl:i.••

'

Atends pelo S,p,rvigo
Reembolso POH�al.

NAvrO-MOTOR "ESTELA"
.Jn8xíma rapidez e garantia para t r snsporte de suas mercador ias

Agt;nte; vm Florianó')diJ C.-\17LOS H'J-E?Sr:::: S. A.
.

"
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comissão cempetente, no Senado
I aprovou integralmente. o projeto' da «Lei de.

responsabilidades», apresentado pelo representante dll Amazonas, senador
Waldemar Pedrosa. A aprovação, foi nnâníme.

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

,lOS comunistas derrotado� na IláUa
Roma, 2D (U .P.) - Os resul- e setenta e cinóo mil e quatrocsn.,

tados parciais e esparsos das elei- tos e cinquenta- e dois votos, contra:.
ções, conforme foram anunciados novecentos e seis mil, oitocentos e"

O juiz dr. Cezar Veiga, ao que sa- pelo Ministério do Inter-ior, esta cincoenta e um da frente popular...
bemos, foi posto em disponibitiâa- madrugada, ainda não permitem
rj.e pelo ilustre Interventor' que an- ajuizar-se, com gráu elevado de ii Ibiecedeú o sr, Neréú Ramos no ao- probalidades, a que grupo políti- Uma mil er na pre ...·

Vê1'110 de Santa Cataritui. co virá a caber o contróle do Sena-

ed'"
"e

d .II
Pleiteou, ao depois desse ato, de- do. Os resultados fornecidos, além SI encul a aSsem-

.. v cretado contra a sua vontade, tWU!. d.e escassos, são incompletos, inclu-I S.lé"l� Palllll"st�diferénça de vencimentos, a que srve os que se referem aos par lidos . U U li l!I
Como bem .salíentou o Diário de se julgava com, direito,

ôntern, é fóra de propósito tirar- Queremos,' pois, a certidão de
se a possibilidade a um estudante' que foi remonido pelo sr. Neréú
de prosseguir nos seus estados. A Ramos de uma comarca de terceira
supressão de bolsas escolares, eqn- entrância - classificada por lei _
tudo, nem sempre é alo injusto para outra. de seaunda entrância _

.ou ilegal. Se o estudante leva também
-

assim çateqorisada, em

bomba ao fim do ano, o Estado de- uirtude de lei »içetue à época.
ve ceder o lugar a outro, mais apli- Venha, pois, a certidão do ato
cada ,e melhor penetrado das... res

ponsabilidades de auxiliado pelos
cofres públicos. Cortar uma oar
reira de um jovem que correspon
dera brilhantemente a esse a1..l':�'f�
lia, e ainda cortá-Ia por motivos
políticos, como'decidiu e executou
(, sr. Busch Junior, é lamentável.

Quanto ao exemplo citado pelo
órgão udenísta ontem, - devemos
esclarecer que está errado. O sr. Vitór-ia, 20 (A. N.) �

Malínverní F'ilho recebeu do Esta- notícias procedentes de São Fran
-do uma bolsa para estudar pintu- cisco, positiva-se a todo o momento
ra, na Escola de Belas Artes. En- a invasão do territór ia capixaba
quanto estudou pintura não lhe por fôrças mineiras, sendo que
faltou o apôio do poder público. as autoridades capixabas têm sido
Um pia, no entanto, sem dar ao incansáveis na vigilância, para a

Estado a devida saíísfação, o estu- manutenção da ordem, da seguran
dante abandonou o estudo da arte ça e dos direitos' de Espírito San
de Mur ilo. Trocou o pincél pelo to. A Comissão de investigações par
cinzel. Resolveu, sponte sua, trans- .lameutares, constituída dos depu
formar a bolsa para estudar pin- tados Odílio Castro Borges, Wil
tura em bolsa para' estudar es- son Cunha, José Monteiro Peixoto
cultura. Essa não lhe f'óra dada. E oe Nilton Barros, visitará a zona-do O aumento ao funcionalismo
a outra estava abandonada. O Esta- litígio, levando o confôrto moral Rio, 2.0 (A. N.) .

- Segundo se

I
é cem por cento sõbre os vencí-:

do, que pagava e que impunha con- aos seus habitantes. informa, o ante-projeto que dis- mentes de 1936 e' mais 25 por oen-
díções para todos os beneficiados. ------------------ põe sobre aumento aos

funcioná-Ito
sobre o total, acrescentando que

com bolsas, viu o .precedente e AçãO cemanís- rios pú�licos será entregue, hOj:e o aumento �hrangerá, �l�m. do� �x-.observou que a Esc91� Dão mais .

� ;:t� ;Pr�lC!ente 1)1.1,t1'I1.' Apezar ge .11,- tran!l.m�r�l'los, os' nincíonáríos,
ensinava pintura ao aluno que pe- ta na Itália J �'eiràS Ihodi,fícações <lA Manhã" diz I aposentado's, 'os inativo.s, os �Vrvi�·.
dira para estudar pintUi'à.

Milão, 20 (U. P.) � A Policia que o ante-proj,eto se manteve no', dores das. autarquIas e os p!'!nsio::',
Pôr falta de obediência ás con- entanto no crItério ji\ revelooo, que nistâs..

dições, cortou a bolsa, como cor-
informou que atacantes�esconhe- .., -

..
- ..__.- .- .,. w.-�_-.._.."'••JO<-.JO��_-"-' _-"'_"-..JO- - - - "� .t'- ,.,• .,""•.t'- "'"

ciclos fizeram uma incltrsão contratadas têm sido outras.
-um depósÜq. de munições nesta d-

Como se vê, o exemplo não .

iÉdade, na madrugada de hOJe. êsi:e

segundo fato désta natureza veri
ficado nesta cidade desde o inicio
das eleições.

Venham as

cerüdêes !

Hoje e amanhã
DO passado

'ôr�as mineiras
invadem o território
c80ixuba

Exemplo' errado

'A data de' hoje recorda-nos- que:
- em 1MO, o navegador portu

guês Pedro Alvares .Cabral, em

caminho da India, a1'�stando-se' da
róta, encontra plantas marinhas, in
dicio da proximidade de terra;

- em 1638, o ·nosso forte de Mon

;f.e-Serrate, na Bahia, rendeu-se ia
forças holandesas' de Mauricio Nas

sau;
- em 1648, Olinda é evacuada pe

los holandeses e ocupada pelas tro

pas de·Henrique Dias;
- em 11792, 110 campo das Larn

padosas, no Rio, é enforcado José
Joaquim da Silva Xavier, o Tiru

dentes, principal conjurado de 178:),
na Inconfidência 'Mineira;
- em 1805,' no Rio de Janeiro,

morreu o astrônomo mineiro Dr.
Antônio Pires da Silva Pontes;

- em- 1857, em Lagarto (Sergipe),
nasceu o ensaista Silvio ;Vasconce
los da Silva Ramos Romer-o, . que
veíu a falecer no Rio em 18 de Ju
lho de 1914;
- em 1867,' o Coronel Carlos de

Moraes Camisão, com sua coluna,
invade o Paraguai, após Mravessar
o Rio Apa, em Béla Vista; ,

{ � em 1879, o deputado pernam

bncano José Mariano, apresentou
um projeto para que fosse consíde
rado de luto nacional o dia 21 de

abril, em bQl11ena�em á memoria de

Tiradentes. "':1 �.�

A data de amanhã recorda-nos que:
�. em 1500, á tarde, Cabral avis

tou a primeira terra do Brasil, .1m

monte a que deu o nome de Mon e

Pascoal;
- em 1821, foi organizado o. Mi

nistério da Fazenda;
-- em 1821, assumiu o M�nistério

da GuerJ.:a q Marechal Carlos Frede
rico Cunha;'
_ em 1822, no Rio de Janeiro, fa

leceu o Tenente-general
�

Manoel
Marques de Souza,' nascido iIlO Rio
Grande a 27 de Fevereiro de 1743;
- em 1824, em Santos, faleceu o.

poéta Vicente Augusto de Carva
lho, ali nascido em 5 de abril de
1866;

que o 1'emoveu e o acórdão
anulou a remoção.

Cá os esperamos!

que

llez evacuouco.

André Nilo Tadasco

I

Segundo

serve.

Alfândega de
Florianópolis Guilberme Steinmetz

Faleceu em Palhoça, ilo dia 12Com a dispensa .solicitada pelo
sr. Antônio Joaquim de Brito Pe-

do corre�te, o venerando ancião,
sr. Guilherme SteiIim.etz, sendo oreira, das eleyadas funções de Ins-
seu sepultamento realizado no diapetor da Alfândega de Florianópo-

lis o sr. Presidente da República as-
seguinte, com grande acompanha-

sinou decreto, na Pasta' da Fazen- menta, cont.ando-se entre as pes�

da, nomeando Inspetor o nosso dis-' sôas de representaçõ.es que lhe

tinto conterrâneo e pre.zado con- acompanharam os' 'restos' mortais

'frade sr. Profess(ijr ClementIna até a última niora�a, o sr. dr. Ivo

Fausto Barcelos de Brito. Silvei:ra, Prefeito Municipal d�

A escolha tão logo conhecida, e Palhoça.
por haver recaido em. funcion:Í- O extint.o nasceu em 28 de Agõs
rio competente e probo, causou a tG d.e 1854 na cidade -de Frankfort
melhor impressão na Capital, onde na Alemanha, Villdo para o. Brasil,
o nosso titular conta com as me- em 1884.

lhores amizades' em todos os drcn- Residiu alguns anos em Rio For-;
los sociais e goza do mais alto con- tuna, tendo depois 'se transferido;.

O E t d ceito. para Palhoça, onde viveu até sua,

«. S a o» Com o nosso cordialissimo abra- morte. .

Por ser ° dia de hoje feriado na- ço ao querido colega de imprensa, Faleceu 'aos 94 anos .deixando si
ciÓnal, o "O ESTADO" 'não Circula-j

os ;no�so_� votqs de pIéM êxito nas filhos 30 netos e 75 'biSnetos. En:;
rá amanhã.

. atnbmçoes honrosas com que aca- tre seus l1:etos con'ta,�se o n/ J.mi'go!
. ba de ser disFnguido. .

Carlos Gassenferth Neit,o.

- em 1838, foi eleito Regente do
Império" em substituição do Padre
Feijó, que apresentou renuncia, Pe
dro de Araujo Lima, Marquês de
Olinda com 4.308 votos;
- em 1866, em face do bombeiro

• de' nossa Esquadra, tornando in
suste:ntavel a campo entrincheirado
do Passo da Pátria, o General Brúg-

I
i

,

•

menores, que são nada menos de

quarenta e quatro. O grupo de uni

dades socialistas da ala nntí-comu- pela primeira vez na história paro'

nísta de Saragat apresenta-se rnu ito lamentar de São Paulo e talvez:
mais forte do que era esperado, o mesmo do Brasil! os trabalhos do

que já está dando aos partidos an- Legislativo estadual foram l)resi-·
ti-comunistas uma vantagem, mes- dido�'por um representante do sexo

mo sem contar com os repuhlicanos feminino. Aconteceu, quando a sra.,

anti-comunistas. Conceição Santa Maria, integran-
,Sendo essa contagem parcial, te da Assembléia., assumiu a presi-

baseada nos rr-sultados do Mi�j's-l dóncía da sessão. Estavam ausen

térlo do Interior, estar-iam já 08j' tes os titulares provisór ioa" dat

anti-comunistas com dois milhões Mesa.
•

São Paulo, 20 (A. -"�.) - Ontem".

DUIlANTE TODO DIA
\

nos \tAPeJOS

/

FRECH " ..

As decisões claras, nestas hotàS escuras, m,el',éCém l'OUVt<_·
das, partam de onde partü'em. É que, em função da limpidez':'
das atitudes, os panoramas fOI�çosamen te se alargarão em,

elal'eiras espancada.s de luz. Não "fôra, a estas a,l-Luras, a eOll-'

duLa deJinid.a dos homens e düsmart1dos, o caso de São Pau:..·
,lo ainda, estada a perturba.r os espíritos e a s,ensacionalizar
a Nação, ,encalhado no mar grosso das indecisões. O l''resi-
dente Dutra. det·erminando o cuidltd'OS'o exame da documen
taçã·o que' instrue o manHesto-dmlúncia aos- pa'rtidos, ..

deu um despacho inLerlooutório. Nã-ü julgou comu também
não prejulgou. O Ministro da Justiça, compulsa,ndo e anali-·
�ndo a prova apresentacla contra o sr. Ademar de Barros;"
devolverá. a solução, com -as conclusões a que cliliegar, ao pri- .

melro Màgish'ado que, então, proferirá 1) ·désp.acho defini-·
tivo.

Enquan,to êsse_ julgamento é aguardado, p�demos l'egi,s-'
'I,1'a.r os reflexos do caso paulista entre os: 'l?artIdos: .9 P. S..

D., pel<a sua direção ll�cional, to:mou deCJ;c!Hl.a: p081çao co�-
tra o goverlladoI'- paulIsta, pres,tJ_glando, aIJas, os 0Ü'n:.e�I-·
gionàri-os que integram a ,�xec�tIv.a ba·ndelrante. A, d'eclsao '

pessedista não ,encontrou dlssonanma nos_Estados. Ja com .·a
'

U. -D. N. o mesmo não oc_orreu. Êsse llartiido,. pc,la sua chefl:u
-central wme{{ou de prometer solidariedalCl·e aos mentores

.esta.duàis, quando êstes intensific,l;trarn. a luta. contra
,_

()

ocupante dos Campos Elíse.os·. Qs llderes udemsLa,s de S3;o
Pa,u;lo 11 rn'.e'dida que o caso entrava em sua fase. aguda, maas�,

e fuai's alar,d<eavam.{) a,.pOiü da direção C!1utraL. Em uma s'ex

,ta�feíra o .pBdidG de interv,enção e o manll'�sio"'deiJlúrrcia:'
.eram entIlég'lres =atO Pr�sider:te. _

As respostas 10ra�. com!» ..

que imedia.tas·: ao poedHl?', Julgando-� sem a, necessal'la cou

sis,l,êü(}ja ip'àl,a '&el' atend1do; .
ao manifesto, remetendo-o ao

sr. MinisLr,Q da Jt:Lstiça, para o. estudo de' dir�ito. A U. D. }':.,..
na segunda'....f<ell'il que se SE'guru, esteve rC1ll1lda. E o apOlO
aos correligionários paulistas, daí poOr f.rente, começou de'
úfimlJ; cem '\'er.tiganosa ming·uan-Le. Ha>je, até mesmo a s,eeção
Gatari�,ense ,s.egundo o que se dep,reende dlil um te l'egJ>arna;.'
'ante�ontem' ·.div.ulgado pelo Diário� já se. áefiniu.

.

Está em,

divetgênCia côm a U. D. N. p?-�list,a.. Cbmbat!3 justam�nt8'
aquBIa:s medkl'as que os CürrelIgw,naI'J:Os bam,de'l:ranles (leden
dem.·A iritervenç'iio que os udenis,tas de São Paulo, em una

nimidade defendiem ,e pedem, par'a os uderris,tas ca'tarinen-·
sés é ato' cd1ld.enado. Enquanto os udenistas ,de São Paulo
apelam para o gener,al Dutra, salicitando as medi�as consti
tucionàis �da ln�erv.enção, os tltdenistas' harl'lgas-verdes;
fJacham essas medidas de intenções intempestivas. Os ude
nistá-s 'de São :Paulo quer,em a intervenção para resguardo
da GÜ'TI'stit.tüção. Os d-e Santa Ca'ta,rin:a... entendem que, em não.

intervind,o o general Dutra resguardou a. consolidação da
r'egime. J�IO sim, grita a U. D. N. na terra .de José Bonifácio.
Pelo ·llã· berra a U .,D. N. na terra do sr. Paulo F.ontes, Er
rada ·ou :a.cert'adamenteJ a U. D., N. catarinense tomou posi
çãO: ' estlí eontra :;. 'S. D. N. de São. P�lUlo!

Gttilherme Tal.
--_ ........
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