
CONSIDERANDO que, nem o Mu
O primeiro orador do dia foi o sr, nicipio de Blumeriau nem o Estado

I deputado Alfred? Campos, ,da P
..
S. estão cm condições de arcar com a

M. 10.243 D., o qual, da tribuna, se fez ouvir.] responsáhilidade de óbra de tama
dependendo indicação ao Govêrno_ nho vulto, dado o seu custo eleva-
do Estado, no sentido de ser, por seu .dissimo ;

H d d f·
·

IQu fleam dO °t interrnéio, conseguido do Federal,' -

ora e e Inações ue IDuml ar o custeamento da reedificação d1$' CONSIDERANDO que, muito

A .aoreditar-se no que divulga ,o. "Diár�o", os sr�. -'�?ol�.o Kond�r, O quartel �':í���Ú� :I�rg��l;��ne!�� d;e;::u;�;': �;::��r�idoO ��:�l���l11��toE����at:�,
IrÍIJ!u Boenhausen e cel. Pessos Mala obtiveram audiência e'sp,eclal, Recife, 26 (_\. l'I.) _- Noticia-se no dia 17 do corrente como o forL'! Iáto, pois que o Govêrno Municipal
-oon' o hrtgadeiro Eduardo Gomes, em cuja companhia se demoraram que o coronel "ir;a.{.o Medeiros te- temporal que desabou naquela ci- de Blumenau ainda não lhe comu

"cê'CI� ,?e meia ho,[·a.". Tem�,o 'es'c�s?o, mas o su1'ic�,c;nte (a crer�$'c DO ria declar-ado em presença de um nicou, entretanto, deve o Estado in
"D,á:r�<üJ para ,?x:arn�naa-em ayüht.ICa .geral do P�IS e, e� partldular, deputado do P. S, D.,.e de outro da dade. ° Sr. Nunes Varela, líder da

,a ']OSlCao e a sií.iraçâo da secçao catartnense da U. D. N.: coligação que 'os comunistas de maioria, com a palavra, encaminhou tervír em assunto de tanta relevân-
�omos ,�os que sempl',e, Y�ram na pessoa d:� ,e)l;:cau,.hdalo ude- Prestes pretendiam dinamitar o requerimento á Mesa solicitando ur- cia, fazendo com que volte á popu-

nirta à Presidência da República um Brasileiro mcapaz de prestar-se quartel da sétima Companhia de ' .

t
-

d
.

di ac-o lação citadina blumenauense á tran-
i! �anabras políticas ao g'ÔSLO dos CfLlC 'não cedem mesmo ao impera- Inlendêncj'a.'

.

situada "no bairro' ge�cla para a v.o aç�o a In lC _:"-

Ljl0 de pacitfica,\�ão: geral da Iamtüa T1:flJciona'l. o l1oura0'O B�'i�'a?eiI:o? de Sancl1o. 'Aq I teles 'elemenlos., po- acima, P?r con�l�era-l� oportuna. A quilidade necessária á sua vida la

v.fl1cido, sem desdoíro aIJ',u�l" num ple�l? e.m que. a �'�1O[' vitória iOI rém, decl.ar:�I'� no inqué_eilo que votos, fOI a petição acel�a �,-em_ con- boríosa e útil;
a dos postulados democla�,cos, .p,E)lo ,] esperto à liberdade do voto. 'e a sua' reumao tinha pOJ' I'im obter sequência, aprovada a indicaçâo do
(f� pensamento popular, nao desmereceu, ate ag1o.r-a, o alto conceito donativos para a defesa ,do ex- . Alf'red C . seet intes CONSIDERANDO, f'inalrjaente tu
f','11 que, af'óna o critério políüco, todos os seus patrícios se so lidar'izam deputado (3,I'egÓl'jl) Bezerra.

sr. 1 ela ampos, nos, "I '�áo isso e mais o que na-realidade
sem reservas, O falo, pois, de s. excía. haver-se externado ii cêrca doa

' têrrnos:
existe, relativamente as/fato objeto

·\n'o.Jítioea ger-al, do país e, em partícular, sôhi-e a posição e a situação "Exmo. Sr. Presidente .da As- .

�'J.
'

l'
, ". ..

d d D
e

f
' (testa, tomo a liberd9-"'e de apresen�da s�cçãtO e,a.ta'!'ine'llS,e da U. n. N." ,-desl?€t"al'i?- .a ].egI'lIlma �tl'rlOSl a e OIS COrnOS oram I scmbléia Legislativa de Santa Ca-

Jlúblre-a, ,especnt.lmente em Sa.nt.a. Catarllla, on·de a rece_pçu'o qu,e lhe I' , "
tal', requerendo a' Vossa Excelência

{ui feita �ã·o rundamenle se lhe ma.rcou na 'alma, ,que se compr'uz e111

t d I talllla�,' que a submeta á apreeiação da Ca-
rec'ordá-l'a,. -a.ss.im, na. inü.midade d�lma palestra en�r'e po�iticos·. '. enCOD ra OS '

CONSIDhRANDO o desmorona-
sa, a seguinte

'l1od'an.a, que tena dIto S. excIa.? Que lhe tarJam dJ to, v,or sua
R' ')6 r A ?\) F..'. menta de terra havido na margEm

vez, 0$ políticos que o visitJll'am? S.abe-se apenas (e quem no-'lo. l]i7. '. �o: �

.:-' -,'
-

- o.l;am I eco-
direita do rio Itajaí-Açú, na cidllde INDICAÇÃO:

é o "Diário") q'ue o i1usü:c BrigarJ.eioro se mOS'II'OU "int�'e'ssa,do em sa- lllll��,", dOI.,s :o.l.pos(,de \.lLlmas d�
ber da vida e do desenvolvime.nt.o da s'ccç,ão udenista do Eslado" e d�s:bire. do, �l\ylO ,.}'�uman�!, O.COl- de Blumenau, que teve como cansa 1°) Que esta Assembléia se diri-

que acha que {I. U. D. �. ",nem cllmp:rin.cto g-alh31'damente os s·eus C{)�-
ndo

•. 9Lll,I:ia-lelr:� .1lltuna. 'l�m ,cor- principal, segundo o laudo pericial ja ao EXl1lo. Sr. Gov.ernador do Es�

I!ro;m i.s's os, f'i.nnando-se cada v,e7. mais, no conceito, públieo". Se is-Lb' po ':! 1 �conh�Cld�,' ,co;no ,.se�(Io o da comissiio designada para estuda'" tado, afim de que S. Excia. inter
é, na verda,de, o que disse o jwjgàdeiro Eduardo Gomes, sempre que-

de HO.11el �_ AlJ cs {,3�tt? �ht Lunh.a o assunto, a pouca estabilidade do ceda junto ao Govêrno F€)deral no
l"c,rialflos conlleoe1' o que l,he tel'iam dito pana assim jus{ificar "o g.a- f', 01l1;ro,.IMo, p,o';lde. seI l,ecoIlh�Cl-
Ih/anio cumprimento {llo's compromissos LKJ.el]jst"as em Santa Catu- elo, (lte,\ I�O ..:,10 ,,�,deantado,.. esta,do talude da margem do rio; sentido de ser, quanto antes, de-

I. iua" . . . .

. de l?utrel açao .. (,m caya mmas oa
CONSIDEH.A�DO que êste, isto sigl1ado engeilhelro, especializado,

A propósiLo d,o c.aso paulis1 a_ diz ainda 'o "Diário", o 110bre ex-
':V{al',!,nha eont.ll!Ua a.alhn'a da

que colabore no estudo dos meins
candidato ,da U. D. l'I. à Presidênéia da Repúbli0U tel'ia. rea,fÍ'l'mado "o Ponta da P'edJ'él, j)CsqLH:,-aJlt!O. é. o rio Itajaí-Açú, em consequência

de proteção á margem direita do rio
$eu 1l'onlü--rJe-'Vfs·Va die r,e-speito il Constiui\;ão e :'J. ,f0d'eração. Terra

- .. -J& ._. _••_,..J'J'..........,.._, � de chuvas prolongadas, rompeu lW

'l'b' 'f' d' d Itajaí-Açú, na cidade de Blumellll.u

a.
inda fl'iStadó «opo�'�unamente qlle só merecem respeito os g'o'veTnos INnllft mieDI·str.n seu eqUI I rIO, orman o, ala a con-

que ;respcIlam a LeI. _ U W '!J U forme o laudo rderido, sl!periricie, no trecho compreendido na rua 15

,

....TOE'e., I.y():\pntl;.:t>�; 9P,.O'rtllDa. p·ar.a. o. "Diário": m:1S rj'ou1..rina
. de.-I d �'.' t.. , de deslizamento. qne atingiram a,> de novembro;

m'llsHldo genencia, 'alf!m ,oe CO/Tl(j\WIl·tl. ·alrm dE' Y<�ga como uma IllSI- I �, 'U4' Iltft .

I"
-

-'l
. '0"1 2°) Que, dado. o vulto do empre-

nn3\'i'Jo, a:s ..sim a Isenwil.1.;;nça 1IJ!n.nl' ti ['<LI lJ.mIa o .<],:......... i U. '.'� J\l
.

� c.d.IfIcal'.• oes ex) Len. tes a mm ",e l,I-
R '> (A ) d] t endimento, seja solicitado ao Go-Se qlllses�'em(}s, P?:�nf:o" �,abe;' cb'ra I: POSIlJ vam.�n�e, o pens<3- I .10.", :',:0 , ."

N. G. GJ<reu'[a. ]�.o:s relta cIta a, pr nClpa men e, os prc-
vêrno F

..
fderaI 0 seu decidido apôiomenta do acalado Hra�I,\e])'o sob!'e o qn,e, ,�egundo o lhano, é "a pla- 'I meIOS ,PolltICOS o nome j(!Ü sr. :,a- j (.!Ias I1rs. 1.242 1.290, 1.300, 1.312 e

nej�mento d.at�'llt�rv,enção em S. Péllllo" .I'el'i::umos de ouvir de '5. �xa. s:CI11 ,�1,llCl j)llfll'te, atnal PI',p,,?id,,�tit� ·da·11� 320'
ás obras �4he, p;l.ra fi' pro1.eção e Cufl-

(JuaJ!squer omlssoes que 'lhe repugnarI<am c·erl.amenLe ao Car::lÜ�l' 1m-I Cama'ra rpmo sr,'nd() cogtl arl'Ü, p'l.['éI'l' " .�., T r
•

.

"
". soiidaçii.o pretendidas, se 'fizerem

I10luto de vel'.fhLl'eil'o milit().-j·, a ,sua ma,is decidida cenSLwa uüs políti- il pasta df'- Ju,sLiçu, ])'<I'I'a a qual CONSIDEHAND,) que um des:e.,) .

J' d necessárias. - FJorianópolis, 26 de
cüs sem princípios

OSláv.eiS,
s,em provn,si (o.s basG.a,nte h.one,st'Os para II t,am�ém . é. ciLauo l) nome .,00 sr.

'1; prédiO.
s

ia.'
ruiu, o

Jr.lgan
o, aSSlnl,

- .l' . .... d ", .

t t' d
.

d
. p.. I 1 1 1 b't t 1 abril ue 1948. (a) Alfredo Campos"

ml� '�eI'�� �'JSSlmu:",a- os:' "". nci',. e ·ca;s'o,
,
ef!amo3l . 'e d.u�I.r p; s. eXCl"a. I . 'er <'Ira -,Ira.

_

a remoçã.o tota (OS la 1 an es e ( e

.a (jom:len.aç�1O dia mcüeHmrJ-R oe ,a!Jtudes dos que, 0Judct l�a pouco,

1 __'_"_'_ .

-

rstabe]ecImel1l0S que se eneontram
.

Em seguida apresentaram imE-
lançavam ioda a SOTt.e de ataques a pessoa d'o ge�ral Eunco Gaspar

8" bed I perigo' ti· t
.

cações os s).'s. Max Colin e Konder

DL�,r,a �, 'a�or,a:, procur'am, �Ul'!l;�, corrida �e"ol:de_na{].a c.�m�,? em con- erao rece I OS
em jJlIe Ia o;

Reis, aquêle solieitando voto de pe-
�u"_re�cla VIi a,]. a b.re,cha pil opWJa que lhe� p,ermlia se lil1�lJ1uem n.a CONSIDER1'NDO a llrCfpnte nc- 1 f I' t J"llnf.ImKlade do c.atete, a CL'!"to, mp"mo, do abandono de seus COl'I'e]J- polo Pre@cld.cntel,'�

::>-
.

zar pe o a eClmen o, em • OlnVl e,

gi,onóri?s de ,Sã? Pau10·, onde a. ,secção es'ta.dnal da U. D. N. se vê .al."o U � U "

cessidadc
•.
de �erem toma�las I�1e�i;- do Pe. Alberto Kolb, o que foi apro-

O?S mms �r:0<;s,elroC al::tqnes CflIn 011e a cOllgloba, no bloco do OPOSlClO- Rio-, 26 (A. l'I.) _ ;!'ia próxima, das de proteçao aos demaIS pred!.)<; vado,
m,s'ffiO palül,�1,a, ,a U. Ü. N. centra�. . _ quinLa-feil'a ,sc!'ão r,e,cebid'os no i existentes no local dêsse desmoro- Por maioria foi rejeitado um re�

. que ,asSlll�))l'o!l,e'dêl,m,,�$ Udl'�ISi,� ,d�' dltl'e�aO 'cenll�a,l para com 0.$ CaLete pel,o presitl,ente .Dutra to- i namento, estudando-se o meio ou querimento do sr. W, Rupp, ud,�-lldemsias de ti.,no Paulo, .. ".A'l,a nos pode ll'It'ere�sar no caso. Se a D. D. dos os delegados ii .conferência; .' d ' I' '"N. S<f'cC·ão de São Paulo, não tem (I apôio. n.a hO'l"n 'em que o precisa, r 'aÚn(�- <\me 11icall<a d'e flotes.Las que' processo
de como eva ser CO�S�"I- nista. "

dso'r"'-o d'f t",·
- .

t T}'
� r.. "

l.ld t "d margieJ11chreüa .o '''d AIf d C 2°'o ""a s 11 el1!s . .a� ceu l'a.JS, f' co).�a qn:e Dao nos [mpo!' a. oe aVI,a, s,e r,e.àliza em TtwE',s,ópolis, -encer- i
"a a e pro.egl a a . sr. ,ep. Te o' ampos, _

,l',elu�am.,n�' em aer,e'oIi:lr :'l:1e ? .�T

..
hY'I��_:le:n'o R

..
<;r!'U,ardO GO!ll(\S

hOLl.ve.sse Irando-se a t.l'Ínla do corrente. do rio ltajaí-Açú; Secret:J:�io, po� achar-se doente,
131udldo a,os seus COITehgwnm'J.O,� (j,p, San P,aulo no que alega sõbre o . ,

.

d 'I"
devi,do "respf'ito ,à, Con�tituiçi'Íto ,e ii f'edesração", ra me,nos Q,ne s. cxci.a., CONSIDERANDO que mIster se apresentou, sua renuncIa aq:le,�
jmplicitam('�'t'e, ac;eit'e .parte ,no dissídio enlre a U. ,D. N. de Rfi;o PanIa i DI·f.egledas por mellleta_ faz seja procedida á sondagem do cargo.

. . _

e a �J. D. ,N. oenl,ral.
_.

..

:-
.

., I local, na forma do laudo citano,]
Em segUIda fOI a sessao encerr.�-Tambpm nós t.emos t,m chefe, cUJa. atdurle 11<10 sofre Il1L'el'jJfeta- f· . 'f' 1 d d 's- da sendo outra màrcada para hOJe

�ões d'Úbira's. Há poueos dias, êle disse que não coslumava abandonar res as errOVI3S I
af�m de ven lCar o a cance o E. .' "

·,·os &f'll<S amig.ü·s e 'correligionári03 nas horas de luta. Houve quem o J.. , ,n'oronamcnto e, na base dêsse eslu- a mesma hora.
-estran!ha,s'se. Na'rla, porém, ·que. esLr�mha,r. O dr. Nerêu <Ramos, p'l'ccla- RlO, 26 ,(A.. N.) - Conr.e; . n�s I

.

ro, P,resident.f) ,do P. S. D. nacional, preza a unid·a,de de sua organi- n�el'os pohhco.s, 'qu� c�rrehgIOI:a-

f
.

lHe,fiO. pcal'li-d.ária,
m11ilo e'mbor,a

lh.r valha.
isso a inLel'pr.eiação t.en- rolO� do ,s'enador. VItorlll.1() Fren:e L

·

z Carlos Prestes 01dencios,a rios fieus ad'versários políticos. so('o['a� contemp�3'do.& com as pr,es�- UIIRespeitemos, como o merec.e, Ia palavra do �'r. hríg'3!deira ErI'uardo rJ.�nm.as d?S mstlLutos de Pr,evl-
Gomes e ,?'es,elj'aWiam.os. -yê.-Ia na legít�ma fórmula ,em que ela dev,essB :lencla S?.CJ,��. As est!'a'lj'?'S de f�2'- .

A

U 8193pa'reCel' a luz ,d,a publrrCl,dad,�.:. em termos de nortear os rumos dos I? ,.d: proplIeda.d.e �edeIal ,seI ao

preso no rUnU .

<l.ue, nesta hora ,de t'u,ntos e Lao complexos' probl,e:mas de OI'dem poJf- dnil.gldas por mIlItares. 1I!iItJca, nec.e,ssitam d·f:'fi.nir sua� posições, 'em tôr.uo de 'seus chefes.'
K

� �A nossa posição, c,ab�-n�s ,dizê-lo, é bem :conhecida: eS'Í.3!mos roro O dr. Nere"u D
...�,'mns �o Qveriam l\rg':lDI"zar o « , omlIilormno P. 8.. D. e, em consequenCIa, com o ,seu ,emllllente Cl1efe, dTo NeTêu II �U U li J U U '

Ramos.

jorn. Jairo Calado Americano
A J}l.'opósito do brilhante discurso

BUENOS URER 16 'Vi'a aér,ea) - O líder 00rmmista brasileiro
que pronunciou por ocasião de inau-

Lui� Carlos P;estes 'flOi d�tido pela polícia uruguaia, junLarnente eúm

gurar�se a nova séd� �o P. S. D., �c
. os lideres cornulflisbas Ia;rg'enüno, Rodolifo Ghioldi, e P.ablo Neruda

..
do

�strcl�O, o �osso, dIStIn,tO .confra,�e l Chil,e, hem como ,ouü'os dirigenDes commlÍostas UI'uguams, s,egundo �n

,lol'nalls.ta
JaIro Callado, dIretor

(.le I' l'
, t'n:,'>'S' ,nrone,denVe.s de M'onievidéu. ACl'es-cenlJam ess'::Is ln-

'''A
� " 'l

. '()lImam nO.Iul"" 1" v
• • •.

"TI·to·rl·a '>6 (\ N) O '1- 1 d G d
'

.' .Gazeta e I us1.re vereador l1'U-
iorII1"" ".o�es qll" ,"s·s,a ,d,e.lenç'lo OCOI'r'eLl, q\J"ando os princJ;T"a�.s dll'urentc.s''. - ',,� f • '. - capl ,RO I Ol'< ens ,n ov'eT,ml OI' miIlteiJ. ..} _ "''t v0:;' 1'" �

.TosJa'� Agujal', ,a�sistenbe militar pal'a manLer ,a jurisdIção a <lltal ��Jc�al, Te�ebeu tio. dr. Nereu :fl.all1o�, I comuni.st,as sLll-arrnericanos lestavam .r'euni�os na 'l':'s'idêncla do escr,I-
. fio Governadt8'r do Est3Jdo, e qUJe quer Cl1StO. I.lsIgne Vl�e .. Preslden.te da R�pubh- �

tor ,e.sque'l'di:sl.a. Lll'ugu:aio. Enri,que Amonm, na CIdade de Salto, as;
ora se ,encon(;na em Barra do P d t I d PSI0- ca e res.1 en.e naclO.na o' . .

ma'rgens .(1'0 rl··o, U'rugu,al', ITiLI'e constilui a fronbelÍ1r,a natm�all ,enü'e a.
",ao Francisco, tel,egra:fou aJO Go� C d

'<'

vemador, comunJúando haver \�e- ongresso e D.:, o seg��nte e�pres�Ivo telegrama: Argentina 'e o Uruguai. As .auloridades urugua:iJa,s não deram deLa-

rific.ado a falta de garaJ1iiias nas JornalIsta JaIro CaIlado - FlJo- lhes sôb1'1e a 'reunião, J.lem ..sÔbre ú baLida, polic.i'al, mas soube�se que,
loc'alidades de Gabriel Emílio prefei'os lis. - Do Rio. - A9 prezado am;go após faz,er ,as detenções, 'as iéllutoridades urLlgua�as, comuni,caram aos
Chagas e .Mantellla, cida.des -capi� agradeço cordialmente as referên- t· Ch"I B "I
x.a:ba� qne já ,são g'overnad-a-s por Riio 'Luiz, 26 (A. N.) - Prosse-. . . governos da Argen ma, .

I e.fl !'aSI.
,

mme'lros. O p,romotO'l' Antôni,o gue, com grande sucesso o Con- Clas feItas no seu excelente dlseur-
A deLenç'i1o do lídeI' ,c.omun1sta brasileiJ'lo, Luiz Carlos Pr.estes.

,San.tos, o arlvogatd'(jo Pedr-ü Brant gresRo dos prefeitos, in.st'a.]ado na S0,' que acabo de ler.

I r.oincidiu, casualment.e, com ,a de sua irmã, ,CIÜ\tild'e, f,eita na manhã
FiJlhn n o \T'O�l" I I f cid'a,d'e de Oaxl'as, 'onde ,e_,>'eve o Abracos (a) NereAIl R,amos". I'

.. .

,

"

),:" lO oe'a o,ram c, .

de hO'J',e, no Rio. de Janeiro, 'quandO' a po lCla ca,noc'a ocupou uma Im-
ohrigados ,a reti:N1r-se aopre.ssa.rJ!a- Go,vernador 'd'o hlsLado, que a.IJ foi
mente, ante a C/oação das autoTi- Pl'esidil' à in_stalação do c'�'e.!; Novo dllscendente I

pr,ens-a claDldestmla.
'

·.ctad'es loca,is. R á U Os rumores. .segundo 'os
..qua.is

os oo�un,ilst�s s�l�aJllléTicaIlO'S. �e
O c.apitão' ouviu a espõsa do eOUDtnar O presl- I

estão pr,e:parand{) pama reahz.ar uma 'CoIlierencta,. Visando a: crIaçao

p.r0l!l0tor Santos, a' qUIa!1 deixava

d d B d B
· .emperia de um "Cominform", no Hemisf�l'io Ocid,ental vêm circulando insis-

a CIdade v'erberando j)'ubHcamen- Bnta A O rasll' B
I

.

t.'e f) p'l'oc'ediroento das !3.uto.rida- '" l) lJ • Rio, 26 (A. ,N.) __ A .princesa lentemenÍ'e entre os meios oomunistas buenailrenses no.s ú bmo:s me-

des rI'e Mla-ntena. A.firmou iarribrm Vitória, 26 (A. N.) � Anu:ncia- Esp'era,nza, espõs8< de ,Pedro de Or- ses. Ef.etivamente esses ,rumores Çio.meoa,ram a ser prop'alados por
oue «'as autoridrades min'e-iras in- se Q11e o presidente do )3anco do lean� e Braganç',a" dte�l à lUz. uI? I decorrência.

da ol'ganiz-ação ,do "ComiIlforrn" európeu no ano passa
."!sL-em ,em administrar 'o f,PTÍ'i'ó. Brasil ,r,emmciará 'o s'oo cargo e m�n1l1o, en? Petro�olLs, no HOSPI- 'd,o, palra combat'er o Pli3IlO M'élIl'shall ,e procurar obter o con1.rôle da
'1'10 ''.'21'ir; too:wtense, onde f,irm3- pa:t;'a s�lb's:tJ'luHo irá uma figtll'a tal Sanvo..;RlO. A cnança recebeu o

I E O'd t Iiram o pr' dizendo lorem' r,ecebido dh.s c.1asses conservador,a,s. 1I0me de AJonso.
-

i urOipa, CI en a.
.

,

n fLUB Ai.NTIGO DUmO DJIl ül'n'A C.lTAJll\''iA

D. GaJf4l1M.t1 SmNEI'NOCE'l'I - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BAllOS
Diretor. de Redação GUSTAVO NEVES

,f;:: . r �!aç.������l��po._Le�!�I�!�y!·
pezar.

-- Renúncia do 2' Secretário,
.

A sessão de ontem, sob a presi- do, tomar-se, então, as rovidêncías

dência do sr. José Boabaid, COTI1'p<l-. definitivas que o caso está a exigir;
receram 2(i�.;'s'l�hores renresentan-

'...
- CONSIDERANDO, todavia, que

teso
, êsse estudo deverá ser feito com a

A ata, que foi lida c aprovada, se- .colaboração de órgão técnico espe
guiu-se a l�itura do expediente, que-
- cialízado em serviços dessa natu-
constou dê telegramas e oficios.

reza;

- lNDTCAç.m OPORTUNA --

1110 XXXiV I Florianópolis Terça.felra, 27 'de Abril de 1948 •

Por ordem do governa
dor ele Minas

...
:..� � :,1'

. ' ..

..

"
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2 o BSTADO-'.rca.'.'r. 21 d. Abril de tIN. \�
\

tadastro Social do «f) Estado) Marshall deixou a lAssO'ciação Profissi,onal do Comér-·
==:::.::�?'.=-....=.: �����,�!����,;)&ta�:��: i cio Atacadista de' Floriannpolis
---._ . dós, rGeneTa,1 'George Marshall, de- i
'� '" o ti tõ o � (' •••• iii • to ti lt1 ." It o •• o ••_ fi ••••• II ff ••• ",. .. fi .. til ••••• ." ..

cJarou, boje, á Comissão Executi-
a..e A$ ltaL a.a ..•••••••.. 8 •• Dt " •••••••••••• va da Conferência Pan-America-

,

/ ,..,

__. na que importantes assuntos exí-

� �

e/:·············_··9-············
.. ··

00······lgianl
seu ímedínto retôrno ao De-

� �8) "'O�." ••• O ••••
'

•••••••••••• /II ••••• O •••••••••••• : •••••••••• _
.... partamento de Estado.

Acrescentou Marshall que a sua

� •• � •• " •••••••••• e o ••••••••••••• :-:., permanência ll'i()l êonclave já era

...__ do hJ '(mio)
bastante longa e 'que se assim pro-

�... ....· ••••••· •••••••••••••• eo •••••••••••••••••
·

•••••• 'c.edê!ra· fàra devido à crítica. situa-

,� � ,·"'." ••••••••••• o � •• e

.�.•....................
,

_ .

�, WO)o6:a,.� .. .otlelaa ......h·..
__mo. • O'!!itru, � uQu.

cão reinante nesta capital.

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

·Para· seu
filhinho!I::_------Gara'ge

, Jei executa se r-vico de

Delambert
LAVAÇÃO e Pe ltmente

--�--------------------�---��--------------------------

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

FIorian6polis
Assistente da lIIaternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doença. dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiróide e demais glâudulas

internas
NEUROTERAPIA -' ELECTRO
CARMOGRAFIA � METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
.

Ate...!e chamados a qualquir hora,
inclusive durante ano)..e.

('",n�uJtórip: Rua V�OT 1I4,iT'í!les, 18.
Fone. 702

!Residência: Avenida 'I'rompewski, 62.
Fone 760

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de c-riançae'

Rua Saldanha Marinho,' 10
Telefone M. 732

. I
. Dr. Paulo Fonte.

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meir,les, 26.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e das 14 h
115 hrs. Residência: Rua Blumenan,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário \\Iendhau.ed
Cllnica médica de adultos e criança.
.

Consultório - Trajano, 29
.

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 'li horas

Residência: Felipe Schmidt n. 38•.
Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consu}tório - Rua João Pinto II. 7
- Sobrade - Telefone 1.461

lI.esidência - Rtta Sete de Setembro
Edi�cio r. A. P. da Eativa)

Telefone M. 834

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS m� SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Cornêía Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

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

Consultas: I}as 3 ás 5' horas, à rua

Felipe Schéiidt, 21 (altos da Casa
. Parabo) , TeIM. 1.598

Residência: Rua Esteves Juniorr 170;
Telef. M. 764
-----

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

do Brasil)
Médico pOJO concurso da Asststên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno de Hospital Psíquíâ
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉD1CA - DOENÇAS

N�RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Resldêncía : Rua Alvaro de Cal'

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Newton D'Ávila
Operações - Vias IIrináriaS' _

Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 hr;. e á tarde
das 16 hrs. em diante Residência'
Vida) Ramos, n. 66 - Fone 1.667

TINTUR'ARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
.

Reforma cbapeo�
ProfIssional competente - Serv'tço rapido e garantido�

f}ara quem possue de Cr$ 10.()()O,OO a.té Cr$ 100.000,<00 renda
certa de 10'/. lia ano com recebimento de ;uros mensais.

InfGr�ações' nesta redação.

FARMACIA ESPE,RANÇA
/

do I'U'lIl&eêlltfeo 1flLO LAU8
Hoje • allWlhl Hri • na .reIerW.

..... ad...... ..u........ _ Bo....iUu _ ......
..d.. - .arttn. •• lteRae....

Sara....... uata ....rTb.da DC) r'-túrt. _641ft!.
f

Pelo presenLe Edital fica convocada a Assembléia Geral Extro

ordinaria da Associação Profissional ,dos Representaul es Comerciais.

de Florianópolis para ás 15 horas do dia 15 de Maio dêsie 'ano, na sé-·
Temol para damen.traçõe. apa- ," ,

relho. para cinema .de 16mm por- de sücia.J desLa Associação á Rua Trajano, n. 13, sobrado, deliberar ()-,

tatU, 36mm' partatll, ••r;ai·porta- reconhecimento como Sindicato da r,esp·ecLiva categórica prolfissional.
tU e 3Smm peàado (fixo) vindolJ -di· Florianópolis, 22 de abril de 1945.
rétament. da fa'brica. ,InforRla·cÕ.. S S'

-

P 'd te
RUQ General Bitencourt N. si

evero zmoes, reSI eu .•••.

Florian6poli•.

..

fdbrica.: A Caao -li CAPITofU,· Ghamo ',0 at.agao doa
vl.ita ont.. d. efetuarem euoa oompIL'Cln�' MATRIZ em

fQbriccmt� e distribuidores das afamada. con
fecçõe. "DISTINTA- OI RIVETI POHUS um gran
do sortimento de oassmiral.... .lL'i.oadoa � bl'iDIlf
b01\1iII • hOll'ctos, aloodõ••,'morin... a"iamentoa
pera alfaiatell!i que '.Gcebe dil'etament. dali

Bnre' Comerol_te:l do interior no ••ntido de lhe fQ:!Cel'om 'Ima

Flol.'loD6poU.i ...; FILIAIS em' Blum.nou:�. Laie••

Todos os m6vsil.l: ber-

,

ASSEMBLÉIA
'

GERAiL

ços�-cadeii'lnhas - pri

vadinhas balanços

EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital fica convocada a Assembléia �ral Extra..
ordinária da Assocíação Profissional do Comércio Atatadista de
Florianópolis, para, ás 19,30 horas do dia. 14 de Maio d�te ano, na
séde social desta Associação á Rua Trajanq, n. 13 - sobrtdo, delihe•.
rar o reconhecimento como Sindica.to representativo da \ respectiva,
categoria profissional. \

Elorâanópolis, .22 de Abril de 194�.
,

'. CHARLES EDGAR MORlTZ - Presi nte

cabides -. hril'lCJuedos.
.rnode rnos.

Práticos ,"' Resii!ltentes

Preços excapcionais!

Natural
Gal. Bittencourt ] 79

Florianópolis ,

N. '11, o-s 260,00
MQrcr.1 SOLAGO 8 rubil!l_

Mate ...ial de 1 a

�,.. ""rswvrmci.._ �NUP''''
�umento ne
salários
Rio, 24 (A. N.) - Segundo in

formam as rodas comcrciárías, o

aumento pretendido pela classe
deverá ser concedido dentro duma

semana, tendo sido solicitado por
intermédio do seu representante
breve andamento.

'

o novo Vonsêlbo do
4éro Clube
Rio, 24 (A. N.) - O Aero�Clube

do BTasH ·eleg,eu o seu novo Con
selho Di1'etor, composoo' de trinta
membros, o qual deverá realizar
a sua primeiTa s,essão a vinte 'e

&ete .do corrente. .

Laboratorio
RADIO-SUL

. Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Point

ende a Domicilio
Completa aparelhagem.
.

TécDlCOS competentes

RUATIRADENT,22-AES
Fone 1382

Progresso
'\

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO .D�REEMBOLSO POSTAL \
Faça seu pedido por carta ou telegrama e I"'qgu

sômente quando receber.

Relojoaria
.

de JUGEND & FILHO

\

\

Pare as pessoos de fino
paladar Oeifé Otto é

Item par

I
'

.

N. �, o-s 200.00
Qualidade d. primeira.
FdbricaQlio ItaUo.n':1.

CO�"tfl diverfalJ
Altui'ü 13 cmt .. Coixa de niqueh:::romo

Nos""D rel6íJioa são acompanhado. dOIl respectivos ceJrtificadc9
.

de ga.rantia.
PEÇAM-NOS OA'l'ALOGOS - ENVIAMOS G'RA1'IS

JOCEND & FILHO
c'uritiba·- Praça TiradentelB, 260 -- Paraná

Empresa" Sul Oeste: Umitadr
Linha Ife transporte coletivo entre

.

FLORIANÓPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bbm Retiro & •

Vioe-Versa.
.

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas d&.'
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA.

Praça 1� de novembro, 24 - FlorianópoU Fone i.431.

Seu processo de naturalização
ainda nao foi. despachado?

Bscreva lSlCm demora ao EscrHorio Juridico e Administrativo<"
Caixa Postal 4.132 Rio de Janeir.o solicitando informações. Esse Es
c,ritorio se encarr�ga (}e acompanhar e r,equer,e;r' no Ministério. da>,

Justi<;a. o que necessario for á sua cono6.ssão, bem como, de r.eglstra.'
de diploma, divórcio e novo casameut{), certidão d,e nascimento ,e dtl
casamento de qualquer parte do Paíz.

FIADATllO
Correspondenda
Comercial

DIREÇAo:. _

Amélia M Pigozzi

(onfere
Dip!omtl

METODO:
Moderno e EUcienti)

RUA ALVARO DE (AAV·ALHO. 65
,------------------- .. _�

ASSOElação Pr�fis3ioDaJ dos Represeo-·
tantes Vomerclais de Florianópolis

o "Colégio Barriga-V!erde"

I
O Crédito Mutuo Predial, ofereeG"

está construido o seu majesto- aos seus associados o melhor pia..

80 prédio e necessita de sua no, no melhor sorteio, por Cr$ 6,0.'

valio.sa colabora«;ão.. mensais.. '

I·
I.

· _ - aa an__EB um..ma ...
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1° E 2 DE _MAIO DE 1948 GRANDE FESTIVAL ,PRó BOLSA DE ESTUDO P'ROMOVIDO PELA ASSOCIASSÃO DAS DAMA.S" ROTARIANAS
.DE FLORIANOPOLIS, NOS SALõES DO CLUBE i12 DE AGÔSTO. PARTICIPARÃO POR ESPECIAL DEFERÊNCIA DA "ORQUESTRA SINFôNICA' DE

FLom�NÓPOUS" E DE CONSAGRADOS ARTISTAS UCRANIANOS SOPRANO E TENôR. DANÇAS AO COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE 12
DE, A�OSTO� PRE��AS - PRÊMIOS - SURPRESAS - TôMBOLAS. SORTlDíSSJMO "BUFFET" COM SERVIÇO A CARGO DR GENTiS SENHORITAS

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

3

,
'

i.
t!,
','(!'
"

A .efeméride de hóje, assila a do,-

1a na\alicia da prendada senhorinlw,
Aleirema Espezim filha

'

do casal.
Rodoval Moto Espezim e sua esposa
.o, SbJ(j)há Espezim.

- Os Sl's. João André de Souza,

.comeI]cial1te np Saçp dos Limões;

.orestes Bittencourt,. 'comerciante;
,Alvai·ó, Buson; Aécio Cabral Neve.>"
funcj�nárjo da Casa Moellmanll;
EugênÍo Luiz Beirãoi, contador;
,Ama)l;_í Temporal; A� exmas. sras.

.d. ��rla Conceição Guimarães Co

."laço; professora aposentada, esposa
Itlo s,I:�,.João Luiz Colaço Sobrinho;
1ÜlindJna Coelho Borges, esposa tIo

.sr. Antônio Borges Santos; Il1.á

'\Ven,dhausen Ballalais.
,

_!, A senhorita Nadfr Garcia;
-;0' menino Enio Luiz Alves.

',:,� �,

.JAN'I'AR DE CONFRATERNIZAÇÃO
QUlnta-feira últirria, no restauran

\te "Estrela", foi oferecido pelo Di·

Tetot-,:Gerente dos Cirres Ritz e Roxy,
,Jorge ,Daux, num gesto muito cati

,ante,'" um jantar de confraterniz::!-

',ção a:,tedos funcionârios da Emp"e
:za, em numero de vinte 'e cinco peG

.'Soas;';4omo aliás ten�"acontecido nos

, ,anos ,ilntcriores. Au .-1.� ...1 '

Ü· jantar esteve muito animado e ' X .I«r·,�Ue ',' .. ,'....

�legr.e, havendo dis'cursado, ofe,'jl

,cendo-o em nome", da Empreza, o

nosso
';
confrade Antônio Sbissa, (j

.agrad.ecendo, em n'oine dos Emp,:,e-
Importante or.ganização necessá- _� -:- . _..

d
' 'd C' R't f _, ta para preenchImento de vagas, de

:ga os,' o Ine 1 1', o pro essor 'JI', .

E I
"

,� F", D:�IUR POI IDO- pesi;ioas que possuam conheclmell-
( ucaçao ISlca, Q. � -

t d dA"
.

"0
""

d C' R

I
os e correspon enCla e pratIca de

J:) ,e em nome os Ine oxy, o ,_.,.

f'� 'i NILDO SELL
escntono,

pro essoranc o .

O' t d d
- ".

� " d 1 7
"

' S 1I1 eressa os everao dlrIglr-
I or Ult1l110 usou a pa aua, o maIs

se á THE TEXAS COMPANY (Sou ..

1I10VO dos funcionários da Empre:l,a,
sr. M'acuco, que ocupa a Gerência

th América) Ltda" Praça 15 de No-

, I
v('mbro, n. 9, 1° andar,

do 'Cine de São Jose, saudanc o a
Desnecessário apresentar-se se"1

Empreza e agradecendo também em
...

, ,:t}Jtidões.
nome dos funcionários daquele o-

! Continua O ESTADO fazen
do distribuições de valiosoe li-

IlIfIros,
'inclusive romances mo

dernos, entre as pessoas que
,�onstam 'de seu cedeet co so

cial.' "

.

I As pessoas que ainda não
ha;a.m preenchido o coispon

,Jque diariarnen te pub licemoe

I poderão faze-lo agora, habi
I rBitando-se, assim, a concorre-

�am a tão interessante inicia

:�'tiva realizada sob c pa ttoci
mio da LIVR.4RIA 'ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Caoitel,

--,--0---

DR. HAHOLDO PEDERNEIRAS
Na data de hoje, deflue o aniver

-sário natalício do sr. dr. Haroldo
.Pederneiras, competente Diretor da

I .Dir-etonia de Estradas de Rodagem,
I ,oe peritp da Caixa Econômica Fede
.ral.

S. '8. que, nesta ca�ital, como em

.díversas outras cidades do Estado

.conta �om largo circulo de amiza
-des, :n,!fsta auspiciosa data, será por
.�er.td'111Uito cumprimentado, homo
.nagens- essas a que nos associamos
.com ',pl'azer.

I ..,

---1}-
DEP. MAX COLIN

Por ::l11otivo de se,U aniversarIO,
,na data de ontem, 'foi muito CUG1-

� : T
I r_�

prim,GlItado pelos seus amigos e

-correligionários, o sr.'Max Colin,
.deputado estadual pela U. D. -N,

i �
� CARLOS R'ENAUX

Prpcedente de BliJsqlle, ,onde re

side,;',esteve ontem 'riest{t' capital. o

:sr. Ivo Renaux, inrll'lstrial naquela
,(;Íclaa:�, () qual fez-'se acompanhar
,de sua', exma. esposa ,e filho,

YÂZEM ANOS HOJE:

nema.

O jf<!1tar terminou cêrca das 23

11Oras, tendo decorrido eDl ambiente
,de 'V",,;1 alegria,

GRANDES FESTIVAIS NO "CLUBE
12 DE AGóSTO" IJá sábado, será realizado o pri ..

rneiro festival pró bolsa de estudos
l

Co estudante pobre, nos salões elo
Clube "12 de Agôsto ", promovido
pela Associaçâo das Damas Rola
rianas.
A abertura dêsses festivais, por

especial deferência, será feita pela
notável ORQUESTRA SINFóNICA
DESTA CAPITAL e com o concurso

de consagrados artistas ucrâuianos,
Haverá ainda dansas, leilão de

prendas e muitas surpresas,
A Associação das Damas Rotar-ia

nas, apela assim para todos os que
desejem colaborar nesta obra me

ritória, <IUC enviem cornesti veis, rt,�

preferência frios e salgadinhos, no

dia 1° de Maio ao Clube "12 de
Agôsto" .

� esta, realmente, a primeira vez

que os estudantes pobres têm a

oportunidade de serem contempla
dos com a esplêndida possibilidade
de uma bolsa de estudos, pelo es

forço de um grupo de senhoras que
tudo tem envidado nôsse sentido na-'J .

I ----------------_.----
'

�a, � c.?�pleto êxit? dessa louvável

IS,ERV'ÇO DEíniciatíva, i,

pa��lh�::�sef�;�,���� brilhantismOj �:r�R����!� horas
. . . . . . .. .... •.• .." •••••••• • do dia 27:

'

Tempo: Bom' passando a instável,
com ehuvas ; ,

Temperatura: Entrará em decli-

H.TTZ hoje ás 5, 7,30 e 8,45 horas

J,U�tl· .,'=i�'1iJra,balb,ist·!I,J;
Sessões elas Moças

pJ \lU a 11 .Tin);. Falkenburg Forrester

Cinc'iJ, por ,m'il PROCESSüS EM ,PABT,A PAHA" Tllcker

JULGAMENTO
"

'l_l:\'IA EM UM MILHÃO
NOVAS INSTALAÇõES NO ELE- l' I

,"

MÊS DE ABRIL ,ma a egl't' e deliciosa comédia
GANTE "PONTO CHIC" romantica,.. Sonhos da mocidaê'e

Não sendo possível a instalação
Dia 26, ás 14 horas: 11

PROCESSO N lCI52'48 num romance encantaelor."
de tud'l:! ql}.e estava planejad,o l)aJ'� ",".. , "

'

..�'
-', "

'

'

a com���tf.)eficiênêiq ,e, confôrto d0 I ' ,Exc�pl�nte: Socledaélc ..Valgo Li-' ,; No })rqgn.\mll: ,cinclapdia jornal

t'lcgante "PONTO' cr-nc" nÓ dia â�,:' iU\Íada;. ,\"" ,;" -;-c;}�acÍ<?nal',: "l�", �. ,.,\
Exc'eto' Carlos Coelho de Castro' , Preços: Cr$ 3,00 2,0'0 1,20,

sua inau!!uraeão, sómente 11o ,I'e,
J' ,

� '" ,

Ob' E
-

d' 'Censura livre.
. ,

([van,do decorrem seus trinta din5 ,leto: < xceçao e lOcompet ..n-

d b t·
. cia "ratione lnaterias,f. . . . . . . . .. . .

e a er ura, e que são Instalados
D· 29

-

14 ho ROXY hoje ás 7,30 horas
os vidros nas portas" livrando os

la, as ras:

!'ROCESSO N JCJ 51;/48 U,ltima Exibição
presentes, do vento e da poeira bem

.
- u'

Reclamante: Raul de Carvalh,o Belita - Bonifn Granvile _ Al-
como os, espelhos <nas, colunas no B�íoid6', :';

,

-

bevt.,De.kkeF,� 8al'J'Y Sullivan ',:
centro. o'

Estas novas i�stalac:,õcs vê.'m l1é Reciamado:' "Café São Cristóvão"; . DELIRIO

melhorar muito o ambie�IÚ:�;' já' de 'Objeto: ,fndt;miza�ão,. avi{io-pré- 'Um forte dra'ma' emoci(m�te ar�

s\ tão elegante. vio e férias. �'art�'adoda própria réalid�de: ..
D' 30

'

14 h No programa: Jornal da tela
Florianópolis'de há"muito que se' PR��ESS�SN . .TCr;��48 ilàcional

. ,

ressentia da falta, de um pbnto re"

a1111ente chic, onde a nossa socie- �eclamal�!r Qlivio Amânt,ico Pe-l ..
Preço�: Cr� 4,80 c 3,60

"
d(Jde pudesse fazer suas reuniãc'3 reIra; .,

' ," CenS'ura ate 14 anos. '

Re,cl,amado: "C,afê ,Sã,o,Cl'istóvão";! -----,-,---,------costumciras, como o chá-das-quatro, ,

[Ias sábados e a hora das colegas, Objeto: Indenizaç�o, �yisó-prêvl(t: Café Otto traduz 'cr�QÜdad.
ás 3 horas, diariamétíie.', :,", e' férias..

•

Peça-o co seu fornecedor.

Por tudo isso vão daqui os nos

sos paralJens aos proprietários da
moderna casa, por todos êstes me

lho1'al1'1entos que a tornam tru

atraente ponto de, reuniõe�" �,ociajs;
•• • • • • • • .. • • .. .. •• .o ..... ;.•: : • : ...... r••

'

.....

I

"I'
/J

escrl orlo k ��,.

Antoni!;) Cesádo ela �SUva B ,Senhora
,

• "f! ,

Geronlmo>Emillan'o de' Souza e Senhora

pa1!ticipam aos parent,es e pessoas amigas, o contrato
de casa�ento de seus filhos, Emzd!1cio Camara da

.Silva e Maria Monica de Souza.
."�'. �

",.:: �

Dois, ��Hltra �m I Hoje, 'no passado
A. socleaad,e, :e�onomlC'a,

mente

I
A data de 'hoje recorda-nos que:

considerada, se, divide em três
classes: a classe dos rtcos, a elas-

- em 1630, na Ilha de Santo An-

se elos remediados e a classe dos tônio travou-se um combate entre

pobres. , los holandezes e pernambucanos,
A classe dos i-ices compreende sendo aqueles destroçados;

aqueles homens que possuem
maior f'ortuna do que a necessá-

- em 1756, na Bahia, nasceu o

ria para -âS despesas de seu S\l'S- naturalista Alexandre Rodr-igues
tento e da sua famílía. A dos re- Ferreira, falecendo em Lisboa em

mediados ahl'a�&;e todos quantos 23 de Abril de 1815;
ganham 'o suf'ícíente para VIver ; "

"

s,em pr-ivações. A úlííma e11'\'01ve
- em 1806, fOI enviado ao RlO CIo

os que ganham menos elo que P1'e-1 do Sul, para crear a comarca de

cisam p�l'a a sua s�lbsistênci<a, I Pôrto Alegre, o ouvidor desta então

,A razao �lessa 'deSIgllald3Jde":�s-1 Província;ta na projn-ía 'ellglrenagem ela, vida, '.
.

.

humana. So todos Ióssem rícos, I .

- em 1�09, no Rl.O de Janeiro,

ninguém ['naba.IhaJria para, os OU-, faleceu o pintor fluminense Manoel

t1'08, R-e todos f'ôssem pobres não l da Cunha;
,

havei-la quem pagasse pelo 'tra-- _ em 1825 depois de ter sido
-balho. "

d
'

1 f L 11'
Não devemos, Dor isso" pensar

aprrsiona o� pe o am�so ava e�a,
numa sociedade 'de r-icos. Seria o general Frutuoso RIvera, �nta()
Querer o absurdo. Pensamos amf e .., mercenário a serviço de D. Pedro
em soüo;-rer rleyi'da,1!l,ente o pobre. I, boniu-se para seus cornpratriotnn ;

,:::;e a cla;�se dos J'ICOS. 'e a classe l,
_ em 1831 em Pôrto Alegre fa-

dos r-ernedlados se umssern num
' ,

movimento comum a .f'avor da po _I'l�ceu o Coronel José Pedro Cesar;

�rez.a, da;tdo cad/a um, um auxí-L - em 1840, nos arredbres de Pôr
Iío 1:'�t�flall de acõroo C?Jll suas' to Alegre, estando á frente de suas
nossihi lidades, os necessitados te- I ,', .

I
r-iam um grande auxflío. '. "

I tropas" Cavalaria Imperial, mo:r�.
Iniciemos, pois, a campanha de 1 repentinamente, o General Bomfa

d'?is contra um, dientr? .do 'gron-I cio Isa Calderón, chefe.legalista em

�l')<�O 'Pro�rama 'd*: a1.lv\�ades da' luta com os republicanos (revolu-
Açao Social Catarmeng,e s . e tere- , :.' f . ilhas};

1110<S pres1t,ado à socíedade. um
cronarros ar! oupi

.

as
.'

gmande e mer-itórí» benef'Ici«. ']'e-
- em 1875, depois de.haver pres

remos contr-ibuído declsivaenente.t tado assinalados serviços á terra

,pa.ra extinguir a mendicâncla nas' catarinense, deixou a .Presidência
.nôsSoa,s Iruas, e nara tornar cm.en.oQ l' P

"

D J";' T 'da'
lamarg-8, a vda do pobre. "<1� rOVll1Cla o F. o�o ome

\ _;
(I)istril:mjiçã;o. do DoPal'ta.menLo, SIlva; >,-,

,de Propagand,a 'd3: "Acão Social _ em 1890, foi inaugurada a es- ,

Cata1'i,nellse").
-

trada de 34 qui1ômetró��'ligando Tí- �,'

'jucas. a Nova 'Trento; "

- em 1927, faleceú ,ó Dr. Carlos "

de Campos, Presidentê· elo Estado

àe São Paulo. ,

André NilC) Tadasco
, 1:,;..,

CASAELMfsêÊi.ÃNiAu::t:"
buidora dOI ,Rádios R. Ci A
Victor; Válvula, e Discos.
Rua Conselheiro �,1lJ1fra

•. ,reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega, .. êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do piano de
pagamento a longo p-8Z0!

Subwartzmaon
São Paulo

ÂV. Ipirang4, 716, - Tel. 4.1;78
Rio de Janeiro

,Af.RloBranco,257·A-Tel.32·7522

nio;
Ventos: Rondarão para o S'll

com rajadas prescas; ", •

Temperaturas éxtremas dé hoje:
Máxima 25,2 Mlnima 19,0; "

, A temperatpra mâXjm� d�' onte�
ocorreu em tnumenali êPÚ1, 2fi,7 c

a menor; Mínima foi registrada em

Ul'ussanga com 11,4.
,

'.""

: I

"

"";
..

Simultaneamente,
PROGRAMA EXCEPCIONAL f.'"
ODEON hoje ás 7,3Ó horas \

: '4
IMPERIAL hoje ás 7,30 horas f' r

,

2 Grandes filmes (musicais, reu

,nindo os melhores artistas

1° O maior filme musical de to

dos os tempos - A mais bonita de f

todas as 'histórias de :l:môr "

A EPOP�IA DO�JAZZ ,

.
"

COM: Tyrone Power - Don I

,Ameche - Alice Faye,
A EPüPÉIA DO JAZZ - O cele- ii' ,

brc Alexander'S Ragthne Band
'

2° Uma festa para
'

'os olhos ..•
_ Uma delicia para os ouvidos ..•

,

- Um lenitivo para o coração ..•
SUA ALTEZA A SECRETARIA

(Technicolor) ,
"

COM: BeUy Grable ':__ Dick Hay·;'
.:. "

t
.

nIes

Ela derrubou precó'hceitos... e"

lonquistou um cora1?'ào
No programa: 1° d Esporte em:

Marcha - Nacional Imperial Filmes'
� 2° Fox Airplan News 30 x 28 -, "

Atualidades '�'
'

Preços Cr$ 4,00 ú!}ico - Geral,',
Cr$ 2,00
IMPERIAL Cr$ 3,00 'único
Censura até 14 anos,

,"
�' ,

......................... � ...... �...MOIYICA
CLíNICA MEDICA E", 'CIRúRGICA

DO '

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operàd{ji:�Parteiro
Consultório e residência:

Praça Pereira e 01iy,éira (atráz do

Tribunal) Rua Santos :Dumon1, 11. 8�

Consultàs das 9 ás 12 e das 3 ás 5,
- Fone 841 "

FLORIANóPOLIS

,EMIDÂCIO, e._ MARIA
confirmam

t MI 5
UMBERTO

Maria Adelaide Sada de Cl:lrvalho,
João Barbato e senhora, Antonieta
FerIlari e filhos, convidam aos de

mais parentes e amigos para assis
tirem á missa que em sufrágio de
seu pranteado irmão, sobrinho e

primo UMBERTO SADA falecido em

SADA
B1umenau, mandam rezar no dia 28
do corrente, (quarta-{eira), ás sete

horas, na Igreja de São Francisco.

_,:"
.'

Vende-se
Antecipadamente agradecem a Um barco. Ver e tratar

tôdos os que comparecerem a' êsse firma Reinisch SIA.
aio d� fé cristã. Rua João Pinto. 44
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A partir do' próximo dia 2 de 'Maio, todos os domingos, com inicio ás 10 horas, grandiosas Ma- ·i·
y �

�i.+ finadas para escolha da "MELHOR VOZ �'OLEGIAL" e "RAINHA DA CIDADE". .1+
+.. 'j �.+
.:.

. Serão oferecidos mais de Cr$ 10.000,00 em prêmios aos eoncurrentes. Entre os muitos prêmios .:•
•t.

J, a serem distribuídos destacam-se 1 Casaco de Nyloncl bolsa, gentil oferta da Casa "A MODELAR", 1
."" . �i•

•:,'+ Rádio Portátil, 'ofelia especial da HELÉTRO-TÊCNICA'�, no valor de os 1.200,00. 2: Cader.netas v �t
+:.. de '''CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", sadadas, no vakir de os 900,00 cada uma. ',' �t.
:�t· ,

'Um prêmio em dinheiro no valor de Cr$ '5,OOÕé ' -

, '

",,'
�'t•.

T f�
••• , Muitos outros premios serão' oferecidos a todos 6S candidatos destes concursos, sendo que t,�- .,'.,

I, 4t••
� � �"
� dos os domingo�.será distribuido uma infinidade de brindes e .premios em, dinheiro no valor de Cr$ . ,:'

�
. ,

,

�. .�
� 10,00 - Cr$ 20,00 e Cr$ 50,00 aOI concOrrentes do concurso ..

' A·Melhor Voz Colegial e a distinta � s,
•.

......' ..
�.

•�. plâteia,
. .\ ..�•

•�. " ; ". Duas horas alegres pala le
..

d FIo' �. li
e , ."'C__ •. ""

..:..
� .. t.

• )
os co glalS e

, naaepe s,
, ' ...�.

�.
I j.'l t : •

'ú'
. '[,':.:

,.

,':,_'
.

PALCO E TEU .� .... ,,-".'
.

" '+'�.

'I c

'
"

.' '

AjH"eseatação DO palco de:

' '

:1e"" ,i
,

'" ::.
-'.' . '� ,"�J>:q,,�. ,��" -.,� ,4> ',.;'4

; PALMEIRO DA FONTOURA
.<\ 1;" :I:

,

t ' '''',''',
s: �-'�

" I

'

}, VALDIR BRASIL) \.

.
, �i·, ::

"

i'" Dakir N. polydoro" " ,1
.�. REGIONAL DO JAIR. .

'. ' �r
'e'" ,:,' f o,,' '.

NA TELA: - Jornal NacioDaI ,.,_ C....dia dos Tre. Palelas - Desenhes animado. - ShOlb <;
Col�ridos _. Etc. ' .....

� .
.. J.

1:
..�.
.:�};

, -+!'+

e C'ol'cboaria, lod�rna à Rua· Fernando Milc'bado, .

-;

; '

.. '1"; .;t' �i·
,

',' :i;'Os votos para eleição da Rainha da cidade serão distribuidos na bilheteria do CINE RITZ todos os :..�.
domingos nas matmadas; aos associados do Crédito Mutuo Predia� quando efetuarem o pagamento ..�.

.

f,

,) ....
de luas 'me�li�ades e diariamen�e será publicado um' voto DO jornal "O,ESTADO"

'

,

' .

.!.

I ,�-�, ' If Quinta-feira ás 5, 7,15 e '8,45 - Ca�tiflas no .seu maior trabalhe ' .-, .]. '" 1:

� ",,',
'.

.

.

"��&"Á' NEM �WGlJE NEM AREiA
..

� ,,' i� Sábado -, O máscara de ferro -' falatlo em português.
"

-

-'-�'"'í�.,: r���'}.!;ii,<:" -

r: I

,�' .
' ,

"';
i D.m:���:� T.ymr.��"k;:;:,��: CORRENTES OctiLT:"'

. - •. -

,

:,
'"

-I ',,'
� :�

..�� I; ,I
" ," ..�.

�� " �
t � Á
t '.

�:E�' · ,,' "

'

- ��:., I ,.
j 4

� , fi
.: +. +. • +.;.·;:....., ·;.·;. ·;,.·..t ·� ..• + � �#.� ���ft�.,.��+. �••+...+'+. +. +. #�..�!++....:;..+Za."'-:"'."�.��•

• � �-�-,�����-�.���.�-� .. �.�-� .. �-� '. � � � � •••• �_. • � • .. ., • ., • .,,'. � � � •••• '9 �. �".� ....:•.á.......��_.." �

" I

,
,

, ,

!

; '" Cole�is que quizerem tomar parte nas matinadas poderão inscrever-Sê das 9 ás 12 e das 14
ás 11 horaS no Crédito Muluo Predial, rua Visconde de Oaro Preto D. 13; no CI�E RITZ e no Jornal

, "O ESTADO'"
I "

' .

.

,

:: ::'� y' • I
"

,
.

,
'

'.1
-

I

I

I

� ,

. , ,

"
.

I ,

. ,

, .

.' ,

"

, �
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DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO

Mais de

, I

� ..

_-!.. ,

-

I _I.
-

�
-"

..
_','

;' '\ '.!' .. _#

, ,-'

� •
I

'

"' .....
)

"

. '
.. �"

•
, r

,DIAS I E 2, CEDIDOS À ASSOCIAÇÃO D�S DAMAS ROTARIANAS. DIA 9; DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. DIA 23,
DOMINGUEIRA. DIA 29, SÁBADO, SOIRÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TE HÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

Assegure desde já um

iN'ATAl URIO E FELIZ
.seem sacrif'icio financeiro, adquirl.:n�

. de, em suaves mensalidades uma

.CE.STA DE NATAL

��qz.:.
C;;w�
Agente nesta" Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 3�()

!

JEEPS NOVOS
'tipo t948�civil

'oferéço dois par-a pronta entrega
mo Bío de Janeíro, com capota,
ipI).CU sobresalente .e ferramentas

preço único 01'$ fi2,j)@O,po, cada.
"

@artas ou telegramas para Caixa
Postal "It; 328, Plorlanópolís, . ou'

pessoalmente nesta redação. "',

I

A VI SO
,I 'Dr. A'u.gusto de Paula

!'iJiret6r do HosPital de
Caridade

..

{Consultas às 11 horas e das
;3 ,às.,S. .: Rua Visconde Ouro

Preto, 2
Contin,!a operaf}do no

Hospital
Por motivo d,e doença não

atende chamádos,.

De LJÚtcloljo. ti;'fkeiJt:ú.
,ADVOGADO· CONTABILISTA I
'CIVEL E COM'ERCIAL

COf'4.STITUIÇÁO DE SOC;EDAOC�
CON1'ABIk.IDAOC GERe.1..

'Pí:.ORIAttdI;>Ousi:s.ç,
"

"._--���------------�

.. ofJ •• 'I .. • .. •• ........ .. .... OI ,., ..

j E'ERlDA'S. REUMATISMO E
PLACAS SIFlI:tlTICAS.

IIiIir "de 'Nooueira
rM.dICJllção QurlUIl1' no trota,mente)

da IlifIJiil
• • • • e

'

". • •• • ....

,Ubaldo Brisigbe,lIi
t Missa de 6 meses'

.

Maria das Dores Lishôa Brisighel-
ili e suas filhas Romilda e Sônia
:..Beatríz convidam aos seus paren ..

t. tes e amigos para assistirem á
ojl)il)sa de seis (6) mêses que man

o dam .rezar pela alma de seu sau

"doso esposo. e pai Uhaldo Brisíghellí,
no dia 28 do. corrente, quarta-feira
.;ás 7 horas, na Catedral Metropoli
tana, no. altar do Sagrado Coração
de Jesus.

Antecipadamente agradecem 8,

todos os .9Ue comparecerem a êste

.ato de Ié cristã.

"

Cr$ 1.707.615.622,00 O total dos 'novos segu
ros aceitos, com os respectivos primeiros
prémios pagos, somente em 1947. Confie
também na Sul América. E confie à Com ...

panhia, que tem beneíícíado dezenas de
milhares de famílias, a protecção que deve

aos seus amados. Para ter uma ideia me

lhor da segurança que lhe oferece a, Sul

América, veja os dados abaixo.

pagos pela Sul Américal
"j

e
,
•

;
,

�,
" -{

':';1;:"
:�'/ .;
",' i

RES'UMO DO 52� BAL�NÇO DA SUL AMÉRICA
REFERENTE AO ANO DE- 1941 'I

r

\-- ',.
" ' �..

Desde sua fundação já pagou a Sul Amé
'rica a segurados 'e a beneficíáríos mais
de 900 milhões de cruzeiros! 'Os paga-

"

.menres de .1947 subiram a Cr$ 82.579.997,00.
Estas' cifras mostram bem o vulto, dos
beneficios prestados pela Companhia à
Família Brasileira. E, traduzindo de ma

neira eloquente o prestígio conquistado
e a Ccnrí ança que inspira, atingiu

OlJ novos seguros aceítos, com os respectivos IprImeiros prémios
pagos, atingiram a quantia. de . Cr$ 1.707.615.622,00

.' ... ",

O" total dos seguros 'em vigor aumentou para...........•..........•...
" 7.278.271.066,00

t Os pagamentos aos próprios segurados e) aos beneficiários dos se-

gurados falecidos (sinistros, ,liquidações e lucros) somaram .

�'.

" 82.579.997,00

904.708.437,60 '

"',"

O total de pagamentos desde a Iundação ' .

"

o activo real elevou-se em 31 de Dezembro de 1947 à Importância de " 1.059.545.121,60

. , '

.PLICICAO DO ACTIVO 'Cr$ , Djo

360.875.117,10 34,06

95.383.786,90 9,00

] 66.712.181,70 15�73
282.741.436,50 26,69

24.359.722,70 2.30

27.886.055,60 2,63

31.384.170,30 2,96

5.547.396,10 0,52

64.655.254,70 6,11
-

1.059.545.121,60 100,00

Títulos da Divida Pública ...•..••....•..•..............•.•••....•••......

Titulos de' Rend� _ ....•.•.••• , •......••... e •••••••••••••••
" •••••••••••••••

Imõveís ,_, ...............•....•••...•.. � ......••................... :••....

Empréstimos sobre Hipotecas, Apólic�s dei Seguros e Outras Garantias ..

Dínheieo em Bancos, a pJ.l8.zo ......•..••.•••...•.....•..•••..••.
'

...••...•

Dínheiro em Caixa e Bancos .. .: : •..••..••...

Prêmíos, Juros e Aluguéis ,a Receber .

Depósitos de Reservas de Resseguros .

Outros Valores i ••••••••••••••• "

•••••..••••

SolAmériea
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1895

;�
y,

; ,

.'{-;

;.; A SUL AMÉRICA. CAIXA POSTAL 971- RIO

Desejando conhecer outros detalhes da organização "Sul
América", peço enviar-me o folheto Perguntas e Respos-
tas s.qbre o Balanço.

IO-WWWW-i'r ,7& O

�m6' __

Data do Nase.: di.�__ mês, ano, _

Protissão ---------- __

Casado?" _

Rua� ---------------__

Cidadll Estado, _

Tem filhos?" _
,l,

"
,
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VQncidg pelo fi�ueirense f. C. o '·clássico" da cida�e
]\'0', estádio da rua Bocaiuva, pe- f gueirense, vencendo éste última

rante enorm? assisténoiu renden- i vela apertada contagem de 2 x 1.

do cerca ge sete .míl e seicentos Em nosso número de amanhã.

�l'\.lZeirqs,
•

�ef,ronl;arám-se, ,ante-I nu�liearemos a reportagem da ,sen-
," fllüem os .clássicos ' e Lrad'ic.ionais sacional contenda entro alví-ne-

rivais do pebol ilhéu - Avaí e Fi- gros ze alvi-celestes. .

-Empale-sensacfoilâl. r
.

do, Sul», frente ao Facanha do Imprensa Oficial no

Gnaraaí, Campeão do Estado' "* � gramado .dn adversário
São Franoisco do Sul, 19 ( - D,e J rada marcação" .o que poucas

ve-,
mou com seguinte escalaQ,ãO ,: Pas-

'I'iveram um transcurso brilhan-! 10 e Luiz rHodrigues (depois Ãlva-

I U� as fesl,iyic1ade� levadas a .ereíto I 1'0), Natalino e Botelho; Millon
Arí da Costa Pereira - (E.speela zes conseguiram. O ataque' esteve sos - 3, Mafra - 3, KUJ't ._ 10. I
para "O ESTADO") - Excursio- num de seus dias, com Galdino e Galdirio _ 5 '(Hamilton 2) e

pejo Esperança Futebol Clube, (depois Acáeio), Acácio (depoí s
formado por inclusos da Penií.en- i Rodrigues), OsCal', Gentil e 01'1:111-

nau domingo a joinvile o "five" Kurt, jogando multo bem, auxilia- Bezerra 2. I
C N "e

.

I
ciária {lo Estado, Do vasto progrn- do, '

de basquete do " , ruzeiro (O dos por Passos e Maíj'a: Bezerra A escalação completa do Gua-
C G

' ma cspor'Li \'0 o que mais íntcrêsse Esperança : 'I'onico, Mário e P!'!-
:Sul", para enfrentar o E. . ua- não pode apresentar seu jogo eos- rany não nos foi possível conseguir

E t d
' e sensação despertou na grande drinho ; Eurico, Otávio e Flávio;

.rany, campeão do s a o. tumeiro, pois corno o proprio Her- por isso pedimos desculpas aos,
'

.

I assistência foi o prélio dr !l»nr� Forte, Xavier, Claudino, Hercílio e
nack falou-nos depois, foi escala- nossos distintos leitores.

A embaixada fêz uma ótima via- .
' em disputa da valiosa taça "Dr. Plínio.

do .para segurá-Io, e cJêz 'com més- Terminando essa pequena Cl'Ô-
gem, no meio de,' maior carnara- Aderhal Ramos da Silva", do qual Serviram como árbitros, na pni ...

dagern, chagando á joinvile às 1(1 \r?a; Carvalho, que subs,tituiu Gal-' nica, por í�termédio do, oonccitua-
foram protagonistas os, valorosos -rneira fase o sr. Lídio Tavares �

h d hã t d'd rnno, nos dois tempos, Jogou mui- do Jornal O Estado" a Dit-etor ia
oras. ' a man a, en o SI o reee- , . ,'eonjuntos do Imprensa ()ficiul F. C, na segunda o sr.. Idalgido Félix.

pcionada pela Diretoria' do Gua-I
to bem auxiliando seus

compa-I,e
demais memb.ros da embaixada

e do clube promotor. M�ment9s antes de iniciar' o jo-
"

_

I
",

ir al
nheros na defesa e no ataq"ue. En-« do C N. "Cruzeiro do Sul" agra-

'

r9JplY" �ara • OgtO � se3gu30lr h rnoçar.
-Iim, todos os jogadores "cruzeir i- decem sensibilizados o trato fino

Foi uma' peleja emocionante, re- go, com os, jogadores t;prrp-ados !J.c}
rectsarnen e as " oras en- I '"

'

� ,

r-:« pleta de cargas perigosas.: coisa gramado" falou de Improviso o sr:
t "f' " d

lIOS mostraram que sao adversa- e cavalheresco que tiveram .

por
' ,-"

ram em campo, os rves os I' ,
' _,' . " , , � aliás rara-: nos gramados várzea- dr, Antônio Gomes de Almeida, sub-

dois já 'conhecidos rivais, sob as ,1I0S,
a altura d,os, cam�eoes e�ta- parte da Direitór ía e atletas do

nos. De- um Iado é,sLavam os rapa- diretor da Penitenciár-ia, cuja 01'3-
.nrrl-Ls do arbitro Nich;la Batista duais, e, sem dúvida, sao candida- Guarany.

zes do Esperança que, como, todos ção foi muito aplaudida. E� :se-
<J ..�I� , •

'

tos ao titulo máximo da LANC,
, ,

- >

auxiliado por um miditar, apre-
O I

'.

t I LANDI VENCEU O, CIRCUITO 1>A sabem, ,sã.o quasi t9,dos de grande guida, diversos fotografos .bateram

sentado pelo Guarany. � ceais jogaram, �omo es .m::os GAVEA" ,

'Eslatura e físico avantajado, além chapas dos.quadros degladiantes.,
D

.

d t: d d
� a ver, um Jogo preciso e rapuio, ""

epOIS ' a 'roQa e sau açoes, ' ., ,
' ' O consagrado voI,ante ,pa!rício de petigo;sos nas._"}nvestidas e 1)0- OporLunam�lIJ.te daremos os 're-

-

f d 'd' 't t I malIcIOSO e efIcaz, eom Harnaek ,)0- F
'

L d' d f
'

'

R
'

d' lt d d t b t b:sao orma os os OIS qUln e os pa- , 'ranc15Co an 1 venceu ante-Qntcl'l tentes nas e ,esa5: aro e o la su a os os ou ros em a es pe tl-
,

. "

d
"'"

I "I' ,gando na guarda, segurancio o t.el'-
C' 't d G'

'

'_,
< I l' ,I f d'ra ü IlllCIO a sensaelOna' pe eJa. r .

1 B
'

"
'

o, ll'CU! o a
•
avea, realizado 110 em que um Glube da Vé.rzea cons('- :lStlCOS eom qu'e oi, coroa d de:

b t t' d
rlve ezena, mas" assim mesmo

R 'd P G
'

't f t' dso ,enorme expec a lva a nume- , , " ,
10.

, gue vencer o "Leão.a edra 1'311-, eX1 o o os l\'al leva o a cfeihJ

'tê
'

É d d 'd
aUXIlIando o ataque com efIc}etlcra; I d' I

'

'tO Erosa aSSIs, nCIa. a a a sal a e 1'ORNTPI'0 de" ,�o p,e,qu,en� campo in,�erIlo ft r,e o '!nmpa ICO sp'eran�a F. G. '_ �'"

Mico o "crack" perfeito, não pou- � . � MUNICIPAL
,

'
,

lógo é assinalada a prim:eira ces-
d t' 'f

.

R 't d !
" Penhenelal'1a, lSem exagelo node-

,e apresen ar Jogo, pOIS' OI seguro eSUl a os oa prImeIra rodada,:' ,'. < " ,
" ",'

tinha da tarde pelo Guarany, Irtas' mos di:&et que o: "lieam" dos �en- =;,'=< ......� 'r-:::.tt�-. • _r' \:

, por Mafra, que não 'o largou um Fluminense, 4 x São, Cristóvão
.

2; ,!, , ',\ t�ex:;.;::;...eE-"'E"r:=;:.eF
os "cruzeirinos" não Se intimidam '- ", ten.eiados ;'j um, ctos nnis valentes ' "

'

f. � ,

momenLo, sendo inulíl qualquer Flamengo 2 x BotafOgo O, América ',,'.<', '" , ... ;. ,\ I, .'

� empatam a peleja, continuando e-'
• é diSciplinados' da várzea flOl'iano- POLYPHENO"L \

'!'b d "t" t' f" 1
tt'nlativa desse jogador fazer c·esli-' 5 x Madureira 1 e Bangú,2 x BO'D '

'

v

','
"

'..
..r

'"
qUI t ra o o se n. 1, a e o .Ina, , h'

' �

d' f 'd " sucesso O. pólilÍ1�la, ' Dossu'incl.o mesmo um "

terminando de.10 x 10; no 2. "sel",
II as

I'
pOIS naodPo �a aZCI,\�;e gel- Ctll'VcJ ii1Vejâvel de yitórias e nll�

, ...,', , .'
"

I' M'
,

I d 'I
to a gum;, ns emalS, COD) ,y 81'nor

CLUBE ATLÉT
,O DesHtfetànte'" dif atualídade

os ocalS com 1 ICO no ugar e ou- ,,'.' ICO' CARLOS' mor'osos tl'of.éns conquistados fren- ,"

I t f ,," Fum de seus dIas, Jogaram mUlto
,RENAUX

Tt,I!m:�r-dos 'microoios, acha�se'
tr� e em,en o, nrç,am os crUZel-j b

'

t '" b
. i..�, � esquudr.õe-s calegorizados. Do

a' v'�nda ne�,t' �' pr ""',a"
,- '. "

"
\

'

"

o ' em,� aprcsel1 an ..o om preparo P, b
'" ',.... ..

llnus, e, ao termInar o 1 t.empo �; fís!ico, ,e perfeita combinacão de
.cce emos a ,seguinte comuni- QuLro lfldo;,esLava o eluhe de- Osnil- Pedido� a J. MARTINS &.

"placard" acusava 17 x 12

prol' d" t t
"

" cação: ,,0,0 Souza, enjo, ' esq nadrão, hem SILV,A. Rtla:hlf:"a-o' ni1• ... to. '16seus guar as e a acan' es, "Brusque, 12 de ab,ri! de 1948, '�,I"je,nGadÓ I)�'[' 'Botclho, fez vaieI'
' .I'" II:' ....

Guarany.
,," . O C. N, "Cruzeiro do Sul", 1'01'- 'Caixa' :Postal' n"� 332'

No �o tempo, � uIll�a. modtflüa� 'I��.".",..,..,..
Exmo. Sr. Dire10r Esportivo dó "St'I�, gl'ande classe, nu.u ....sê intimi-

ção feIta 11'a eqUlpe VISItante, fOI, ADUCI TREINOU E SERÁ CON-
"O Estado". - Florianópolis. - De dando, com o no'dcrio do' advr:rs,í-

a subst,ituição de GaI'dmo por H�- TRATADO 'PELO CORITIBA' ordem, do Sr. Presidente, ,tenho Gt: tio., 'fodo:) deram ,\0 � m,áximn dI'

milton' ,e para, o 20 tempü, Galdl' . , , '_
máxima honra de comunicar a V. suas' í)ossibilíd�éJ,es t�cn\c::ls e fí,i-

,

.

' ,
.

, O CorItIba, bl-campeaô parana- E
. ._

,

f d
no ,entra no 1U'''ar de HamIlton, ,xcla. que, em reUluao e etua a 'cas e bem assim fizeram jus á

Ó

t' t
,- . 'I' ense, vem cJ.esenvolvBJ.ldo grandes em 10 - de marçoo do corrente a'!lO, d

'

1
'

ficando eom a COIlS l,mçao Inüla, ,_

a ma'ação c 'aios ap ausos da. aSS1S-

d 'I t' t
,_' 'd� esfor({os no sentIdo de reforçar ca- foi empossada, após haver sido elei- t' '()

,

dI'
f.orç:m o vw en amen e a guare '"

"
' onc,I11· s r�paz::etl o mprensa .)0-

dos "índios" que 'se defendiam.a
da vez mal� ,a Slut eql1l�e con; ele- ta pelo ConseUlo Deliberati:vo, ,a garanl, 'com 11111iLn sang'ue e muiL3

todo o eusto' no 10 "s,et" os "CI'U- �:enlos d� SanLa Catallna, 'lendo Diretoria que deverá réger' os des- fibJ,'fi, descri\'()l�;-êndo ótimo siste-

'd" "

I ]' JU; adqlllrIdo os concursos de San- tinos deste Clube, durante o perio-
zeirinos" per .em q ance" Iyres. '_".-" ,.'; ma de marcação, tanto na primeira

terminando esse "set" pró Guara-I ford e Adao, esta o clube cUllL, �o �le 1948, a qual está assím cons- como na s'egtlnct'á fase do jogo. :1\,� ,

. . .

... ..." -bano enl via de contrat.ar o tltulda,: , "

fl�rt.es cargas dos penitenchlTios
�",'-'

lly 19 x 16; llllCIado o ultImo set, I" I " t' Ad' V'I 1 P d t d H V I ARNOLDO SUAREZ CUNEO:
.' n' \ 'p ayel' cu armens,e UCI IC a , reSI en e e onra !ta fCIq -'-, 'eram, dellfeitas .. com perícia pelos Cll'nl' '"a Odo,ntol�,"18

os ]oeaIS fazem 21 x 16, e o ,rc-
d i d' 'd c' A B

� ,.,

" 21 x 1'8 21 x 19 mas o Gua- que e en la as corcs o aqvana ugust.o aner,;
".' zagueiros ,8 médios contrários, Na NbTUR�A

zelro.
�
',' do Ar, desta eapltaI. Segundo no- Pl'esIdente HonorarlO Otto p' t;imeira fase o J'og-o equilibrou .. ,se,

Dàs 18 ás 22 boro3, oom hora

raI1y nao se deIxa envolver pelos t" ,ç d I C .. ,'['b' 'd
'

Reunaux',
� marcada, a cargo de abalizado pro-

, , 't'
ICIal3 v.,n, as c e UI 1,1 a, 1>. UC! sendo, IJorém, , mais feljzes os 10- r 'I'"

_.

vIsItantes ,e consegue se avan aJar f' 'dad t f·
'

'lt' P 'd t 'D O ld' A' , issiona
.

, 2" 19' C
01 conVI,,' o, erça·- eira u lma

,

resI en e-r. sva o reas ,6ais"q1.i:e comluistavam 'dois tentos, Rua Arctp.reste Paiva {,7
'Íaz·endo 22 x 19, I x ,o ..ru-

a realizar um "test" no onze IJI'in- Horn; " _,

t f 2" 21 por int,ermédio de. Claudino e Otá-
zeiro a aca> e az I x ,; para o'

cipal do "campeoníssimo" e o -fez Vice-Presidente � Dr. João, A, '"io, " , ,

Guarany levar vantagem fazendo
't f- I' 'ddI' Scllaefer'

'C ' com ,mUI a e 101 a ,e, s,enc o conSI- ,
' "

96 x '21. e 27 x 21' mas o ruzelro
'

10 S t" A t'
'

H 'I

I
Na fase Imal a luVa assumIU no-

� ,

,

27 "3
derado um dos melhores' do grama- ecre ano - n omo eI;, .

t
força a guarda ,e, .conseg,ue , x, ""',,' do.

'

20 S t" CGd
vo aspec o, O Imprensa, com o seu

_
ecre ano - vro evaer;.

'

27 x 25, para, faltando 30 segun- 1 T
' .', ld S h' ,qumteto atacante melhor artieula-

Aduci encOnt.ra-se presen'temente : esourell'O - .....rno o ,c ae-

dos para terminar a peleja, o Gua- fer,' I do, enquanto b zaga e o trio mé-
, ('m nossa eapiLal, devendo viajar - " f'

-:rany encerrar a contagem' fazendo •
"

,20 Tes{)ureiro _ Flávio Cervj', -

.' (l'IO, eçmLInUav.am Irmes, passou a

amanhã para a capiLal paranaense :' ', ..

29 x 25" contag.em final dessa em- Tesoureiro de Bilheteria _' FJo- dommar o anlagonista" domínio
onde' firmará e'ontl'ato com o c1u- "" .

-nolgallte peleja. rencio Domingos', ê.sse que o l,ev'0u a conqUIstar trê�,
JJ be de Fedato. �

De nosso ponto de vista, foi a Orador � Dr., JOl'ge E. RitzmanIl; tentos e os locais apenas um, d,e

meIlíor partida que fiz,eram os FACULDADE DE DIREITO 1 X Conselho Fiscal: Jorge P. Krie- forma que' a plÍrtida terminou em-

"cruzeirinos", pois se apresentaram INTERNATO O ger; Arn'o C� 'Gracher; Gentil Al- patada por 3 t.�;ntos, Os 4 tentos da

com o urmie propósito ,de ,vencer. Sábado último, no campo' do Co- bani;. fase Jinal foram as'sinalados por Ó TESOURO
-e) por um capricho da sorbe, a vit.ó- légio Catarinense, pelejaranl arnis- COlnissão S.ócial e Ealão: Ort ... H.odrigues,'N·attalino, Ac.ácio e HeT': t

Da instrução está ao aj� 1",

ria não coroou os seus esforoo&. tosamente os conjuntos da ,FaCl,llda- win Wehmuth; Antônio Simões e cHio., d,e ',t�do�." Dá, esse tesouro ao toot,

A guarda "cruzeirina" esteve 1, de de Direito e do Internato, ven- Mário Bia�chí�í.
'

A partida-desempate para deci- MqlgO analfabeto! l,eyando-o a um <,
, _ • .. ' •

J' d " t f'
<

f
CUlIOO ,de alfooetIza{)ao no Gr\Qld ,

'cargo .de Passos e Marra; foi, sem cendo o primeiro pela c0ntagem'mi- COllllssao, Es-portlva: Mano Ohn- -OI r a pDsge o lICO 1'0 eu sera e e- Esçolar São José, na Escola 'Ind1lt!- .'

'duvida, o ponto' alto da equipe. nÍma. ge'f'; Leopoldo �f;lUe�; Epvaldo tuada em d��a, a ser ,estudada. 0ltrial de Flor�anópolià ou na Cat&;.;
,

"Sendo uma barreira ás pr,etenções O "team" vencedor estava assiril Schaefer; Egon G. Krleger e Nel- Impre)lSa OfICIaI f-az questão de drá� MetropolItana. '

":'

dos "índios". Passos, jogandO com'o constituido: Colaço, Hamilton e Hé- son OI_i'p,ger .. ' .' ",.,' (!ue a luLa S:flJ\l, dispuLada em cam-
,
;, O VALE J)t) !I.rA�;Ál

nunea, ,esteve ãdll'..iravel, com um lio Milton (depois Dalmo), Caldci- Apreserüo a V. ,Excia. os pr�te�tos fiO neutro. " ":Prooo.te'fu, nÁ i'Agê,lt�1� ,';'

jogo € marcação pr,ecisas, auxili- ra, Dnduca e Abelardo; Carmeln, de meu elevado apreço € dIstInta o.s quadros jogaram assim f.or- ) l,' 'PrógfMsoo"" ", .I:'

ando ,eficazmente o·' ataque, Mafra, Ddmo (depois Hélio Milton), J:::.i.- consideração. mados: I ir1ft"RARlA � 48," LÍvRft.1U:,,!" "

'foi o melhor da .equipe. Calm(,l' e mor, Reriàto' e Osni. Antônio Heil, Secretário Imprensa Oficial; LeIo" P. Pan-l " ",' RORA' -

\

Derrotado
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

------��--------�----�----------------

«Cruzeiroo C_ N.

.'

f2e'7ÚtUfo ��P�eika:J'
'A,OVOGADO - CONTABIL.ISTA

.l

"FLORI'ANOPOLlS-S,Ç.

CONSTITUiÇÃO QE SÓCIEDA'OES'
CONTABIÚDADE C;ERAL.'

-"

'impecá.vel nos lances, um verda

deiro, "gentleman" na cancha, foi
T�ma barreira' intro.nsponivel; mare

'cando severamente o grande Mico.

Organizou os a�aques do Cruzeiro,
co-locando a guarda IDeal em ver-

'Idadeiro pânico. Os atacantes 10-
<"ais procuravam fugir á sua ceI'

r, .' J

, ,

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·

d
Lisbôa, 24 (U. P.) - o govér

orarlo as empre... no português ordenou a prisão de

•• I quarenta
e quatro pessoas, mem-

sas rodOVlurl8S br.os: se�und{J se a�uncia, de or-

I ?aI'�.z<Iç.oes e,,�ue'rcli.sLas. Um co-

SEGUNDA-FEIRA rnunicado do Ministério 00 Inte-
Expresso São Oistóvlio - Laguna rior, publicado esta manhã, diz7 horas. .

16 horas. que algumas das pessoas presas,
Auto-Víaçãc ltaja! - !tajai - 115!1o- que estão aguardando. julgamento,Expresso Brusquense - Brusque _

raso pertencem ao Partido Comunista
Expresso Brusquense - Novà Trento

_ 106,30 horas. português 'e outras soo memliros
Auto-vtacão

'

Catarlnen.se - JoblvUe do, movimenlo da unidade nacío_ 6 horas.
Auto-ViaçÃo, CaUu-1Dense _ Curitiba nal anti-faoista.

--:-�d��r::ia Su�Brastl _ POTto Alegre Lisbôa, 24 (U. P.) - Vários dos I I·
- 3 horas, ' detidos, ao que se 'adianta, ,ocup-am'; O
J'l,apido Sul-Brasileiro - Jl'.Ilnvile -

d ' . i

fãs
5 e 14 horas.

. I estacados cargos no mOVJmenlio.. !
'TERÇA-FEIRA

I'
da unidade democrática - orsa- !

Auto-ylaçlio Catarinense ...- POrto Ale· . _ ..
,

'"
i

gre - 6 horas. . nizaçao oposiêlonista formada em !Auto-Viaçá'o Catarmense - Cur1t1ba 1945 Urn oornunícad f"
-

I t !
_ 5 hora-s . . 1,. o o. lela am- !
Auto-Viação' Catm-lnenSf! Joln<vlle I bém anuncia que -numerosos rnem- i

- 6 horas,
1 "d .. i

Auto-Víaçâo catarmenss Tubarão i, rros a ala moça do movimento
� 6 horas.

.

I: da unidade democrática perten-Expresso São Cristóvão - Laguna -. '.

7 horas,
.

num ao. Par'fido Comunísta por-

e ��pr;;;:as. Glória - Laguna - 71,S tuguês, O movimento da unidade
Expresso Brusquanse - Brusque - democrática foi recentemente ne-

16 horas. J d '1 I I êA"to-VllÍção ltajaf �_ Itajaí - 15 ho- C ara, 'O 1 ega pe o. gov rno '8 uma

raiiãpldo Sul Brasileiro _ JolnvUe _ às
das :'azões apresentadas 'para:' a

5 e 14 horas. adoção de tal medida foi a "ativa
QUARTA-FERA .Li

. .:- dAuto-Víação Catar-ínense Curitiba par .icrpaçao 8 €lementos .cornu-
- 5 hor!l-s. nístas" nas fi1eiJ'as daquela orxa-" Auto-VIação catarínense Jolnvl.le . _

'"

_ 6 horas: llIZaçao.. Enll',e OS pr,esos contam-
Auto-Viação Catarlllense Laguna se vári,os -advogados funcionários

- 6,30 horas.
'bl' L

'

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às pu ICOS, es udantes e '(lp,erários ..
5 e 14 horas.
Expresso São CriGwvl10 - Lagun'a -

••••••••••••••• • •••••••••••••••••

7 horas. ,

Expresso BTusquense - Brusque -

:16 horas.
Auto-Viação ltaja1 - Itaja! - 15 ho

·ras.
, Expresso Brusquense' - Nova T1'ento.'_ 16,30 hwas.· ,

, ROdoviária Sul Bra,sU - Pôr'to Alegre
�" .....�------_ ...--:_ ..__...

- 3 horas.
. QUINTA-FEIRA

'armacias de ,plantão :Àl�J�:�aaç�:�or��:::::::
.

') F
. - '5 DOraG.

:21 quarta-felra (fenado. - arma-:. Auto-Viação Catar1Dense

<ela Santo Ago.stinho - Rua Co.ns-e-·- 6 horas,
•

. Auto-V,aç!lo Catarlnense _- T'..IbaJl'âo
lheIro Mafra; .

6 horas.
24 sábado _ Farmácia Esperança f Auto-Viação CatarlnenStl - Laguna

- 6,30 horas.
_ Rua Conselheiro Mafra; Expresso São Cristovlio - Laguna -

..,,, d' F" E n..... ' boras .

..,., onllngo - armaCla spera,.,.. Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2
_ Rua COIílselheiro. Mafra.

'

7 1/2 horas.
.

.

, ." Expresso Brusquense _ Brusque -

O serviço noturno sera efetuado 16 horas.

pela Farmácia Santo. Antônie sita �uto-Viação ltajaf ._ ltaja1 - 15 M-
raso

'"

á rua João Pintt>. f Rállido Sul Braslleito - Jo1nvfle - às
. ,'5 e 14 horas ..

Empresa Sul Oeste � .tda - Xapecõ - fia
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Viacão Aérea.
.,

..

Morarmo
Segunda-feira.

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
.cRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte ..

Terça-feira
eRUZEIR0 DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Qual'ta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL ::_ 11,ee

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

Quinta-feira
PANAIR - 6,56 - N,orte
PANAIR _ 8,3€) -:- Sul
VARIG - 1:2,30 - Sul
€:RUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

1-5,39
.sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,4f) - No.rte
VARIG - 11,40 - .Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 1'2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 1:3,55

'Norte

Domingo •

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

Sul
.

PANAIR - 12,47 - Sul.
I·· ..

o Bata.Ihão Barriga-Verde
foi constituido de catarmenses

- destemidos e o "Colégio Bar
'liga-Verde", usará a mesma

,,bandeira.

6'1.0
'

.

$.; ,.,.;-:"O � .'��)\
A VIDA __

$'�'
,..

O'''A/I' ��\��:iA6 r, -

,te..,)\.
.• I 'V'/�

INDIGE'STÃO--' /

Quand0 se forem ali dôr_
agudas após cada refeição é desa
pareçam 08 ardores causados peJa
excesso de acido no estomago. _
sim como a azia. que é llIn verda
deiro vexame social. torn.·.. li
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a lIor"er �
A primeira d6se do saboroso «N
'Digestivo DeWitt. dã alivio ime
diato_ Este afamado produto res
tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com.8 primeira d6se.
1]; Pejia na Farmacia o

'PO' "
li!!.illi@viklitt'

Trigo paranaense
Rio, 24 (A. N.) - O rMilllistro

da Agricultura r.ecebeu comunica
ção da Soci'edade Agrícola do Es
tado do Paraná de ql<le ,eJ)l conse

quênoia da camp1tnha d(l fomento.
da, _,pr-oduçã,o, enoetada pelo go,
vêrno, 'a colheita do trigo conse

guida num só distrito de um mun[
,cípio, alcanç;ou êste ,ano a safra
de 65.000 sacas.

............................ lo

J
l

I

'POrto

De pessoas têm usado

Curitiba

Jolnvfle

, SEXTA-�
, Rodovlãrla Sul BTasil _ pôrto Alegre
i- 3 horas.-

Auto-Viação Cata'l'inense
_ 5 horas.
Auto-Viação' Catar�nense _ Jolnvfle

'_ 6 horas.

, Auto-Viação Catl''l'lnense - La,a-um.a
:.- 6,3'0 horas..

Expresso São Oristov:io - Laguna -

7 horRs.
"

Auto-Viação ltajal � Haja! _ 15 bo
raso

EXipresso Brusquense
:'16 hora.s.

Rápido Sul Brasileiro
às 5 e 14 horas.

.3ABADO
Catarlnense - Curlttba

Cm-lt1ba

Brusque
\

Jolnvile

Auto-Viação
_ 5 horas_
Rápido Sul Brasilelrro _

às 5 e J9 hOras.
_ 6 horas.

Jolnvlle -

com bom resuUado o

Auto-Viação Catarlnense
- 7 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.
Expresso Silo Crisw'Vlio - Laguna -

··7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

4 horas. •

. Auto-Viaçlio Itaja! _ Itajaf - 13 bo
as.

•. Expres,so Bru.sq'lfense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória -. Laguna - 6 1/2

�e 7 1/2 horas.

Jolnvlle.

',l'ubarão

,

I
A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMoil

_fígado. o baço. 'o c�raçao, o •• tomago, o. pulmõer, a pele.
_

produz dores cile cabeço, dore. nos 0••0.. reumatismo, í
cegueira. quedo do cabelo anemia e abortQ... t

Conlulte o medico e tome o popular depura.tivo ELIXIR 914. f
Aprovado pelo D. N. S. P. como medicação auxiliar no trata- f

. mento da Sifml e Reumotilmo cio me.ma origem, �
Inofen.ivo ao organiemo, .agradaval como licor r

i

popUlar depurativo

CI'-. CATARII\IU+S
OE TI?AN�PORTES AÉREOS llOA_

•••• It ..

COMERCI.A.N"JI.E: .", um U'"
'1'1'0 il Biblioteca do Centro Aea
ilémieo XI � Fe-.ert!k'o. Co;a�
trlbuiráa, uafm, pua • forma�
�o cultural doe ea�
iIe amanhA I

:("'C&mplmba pró-llYrO'" (to
n. � XI d.�"IiIV�)"

Aviso ao� Estudantes
Estudantes em férias que dese

íem viajar oonhecendo. tocto o Es·
tado poderão obter os fumos 00-
e-essário.s executando faoil tarêfa
que bem ex,ecutada lbe's proporcio
nará ainda al.gtlm saldo em di·
nheiro.
Informações à rua Visconde de

Ouro. Preto. n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 17.

, .'

A Pomada � Zaa .. ür6 • ali_ clelejado,'
c.omba� .e êea e ..� deecoogee
tionando as dilataçGea. OraÇIII M eabstaada
de real efeito anti.sEptico-bac:teridda que eatna
em sua f6cmula. a PoIDada Mao ZaD pteYiae_
mrucaee eo�ecimeaúo. oatroe audes aia
ela mail Cl'a-t'e8, decorreotea du lIemonoicIa.
A vc:uda em todas a Panoaciu em biaDagM
com cáula�pcarar.cmtal'.�j

(u..�� W'�

tUMPAl\lIlA· t&AtlANtA DA lAIA�

'aàà 8\ un. - 16ft: fi A I j
mCJJmltOI m OA1n�l?O"'l'lfi�

Cifrar. do \�81IilnçO di 19441

CAPlTAL E RESERVAS'
RellpoDUlbUida"'é,
Recetli
Ativo

Cr.
Cr$
•

ft

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

67.o53 . .245;3e.
142.176.603,80

Sinistrom pago.. noll' (litimOI h' .UOI

Reaponlal:. ; lieia -iee
98.687.816.30

• ':76.736.401.3:>6,20

Diretot'clIJ:
Dr:. ,Pampbilo. d'Ut'ra Freire
de Sã, Anilio:iMallorr., � Dr.
e JOl6 ·Abreu.

de CarvJI'Jlho. Dr: i'ranclsco
Joaquito 88rr eto d� Araujo

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.

-O-
PERMAN:E:NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE
NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE
M,oTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos já encami-
nhados aos Ministérios e Repartições éompetentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre Flo.rianópolis
Curitiba.

-(9-
- Consulta e informações sem co.mpromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada

assunto.
no

-0-
ESCRITóRIO _ Praça 15 de Novemhr@, 23 - 10

sala 4 •

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefo.nes:
- 15'84.

andar

- 1469

Negocio
. -

OC.aSlaOde
1 elevador WAYNE paro outomoveis

.

2 tolhas poro 3 tonelada.
1 maquina de lavar
Prateleiras, balcões etc ...
Trator na GARAGE D E L A M B ER T

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendi.do. acompanhado de um mapa rodoviário.

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua P,rudente de Moraes, D. 626. - Curitiba.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAR!NHE!RO BRASILEIRO CONDECORADO EM FLORIANÓPOl.l'S ó.m OS,
FEITOS HEROICOS OE ALfREDO A. DA SILVA, QUE MORREU GLORIOSA ..,

MENTE DEFENDENDO A LIBERDADE.

Ao público Em ,florianótwUs o Cônsul Geral;
consumidor Imerican'o Ora Cecil Ma P. Cross'

Procedente de São Paulo deverá i perdeu-se porém, honrosamente e

O prêçe e o pêso chegar amanhã, quarta-feiru.dia 28 na companhia de outros bravos pa--

,- ..---- ,-- ,---� I '

,do corrente, em avião da Cruzeiro triótas. Permita-me, pois, que a es-

F�lorlaft6polit, 27 de abril de 1948 da carne verde do 'Sul, o Dr. Cecil M. P. Gross, Con- ta expressão de profunda simpatia
_ sul Geral Americano em São Paulo, de meu país,' junte também a StH!.

Comunica-nos o sr. Roberto LfI- que vem acompanhado de Mr.

SIH'J-1
gratidâopelll dedicação e sacrifício·

cerda, Presidente em exercício, da don Thomas, ConsuJ Americano e de Alfredo da Silva.
.

Comissão Estadual de Preços: do Dr. Rene Amorim, assistente da Respeitosamente,
"A Comissão Estadual de Preços secção de informações e intercârn-

I Respeitosamente, (as.) William,

tem recebido reclamações quanto ú bio educacional do referido Con- Wlard Smith, Presidente" .

.R,(la1íwu-se, no dia 25 do mês em curso, a cerimônia da entrega venda de carne verde, nos açougues sulado. Deois de visitar o Governa-

dos certificados 'aos jovens eomercíérfos, 'que toram aprovados nos: e no Mercado Municipal, por preços S. s. vem especialmente a .Florio- dor do Estado o Instituto Brasâl

exames f'iriais da prdrneira turma do -Curso de Balconista", na cída- superiores aos da tabela. Afim de nópolis, conforme comunicação Estados Unidos, S. S.regressará a.

de .de Brusque, mantido pe'lo Serviço Nacional de Aprendizagem Co- que não se repitam estas irregular-i- enviada ao Sr. Governador do Es- São Paulo pelo avião de 5"', feira.

rnercial, - SENA�C. ,liades, solicita a CEP a colaboração tado, afim de fazer a entrega, em

A solenidade teve início as, f7 110Tas, nos vastos salões do Giná- do povo em geral, recomendando a nome do Govêrno dos Estados Uni-

O R d II R B,sio "Cônsul Carlos Renaux", comparecendo ao, aio, grande número de observância rigorosa dos preços dos da América, da condecoração r. o o o . anel'
pessôas da todas a!': classes sociais, contando-se entre os assistentes o tabelados. de guerra "Medalha do Marinhei-

Inspetor Escolae do munícípio 'de Brusque, win; Hofrnann, presi- No :í1ercado Municipal mantem a ro", a que fêz jus por atos heróicos

dente da Sociedade Maní enedora do Ginásio, dr. Adalberto 'I'olentino Comissão de Preços um serviço de e morte em combate naval o mari

d'c Oarvalho, prereíto Lia cidade de Plor-íanópolis, Severo Simões, pre- fiscalização com o auxilio de sol- nheiro brasileiro Alfredo' A. da sn.

'síden [e do -Conselho. Consultivo do SENAC, Charles Edgar Morttz, pre- dados da Policio Militar. Qualquer va. Dita condecoração será entre

sídente da Associação Comercial, dr. Osmar Cunha, membro do Conse- desobediência da tabela deverá ser gue ao seu irmão, Sr. Fernando F.

lho Consultivo, Gustavo Zimrner; presidente do Sindicato dos Empre- levada de imediato, ao conhecímen- Coutinho.

gados do Comércio, dr. Ylmar Corréa, deputado estadual, dr. João .lo dos policiais c do fiscal da r:EP, I É a seguinte a citação escrita pe

Batista Bonassís, \ c!f'ea.(1:r�l' da Câmara ,MuntidlpnJ de Flú'l'i,anó.poüs, r;J:l por intermédio da Administra· lo presidente da Comissão de fIlh

professor Flávio Ferrari, del,eg-ar!o do SENAJC em SanL'a Catarina, pro- ção do �'Íe;'cado, para autuação d,) r iuha Mercante dos Estados Unidos

fessor Arno Risíow, diretor do . _ ursos elo. S19NArC em Brusque, dr. �.lJfratol·. da América:

Arnoldo Cúneo, presidente do· n 'tal'y Club de Plorianópolís, dr. no- -As irrcgularidudes nos açougues "Ilmo. Sr, Fevnando 1,'. Coutinho,

doldo 'I'íetzmann, presidente do H.IYLary Clube de Brusqne, dr. João E. deverão se,' comunicadas á Comis- Prezado Senhor:

MorHz, governador do Distr-ito 29 elo R .. 1., dr. Domingos Trmdade, s5.'o, pejo telefone 1.059, i ndicando-se Por incumbência do Congresso
dr. Handulf'o s,Qiusa, .dr. Calvy üe Sünsa Tavares, Osny Meno e os sempre que possível, testemunhas cios Estados Unidos da Amér ica,

professores do curso, ALmÍ'l'o Auler c Ver tolí no Sohülz. do fato, para a necessár-ia autuação cabe-me a honra de oferecer-lhe, em

Inícíando a cerimônia o professor Arno Ristow, além de 'exLen- criminal". .nome de Alfredo A. da Silva, a ''!e-

sas consíderações ,�ôbre o que se ref'ere ao valór do ensino nos meios dalha do Marinheiro, como horne-

eonserciáríos, enalteceu sobremodo a Administração do SE"AC em Dr. Armando (limon� nagem ao maior serviço que qual-

sta. Catarina e concitou os comerciários a contduuarem se dedicando ilJ Utl quer pessôa possa prestar a urr a

11'0 estud�, para terem a garantia dr um futuro. Terminando, S. s. dís- Pereira
'

causa ou a um país.
se que Linha prazer em comunicar aos presentes, que já havia solíci- O sr, Silva desapareceu quando o

tado o obtido do professor FI{\vi'o Ferrall'i, a indlspensáv€l autorim- seu navio, o S. S. SCAPA FLOW,
ç,ão paea instalar no Ginási'O, um CUTSO de oorresf'),ondência, conti- foi torp.edeadó e afundado pelo ini-

nnando dessa forma, o aperfeiço,amen'ÍO do ensin0' á 'Vátoros'a moei- migo em 14 de Novembro de 1942.
".

dade de Brus'qu.e.· l:le foi juntar-se á legião daqueles
,; ProssegTlindo O progn.�ama as ,senh·orinJ1Hs Ernestinn M. R..am,o<s, Nil- indômitos homens do mar que, nOR

ma 8. B-a.chmann, Marta E- Gr.ebel e .Maria ir. Gevaeref, ,acompanhadas primeiros tempos d'esta República,
ao violão 'por WiIIy Holderegger cantaram a duas voz,es "Luar d':) tão garbosamente defenderam as

f:erlão". suas tradições, desafiando a quem

" I;;al.nndo ,a s,eg"uir, a senhorinha Li·a JuIi<ana Qartner, em nome de quer que fôsse qU'e impedisse a ban- D
'" epois de longa permànência em',·

s'eus c'Üleg,as, ag'radeceu ao pr:of.e,ssor Arno lRistow, a p.alriótica ini- deira americana de flutar nos mas-
,..... llOssa Capital, onde submeteu-se 'a':

(',�ativa d'e 'ter insúa-lado, em Brus'q\1Je 'ÜS our,sos ,do SENAC, que tantos tros de seus navios. Poi um daqueles'
I �

rigoroso tratamento de saude, re-'
·e incalculáveis lbenefícios v,em di,stribuindo à juv'entude. Referindo- de quem a Naçao dependeu para gressou ontem a Brusqlle, o indus-'
/i'e 'ao prnfessor Flávio Ferrari, augurou-lhe urna profícua administra- conservar nossos barcos navegando trl'al Sr Ott R h f '

-

:fi d "
.
...,.' o enaux, e: e e na po-

çao, 'azen lO, vOuos' que os cursos mantidüs por êsse 6gão se·jam s,em- pelos mares cheIOS de perIgo; para derosa organização industrial e co-

pI'>6 mais ·diss,eminados e obLenham o êxito, de que sã'o dignos. transportar -!lossas ttopas através merêial Henaux. S. S. é tambem
Faziam pl:1;:r:te, também, do .programa a canção ".onde o céu é mais daquêles mares; e para fazer che ..

allul" cant'aJda pella s,e'nhorinha M-aTi.a .s. ,M,artins, o "Credo", poesia gar áquelas mesmas tropas o equi-
decIamada pela �enhorinha, Ivone L. Kormann, e 'a clanrção "Rancho pamento tão vital e essencialmente

Grande" cantada com 'acompanhamento de vi'olão por \ViIIy Holde- necessário para conservá-las ln ..

�',egger. tando até que a vitória final se as-

.....

o SENAC diplomou a primeira
turma de balcanistas

Esteve em Florianópolis, acom-

panhado de sua exma. esp. d. Myr-.
tes Bauer, o Dr: Rodolfo Renaux
Bauer, diretor do 'Banco "Inco" e

de outras organizações comerciais.

do Vale do Jtajaí.

Oito Renaux

o prof,essor Flávio FJ8Tra.ri, faz uso da pala:vra pa:ra ,agr,aciecer
a,s enaltecedm1u's J'efer�ncia's que s'e dígnav,am lhe p'I\oporcionar, p1'o
mevendo tratar com carinho, tlld<O quanto yi.esse Cloop'Corar peIo desen
volvimen(,o da obra grandios,a inici,adla p.elo 'SENA!C. Em .súas exten-'
flas ,c\orllsideraoôe,s, S. s. pi'estou jusba homena:g'em a'os come'rciantes e

üomerciálrios, el,ogiou os professores que tanto s,e ,empenhar:1m ,em fa
vor d'a <Duusa da coI.etividade e cOll'gr.aTuloll-se .com os halbitante., I�e
Brusque pela vitória alcançada, faLar .pllepo.n.rJ.ernte que el'eva e for
taJ.ece 'o :povo. e .a Pábri,a.

segurasse e a liberdade fôsse con

quistada.

naquela progressista' cidade, ele-·

1nento de grande destaque social e

politico, sendo ali o maior baluar_'·
te do glorioso Partido Social De·

moçrático. piu'a il familia' Henaux.
c para a sociedade Brusquense é-

8uspi,úosa e festiva a noticia da'

regresso do Sr. Otto, sendo motivo'
de grànde alegria, á qual nós de "O'
Estado" nos associamos prazei!'o .. '

,a .enlrega dos certificados Íim
.I-fino Nacion.al, que foi c;nLado_

Nada há que eu possa fazer 011

De. sua viagem êí Capital ?a ne-l dizer que, de qualquer .ma,nei�a,publIca, onde esteve a serViço do, lhe compense por essa perda. Ele

Estado, r gressou, ontem pelo avião I,da "Cruzeiro do Sul", o sr. dr. Ar-

D II R M"mando Simone PereiJ:a, ilustre Se- r. ao . omeu . orelra
cretário da Justiça, Educação e De sua viagem ao Oeste catari-
Saúde. ncnse, retornou a esta Capital o sr.

S. exa. era aguardado, no aeró- dr. Antônio Romeu l\foreira, Pro

dromo, pelo representante do Go- curador Fiscal do Estado.
vernador do Esiado, colegas, amigos' O ilustre causidico, que, no de
I.' pessoas de sua exma. familia. sempenho de importante missão se

fez acompanhar do sr. Alcides Fer

reira, alto funcionário do Tesouro
do Estado, voltou encantado com. as

maravilhas que lhe foi dado apn!

ciar, com o progresso daquela ri

quíssima região, decorrência aliús,
QO' espirita progressista de nossa

gente que habita aquelas plagas.
Sua missão, foi, também, cor01lda

de pleno êxito.

Ao distinto causidico ,os nos'so�

samente.

Tel'minada a oTação, S. s. iniciou
do Lermina,do ,a cerimànila ao som do
pela assistência.

Dr.Â. Santaella
R;;::ASSUMIU A CLÍNICA

, I
f
l.

votos de boas vindas.

4bertura de tempo
'rad,f de caca
Segundo estamos informados, no

próximo domingo, dia 2 'de Ma.,io, o'
Cinbe de Caça e Tiro "Couto de

Magalhães", promovendo a abertu
ra oficial da temporada de caça,

proporcionará aos seus associados.
afeiçoados dêsse salutar espor!e.,
uma excursão venatória a Massiam- .

hÚ.
Para. essa excursão; r�ina grande

entusiasmo nas rodas cinegéticas.

Leis de defesa do Estado Para () novo
RIO, 26 (A. N.) - Segundo declar.açÕes do sr. A.cúrcio To'rres o •

Pt'
,

_projeto da I,ei ,de <Ulí'a,;;tallllenvo d-o.s militares extrernist'as das mei�'as miniS erlo
f�rá sua d1s:cu�são inici�ada ainda es�a 's'emanla. Continuando, disse o Rio, 26 (A. N.) _ O nome do

l�d�l' da malOl'la que nao seria justo aiastar .apenas 'os militares das emhaixad'OI' José Carlos Ma.cedo
fIleIras, ,deveIlIdo· a medida s,er 'também lomad'a em irelação, aos ,funci.o- Soar,es surge enll�e os p'ossiveis

n�rjos ciyís. A Comissão de J'u<s'tiça da ICâmara apr.eciaTá o projeto de
ministros. A pa,sla que lhe c'aberia

ltH de d.efes'ê1_ do Estado, da a.ulori'a do sr.' Lameira il3iLt.encoUTt. Se
s'eria ,a das Relações Exleriores.

nessa Iel esla:o as medidas neces'sárias para a exclu"s�a-o d f'
_

Pam o :n;inistéri,O da Viação dois

, . "
. .

.

' . '". :Q,s '. unclO- nomes sao a,pontados: o s'r· JLlraci
nárIOs Cl;l�, o p�()IJ'eto da Lei sôbre os militares não será 'r:ef'OI'mado. MagaJlhães ,e Arliomar Hal'e.eiro.
Do oonlrarlO, terao de se:r _i.núrüduzi,d,as emendas nes'se sentido.

Pm'a a Agricultura Og srs. Munhoz
da -Rocha 'e A<ma'IJldo Fonte,s. FRECHANDO •••

o Diário, ,ao que p.a;re0e, 'está' um tanto aloprado com o

que cha:ma, d'e cri"�e no 'P. S. D;

Sossegue Leo... nidas!
Nós não enbI'le�a;mos a rap.adUTa assim nomais! Somos

de briga! Por dá cá aqttela palha, faz.emos o fuzuê. O 'nosso

des'Ca,n;o, ap,rov-eitamo-Io para rolarr' 'P,edra mon�o' à rilba! O

nossO espüirte preferido é tirar pUlga de porco espinho! Ven
cer no mole, con;o:sco é perd,er! E POiI'" isso tud'o é que, coma

Rosfand, no Cirano, achamos que
"Não'stá no sucesso a glo1'ia ela

t.. ,Io:,-•• , . it. ....

peleja" ...
Guilher'lne Tal.
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