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d: :c:,�:�7E!:'":!i�::�:i��:� Na Assembléia Legislativa Enchente do Rio rubarão
população infantil, seguindo as tra- Enormes prejul.zo�
dições paternas, não frequentava 'xpedioote longo _ Ilei,,;" da Coml'ssa-R Tubarão, 21 "O Estado" - Regis- grandes pilares da Ponte Nerêu
sínão escolas estrangeiras, custea- li li III. 11 �\lUU ti " trou-se ontem, enorme enchente, Ramos. As agnas cobriram todo o

das não �oucas 'P?r governos de Permanente -Renúncia do )0 Secretário verificada em diversos lugares deste novo trecho da estrada Tubarão --
outros países, pode agora bem. • ct municipio. As aguas do rio Tubar.ão, Cresciuma,

aperceb_er-se das profundas. trans-j d iI,l Me18� em pouco mais de 10 horas, subiam
formações operadas em tais ccu- _ .

!íI1 \ O. além de quatro metros. A ponte sõ- Enorme barreira caiu entre Pal-

tros, onde a escola brasileira tem o �a se�sao anterior, o �eputado - Reaberta a sessão, e procedida a bre o rio Capivari, na estrada cue meiras e Orleans, obstruindo o leito
ti

.

d f b HeItol' Liherato, operoso e mcansa- eleição, verificou-se o resultado se- d d Sid I' t da estrada de ferro. e p'aralízandoseu pres 19lO, on e o pro essor ra- . . eman a 1 eropo IS, encon ra-se ..

slleiro é recebido por' todos e res- v.el representante de Itaja I; p.rodu- guinte:
na -imiaência de ruir, pela pressão o trânsinto pelo menos por cinco>

peitado como o merece e onde a
ZIU um Cl�:tO ,mas opo�·t�no discur- Antônio Nunes Varella - P. S. n. da correnteza, Na estrada da Guar- dias, Há mais de quarenta anos Tu-

língua nacional é falada sem em- 501 de? iOl,o .a �roi)osIÇ�O d� .

"seu Pedro Lopes Vieira - P. S. D. da já ruiram duas pontes. Turmas barão não presencia enchente igual
baraços e o elemento brasileiro não co �ga ntõnío Car os, dizen o, po- Antenal' Tavares - P. S. D. de trabalhadores da Prefeitura estão e. de tão avultados prejuízos na la-
se constrange de falar o seu Idío- rém, que as providências nela soli- Armando Calil Bulos - P. S. D. lutando com denodo na limpeza (los voura e na pecuaria.
.ma, Nem sempre foi assim. E deve- c�tadas. de há muito tempo já ]�a- Biase Agnesíno Faraco - P. S.

se essa mudança ao patriotismo in- viam �I�O tomad�s �elo sr. pr.efClto D, ,

dormido e bravo de um. homem pú- de .It,aJ�l e As��eJaçao Comercial de João José de Sousa Cabral ...:_ U.

blico de nossa terra, a quem o povo Itajaí, Jun�o a S.S. Exas. os Srs
'.
Ge- D. N.

eatarínense tem sabido fazer a ho- neral EUrICO Gaspar Dutra - ílus- Oswaldo Bulcão Vianna
menagem do seu apôío, nas horas tre Presidente da Republica, Dr. D. N.

mais. sombrias, C01110 nas mais fe- Nerêu Ramos Vice-Presidente da Paulo de Tarso da Luz Fontes

lizes da existência 'cÍessé homel�. B Republica, e- Dr. Aderbal Ramos da - U. D. N.

Silva, honrado Governador do Es- Sau10 Ramos - P. T. R
tado. Após, pediu que telegrama
com igual solicitação ou apêlo fos
se passado á bancada catarinense
na Câmara Federal. O Sr. Heitor Li-
berato, em virtude de sua modestia. Joaquim Pinto de Arruda - P.
que o faz sempre esquecer dos ser- S. D.

viços que constantemente presta Orty de Magalhães Machado
aos seus conterrâneos, deslernbrou- P. S. D.
se de levar ao conhecimento da Ruy Cesar Feurschutte _ P. S. I'Ül resolvido.

Casa que, nesse tempo, era ele c D. -----�---------�---------------

presidente daquela utilissima agre- Fernando Ferreira de Mello

V" I
-

C t R·:::�:�;p;;;;t�;;?�'::�od;id��,"� I :t�:a,R::::." u";':;. -, t'i���{l������:/�n�J�����'��� :.�:��':t���,,!��
quase todo o Brasil, um sem mtmc� ��àz JORqUJl� Alves - l! r. B. I assrnar um tratado de paz com as 'i_orça,,;; rebeldes. O tratado comer-e

1'0 de telegramas.
_

�

J
x X,X

\
a presidência do pais ao veterano efitllAjista, Santos Leon Hcrr'cra e ·es-

Termin.ada a le.itura do expef1if(1- _

A!pó<; proclamaâa deita a �0tni�- tiVI In,' a rendição ü;coadieioll.al [IGl� tt'opa� .gOvClmamel1tais, bem �omo
te, o presIdente disse que; tendo qfN� sao Permanente, o deputado, CHI o exílio de todos os cbefes mIlJtareS�\i: .polltlCOS costarIquense.s. MIguel
se proceder á eleição. da comi5<;�orT:.QUl:es

Ribas, primeiro sec�etári(: BrellC-s Gl1tjel'r�z. foi no�ea,dO.
minis-lro da g·u.eI'l�a.

_

.

.0 vl'at.ado põe fim

Permanente, suspendIa a sessll.O da Casa, por documento enVIado a a uma gnerra CIVJl.que vmha s.endo travélida ba CInco semanas. O novO

por 15 minutos para que os Srs. Mesa, resignou o cargo, em cara{'- presidente eleverá 'exeTcer as ,suas funções ,até 8 ,d:�' maio vindouro,
deputados fiz'essem as suas chap?-s, ter irrevogável.. qllando enlão o .congresso nomeará nov.o Chefe do 'Estado. O exercito

.

.

governamental está_ sendo desaI'mado e diss'Ülvido. O tratado de paz se-

Dft. s·r. NereA u· Ramos a' Assem.hle' I-a guc,-se ás negociações realizadas entre diplomatas estramgeiros e mem

U II bros do govêrno. Os diplomatas estrangeiros agiram como mediado-

presidente da Assembléia res, alfim de evita,r a luta, nas Ruas da capital.

Vice-PresidenLe da
-

Repú-

I) tüDJ �"TlOO DU1UO Ji)l'.I &NTJ. �'.r.&Ii.ll'i.á.

"8fl'kdr.lo (I D� 9ftelltel SIJlNEI NOCETI - Diretor Dr. BU-BENS DE A.RRUDA
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

JtAJ[OS

IRo XXIIV· I florlan6polls- Sexta·feira, 23 de Abril de 1948

êle o sr. Nerêu Ramos, preclaro
IVjce�Presidel�te da Rer�ública :I:l
ilnstre Presidente nacional do p, SUPLENTES:

Alfredo Campos - P. S. D.
Cid Loures Ribas - P. S. D.

S. D. cuja administração, em terras
de Santa Catar-ina, foi das que se

marcaram fundo e perenemente em

longa série de realizações re de
iniciativas a pról da edificação dos
sentimentos de brasilidade no Es
tado.

Ora, precisamente por ter sido
êle o renovador dos ambientes de

estrageirtzaçâo, transformados pela
escola e pela legislação, nacíonalí
zadora em verdadeiros centros de

. 'cultura nacional, é que muita gente
existe' que o não perdôa e que, sob
ç estímulo impatriótico de aJgnns
�J(Jliticos sem suficiente amôr fls
coisas bl'asiJeiras, não perde ellsêJo
de combater-lhe a obra, traindo-lh.e
:,IS esperanç'as e -sabotando-lhe os

empreendimentos.
Cumpre, porém, reagirmos ener

gicamente a essa obra de traição aos

interêsses do Brasil, propugnan
do com o máximo ardor� a continui
dade da campanha de nacionaliza
ção, agora auspiciosamente ampa
rada pelo govêrno do eminente sr.

Aderbal Ramos da Silva. O Gover
nador do Estado, ningllem o ignora,
é" naquele sentido, um entusia.sla
continuador da ação do sr. Nere'J
Ramos e, portanto, envolvído nos

mesmos grosseiros ataques dirigi
dos ao insigne Presidente do P. S.
D.
Durante as campanhas eleitorais,

em determinados municipios do
Estano, o "slogan" da U. 'O. N. era
o que apontava aos colonos e 'ws Rio, - 22 (A. N). - Voltou á Co- e quatro horas, do sr..Turaci Maga
.elementos de origem alienígena o missão de Segurança Nacional, onde! lhães, a lei referente aos militares
sr. Nerêu Ramos e o sr. Aderb.':ll receberá parecer, dentro de vinie' extremistas, considerada fraca pc·
Ramos como os homens que, Ir- los circulos militares. O projeto,
manados n11ma mesma politjca, nessa nová etapa, vai receber apr.-
eram oS' responsáveis - direto um, idêntica limpidez de alma, de <.'Qfi- Iações substanciais, afim de dar
indireto o outro - pelo fechamen- vicções e de civismo e com a mes- reforma aos oficiais atingidos pela
.to das escolas estrangeiras e pela ma coragem que dignificava uma lei em carater mais punitivo e tam
erradicação de pendores e insti-· raça. bém apressar o processo do julga
luições desnacionalizadoras. Sucpdia A essas considerações nos levá- mento. Ao lado disso, espera-se 3.
que ao lado de Nerêu Ramos e de ram as curiosas impressões deixa- apresentação do ante-projeto do
'A.derbal R. da Silva; outros, como das conosco pelos dois jovens "rai- g o v ê r n o equiparando os CIVIS
Ivo d'Aquíno, se haviam acumpli- dinen" que há dias nos visitaram e aos militares nos casos de crime
ciado na emprêsa de restituÍt' ás que provinham das regiões do nor

tradições e á Pátria Brasileira tôda te do país. Impressões de orgulho
uma imensa população infantil, ferido, talvez escritas sob intensa
.que vinha sendo educada por perturbação da consciência magoa
mestres procede'lJ.tes de outros da, mas nem assim de desprezar
paríses e custeados por outros go- se, tanto elas nos advertem contra

.

vernos. Dai, o fracas'so do PSD em a revivescência de antigos males,
certas regiões, onde é bem de tp- para os quais () remédio ainda e

mer-se- agora aquele carinho nacio- sempre será o prestígio incondicio
-nalista, sem prejuizo da ma,is nal a todos os elementos de nacioli
ampla con,cepção humanística, nilo zação, compreendidos entre tistes a

inspire a hO'mens como Nerêu Ra- escola brasileira, o professor bra
mas e não se expresse com sileiro, as instituições brasileiras.

:\,0 Si; deputado José Boabaid, ilustre

Legislativa, o sr. Nerêu Ramos, preclaro
blicn., ender·rç-ou o seguin! e i.p.].egl'ama:
.

"'Tendo grande salisfaç-ão agradecer á As·emblÂia Legislativa do
meu EsLa,do natal a comuni-cação -do iníeio, dos seus t.rabalhos e do
mesmo pas-so a men,s'agem de ap-reço e càrdialidade aprovada pelas
brilhantes bancadas do P. S. n. e P. T. B. Fazendo votos por que essa

nobre Assembléia conlinue, com'o até agora, a servi,r a Lerra caLar'inen
se com a int-eligência e pa.triotismo que alem eleva.do, apeescnto'a V.
Exa,. as minhas alpncios3s Saudações.

(Ass.) Nerêu Ramos"

Conlra os extremislDos

de sabota�em.

Visitará S .. Catarina
o governador
paraibano?

Rio, 22 (A. N:) - O sr. Osvaldo
Trigueiro, governador da Paraib9.

aproveitará a sua estada no Rio de

Janeiro, para visitar o Estado de
Santa Catarina.

I Do
·1

Go
à'

"

'fi

� �1;:�Ufado
léi'à\'�\,I� r

sr.

Ao sr. deputado José Boa�aid, ilustre presidénte da,Assembléia Le

gislativa o sr. dr. Aderbal' ,J}amos da Silva" eminente governador do

Estado dirigiu o seguinte despacho:
"Acusando o des-pacho' telegraftco, onde V. Exa. afirma proposítos

da Assembléia prosseguir na tarefa democrática em nível superior, agra
deço as saudações que me traz, reafirmo serei, na chefia do Poder Exe
cutivo Estadual, guarda indefesso elo mandato que o povo oatarí

nensc me colocou nas mãos.

Saudações á V. Excia. e á Casa, Legislativa.
Aâerbat R. da Silva Governador.".

COl1ferenciaram O Presidente e ou.

Vice-Presidente
RfO, 22 (A. N.) _. O vice-presidente da Bepublica, sr. Nerêu Ra

mos conferenciou com Q. ,Prresident.e, general Euri,co Gaspar Dutra,
afirrnando-se torem examinado a possibilidade de ser apres-entado
imediatamente ao Senado o projeto de nova lei ref'erente ao afasta

mento de militares das f'ileiras, para decisão rápida do assunto, tanto
mais que o substitutivo Raul de Olveira desagradou "Ü govêrno e as

classes aa-madas. O novo projeto deveria ser apresentado dentro de

dois ou Irôs dias ao Senado, .no qual dev-erá ser votado com urgência
e enviado á Câmara, calculando-s-e que em menos dum mêz tudo esta-

"

A.s eleições italianas
.IWMA, 22 (TI. P.) _. Ao que tudo. indica. e segundo indicam os re

sul Lados ,das ,e,lcições, os cJ.emoc,raLtts cl'isLãos obterão na 'Câmarll. dos

DepuLados 70 cadeiras a ma;is do lot:al oCOnseguido na Assembléia Cons

ti1.uinte. A Frente Popular terá_ a mesma fôrç-a de r,epresentação nas

duas CâmuraR. Observador,es políticos decla,ram que os Q'esultados das

eleições na Hália constituiam "pílnlas amargas" p.ara, os comunistas,
principalmente llorque Palmira Toglialti e Pielro Neni haviam-lhes

assegnl'ado maioria nas duas Câma·l'as.

ROMA, .22 (U. P.l - Os resultados 'finais da votaç,ão para o Sena

do, apl1rados ,cm tô�o o país, são os seguintes: Democratas Cristãos -

10 seja 140.131 volos DLl seja- 47%; Frente Popular de 6.955.229 votos, ou
�eja 31%. Os resultados finais para a Cam�ra, na cidade -de Milião,
são: Demooratas Cristãos - 364.081 votos, (H%); .Frente Popul,ar
27.281 votos, (33%). I?a,ra a Câmara, ·,em Turim, Democratas Cristãos
203.553 vtos Ctu .s'ejam 44.%; Frente p.opular 173.928 votos, ou s-e,jam.
37 %.

Apressando os trabalhos da Câmara
RIO, 22 (A. N.) - O sr. Saml,lel Duarte, pr,esidente da Câmara,

reuniu em seu gabinete os lideres dos partidos com representação na Câ

mara afim de trocar com êJes impr,essões sôbre a melhor fórma de
sislema:Lízar os trabalhos daquela Casa, posS'ibi'litando o mais 'rápido.
andamento de vários projetos pendentes de deliberação . .Depois ,de es

tudar a siLuaoão elos'projetos e mensagens os hderes comprometeram-se
a entendimentos com os seus colegas de partido, a 'I'cspeito do assun

to. Ao mesmo tempo, !p'l"ovidenciou a Mesa a organização de uma re

lação de projetos -e mensagens, ora em andamento -na Câmara( para
efeito de serem' e�colhida,s -posteriormente as matérias que reclamam

prioridade nas discussões e votações do plenário. poDmos informados:
de que a lei de Segurança do Esiado esLá na lista da matéria que deve
ser votada o mais depres8<.i possiv,el. zz

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terça-reb'a
ORUZEIRO DO SUL - 12,00

N{)rte
VARIG - 12,38 - Sul

Quartarreira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

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

Quinta-reiru.
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL .:_ 13,55

Norte
,CRUZEIRO DO SUL - 15,3e

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
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SlJL - 11,00

Sul
PANAIR - 12,47 - Sul.
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o Batalhão Barriga-Verde
fof constituido de catarlnenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a :plesma

�andeira.

·(l,tei�l.

a moral Lua Te�!s Clube-
EDITAL DE CONV.OCAÇ,W DE"

ASSEMBLÉIA GERAL

Dorarlo das, empre
sas 'rodoviarias

lsElGUNDA-FEIRA
Expresso São CistóvAo - Laguna

7 horas,
16' horas,

���!��lli-����n-;; Itajakusq�� � O mundo ostá cheio de códigos morais explícitos e detalha-
-ras. dos - que abrangem com SPl1S mandamentos e proíbíções todas as

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas. fases da vida, '!<;sses códigos são diversos e variáveis; mudam de lu-

_�U��;;�Q Catarln'ense - JolIwUe
gar em lugar, dI" época em época. Não podem produzir bondade. pois

Auto.VÚição catarLnense - curitiba são -néras descrições do que é a verdadeira bondade.

-R�xi��r::ia Sul-Brasil _ PO!'to AIegr4j Pensa-se geralmente que o bem é atingido através da, onediên-
- 3 horas. cia ." determinados preceitos morais. Indo além, pretende-se .aplicar
Rapido Sul-Brasileiro - JoUlvll. - Irzar-ee, domingo, vinte ,e cinco"

I
ás 5 e 14 hõras, êst... princípio ao Cr-istianismo e chega-se a esta conclusão: ser cr+s- �

.

TIDRÇA-FEtRA tão- 1§ fazer o hem e' combater o mal. (25) de abril, ás dez (10) 1101'a1(,..
Auto-ViaçAo Catarinense - 'POrto Ale-

'gre ._ 6 horas. Pode, entretanto, o indivíduo obedecer a lodos OS. mandamentos afim-de eleger os membros elo Con-·
Auto-Viaçãlo Catarmense - CUritiba Ih D 1'1 L' 1

_ 5 horas e proibições, realizar o bem em sua vida" combater o mal em Iodos se o e 1 rera 1"0 e seus sup ·en-

_ �u���!��o Catarinense Jomvlle os seus aspectos, numa palavra, ser moral e' não ser cristão. tes, de conformidade com D. que"

Auto-Víaçãc oatartnense Tubarão Dizemos, por exemplo: quem mente não é cristão, e, de rato, jireceitua a alínea primeira dá art•.
- �P��;S�'SAO Cristóvão _ Laguna _

não o é; entretanto, a recíproca, quem não mente é cristão. Não é 37, combinada com art. 39 r:s pará--
7 noras. Iotahnení e verdadeira pois o não mentir não faz ninguém cristão. grafo do Estatuto Social da Socie-

e �,p��;as. Glória ._ Laguna - 1""! Contam-nos os Iii\ angnlhos que, certa vez, U ID moço procurou a dada.'
Expresso Brusquense - Brusque - Jesús e lhe fel. a seguinl e pergunta: "que coisa boa Iarei para herdar F!€J,rianópolis, 14 de abril de j 91'W'

16 horas.
'd t C)"' ,. j , , d'A·�to-Viação Itaja! - ltajal - 15 ho- II. VJ a e erna.: r-eu pensamento grra em torno di> atos f: jn-emi 013 ; José António e S. Th.iaqo

it'a�pido Sul BrasHelro _ JoinvUe _ às' quer sabe]' que cspéci» de feitos, de atos do heroism e sacrifícios Secretária Geral
"

5 e 14 horas." lhe seria necessário realizar para lhe garantir, como p rêrnio, ft. vida ••.•....... ; , _ "

'

.••. ,_

QUARTA·FERA I eterna Para m I a' "I ',,1 L I
. . . "..

t ,':'E.....lH,ORI.TA·!Auto.Viação Cata!l'1nense curitiba· c. ,os r 1-"1e que a meca connu a mora e msrgnnncante -

t'V
- A�t�.�f:Ção çatai'inense Jolnvlle para'� sa,�\'ação, J�sús chama a atenção do jovem jJa.·a os mand�inen- A ultima cte'açâo 'em te/ri-."
- 6 horas. i

tos. AI fOI qne O Jovem peJ.',cebeu quanto estava. pnganado, vois tendo Rerante é o Guaraná KNOr
Auto-Via�{1O Catarlnense Laguna i obs€rvaclci continuamente lais mandamentos, liel'manecia in�[\Lisrei- EM G "RRAFAS GRANDE�;- 6,30 horas, ,�." d C'

_
.

- I'S �.

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às 'LO, necesS'l'Ia o. .)ns�o, entao, lhe mostra que [\ vida elerna só se al-·
5 :h-tte���a��o Cristovao _ Laguna _ capça pela renünc.ia dos valores inferiores da �'ida e llela resposta ao

7 horas. chamado diyino.
Expresso' Brusquense - Brusque -

... b. •• , .

16 horas. vamos IOcallzar bem este eplsodlO.
Auto-Viaçâo ltajal - Itajaf - 15 ho-

, . ,_

;

raso Ainda que pareça o eontranQ, Jesus nao apl'es'eulou nenhum 'có-

_ E�,��SS�o�:s�uense
- Nova Trento

I digo moral fi ser observa.do p.ara s: alca,nçar a viqa elerna. Cit?U, "é
.
Rodoviária Sul Brasil _ POrto Aleg.Te. "el'dade, os manda.mentos, mas .o fez afim de .mostrar a sua msuÍl-

.

._,......._--- --------
- 3 horas.

QUINTA-FE.IRA ciência pa,ra a salvação e para mostrar que, acima de quaisquer prin-

farmaclas de plonta-o
Auto·-Viação Catarinense POrto dpios humanos· há uma vida superior para ser vivida. Esla só

Alegre - 6 horas.
,

'
., ... _

Auto·Viação CataTinense CuTitiba será possIvel quando o mdl'Vlduo abnr o seu coraçao para receber as
_ 5 horas, .

fI ê
.

d"
.

21 quarta-feira (feriado) - Farmá- Auto.Viação Catarinense JolD'Yile In. U nClas lVlna,s.
,

eia Santo Agostinho - Rua Conse- - 6 horas. Não queremos com estas atirmações negar a existência de llflJ:l

lheiro Mafra; ._AEfth!!:s�âO Catarinense - TubarAo
moral cristã, o que súi.a ahsurdo; .o que enfatizamos é, a atiLude e

'24 sábado - Farmácia' Esperança, Auto·Viação catarinense - Laguna a,s relações do indivíduo para com Deus donde procede a verdadeira
•

- 6,3{) horas. .

'

- Rua ConselheIro Mafra; Expresso São Cristov!lo - Laguna - conduta moral.

'25 domingo - Farmácia Espera11911 ,1 ��Z;êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2 'Para O CrisUanismo ·0 bem supremo consiste, não na Q·bservància
_ Rua Conselheiro Mafra. e 7 1/2 horas. es':.rHa de preceitos e tabús, roas na perrfeia conformidade .com o pa-

O serviço noturno será efetuado 16E�:::,SO Brui;quense - Brusque -

drãp divino.
.

Pela Farmácia Santo Antônie sita AU'to-Viaç!lo ltaJa[ - ltajai - Ui 1\0- � C.risto .afirmou de uma ,feita: "sede peni'eitos como vosso Pai ce-
, ras.

á rua João Pint6. í: Rã:piQO Sul Brasileiro - Joinvile - AI! les,�al éllel'f�iJo", Vale dizer: à, nossa filiação Deve corr-esponder a

5 Ém1�e��s� �ste IUda _ Xapecó -ás conrenid<1de .de DüS50 caráter e d,e nossa vida com a perfeição divina .

••• • • .. .. • • • • " ,'.' ••
_ 6 horas. l' Daí CpllC�n)rmo. s que nl '()r,j�str.o nã.o p'óde deixar de ser moraL \

V.-aça-O Ae' re� SEXTA-FEtRA OLhos em hralko, genuflexões, a istência às cerimônias litúrgicas e
� -a Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

'_ 3 horas.
-

clesresgramentü de "ida ní1.oy de coexistir no �esmo indilVíduo.
Horário

.

Auro-ViaçãQ cataTinense Curitiba Assim pensava a sama,rifana. No alto do m{)nte, vida com Deus;
. - 5 horas,

Segunda-feira Aut.o-Viaç!lo catarlnense - JoinvUe cá em baixo, vida de imortalidade, Des-de que se dlidica�sem a,lguns
PANAIR - 9,'0 - Norte '-A6ut���:�o CaJtl'iI'inense _ LaJruna

momentos para o culLo, não importava. a vida m{)ral. Cristo, en'�re-

VARIG - 10,40 _; Norte' ._ 6,30 horas, tanto, lhe mo.sü'oj] que ])eus n�o quer apenas o culto, maS' coerência'
PANAIR - f2,47 - SüI 7 ��f:s�sSO São Cristovão _ Laguna -

de vida, isto é, a mesma ati�11de na Igreja, ;no lar e na, s-ociedade,
CRTjZEIRO DO SUL - 13,55 Auto·Viação ltajal - ltajal _ Ui ho- Só haverá homens de cai'átel', de fibra moral pela p.rática dos

.ras.
Ex<presso Brusquense Brusque - princípios excelsos e sublimes ,pregados pelo Nazar,e'llo, pois a verda-

16R����� Sul Brlllsilelro. _ JolnvUe _
deira moralidade é fruto do ,Cristianismo:

'às 5 e 14 hora·s.
SABADO
Catarinense - Curitiba

o cristianismo

Isaar Camargo.
Auto·Viação

- 5 horas.
Rápido Sul Brasi1ellro - JoinvUe -

,às 5 e ]9 horas.
- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Joinvlle.
_ 7 horas.
,Auto·Viaç!lo Catarmense - Tubarão
_ 6 horas.
Expresso São Cristovl!o - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

14 horas, IAuto·Vlaçl!o !tajai - ltajaf _ 13' ho-
. ras.

. Expresso Brusquense - N<lva Trento

;-�;,�--"'--�IRegisb:os de Diplomas

Negocio' de
.. -

ocaSlao
1 elevado\' WAYNE para automoveis

2 talhas para 3 tonelada"
1 maquIna de lavar

.

Prateleiras, balcões etc .. ,

Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

AVISOS
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

do. Pr(Jj�to: 521.B/47, deverã'Ü reouerêr a validação dos seus diplomas
n{) prázo de 90 ·.dias. ..

DIPLOMADOS POR ESCOLAS :(.PlRES: (Cômérêio) - Nos têr
mos do ProJeto 520/47, poderão r-egistrar os seus diplomas .

REGlSTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
dos seus registros provisórios p{)r definitivos.

PROE:ISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acõrdo CDm o Parecel' 221
I dD Consultor' Jurídico, podem registrar os seus diplomas.
\ DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.

li TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO
BUREAU UNIVERSITÁRIO

Av. Alta. Barroso, 11, 10 andar - CaJiXa Postal 3.932 _ Rio
DIDeçá{) do DR, PEDRO OLAVO DE MENEZES

OE TRANSPORTES AÉREOS tTD....

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

COMERGIAN".r.E: Di um U
YrO à BIblioteca do Centro :&ea.
Umioo XI a.

-

Fft!ereiro. Co.·
trlbuida. usim. para • fOl"lDll

çIo. enltttral dorI ca�
iie amanhA I

("'Campsnha PI:ó-Hwo" ..
n. '- XI d4 P..eretrol,

..... , .

Aviso a08 Estudantes
Estudantes em férias que dese

lem viajar conhecendo todo o Es-
tado poderã'Ü o1)�r os fundos ne- E1I.mREZ ONS U '

oessários executando facil tarefa
A nu:-. A C TR TORI\. UNIVERSAL

qu� tem executada lbes p.roporOio-! Avisa aos selils pM'taclores de titulos já, integralisãdos ou sorteadoll

nar� ainda algum saldo em di-I de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo!

nhI81ro. _ .

.

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores. esclarecimentos dirigir-se
DJformaçoes à rua VIsconde de 't t a] d FI

.

ó li R F li S hm'dt (Edif"Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
30 es.cn or cen r e onan po s - ua e pe c 1 , leIO

14 ás 17. I
Améha Neto).

De ordem do senhor Presidente,.,
ficam convocados todos os sõcios.

quites maiore-s de vinte e um (21)
anos (art -, 35 do Estatuto), para rs

sessão de Assembléia Geral a rea-

Preferindq-o esta
a moda.acompanhando

• • .. 0'...... ,........
. ��

Assegure deA-de já urn {
NATAL FARTO E fELIZ!

.

tfm IOcririciofiDa'ncnro, .'CI(j\llc1Q.
do. em .""Y� m....... lidad.. ,,_

CEstA .DIt NATAL I

.�.
Ag'ente nesta Cidade:

R:SOUZA
Caixa Postal, 326

, .... ,

NÃO ESQ U E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ag&

ra dos melhores profjssionais dz"
cidade para lavar, passar e tingi...
pelo· sistema suiço.
R. Tirade,ntes 44 - Fone 1622.

. .. .. .. .

'IJEEPS NOVOS
tipo 1948-civil

ofereço dois para pronLa entrega.'
no Ri{) de Janeiro, COIr.! capota,
pneu sobre.saJente e feN;amenLas"
preço' único Cr$' 52,000,00, cada.

Cartas ou t.eJ.egramas p·!I.ra Caixa'.'
Postal n. 328, Florianó:poJi,s, oa

pessoalmente nesta redação.
...........

,
..

o melhor pra.ente para .eu
-

fi
lho. é urnÇl caderneta do CRE'DI··'
TO' MUTUO PREDIAL.
. .. .. .(.......... .. .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de,Nogneira�
Medicação du:dlier �o tratamento-.

da .iflJia
'

.

Sala no centro'
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes nO 5"
Telefone 1393.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE- (Programa de Abríl)-Dia 24, grande soirée, com início ás 21 hs,

Vida e6cial I

A:;:���t�� 1:��i::ii:l�a�ed�)oJ:Dó��'f:-
Pelo presente Edital fica convocada- 'a Assembléia Geral Extro-

AN.IVERSÁRIOS: De Tubarão onde reside, chegou ordinaria da Associação Profissional dos. iRe.preserita,ntes Comerciais
CóNEGO TOMAZ FONTES ontem pelo .a.vião da "CITAL" o Sr. de Florianópolis, para, ás 15 .hnr-as do dia 15 de Maio deste ano, na sé- RITZ hoje ás 7,30 horas

Comemora hoje, o seu aníversá- Paulo May do alto comércio da- de social desta Associação á Rua Trajemo, n. 13, sobrado, deliberar o Gary Cooper _ Robert Alda
rio riatalícío o' Revmo. Côpego '1'0- quela praça. S. S. tem sido muito recon hecimento como Sindicato da respectiva categoria prof'isstonaí. Apresentando a nova estrela Lilli
::maz Fontes, deputado federal cumprimentado pelos ínumeros Plorianópolis, 22 de abril de 1948. Palmer
.e diretor da revista de Cultura, amigos que posue em nossa oapí- Severo Simões, Presidente. . . . O GRANDE SEGREDO
órgão de grande aceiLaçã1'l nos tal.

1 1Uma aventura sem para e o ..•
meios católicos e intelectuais do

C f
�

NASCIMENTOS: t
- Um terno romance que explode com

,;ípaís.
,

',.i' Encontra-se festivo o lar do Sr. O n r ii e r ri J� ii ç a o força invencivel. .. Um perigo a
.

D. ADALGIZA PAIM NEVES César de Araujo .(;.oss, diretor do No transcurso, dia 21, do 1560 da Costa, Presidente da Associação, cada passo ... a morte a cada mo-

Transcorre hoje o aniversário Gl'UpO Escolar de Ihirama, e da aniversário da execução de Tíraden- que ad finalizar sua alocução faz mento...
'

natalicio da exma, sra, d. Adalg'i- sua exma. senhora, com o nasci- tes, que é o Patrono das Policias entrega cio quadro com Tiradentes, No programa: Cínelandía Jornal

-za Neves, digna consorte do sr. Se- menlo, na Maternidade 'desta c.i- Militares, serviu-se a Associação proferin1'l.o: :_ "E para melhor síg- - Nacional - Noticiário Univer

lJastião ,Neves, ativo representante daríe, a 18 do mês em CUrso, de Civico Militar "ltarechal Guilher- nificar esta nossa pálida homena- sal - Jornal

l.,;.comercial e acadêmico de Direito. uma menina que, na; pia bastís- me" de prestar justa e signgif'ica- gem, para que ela perdure em nos- Preços: Cr$ 4,80 3,00

A distinta, natalícíante, que pe- mal, receberá o nome de Angelita tiva homenagem á nossa lPolicia. sos corações, eis que vos trazemos, Censura até 14 anos.

,�as suas excepcio ruais Iliualidades FALEC.DlVlfElNTOS: No quartel de nossa disciplinada meus nobrescamaradas, o vosso' , • , .•

. -de afabilidade e distinção, conta LUIZ DE. ARRUDA CARVALHO e galharda Policia decorriam os patrono na expressão singular de ROXY hoje ás 7,30 horas

UJtimas Exibições
em nossos meios sociais, com as Vítima de uma rníocarrríte, que há ape- festejos em comemoração no dia, uma aguarela, que emérito pintor

1° Jornal da téla - Nacional
RU,elhores amizades, terá por cer-· nas trés dias o prostrou no leito, faleceu iniciados pela manhã, ás 8 horas, .(A'Cary Margarida) dignou-se pin-

20 Libertad Lamarque e Hugo Del
to, hoje o prazer de recolher as ontem, às 19 horas, em sua residência, à com competições esportivas. ar a titulo de cooperação!
dnumeras demonstrações do aprê- rua Saldanha Marinho, o sr. Luiz de Ar- Seriam quasi 15 horas, estando Entregando-vos, na pessoa de Carril

ruda Carvalho, MADRESELVA
'{lO em que é tida, das quais con o extinto deixa viúva, d. Gervásía An- presentes além do Comando Geral, 'vosso Come. entregamos tarn-

• Um delicado e terno romance de
;,prazer compartilhamos. drade Carvalho, e os seguíntes filhos: Oficiais; Sub-tenentes Sar�nt e bém a reafirmação de nossos sen-

,
- Oneida Carvalho Pel'eil"a, funcionária do Praças da 'Policia, com grande nu- tírnentos fraternos de camarada- amôr ...

EUCLIDES CUNHA r. A. P. L, casada com o sr. Vitalino Pe- mero de familias, o Sr. Dr. Secretá- gem e leal amizade; que devemos 30 Harry Carey - Paul Kelly
Na data 'de hoje, vê também pas-

rerra: Mai'ilda, funclonãr'ia do Departa-.
S P bli M' C I' lt· 11 TORMENTO NA CHINA

_·v mente de Saúd.e; Rui Wilson, maoumts- rto da ego u rca,
. ajor orne 10 cu !VaI' sempre, para me 10.r ser-

..

t I'
.... . . Um drama de ação violenta ..•

.sar o seu uníversárío na a ICIO. o ta; Marilsa, ofidal admínístratrvo do De. dç Castro -Pinto, comandante da virmos nossas Unidades e aSSIm,
-sr. Euclides Cunha, dedicado run- partamento de Saúde PúbLica; Janson . Guarnição Militar e do, 140 B. C." possam elas melhor servir ao Preço: Cr$ 3,00 único.

.cionáríq do Tribunal de Justiça e oésar, f'uncíonánío do I.. A. P. O.; Marília, que se fazia acompanhar do Capitão Brasil. Censura até 14 anos.
.

·t ri
.' professora no Grupo E. Rui Barbosa de . .' .

_II!II_II!IC!"
rpessoa IDtULo concei uaca em

J i .,. L' c'I st d t d 'A sol. Ex, Thyno de Souza Brtto, E nos dias do Porvir jamais es-
o l1VLe., UlZ ar os, e u an e e e·· ".

.

.nossos meios sociais. ronáutíca, n� Rio de Janeiro; Sérv-io Tú,- quand-o chegaram os Sub-tenentes e queçamos a bélissima lição cívica
lio e Marco Aurélio, estudantes e dois. Sa,rgenLos do Bxércíto, componentes do Alferes de Milícia da Província
netos, Luiz Tito e Paulo Roberto. daquela Ass-ociação, lendo á frente de Minas Gerais, José Joaquim da
o seu sepultamento reaíízar-se-ã hoje,

a Banda de Musica do 140 B. C. Silva Xavier - O Tiradentes:
às 16,30. no cemitério público.
À família entulada o "O Estado" apre- Os da Associação "Marechal G!.Ú- Cump;ri minha palavra, morro

senta suas condolências. lherrne" conduziam um quadro com fala liberdade!
a figura de Tiradentes. .sob cadorosa sal va de palmas é

Integrava II.S colunas dos da ,\s-, entregue ao Sr. Cêl. João Alves Ma

sociação uma Comissão de 3 Sar- rinho o quadro.
gentos da Base Aérea. Fala, agradecendo pelos Sub-

ney
Chegados ao Estádio e depois das tenentes e Sargentos da Policia, o No programa: 1,0 Aspectos' Turis-

apresentações; fala, pr.estando a 10 Sargento Lourenço, que foi muito ticos do Brasil _ Nacional Impe.;.
homenagem e apresentando uma aplaudido. riaI FÚmes _ 20 Quem Não Chor3-.
mensagem de confratermzação, o Por ultimo o Sr. CéI. Comt. Geral não Mama _ Desenho Popeye -
10 Sargento AndréIino Natividade em brilliante improviso realça o

30 A Voz do- Mundo _ Atualidades
significado da homenagem, agrade, - P C $' 400 300 2 00re,ços: r , , ,

ceado a visita de confraternização Censura até 14 anos.
e concitando a to-dos, dentro da

.............•...... " ••

mais sólida camaradagem, a estarem
..

iMPERiAL hoje ás 7,3{) horas
ullÍdos e prontos para combater O maiúr romance musical de to-
o cancro moral que nos 'ameaça nos

dos oS tempos
dias do presente - o comunismo. A EPOp,rnA DO JAZZ
Após prosseguiram, com o mesmo

entusiasmo, as' ,competi",ôes espor
tiyas.

D: IJl_F..J'iE D'AQUINO
Na, Capital Federal, onde atual

lIDellte está residindo, passou OIl-

tem O' seu aniversário natalício, a

-exma, sra. d. Irene d'Aquino, v-i'r-
·;il.uosa esposa do Senador Ivo d' UMBERTO SADA

,�I\,qu�no, e pessoa de destaque em Em ;Blum(ena\u, onde resídãa,
'nossa meio social. faleceu no dia 20 do corrente, o

A distinta dama, que não 's6 pe sr. Umberto Sada, ft1ho da exma.

]a elevada posição social que des- Vva. LuizR Sada, ,deixando Vv.a. a

iruta, .g,inão ainda pela, maneira I sra. Cici Sada e quatro filhos.

,cativante de tratai', conta, com I O extinlo. �l'a ir�?.Q da ·exma.

'�m,merosas amiz3!des., viu-s,e on- SI'(1. d. NlarTa. AdelaIde Sada de

tem, nat.malment.e, alvp' das mài.s Can·n.lho" resid€nte nesta capital.
..expressivas' .hürIJ..euagens, ás qllui,s, A' familía enlutada o "0 Estado"

::praz�tejl'amente nos associamo� I apl'esenNl
os se� Pê�mes.

Dr. IVO GUILHON I CON'CT�RTO DO
1

TENOR JO,'\O

Festejou, "lutem, sua data nata- i CU�H.'\ ..

i.'li�ia o sr. Dr. Ivo Guilhon, Diretor : C�nfol"lne hanamos il(�tlcJado,
{fa Camara de Lages. i re�I�ZOl1-se. ünt.�:n, no sal ao, 'i 'c

do

Aos inumeros e justos atos de I ln�llluto Hl�tÓllC,O e GeogI at�o, '

]lOmenageI? que, por certo, fr;cam I em homenagem aquele,. soda lCl.?,
'\butados - áque!.e ilúsLr,e rnagis- o, concêrto do tenor açOrIano, .Joao

irado embor oom troa" o IIO� ,,�_ Cunha, acompanhado ao pIano pc-
, a a z, � .,...,

i P f' li. li H
.

'sociámos prazeirosame.nLe-
a : rOo €SSOl'a u I e'llTI, sua es-

posa.

FAZElM ANOS HOJE: ,Fez a '[l,presenL-ação dos festeja-
- o sr. Jorgé Pülibio' Coelho, dos artistas, o professor Custódio

:zeloso funcionário da Impr�nsa. de Campos, ,que se houve com rara

, Oficai; I felicid'Lde.- a professora d. Jeorgélina F. Todos os numeros agradaram
Cun-lJa, es,po.s-a do sr. Rui GlavRn II plenamente, sendo de ressaltar, pe

'Cu.rilla, 'lwó,fjIl'ero 'c,omercli.an�e; .
la excepcional interpretação "Tro-

- as meninas Oadir Si.Iva, filha vas Portuguesas" de Tomaz de Ll-

-do sr. Tama;rino ,Silva, dedicado ma e "Azulão" de Hekel Tavares.

fUllc10nál'io dp Departamento de Estão pois de pàrabens o nosso I

'Saúde Publica, e Elizfi.bete Mussl. Instituto Histór-ico, por mais esta

'fiLha. do sr. Mussi Dib Mus�i. re- ma,gnLfica hora de arle, que proc

}(Si.dente na j..agUn.a. porcionoLl, aos seus associ,ados e

familias, .e os arti'stas a quem nf>

regateou aplausos a seleta ass\s
tÓncia que lotou aquele .esta,beleci
menlo da rua Tbe. Silveira.

••IIIinIi"."••
RESFRIADO COM

-,as E '�
Derreta VapoRub numa:;:;l-ffi-l'
taça de água fervendo e as-

� �pire�poresmedicinais.�

VICI(VAPORuB
..............

, ,

Natural
Gal. Bittencourt ] 79

Florianópolis'

Nova, festa do TeatroPara seu
filhinho!

•

4oiversárlo de
fondacão
Estudante será no dia 21 de .maio,
primeiro aniversário de fundação
da sociedade.

t
Para esse dia, foi escolhida a inte

ressantissima peça comica em três
atos - A DEFENSORA DOS NA

MORADOS -

_
numa grande inter-

pretação das stas. prOlfessora IveLe

Geva€Td, Judith Wendhai\lsen e

Ione Alves. E dos jove,ns prüfessor
\Vilson p'essoa, Jane Gomes e Nil-

S6rl Goulart.
.

.os ensaios já. vão adia,nt:ados,
havendo o prcfp6sito por parte de

todo's os integrantes do Teatro do

Estudante, de ·es.f'orçar-se no má
ximo palra mostrar quanto lhes
foi possiveI realizar' no dominio da
arle eenica, no 8,e11' primeilJlo ano

de existênca.
Este e8petaculo será em home

nagem á imprensa e ao rádio, pela
bondosa colaboração em todas as

I
atividades' do TeatJ'o do'·Estudan-

! te, desde seu apareeimento. .

--�--------------------------

VIAJANTES
}DR. EURfPlEIDES QUEIRóS DO

VALLÉ

NO CLUBE 15 DE OUTUBRO
Em complemento á magnifica

recepção oferecida em sua encan

tadora Vila, á rua Padre Roma, pe- ,

lo sr. Asvr-ogildo MaChad,o, por
motivo de· seu aniversário na.tali

coi, ihouve, na noite de 21, nos

.
amplos salões do IClube 15 d,e- Ou
tubro, de que o distinto patricio é I
estimado e prestigioso pr,e'si(iente, t
Uln animado sarau dansante, pro
movido, pela aplaudida orquestra
Imperadores da JVIeladia em líome-

Em v-iaJem de rem,eio, acom-

"'[lanhado de sua exma., senhora.
',acha-se entre '�1,ÓS 'o exmo. sr. dr:
Euri.p,edes Queir6z do V,alle, ilus
trado e integro Juiz de- Direito da
<<cidade de Vitória, Capital do Estado
. do Espirito Santo. O insigne ma�ü.
trado que ora nos visita, autor de
.ruversas obr,as judiciáras, J.ente da
Faculdade de Dir,eito daquele Es
ttado e f e s t e .i a d o homem de
,letras, manirfestou-se ütim3!mente
'bem impressionado com o p1'o-

. gresso industrial do nosso Estado,
com o adi,anLamento socia.!-admí
'nislrativo e belezas naturais da
nossa Capital.

. Des,eojamos .ao -ilustre visitan.te e

á sna ,exma: esposa, fdlz pernla
nônci.a enEre nós fi um regresso
,cheio àe venturas ao próspero Es-
tado l�lld,é reside.

Todos os m6vels: ber-

nagem ao aniversariante. -
I

A alegre. reunião contou com a

pres'ença de muitos amigos do sr. I

Astrogiklo Maüha,do, tendo o sr.

Ad.ur ,PiTes" o:rganiza,dor -da or
questra, 'mere0ido justos cumpri
mentos pela iniciativa e pelo pro
grama de musieas ex.ecutadas com

90S -cadeh'lnhas - pri·

vadinhas

oabides -

balanços

brinquedos
modernos.

ODEON hoje ás 7,30 horas

MINHA MORENA LINDA

COM: Dorothy Lamour - Bob

Hope - Peter Lorre -:- Lon Cha-

Prá�icos .- Resistentes

Pregoe excepcionais!

- COM: Tyrone Power - Don

Ameche - Alice Faye
No prog�ama: 10 o. Esporte em

Marcha n. 105 - Nacional Imperial
Filme s- 2° Fox Airplan, News 3()

x 26 - Atualidades
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

do

Osmar Soares de Oliveira
e

Nilslf Cardoso de Oliveira
participam 00., parentes e

p·essoo.· amiga. o na.cimento
, de lIua filhinho

TANIA REGINA
Maternidode de FlorianópoU.

11 de abril de 1948

AV 1 s
Dr. Augusto de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
.

Consultas às 11 horas e das

3 à� 5. Rua Visconde Ouro

Preto, 2
Continua operando no

Hospital
Per motivo de doença não

atende chamados, .

Federação Espírita
Catarinense

CONVOCAÇÃO
De 'ordem do irmão presidente. são

convidados túdos os membros do conse

lo federativo, para uma reunião que· se

I
realizará, às 19,30, horas,' na sede do

Centro Espírita "Amor e Humildade do

Apóstolo", à rua Mal. Guilherme, n. 29,

t I
em a noite de terça-feira, 27 do corrente,

o�de ser�o debatidos assuntos de int.e

resse socIaL

________________________________ Thiag(} Vieira de Castro, 2° secretário.
/

\'erdacleira maeslria.

DIVU�G c o
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
Diretor-Proprietário: ARNAUf) F. VELLOSO- Curitiba

.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

�.. ,.,�,_.__"..------_..__._----" .--------------------------------------------------------------------���--;..

..

t· li Os terrenos petrolí-CapI a ���r��;�� 2f,��d����! �:
intcíatívas Cafarinenses rem sido iniciadas negociações com

os trabalhadores colombianos que

'Empregue bem seu
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores

Adquira ações da « (# i T A L.»
Transportes Aéreos S. A·

,
j Capita.l C.R$ 10.QOO.000,00, Açõell de CR$ 1.000,00. Chnmo.dos: la 4:i% -- 2a 40% - 3s 20%

"Procul'e hoje rnGsmo o Agente aa "CITALU em sua cídode e ele lhe dC2'rá rn9!ho�e!!l esclarecimentos"
.------------'----..,.----

Seu processo de naturalízaeâe
ainda nao foi despachado j

Escreva sem demora ao Esoritor-lo Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério' da
Justiça o que necessario for á sua conoessão, bem como, de registro
de diploma" divõrcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

COMi'Al\1R� �,Af1ANtA U& 8Al�\'
�r1$ � U11 -- �$: �A� �

.

ftC_DId!3 m �JA.L."'�i"{í!����
.

Cifi'�1I do BaI9!llç'C? di 1944,

CAP!TAL E RESERVAS
Re!poni'labmôarlt!1l
Recete
Ativo

Cri
o-s

41

150:.900.606,30
5.978;401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603.80.'

Sinistro o pago I nOIl (Íltimo. H"J eoo.

Rf;�PO:nUIl:. iHds<:ies
98.687.316,30

« 2'76.736,401.306.20

Díretcree:
Dr: ·Pamphílo d'Utra Freire de Carvlllho•. Dr: itranclll\co
de Sá'f'rAnisio �1II'lorr.,,! Dr. Joaquim Barr-ete de Araujo
e Jo.� :Abreuif
_. 1_ L a'

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-
PERMAN�NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE
NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE -: CARTEIRA DE
MOTORISTA'

.

-0-
•
- A Assistência e informações sôbre processos já encami

nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Florianópolis _

Curitiba.
-0-

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

assunto.
-0- •

ESCRITóRIO - Praça '15 de Novembro, 23 - 1° andar
sala 4.
Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefones: - 1409
- 1584.

Vu}�L��i���O!�U�!!A��tli IMAOUINARIO MODERNO
Perfeição e garantia em: Pneus, Camars s, Sapatos,

Galochas, Cintas de Senhoraa etc ...

Montagens de PlIEUS em 5 míautos
Rua Francisco To lent.íno 12 - B - FLORIANOPOLI&I

·•__._'..._..�1I�_�w:z:i7

--0- Outrossim, comunico as facilida-
CAPOEiIIRAlS, casa construída em terreno com a ãrea de 86.000m2, des de viagem, entre outras, as fOli_

todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc, Preço .... necidas pela Empreza Turisme..
Cr� 50.000,00. Pontual-Machado-Beusaude S. A••

'

RANCHO QUELMADO, ótimo ;�édio todo revestido de cimento, com I com quat�o tipo de. perigrina�ã?:
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e fria, um mo- a) uma Aerea, em avioes especiais,
tor Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores frutireras já pro- a partir do Maranhão, escalando em.
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

.

todos os Estados; b) uma em navío,
-0._. I .

I t f t d d
.

CAPOEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x521. despeclalm�n e rte a o, e �on UZlg..),Preço Cr$ 20.000,00. o exc usrvamen e peregrmos; c

TE.ThRENOS uma terrestre, prosseguindo de
RUA FELlf:PE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00. São Paulo em confortaveis "oní-

se apoderaram dos terrenos petrn
Jiferos e da instalação de Barranca

Berneja, ondr já se acham para ês
se fim dois lideres do Partido Libe
ral. Anuncia ao mesmo tempo,
o Departaniênto de Estado, que os

" trabalhadores
ainda estão de posse

de um terreno petrolífero da Shell
O II cm' Caseva.

I �

Perco a Gordura
Um méfodo novo, usa
d-ó pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
PÓde-se ebrê-Ic ;aS'ora

nas farmácias
Um môclicc da Cnlifórnic. que h.',.\.;r:cJc

às 1,�:::;tI'N:ots de Cinema de Holly,,"('ud.
r':�sc()briu um método seguro e novo

- reduzir o excesso de gordura anti
estética. Esta desoobertu chamada.
Forrnode dissolve a gordura de um

modo seauro e rápido. Comece a perder
pêso na primeira sernaua e muitos quilos
ao mf·R. Basta tornar 2 pastilhas 3 -veses

por dia. Formode eetimuln t. St:l.ú:'le,
.a energia e proporciona uma Iigura,
atraente,.de modo que possa pnrecer c sen
tir-se 10 anos mais jovem. Forxbode
é um preparada garantido para remover

o eXCeB8" de gordura. PeçaFOlrmod.e.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. .A.
BOBSa garlll'ltia é .. sua maior proteção,

.... >II •••••••••••••••••••••••••• '';'' ••_

COMPRA E
VENDA DE���������;�mIE�1CASASf TERRENOS'
HIPOTECA>

AVALI�ÇÕIS
l[(iAUSAÇOiSF=====���;;;������

o JAPI no Rio
Or�nl,ri� do SUl
Pôrto Alegre, (A. N.) - O Dele

gado Regional do I. A. P. I. anun-
ciou que será reaberta a oarteíra

i imobiliária, para Iacilítar a aquisi
ção ,de casa própria pelos segura
dos. Uma verba de quinze mílhões
de cruzeiros será posta á disposi
ção dos índustriârfos gaúchos.
......................................... ,

Ordenado de,
(R$ 2,5001000 mensses

Pessôas capazes podem obter co
locação para trabalhar nesta Capital
su nas seguintes cidades:
Itajaí - Joinville - Porto União

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

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

dvel acompanhando fotografia, para
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.
................ _

.

Curia MetrcpoUtana
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do &0
Congresso Eucarístico Nacional a
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 2& a
31 de Outubro do corrente ano, na
cidade de Põrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

AVENIDA MAURO RAMOS, linha circular, bangalô construido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasí toda mu
dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.

RUtX COl'\SEtHJ"�IRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, ba
nheiro etc, Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

-0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA,: �réclio de Comércio, corri 2 pavi
mento-s, sendo ° terreo para, comercio e o superior para residência
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.

•

>li' * !t

nUA CO:N<SELHEIIRO MA�RA, casa nova já no alinhaménto, 3 quar
tos, sala de Jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Preço Cr$ 100.000,0-0.

-0-

nUA JOSÉ MENDES, casa própria, em eslado de nova, construíría
em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

--0-

RUA SAO V[CE�'l'E DE PAULO, casa nova de madeira, construída
em terreno de �/lX;W, com 3 quartos, casinha etc. ainda não foi habita
da. Preço Cr$ 25.000,00.

..-{)-

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

--'0-
RUA JOSÉ CXNDIDO DA 8L1,VA (Estreito), bangalô construído em

terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de 'Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto
Alegre.

SãQ essas as. viagens obedeceuda
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

Arquidiocese não deixarão de se

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

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de '1948
Conego F'reder ico Hobold - Presí
dente da C. A.

-0-

RUA BLUM·ENAU, tendo 8,70x3.2, rua calçada, linha circular.
Preço Cr$ 35.000,00.

•

.

-0-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons
trução. Preço Cr$ 6.000,00,

--0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
-0-

.

H1POTlECAS
Aceíto capital para empregar' sôbre garantias hipotecárias. Oon

sulte-me sem compromisso. SigiJio absoluto.
.

F A ZEN D A

iSÁO JOAQULM, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pínneíros
de 40 centimetros de diamentro e muitas outras bemreítorías, corno

seja serraria. ele. Dou info-rmações detalhadas aos interessados. Preço
Cr$ 500.000,00.

Se ricos quereis ficar
De modo fácil elegal '

F's ze: hoje uma inscr ição
No Credito Mutuo Predial

o "Colégio Barrigaw'V;erde"
está construido o 'seu maíesto-
80 prédio e necessita de sua
valiosa colaboração.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LU
5

·0. . AG

�
I

11.1 Não é sua culpa!
f: anemia que o deixa cansado,

pálido, com moleza no corpo e olhos
(li. sem brilho.

Continua distribuindo mensal I\ mente CASAS aos seus associados.

-
.

Faça a ínsigniflcante ECONOMIA ,

PROGRAMA PARA O I\flÊS ;';E MAIO
JHAS 1 E 2, CEDIDOS A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS. DIA 9, DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. DIA 2.3,

DOMINGUEIRA. DIA 29, SÁBADO, SOIRÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TE RÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.
_-

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

E PRESA CONSTRUTORa UNIVERSAL
(1 maior OrgaotzaçãJ) Predial. do Brasil)

diariamente e ... V. S. poderá pos

suir o seu LAR PROPRIO.

Basta apenas, subscrever um ti-

tulo do NOVO PLANO A.LAGóAS

garantido pelo Decreto-lei n. 7.930.

FOtografia tirada por ocas'ião da entrega do premi» abaixo '.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA!

A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.
V A N.A D I O L

aumenta os glóbulos sanguíneos e

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delicioso e póde
ser usado em todas as idades.

".,0 "proprietário desta _confort8vei residência é o sr, dr. JOSE' CANDIDO DE BORBA-(Caló),
-dotniciliedo à Rua Deodoro n 16, ne�ta Capital, contemplado no .Sor teio de julho último.

lnfo!tl'tçõ{s: IôO Escrrtór io Central--Hua Felipe Schmidt (Editicio Amelia Neto)-Florianópolis
e nas principais praças do Estado, com os respectivos AGEJlvTES.

a
Desde �R,$ 300,00 a CR$

metro quadrado
500,00 o

Consulté-aos sem compromisso

.Reinisch s/a -. Rua João Pinto, 44

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre

.
.

FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom aeuro e

Vice-Versa.
.

.
.

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6 horas. da

manhã.
.

SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã,
; INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.
Praca 15 de nnvembro. 24 - Florianópolis - �)�,,:_!.43i.__

flUA. VOlUNTÁRIOS DA p,\rRfA N.· G8 • 1.<> Af'40M
\:.jI.tu. POHoI.l" �e!l. _ fELEfOM: 61A1l • tEt.CGIIA'Uo$.: """OfECTa"A-

AgencIa Geral para S.;Catarina
Rua Fdipe Schrnidr . 22-· s-s.

C. PJ;.ta!, 69 Te�. «Pr oretore>

FLORJA{'VOPOLIS
.. �� .. ,.

,.

-:���!h DA -II.ADVOGADO
MARIO CLIMACO D,4

SnVA
'JONTADOR

CausaI Civeis; e Coxp.rciail.
Con tr·otoD. Di� tl'CltOI. etc.

Serviço, de Contabilid.ad6
em g6['01.

Caixa Postal, 105

I i FiorianópolÍII - S. Catarina

�SNi 1.c:mrrrn:z=e

PANAIR DO BRASIL S./A.
. Novo horário

A PARTIR DE 1/3/948

Coceira dos Pés
Combatida no I.o Dia
Seu. pés coçam, doem e ardem tanto

a ponto de quasi enlouquecê-lo? Su...

pele tacha, descesca ou .angra? A ver

dadeira causa destas afeceõee cu�neM
ê um germe que se espalhou no mundo
inteiro

-

e é conhecido sob díversas deno

mineções, tais como Pé de Atleta, C<>
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.
V: não p6de livrar-se dêsteo sofrimentos
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desce barta chamada NilOderm

falO parar a coceira ed\ 7 minutos, combate
os germes em 24 horas e torna a pele:
lisa. macia e limpa em 3 dias. Nlxodum
d� tão bons resultados que oferece .. ga
rantia de êllrnínar a. coceira e limpar a

pele Dão s6 dos pés. como na maioria dos
casos de aíecções cutâneas, espinhas.
acne, frieiras e impigens' do lO8tO ou.

do corpo. 'Peça Nilodum. ao 8�U (ar

macêutic<t.$hoie mesmo. A nossa ga-

Nmoderm :�ti.. m�!
fifI as Ilecçjt$ 1;a1ânH5 prol,*,>.

.

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

4". FEIRA
Panalr - Norte: 9,40.
Panai!' -- Sul: 12,47.

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

6'. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12',47.

DOMINGO
Panair - Norte: 9.40.
Panair - Sul: 12,47.

. . .. . .. , .

_,.

. . .. .... ..... �... .... ..".

PASTA DENTAL
ROBINSON

I
Dr. (LARNO GD

GAIi.LI!5TTI
ADVOGADO

Crim•• cível
Conltituição d. Socl8dad..

NATURALIZ1\.ÇfÔES
Titulol D.olal'Cltóriol

Eaol!'lt. - P,a9G 15 d. No•• 23.
lo. andar.

R..lci. - Rua T.ircident•• 47.
'l'CfIore •• 1468

Parabens I
Muitàs felicidades pelo naseimeno

to de séu filhinho!
Mas, não esqueça. que o melhor,

presente para o seu "PIMPOLHO'"!
é uma caderneta do €R€DrrQ
MUTUO PREDIAL.
•• ".

· •• w •••••••••• 4 .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

õ« L'Útrlolfo {i�PMeiJtti.
ADVOG"'DO· CONTABILISTA I

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES

CONTABiliDADE GERAL

'FLORIANOPOLlS'S,C,

LEIAM A RF��ISTA
O VAlE no ITAlAl
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tos, ficou definitivamente assegu
rada a excursão do Southampton,
clube inglês, ao Brasil.

Segundo o ofício do clube botaf'o-

ge Fontenele e Diogo da Costa e'
.

tiu, sem levar o bolido. SSilva: POLY·PHENO·LAlém dos paulistas Chico Landi, Também está inscrito para com-'
.

Benedito Lopes, Moa�r Leite, Old('- petir o popular volante Aldo Mou- O Ues'infetante da atuàUdad'e
mar. �amos e AntÔ-.mo Ba.rra., con:-II·a. ValO ele pilotar a

UAlfa" de tu- ha_ Terror dos miei obíos , sc -se
petirao o português Antônio Fer-I rismo adouírida 1V\... Décio Noronha

H
""'i "'� à venda nevt e praçanandes da Silva e os cariocas en- de José Ambrósio. O volante Aldo Pedidos 8 j. MARTINS &;

inglês )trog'ará no Brasil rique .Casilli, Gino Bianco,

Anuarl
Moura tem obtido boas classifica- SILVA. Rua João Pinto. 16

de GÓiS Daquer, Osmar Fernandes ções nas ccrrídas em que tem to- Caixa Postal n, 332
guense, o Southappton disputará Lage (Vovô), Manoel Porfirio, .Tor: mado parte.

Rio, 22 (V. A.) - O Botafogo co- sete jogos no Brasil sendo três nes-'
municou à Federação Metropolitana ta capital e quatro em São Paulo.
de Futebol que,- depois de ter obtí- No Rio o Southampton terá como

do de modo oficial o consentimen- adversários o Botafogo, o Vasco c

to do Conselho Nacional de Despor- o Flamengo ou Fluminense. Os jo
gos em São Paulo serão travados
frente à Portuguesa de Desportos,
Coríntians, São Paulo e Palmeiras.

sua "Sinca", o francês Ceorge Raph,
com uma possante "Alfa Romeu" de
3 litros e o argentino Vitório Rosa. . . . .

d
"M ti" d 1 t:OO' Publica relação dos comerclantes e industr íals com seus eu c-

com uma assera e." cc,

O italiano Aquiles Varzí exigiu C'_'$ [reços. .., .

""000
.

alo h A (0
'. Cada glil.í.a é vendido acompanhado de um mapa rodovlárto da

...... ,00 para ln ar, mas o . ...
.

B. não aceitou essa exigência. O na- Paraná e- Santa catarma.
.' .

. .

duzi t Bedação : <Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curl tíba.
VJ.() que la coo uzu" sua possan e.

__._._...

"Alfa Romeu" de 4.500 cc. já par-

Guia do /

10 E 2 DE MAIO DE 1948 - GRANDE FESTIVAL
DE FLORIANÓPOLIS, NOS SALÕES DO CLUBE 112 DE

DAMAS ROTARIANAS
SINFôNICA DE

FLORIANÓPOLIS'" E DE CONSAGRADOS ARTISTAS UCRANIANOS SOPRANO E TENôR. DANÇAS AO COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE lZ
DE AGÔSTO. PRENDAS - PRíMIOS - SURPRESAS - TõMBOLAS. SORTlDíSSIMO "BUFFET" COM SERViÇO A CARGO DE GENTí� ';ENHORITAS

DO NOSSO "GRANO MONDE". MESAS A RESERVAR NA SECRETARIA DO CLUBE 12 i)E AGôSTO A PARTIR DE 26 DO CORRENTE:

PRó BOLSA
AGÔSTO.

DE ESTUDO
PARTICIPARÃO

PROMOVIDO PELA ASSOCIASSÃO DAS
POR ESPECIAL DEFERíNCIA, DA "ORQUESTRA

no «stadíum» da
clássíccs rivais

Dami.ngo próximo,
.
tar-se-ân os

rua Bocaiuvai pela pnmeíra vez no ano

do Inet-ball local -- Avaí e Fígueuense
----------------------------------------------------------------�-- --------------

4 atitude dos is ta--
dos Unidos no caso

das colônias
Bogotá, 22 (U. P.) - Um porta-voz da

delegação do Chile revelou, hoje, que os

'Estados Unidos tornaram claro, durante

a sessão secreta dos delegados à conte

rência Panamericana, ontem ·à noite, que
não desejam subscrever qualquer reso

lução sôbre a questão, das colônias euro

péias' no hemisfério ocidentaL que possa

prejudicar a atual posição colonial da

Grã·Bl'etanha no mundo.es

trangeiros que vêm participar da
corrida da Gávea, programada para.
domingo; pela manhã, O italiano
Carlo Pintacuda vai correr com a

ViDROS

.--- .. -----_._�_ ..

...

de PerJit vaeios com tampa
branca inv . .1489 S Mi

compram-se à 1 CR$ cada•.
no Coneu lt ãrio

Dr. MOENNICH, e na

Farmacia Ceterinense, Neste:Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Palmeiras 6 x Paula Ramos 3 Domlnoo a uorrida
. 1 peão estadual logrou sair vitorioso tram nes��aPi!láo!��a�tes·Em Blumenau realizou-se, ante- pelo alto escore de 6 x 3. Reprova

ôntem, perante bôa assistência, o mos a atitude deselegante da Dir a
segundo embate pebolístico entre toria do Paula Ramos em não ter
os quadros do Palmeiras, local, e convidado a Associação dos Cronís
do Paula Ramos, desta Capital. Jo- tas Esportivos para se fazer repre
gando esplêndidamente o vice-caro- sentar na referida peleja.

Dr.A. Santaella
REASSUMIU A CLÍNICA

ROBINSON
PASTA DENTAL

o Crédito Mutuo Predial, of_r.
C8 008 .eus Ol!ilociadoe o mdho'-"
plano. no molhar aorteio, por Cr$
5.00 men.aill.

•

�A Issociacão A. B� Verde agrade-ce
Recebemos e agradecemos o se- miação, pela colaboração eficaz

guinte ofício da Associação AUt-. prestada pela secção esportiva do
tica Barriga Verde desta Capital: 1"0 Estado"', ao nos� festival, rea-
"Ilmo Sr. Pedro Pedro Paulo Ma- [Iizado em 11 do corrente mês. A1)!'o

chado - Redação do "O Estado" -I veito a oportunidade parã reiterar
Nesta - Devidamente autorizado i a V. S. os protestos. de nossa estíraa

pelo sr. Presidente venho, pelo! e .consíderação. Pela A. A. Barriga
presente, apresentar a v. s. os sin-!Verde: Maurício Spalding de Sousa,
ceros agradecimentos desta agre-! 1° secretário"•.
-----_ .. _ __ _._-.•.._�_._-_.,,_,..,...-_.__._-_ _----_ -._.._---

Clube

Associação Profissional do Comér
cio Atacadista de Florianópolis

/�

>

AS'SEMIBLJtIA GERAiL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital fica convocada á Assembléia Geral Extra

ordinária da Associação Profissional do Comércio Atacadista de
Florianópolis, para, ás 19,30 horas do {lia Ut de Maio deste ano. na
séde sO�lal (]pst.a Associação á Ru,:! Trajano, n. 13,- sobrado, delibe
rar o � econlt�cll;nenLo 'Como SmdICato repl'cs'entaElVo da .

respectiva(laiegorJa proJ lsslOnal.
.Flo,rianópolis, 22 de Abril de 194.8.

CHANLES EDGAR MOR.1TZ - Presidente

,,��\audo
.

melhore8
EM,TODOS OS

QUADRANTES!

sBrvi���
x,x x

o B. Verde cam ãn de basquetebol
o Ubiratan está isolado na líderan- lhe a invencibilidade.

ça do Torneio de Voleibol I' OS quadros foram estes:

Mais uma rodada em disputa do Barriga Verde - Djalma (8), Wal
Torneio Municipal de volei e bas-

I
mor (2), Dino (8), Bitinho (8) c

quete teve lugar ante-ontem na qua- Chocolate (2).
dra do Lira Tenis Clube, com a pre- Lira - Bicudo (3), Pedrinho (4),
sença de enorme assistência. Barbato (4), Ventura (8) e Rui (2).

,

A partida de voleibol reuniu os Juizes _ Hélio Fonseca e Osvaldo
conjuntos invictos do Barriga Ver- Silveira.
de e do Ubiratan, vencendo êste A classificação dos clubes, por

ultimo por 2 x O (15 x: 13 e 15 x 6), pontos perdidos passou a ser a se

que desta forma ficou isolado na guinte:
liderança, restando apenas enfren- Basquetebol: 1° lugar - Barriga
tar o Atlético. Verde, O; 2° lugar - Ubiratan, 2;

Os quadros jogaram assim for- 30 lugar - Lira, 3; 4° lugar - Clube
mados: Doze, ,4; 50 lugar - Figueirense,
Ubiratan - Nildo, Nabor, Hum- 7; fiO lugar - Atlético, 8.

berro, Érico, Waldir (Elias) e Edw' Voleibol: 1° lugar - Ubiratan, O;
:(Vádico). 2° lugar -- Barriga Verde e Atlético.
Barriga Verde - Wilson, Aldo. 1; 3° lugar - Figueirense e Lira, 3.

Nazareno, Samy, Dulcidio (Dlno) Os restantes jogos:
e Chocolate. Basquetebol - Ubiratan x Figuei ..
Juiz: Hélio Fonseca.. rense, Doze x Atlético, Lira x Fi-

Em seguida teve inicio o jogo de gueirense, Ubiratan x Lira, Lira x
.

basquetebol entre Barriga iVerde e Doze, Ubiratan, x Atlético e Ubira

Lira, vencendo o primeiro por 28 x tan x Barriga Verde.
:Ú. Na primeira fase a contagem era Volei - Atlético x Ubiratan e

de 10 x 10. Com essa vitória o Bar- Figueirense x Atlético.

riga Verde tornou-se campeão, res- Os jogos de hoje: Basquete -,tando 'apenas enfrentar o Ubiratan Ubiratan. x Figueirense e Doze x

que tem capacidade para quebrar- Atlético.
�

"'1ít".@��tQ
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Produlo da Gaaeral Molon

M"Cann

Motores
Marítimos

(pron�a entrega)

Moderníssimos, potentes e compactos, os
Motores Moritímos Diesel GM, com caixa
de redução ou propulsêo direta, sõo ofere
cidos numa grande vcrledcde de modelos
de 2 o 12 cilindros. Aumenta sempre mais
o número de borcos de pesca, transporte,
turismo e rebocadores equipados com

Diesel GM, graças à completa assistência

prestada e õ, facilidade em obter peças.
de recâmbio. fornecemos também Unida
des Múltiplos (dois ou quatro motores con
jugodos � um único eixo propulsor).
Visite o concessionário mais próximo!

DIESEL GM - a Fôrça moderna

te * * GENERAL MOTORS DO �RASIL S. A. * * *

Concessionários para o Estado de Santa Calarina:

CARLOS HOEPCKE S. A., ÇOM�RCIO E INDOSTRIA
�ua Conselheiro Maffa, 30 - Caixas Postais, 1 e 2 - Florianópolis

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAD'J-Sexla 'eira 23 da Abril d. '.48 ,

,(;adasfro Social do «O Estado)) Irmandade
Passos e

1'",ilUor.� 1I!0i! � d.YJti.tatoa WtOl'M. 4,\� .. prMllm. •
,jI;\"";�W $ano ..� •� � !dia"�
t�.....4� I!I1.!I.lTl"'.·Il)·li����
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,.' .' I f Flcrianópolís, 13 de abril de 1948.
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GoI'O .. •• .. � .,·� "' IJ"O"..................................
T

.

d d S t"
,
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Garage Delambert
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

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

Elóríanópolis
-

Assistente da Maternidade
CLINICA Mll:DlCA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulaê

internas
NEUROTERAPIA -

. ELECTRa..
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL ".

Consultas díâriamente das -15 á.
, 18 horas

Atende chamados a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702

Residência: Avenida Trompowski, 62.
. Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua ciinicâ
Consnltório: Felipe Schtmdt, 8

J)aa 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas � Telef. 1418

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 1'0 ás 12 e das 14,. às
1S brs. Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620
.

Dr. Mário Wendhauseli
Cllnica médica de adultos e criança,

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769 .•. � J

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

Telef. 812

Dr. Lins Nev'es
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto Do 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembr«
Edi�lcio 1. A. P. ,da Estiva)

Telefone M. 834 '

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgi9 do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos . delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, útero, ,

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

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Telef. 1.598

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

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

DR. A. SANTAEI,LA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

elo Brasil)
Médico por concurso da Assístên
c.a a P.sicopata� do Dlstr'íto

Federal
Ex·interno de BoSpjtai' Psíquiá
tríco e Mauicõmio Judiciário

da ('apitaI Federal
E�temo Lt;l sasta Casa de Mi·

s icórdia do IMo de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

m;RVOSAS
Oonsultôrto : Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 ás 18 horas

Telefone:
'

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr." M. S. Cavalcanti.
Clinicá exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10

_ _Telefon�. 732

Dr. NeWton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doeéças dos intestinos, réto, anua> t
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia -' Infra Vermelho.

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

TINTURARIA CRUZEIRO
,

.

Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos .

Profjssional competente' - Serviço rapido e garantido.

BOM NEGOCIO
para quem poeeue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
".rta de 1,0'/. ao' ano com recebimento de iuros mensais.

Informaçõe-s nesta redação.,

FARMACIA ESPE,RANÇA
,í1o Fal'JlI.ac6.tteo lflLO UUS
Hoje e a U ..ri .... IIr.rww.

Vrecu aaeleilal. e .u _ru - B••ee� - P."
aarlu -. ltrtJirq •• 1J.1'AeH.

hra.t...�.. a exata ...."bda 11ft r.edblárlal .Ut...

,.������������'-�-_.�-��.������----�

I', At.tt
11InteLhOI'""a fdbrica.. A CUIiCi "li CAPITAL- G.h�m� a attnv50' do.

vbdto unto. d••I"tutu."" cuae OtlmP'l'::&8� MATRIZ 111m

�� E F"iD' r=:.

.

do Senhor .Jesús dos

Hospital de Caridade
De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em atra

:::0 no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, ,para os de

vidos -fins, o Irmão Tesoureiro afim de não perderem as. vantagens a

flue têm direito quando em dia. com seus compromissos para com a

" .. , .............. "

I

Ouçam, diàriarnente, das 10 às IJ horas, as euâiçõe« da

ZYH ,. 611adio Difusora de ,Laguoa,.,
970 kilooicloe onda de 300 metros.

Laguna -" Santa Ceterine - Brasil

DATI LOGR·A FIA
Correspondenda
Comerciai

'DIREÇAO:
Amélia M Pigozzi

(onfere
Diploma

METODO:
Moderno e Etlcieoté

RUA' ALVARO DE CARVALHO, 65

SEDE SOCJAL':

POlUO AL:IEGRE

RUA VOLONTÃRIOS ÓA PÁTRIA N.o 68 • 1.° ANDAR

CAl'(,\ POSTA�. ssa • TELEFONE 5(\1·1) - TELEGRAMAS: _PROTECTORA>

Agencia &eral para Sta. Catarin�..
Rua Felípe Schmidt. 22 ' Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLOBIANOPOLIS

Relojoa.ria Progresso
de JUGEND·& FILHO·

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
. REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e l''!gue
aómente quando receber.

Ll 'i" I

,
'

, ..

N. 2. Cr$ 200.00
Qualidade dto primeira.

L. Fobrica04o Italiana.
Core. div81'IlOW
Altura 13 cmt.

N. 11. Cr$ 260,00
Marca SOLAGO 8 rubi•.

Mate..ial d. _l.a ,

Caixa de níquel-cromo;'

NOlll'o. re16l1ío. aão acompanhadoa do. re.pectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM·NOS OATALOGOS - ENVUMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba-. Praça Tiradente•• 260�. Paraná

QUER VESTlR·SE COM (ONFORTI E ELEGlHOA'
A

Mello
PROCURE

alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

Laboratorio·
RADIO-SUL

Ageotes exclusives dos
aparelhos Westen-Poiol

Atende a 'Domicilio

Completa "aparelhagem.
Técmcos competentes

RUA TIRADENT. 22-AES
Fone 1382

_
' ""

Vende-se
Um barco. Ver e tratar. na

firme Reinisch S/A
_ Rua João Pinto. 44

VENDE-SE
.. � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ...

Uma otima propriedade>
contendo 2 casas; §arage, po
'mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na fatmacia Pilar ou em

Cambirela com Raul Sel1.

I'

- LEIAM A, ftEVIS'f.A
() VALE DO ITAlAl

..............e .. , .. "
.

LENHA, I
Peça pelo telefone 719

Pronta entregá

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
'._:

Movida a eletricidade

CASA MtSCELANEA dilui
buidora dOI �Rádiol R,"",C; A

Victor; Válvulal e Di,coI.
Rua -Conselheiro Mafra

' •• -e • • • • • • • • • •• • •••••

O Crédito Mutuo Predial, ofereef
aos seus associados o melhor pia..

I

no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00.
mensais.

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

Costureira
Moça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

Cartas pará Irene Maria
Fereire aos, cuidados de Os
mar Meira, Rua Laies
·

.

o VALE D0 lTAJAJ
ProClU'em na Agê:aela

.

Progresso,
LIVRARIA 43, LlVIURU.

ROSA
. . .. .. . .

o 'l"ESOURO
Da instrução está ao alefl.Il.OC5

d-e todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no GrupQ
Escolar São José, na Escola Ioous-.
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metrupoli1tana.·

A Tinturaria Cruzeiro é a qll�
melhor me serve - Tiradenteff,

44
......

'PASTA" i:)ÉNTAL'
.....• '

.

ROBINSON
• •••••••••• to .

Paru 08 pelsoas de fino.
paladar Café Otto é

.em par.
· . " � ..

102 2

Telefone a esse número e a blra
cícleta da Tinturaria Cruzeiro ràpí.
damente irá buscar seu, temo.

R. Tiradentes, 44.
• •••••••••••••• '. o; , ••••••••••••• .;

F«bdcant•• distribuidores dps afamuda. coa·
fecçõ•• -DISTINTA- • RIVE"l'; POII.ue um grua.
d. tIOl'tlm.nto do oasemiralt_ "l.audo.: b"in.
b�n. � bnlt'atoo. algodõ••• 'mol'in. 8 G1'lalnento.

pa"á alfaiat... que ·".cab. dir.tamente da.
Snfla, ComSlt'Q�••h. do intel!'iol' no ••ntido d. Ih. fazerem 'Jmlll

Flori(llDbpoU.� -- FILiAIS t!lTO Bluna.nau _ La1e••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'!�!'!tL!igu!R!!��:::. Viagem da «Citai)} a Porto alegre
nento diversos, o Diário, ontem, desceu' P-iloLado pelo Major Asteroide lrês passageiros, gentilmente eOll-'
.nna coluna illteiJ'a aeêrca do sucedido

Arantes, O avião "LORET{)" pp- I vidados, Leve magnifica impresãe,
-orn a bôlsa de estudos de MaluwenLiFi-! '

.

110. Dissertou sôbro bustos, condenando, 5ÇA da
•

CITAI;', fez ontem uma i do conforto e segurançça que se.'

'OH1<> era natural, 0<:1 do sr-, Nerê.. Ramos. viagem a Pôrto Alegre com o Jito I desfruta no tipo de avião usadc,
• IlHgreSSionou com Miguel Angelo - 'es- de verificar o tempo certo de vôo, , peja "CITAL" que é o "STIN-,

.ultor-, pintor e arquiteto, sem informar, afim de poder determinar seus : SON" Voyager de 165 H. P., aliás.
-ntretanto, como cstu,lava as três artes.

Ih
.

ddI' 'Ih' I té
.

:;omo bolsista? Seria?
. horários logo que . e seja a a a o mais aconse ave, eClllcam�m-

Ao cabo da esttr-ada, as nossas afirma- concessão de linhas. •

I
te, ,para o tamanho e condições

,õcs anteriores estavam de pé. Nosso reporter que era um dos dos campos de pouso existentes
POI' mais oue fm-easse a ar-gumentaeãc, 'no interior de nosso Estado.

o Diário n.'i� 'cous';guiU' ligar razões po-
.

C I Oll�mpi.48líticas ao que se veriílcou com o al1:ista e... .

·.V
conter-râneo. Aliás a prôprta atitu<l'e 'do

�
-

f-Ih Não é verdadpDiário, com Mallnvenú, prova contra o

r.'.OUrao I o
I

.

'-'

jor-nal, Enquanto nós .sempre demos re·' "Rio, 22 (A. N.) - Falando a re-
. . - Na' casta da Guerra o eXIDO. sr. Pre'

. • .lêvo às obras e as exposrçoes de Agosti- .
�

.,' .

doer t portagem O sr. Cir-ilo Junior des-
uho, propagando-as com entusiasmo c sem sldente da Republlca aSSInOU ecro o i.o .

dclassificando como comandante do 14° i mentiu que 'estivesse sen o nego-
qualquer 'ônus - inclusive o da contec-

d SB. o" sediado nesta Oapital, o sr. coronal ciada a pacificação politica e ão"ção de clichés - ó órgão udenlsta pr-ima- .

va pelo silêncio ou escondia, entre anún- ,.Olímpio Mourâo Filho, nosso ilustre Paulo. Os líderes do P. S. D. afir-,
cios, notíciaztnhas de duas frases. conterrâneo,

marn que não partira dêste partido
o brilhante oficial do nosso ll:xército

Temos l\ilalinverni hoje, como o tivemos . ,

nenhuma tentativa nesse sentido.
ontem, na conta de um oonsagr-ado ar. esteve, até há pouco tempo. exercendo a

tista. Essa ch-eunstâncla, todavia, nada Ohefia da 16a O. R., nesta Capital, onde

goza de gerais simpatias e ele um gran
de círculo de amizade,

-''-�'---'---- ....- - .._,�.,------

FlorlBn6poUs, 23 de abril de '948

o Servi�o N. drl Ma-
FoIgan10s em rcgístar, agora o seu i-e- � ..

" I· c.-tôrüo,em nova comissã� com .jue o (Us· UlfUI rea Iza ma �"
trngue o Chefe da Naçao.

� " ..

. urua 8xperlenCI8DOIS "raDde� Foi realizada ontem em Cacupémelro, sem conclut-lo, era místér o con- y li
sentimento do Est.ado, f '-'V!'l-IS I

Pequeno, neste Munioipio, a ulti-
Se, amanhã, uni bolsista de engenha- Ies. U ma das experiências que vêIUi'

ria, ao alcallça" o quarto ano do C""so, Afim de condignamente corne- sf'I1do conduzidas pe],:; ::;él'viço �(l-
entender de abundonar os estuó .. , ,le""a

mOral' � !ll'óxjma daJa de 1.'3 de cional de :\4alárja T1<) sentid'J fie'
carr'eira para !:icguij' a de Rledicina, in·

gl'essando no primeiro ano, pela teoria �l,a.io, O 'reatro 'do Esludante está est.abelecer um meb 'de c'nrnbali\
do Diárío o Estado devI' concol'dal' tl l'{'. organizando um esplendido pro- efieiEmte, útil e econômico a pal'a
petlr a bôls;I. Abra·se o precedente e os g:ramn liLero-mu*oal,\ que Lermi- siLose malárica em -Banta Catarina•. -
rcsultados nâo se rll"ão tlSl'CJ'ar: as [Jôl·

nará com sugestiva apoteose fi I F.mpreg:ando um hiiicóptero pa,,'"
sas perderão sua lIobre J'ínalidade c ° I

efeméride, a. ser levado a efeito no! 1'a lançar inseticida (D. D. T. e'

Sa Ião ,de Fesla,s dn Democráta' Gamexane) sobre as malas cat.ari-

Clube. llenses, "habitat" de 1l0�SOS mos-

A1em dos artistas do Tealro do quiLos Lrnnsmissores, procura, o S.

Esludante, tomarão parle na gran- N. M. um novo método promática'
diosa noi lada: A Osquestl'a Jlive- que venha s'ubstituir o desma' e'

nil (?,om nLlm-eros especiais de seu mento ou a reinoção manual das�

llOlVO l',epertório; Os �'rês cab�t1e-1 bromélias. Com .Cac_upé .

Pequeno,
,

ros, e o Conjnnto RegIOnal do Clu- , encena-se, o pl'lmelrO elclo expe-

Cei. J. Ganzo be 1,5 de Outubro. rimcntal, iniciado nas maLas de:

De Araranguá, Chegou ontem Teremos assim, escoJ,hidos nu- Brusque e de Blumenau. Os resul-,

pelo avião da ",CrTAL" o Cel J. meros de muska, de MnLa, ,de de- tados
.
.iniciais dessas eXPeriências-,

Ganw Fernandez. diretor da Cia. clamação e várias atrações cenieas. são bastante pronlls'sor,es I embol'

Telefônica ,Catal,tnens'e. S. S. foi 'A venda de mesa.s começ:,ará na não permitindo, ainda, conclusõe.�

esperado no Aeródromo Nerêu próxima semana,. definitivas.

Ramos, por vários membros de
sua famma aos quais declarou ter
feito uma magnifica viag,em.
Estado apresenta-lhe boas vindas.

tnnvençao Mundial
Ro.ary no Rio

Hy.:-o·._J;"e·
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O· ���ões22m�i;' ::�entes ���e::dd:�; ��e����� �l�a�:i:e���!I1es'Ch:r�!;,-
U ii á Comissão Execu)lva Loca,l I Adams, �o Rotary mub de Sam

A data de hoje recorda-nos que: ela 39a Convenção do R'btal'Y lnter- Bernardino, :na ,california; (} en-
- em 1.500, os navios de Cabrr.l nacional confirmam a impr,essào gimheiro Lloyd Bowman, do :Rota

aproximam�se de terra, fundeandc, de qu.e o numero de delegados es- ry de Santa Cruz, tambem 'na Ca

meia legua da costa; tl'angeiros será dos mais expressj lifornia; .o industria! Carlos Pl'l -

- em 1.636, Francisco Rebêlo vos. ParUcularmente .dos diversos neda, do J'l.otary da Cidrude do Mé-'

C'Olll, 450 homens, ,da combate, jun- paises da América Latina, continu- xico. O educflldor Le Roy A. ]31a
to a S" Lourenço da Mata, a uma am as comunicações animadoras. ser, do Rotary de Orgden; o Coro

divisão de 1.200 holandezes cómaa- li, Bolívia se fará .representar· por I nel Andrew T. Pawbus,ch, do Ro-'

dados por Jacob Stachower; 4� 1'otarianos, n�6.:ne1·o ja1.�ais veri- tary de '8helby, nos Estados Uni-·
- em 1.683, a capitania de São ficado em 'I'eumoes anterzores. O �ÇB� :

Vicente passou a ter sua séde na Mé:rico já reservou acomodações
vila de São Paulo; para 78 delega.dos. O chile conii- A ,fim de propi'Úia,l' aos rotarja�

_ em, 1.811, começaram a fnn- nua a enviar mais nomes apesar de nos de todo o mundo, que deverão< .

cionar as aulas da Academia Mifi- ter regislra,do 150 delegados. A partiCipaI' da 39a .convenção der

tal' do Rio de Janeiro; Argenlina deverá se ,fazer 1'epre- Rotary Internacional, os melhores
- em 1828, travou-se o comb;1te sent.ar por deleg'ação consideravel, elementos de i'Iliformação sobre O'

naval de São Luiz na Lagôa Mirim; pois só o -Rotary 'Clube de Buenos nosso paIs, vai ser distribuida aosY'

- em 1.829, �mbarcou em Monte- Ail'es, indicou 150 dos seus mem- mesmo.s ,a publicação "O Brasil em

vidéo, após o tratado de paz e com b1'OS como convencionais. 4948". Edi.l;.ado em três idiomas•.

as últimas tropas brasileiras, o Ge- Nesta capiLal j� se encontram português, inglês, e espanhol, êsse

ueral Andréia; numerosos rotarianos
.

esüangei- lrabalho incluiirá iIlJformações so-

- em 1.866, os aliados começa- ros, que tendo viajado com anle-!i bre todos os setores da vida brasi·

ram a acampar no Passo da Pátria,
.

cedênci'a entraram logo em C011- leira: a:dmini,strativo, cultura, ar

evacuado pelos paraguaios no dia lacto com o Rotary Clu.b do Rio de
, tisíico, industrial, agrícola, comer

anterior; Janéil;o. iNas ultimas reuniõef) se- cial, etc., de modo a permitir uma.;

- em 1.890, faleceu João Gomes manais ,da entidade 'estiv,eram pre visão adequada da r,ealidade bra-

de Melo, Barão de Madoim, nasci- s'elltes o pastor. E. EccJ.eton PoUs, tlile� i
'

do em Sergipe.
André Nilo Tadasco

tem a ver com os motivos que determt

nam a perda da bôlsa (Ie étudos. Essa

perda verífícou-se por ato do bolsista,
que ao se aproxtmar- do fim do CIIl'SO 'de

pintura passou a estudar escultura. De

pintura era a promessa de estudos. P:tl·".

inicial' ontro curso e nbandonar o prt-

Es1ado o seu dilLhcil'o.
No caso de Bhunell:lu (l·atava·se de um

CUj�SO prepar"atúl'io,' fllndêunelltaJ a OU�

tr09 estudos. Ali o flue se COl'tou foi uma
carreira (le um promissor estudante, que
<J:lml'J.a 'concluÍl' um cm'so feito até então
com bil1halltislllO. E a amparar es�a mes.

qUinha decisão apenas 'isto: o raneol' po.
lítico.

ARNOLDO SUAJlEiZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTUR�:A
Das 18 ás 22 horas, oom hora

marcada, a cargo de abalizado :pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva. 17

Cristianismo Religião
Muitas pessoas há que dizem: eu sou religioso..«, de falo, não. per

xíern nenhum culto, nenhuma cerímõnta litúrgica, procuram cumprir
'as ordenanças da Igreja, mas, ó paradoxo, lá f'ora, vivem corno se não
cbouv,e1'a religião, e, o que é mais grave, como se não houvera Deus.

Começo por fazer uma aürrnação avançada: a maioria dos homens
erê em Deus, mas vive ocmo S'C ll:le não existisse,

O, mundo está cheio de religiões. A relígtão é tão antíga como- o

próprio. Ihomem, e, êste, na sua evolução histórica, quando não adata
sua vida á religião tradícíonaa, cria uma outra. para si mesmo. Por

isso, iodos os homens são religfosos, pois, contém em si a fagulha da

divindade, donde a famosa expressão de Sto. Agostinho: "õ Deus, fi
zeste-nos para, Ti ,e inquieto está o nosso coração até que repouse em

Ti". Tanjo são religiosos os animistas, corno os eristãos: o rude selva
gem que adora os feitiches, como o mais conhecído dos onstãos que
adora .a Deus na beleza da sua Santidade. Afinal, o Cristianismo é
também uma retigião. Digo mal. É a única religião verdadeira.

Diante disso, não ba-La que o indivíduo seja r-eligioso. É necessá
rio quP seja cristão. SCl' religioso significa apenas professar determína
da religião, ao passo que, ser cristão. signi,fica viver de a.côr,çI.o com os

'princípios de Cr1:&[o.
Essa veJ'dade ob.j.eli:v<;;se na, vida de Sã.o Paulo.
Antes (lo caminho de Damasco não era cristão. Mas ,era .religi,oso.

Era daqueles que linllam uma r,eligião e a praticavam; era devoto e

�.eloso pcla,s coisas religiosas. Um dia, ,encontrou-se com Cri.sto e foi
�rjstianizado. Sua vida trans'foI'TIw'j-::;c ,e seus idea.is foram modiifica
dos. Agora, procurava reproduzir na sua, a vida de Crist·o. "Não sou eu

ilue vivo. 'Cl'istQ vive em mim".
Êste sentimento tem-s,e reproduzido na vi(ja de muitos CI'isão.s.
'Ê Li vingS'lone, {} des'Cobl'idÜ'l' das' nas'centes do 'Nilo e ü descobridor'

dos a;fr1canns; é Kág'awa, "o cris{�o em quem ,Cristo se incarnou"; é

ScweitzeI', teólogo, ,médico, lfilosnfo, musico, e, sobr,etudo, o. mi,ssiollá
!'io ,que se consagrou á redenção material, mOl'aI e ,espirltual dos afri-
canos.

É a I'xistênci�, de homens como êstes, retratos .fiéis de 'Crislo, que
faz r,om que o CrisUanjsmo seja uma >fôrça poderosa, como relIgião
universa'l. Tal é a sua influência que as próprias ,r,eligiões a,utóten,es
estão proC'ul'ando amoldar-se ao ,s,isLema eristão. "O número de cris-
1Milos aumenta".

Quando os cümpaLrioLas de Gandi quizeram aplicar ao seu vene

rando lideI.' o. qualifica-Uvo mais alto que imaginar se pudes'se, chama
ram-no "homem parécido com Grist.o ".

Antes ,Je aparecer o Cristianismo, ha.via m.uitas religiões sôbre a

1 erra; nenhuma, pcn'ém, exercia aquela influência pod,erosa, benéfica,
decisiva sôbr,e a alma humana; só o Oristianismo produziu um senti

'mento vital ,e T(mDVador, só êle possui um dinamismo reg·enerador.
() homem pode ser r'eHgioso, mas enquanto não fôr cristão, não

poderá ter consci,ência ,de sua vocação ,e de seu próprio destino.

Eis '0 sentido d,o CTÍstianismo e o sentido da religião.
Uma v,oz soou há quase vini·e sooul{)s. "Segue-me; serás homem e

eu te dar,ei vücação! 'Chegarás Ia conhecer a verdade e eu serei teu

aIni!Jo. Viverás como fiJ,ho no mundo do Pai ,e 'Coom
. 'apóio lea.J e

sempiterno ,cUlIlliprirás 'teu d,estino". : 1 ,',c i': ; "�_,, " ;\

'É Cristo .a :procura de crisrtãos. ' ','

A esta hora essa mesma voz está soando aos meus e aos teüs ou-

Vidos.
r

..1',', ;
lSAAR CAMARGO

Café Otto traduz qualidade I
,Peco" -o 0.0 seu fOl'nécedor.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
JNFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R ERAS,
ESPINHAS" ETC.

do

).... ,'. f';' ,., ..

"Exmo. Sr. Dr. Quincas Barba.

,Macaco quando se cui,da piLôco começa de dr' da cauda

dos outros, esqúecido de qne os suros é que, fogem á espécie.
Na carla de V. Exa., de ontem, está um "assistit( o meu

discU'/'so" a bra,dar por... MaCohado de Assis. E, no Diário

d-e 20 do -oorrente, quem ,quiser ver uma orafória enlumina

da da mIn'ha lavra, lerá que eu, falando na Assembléia a res

p·eilo do pavoroso sinistro de Deodo.ro, afirmára "que se não

pod'ia deplo?'ar amargamente [IS vidas roubadas e o enorme

preJ,uizo ... "

Que barbaridade, sr. Barba,!
Essas barba?'as aling'irão, hoje uns, amanhã outros, a

todos nós.
Eis porql\e, sr. Barba, ponha-as de môlho... O seu dia

che'gará.
o colega, xará e amigo_

J. J. Cabral."
N. R. 'Também apócrid'a.

GUILHERME TA.L.

l

de fronteiras
1\1:ioas - Espírito Santo

ViITóRIA, 22 (A. N.) - A Comissão parlamentar designada para
estudar in loco o litigi<o de frontci.ras ,de Minas e Espírito Santo, já
regressar A ,nossa reportagem ouviu o deputado OdUon C.astelo Bor

!re'S, que informou que a situação é bastante tensa, havendo cêrca de
235 praças mineiras em Gabri,el EmHio, cida-de capixaba' .ocupada pe
Jos mineiros, depois do laudo do Exército. 'ConLinua;m as provocações
àe parte dos mineiros, onde as a:utoridades ,espalham bpatos segundo os

,

quais os capixaba& re.toma;['ão e de,pr�darão Gabriel Emilio. Até o des
la.camento mi,neir.o que esta'Va em Arrinha fo.i transferido para Gabriel
Emílio, onde a opinião. está dividida, havendo. .grande parte da, popula
ção favorável .ao Espirito Santo, apesar da pressão das tropas adversá
rias. no lado capixaha, todos o's' habitantes estão- coesos, pedindo aT

mas para rechassar os pertuI1badores da paz dos lavradores, continua
mente vexados. A ,Comissàlo parlamenta'r apr,esentará o seu relatório,
selÍdo unânime a opinião do.s partidos potíti,cos· nela r,epresentados,
mas até o momento não são conhecidas as medidas concretas que ela
irá ,propor.

o litígio

V. S. deseja cooperar na grande obra socüÚ de reouperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, d.el
xando. seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari
neIise, em 'poder desta redacão.
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