
Rio, 27 (A. N.) ',__ Foi envladn ii

Câmara uma, m�nsagem do Presi

dente Du[,ra a";ompaDlhada ao an

te-projeto de 1>ei que dispõe sã

bre consignações em fto'1ha de pa

gamentos dos' funcionários públi
cos, civis e autarquias, em favor

de socieda,des cooperativas de con-

c 1,1"IHa assembléia LegiSlativa
t.f!pgramas sôbre o descanso semanal remunerado aos

",,�, trabalhadores. - Apêlo ao deputado Alfredo
,

Campos, - Outras notas.
'

Na sessão de ontem da Assembléia

Legislativa, que teve �l nresidi-Ia o

deputado José Boahaid, foi lida, e

aprovada a ata da sessão anterior e,

em seguida, o expediente.
USOll da palavra o depuãado

Saulo Ramos, para propor que' se
enviasse á Federação das Jndústrras.
de São Paulo, o seguinte telegra-

"Sr. Presidente. Srs .. Deputados!
Uma das consequências funestas:

da hipertrofia do capital financeiro
é a criação de fato, de um quarto
poder, dentro do Estado o chamado

poder econômico.
Todas as Constituições democrá

ticas prevêem as maneiras de com

bater êste flagelo e a Constituição
Brasileita, no Art. 148, dispõe tex

tualmente: "A lei reprimirá toda e

qualquer forma de abuso do poder
econômico, inclusive as uniões on

agrupamentos de empresas indivi

duais ou sociais, seja qual fôr a'

sua natureza, que tenham por fim

dominar os mercados nacionais,
eliminar a concorrência e aumentar

-.
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Ano XXIIV I ma:

"A Assembléia Legislativa de San
ta Catarina, democráticamente se

P II,." ,

h' I II·S"'8 re 'Ioda !:l ma·ls congratula com essa Fl�1eraçã() pe-
O 5 I Ir! ,8 O O n r o 5 a .., IA ii

la alta e humana Iniciativa de re-

� de 5mil pés de altura corncndar aos seus associados, que,
A ninguém ocorreria insinuar que a atitude do sr. deputado AI-,

.

r" i 1

li
, , m a partir de 1° de maio, próximo

"fr,e.dd Campos, ao' renunciar a segunda secretaria da Mesa da Assem- .Ri J, �7 (A. N,) - QU,ando u
concedam aos seus trabalhadores o

bléia Legislativa, obedecesse a motivos outros, porventura mais íntí- avião da "Panair", da. linha euro-
, 1. descanso semanal remunerado".

mos que os apresentados por s. exa., ou seja o mterésse de sua sauoe. péía, que voava á altura de mais
f b d L C T b

.

m propôs que a Casa cn arbitrariamente os lu.cros".N�m os ilustres che es das diversas . anca as com assen o na asa de ciuco rnil pés passava pela am e '
-

p

tio Leg'íslativo, ao apelarem õntem, para o honrado representante doe viasse á Câmara e ao Senado Fede- O deputado federal Sr. Agamenon
Blurnenau pelo P, S. D. DO' sentido de retirar a .sua renúncia, tive- Baía de 'J'odos us Santos, o padre

ralo seguinte despacho: Magalhães, na sessão de 14 do cor-

ram urna 'só alusão, -siquer velada, a qualquer outra cir-cunstância Georges H!addarla,�" nomeado di-
"A Assembléia Legislativa de rente, apresentou á Câmara dos

que houvesse impelido o press.igioso membro da maioria às escusas reter espír-itnâl de Meíquiades,
que Iorrnulou para afastar-se do pósto que v�m ücupal'r'", "�-�P a Juiz de Fora, rezou 11m3 missa, Catarina, tomando conhecimento Deputados um projeto de lei, regu-
mstalação da 'Constituinte Catai-inen se, com inexcedivcl 0a'PaCloade da recomendação da Federação das lamentando o texto constitucional.

I· 1\' "D'" I que f'oi assisbida pelos 4,6 passa- .

de trabalho, desvêlo e dedicação à caus-a púb ica, üas o iarro (3 Indústrias a seus associados, que MUita celeuma vai levantada, muito
Tnrde" não deixaria de ínstilac, no caso, o veneno da intriga, reticen- g_eil'Os e dez tripulantes do, avi fio.

d 10' d
. ,.

ódio vai cair sôbre a cabeça do
ciando alusões suspeitosas, soprando o mexerico barato dum supos- a partir, e e maio proxrmo,

-to desentendímento no seio da. bancada a que pertence e a que tanto Contrabando de me- concedam a seus trabalhadores o parlamentar pernambucano, 'porque
lustre empresta o deputado Alfredo Campos. descanso semanal remunerado, de- o poder do dinheiro, está acostuma-

.o "Diário", que pretende interpretar as mais secre t as, razões de

tralbadora� mocrátícarnente faz votos que êsse do a remover montanhas. No en-
fôro íntimo dos adversári-os políticos, q,uís ver para motivo da re-

{J Conzresso com a maior brevidade tanto, a opinião pública esclarecida
núncia do dedicado pessedísta ao cargo de 2° Secretário da Assem- �

hléia laivos de r-essenfimeulo pessoal, que em verdade não seriam Belém, 27 (A. N,) - _1,.s auto- d-e tempo regulamente o descanso e a imprensa independente estarão

possíveis, tanto é certo que, entre os seus correligionári os e pares de ! idades alfandegárias apreenderam semana! remunerado conforme. pre- ao lado do "Projeto Agamenon".
sua bancada, o sr. Alfredo Campos n�o usa sinão a linguagem da .I'ra'1:'- j em poder do comissário de um ceitua a Carta Magna", Os tubarões da alta finança que
queza, a. que o autorIzam, a admiração geral de que desfrl��a e o apre- i avião mtemacíonal que vinha de A bos t·t foram aprova- derrubaram a primeira "lei anti-
ço e estima de, que lhe tem dado provas, por varras ocasioes, os seus ,

"'" I m os os ex os .

,

.

companheiros de lutas parttdárías e de ação parlamentar. E • fôsse Miarny para o RIO, oítenta cartu- dos, com a proposta. trust" certamente agora irão mo-

neccssaría uma dessas provas, a mais ostensiva e insuspeitãvel de chos de metralhadoras e 200 fu- Com a palavra, o :;1'. deputado hilizar todo o seu arsenal, para anu

'iód.a,s', bastaria referir a sua eleíção, já em març.o _de 1917, para o sís e metralhadoras, destinadas a José Boabaid, presidente da Assem- lar a iniciativa feliz e patriótica do
cargo dc que pretendeu ausentac-se e a sua reeleição para o mesmo .

õ
,.

d 1'" Alt ' .

I ,', f 'u-se a' ti " .. t da Justiça A bata
cargo, um mês atrás. Da pt-imeira vez, corno se sabe, recusuram-

um amerrcan ,soelO a' Irma o bléla LCglS atIva, re en "re- an IgO mIlllS ro � .

-

lhe os ud,e.nislas o vloto que to,rnaTia unânime, na AssemblPia, a es- Papajós, Limitada. núncia do cargo de 2° secretano pe- lha vai ser árdua e difícil, porém
colha do honrado deputado pessedis,ta para componen:le da ,'Mesa (los lo seu colega de bancada, sr. Alfre- acreditamos que a tese justa sej'l
tl'abaHI0s Ieg-i.s-lativos. Enquanto, pois, a solidaric.da?,e dos s�'Us CiO-' ll]·udante-da-orde'ns do Campos. Disse de sua dedicação � vencedora, porque o Brasil não
.legas de bancada 111e prestava a homenagem de el,eva-Lo ao pos,jo em lt li- U 11 d

� d fi d ecer em estado de.
411e acabaria por vencer até a r.esistência 'Iiost1l da representa.ção d p ed

ao traba 10 a Casa e e sua e - po e perman

O rnaSI enta "' ,

t b 11 o ape abandono ante os assaltos e a am-udenisLa na Assembléia, os l"8prcs,entantes da U. D, N. recusavam, .

'10 ti
ClenCla nesse mesmo Ta a 1, -

àql�el.a oportlll1idad� inicial, secmld�l: o volo dos pessedistas. pir-, R' 97 (\. N') _ O capaão
lando para ([n,e, reconsiderando o bição do poder econômico sem freio

'8,e-1a que agunrdal'lam n"e!hor ensejo par'U ..

reconlwcel' no 11us- 1O,.�.., .

seu pedido, continue a servir c e sem entranhas.
J.1'e representantie do P. S. D., qHe e o .a.epLltado Alfredo Cam- ,Adelmar Pauley Münteiro foi no-

, Catarina não neetan- Senhor Presidente! Formando ao
pos, as qualidades de caráter, -de inteligêncil3" e de éspÍl·ito público meado ajudanbe-de-ordews do Pr'e- Est�do de Sta:. ' '"

"

que lhe não con�ê'2eram.. l1la 11<0.)'a da. primC'j�a 0�'ganjza0ão .�la J\'lesa, sicJente Ellri-co Oaspar Dut.ra. '
do 3 AssembleIa o ,seu concurso elt- lado dos que julgam oportuno o pro-

�aC(. na ,SLla reelelçao, ha�, �penas um mes alI'as
.. L�11t, :Flr(ll"amo�. a

• .....__..._. ��.."__,,,._..,.. .:. . ...:...,_'. ,1 clenlt', 'JmpreSe1Ddf�él, t', �ol)1NUdo, jdo de 'lei de �e'p:'essã(� aoS �husos.1tJ:RLIc:a pode t�rdar"., t, J.J.em ,�)ôde, ;;�J' ql:t,'� � Jn.SIi.s;(en(:{:� 1'1] l.� U.,íl' a I

li"
r.. �

d" ,alI d E�d
' r rigorOsa,mente 110,nesto. ,

do poder eCOn011'tICO, VImos I eque,-
bane.ada 11(h�.Q1St.:l d� .,\.."'i>'�;:Jl)k;a L�gJ,�[�lhl:l, pel� pal;}vl'�1 dar'u de '(Iioroo O ti !l

- DOI __ C.11 a palavra o

deputailolrer
com o devido respeito, a V.

\;eu Jlustre llder, SOllC1L0n, !lulem, ;) permanenCla (lo ."1'. ,\lJl'E'do Carn- j \J (. II,
_ (1,. '

,
. ". . ,

e 'auvido o lená-
pos Ila segUl10a .ewcre{il)'ia da Casa, haja mesmo !itt,êndido à rdi'dão'

C �a-/o � O "OVa
- Joao .Tose, llder d� U. D. N., diSse �x,<:la" se dJgne d p.

de uma consciêncIa. em lace (lum i�perati.vo �e. justiça, embora ,�s-, 8\1 tlOIU y tir..., que !hc permitisse b sr. Pre�,denle no mandar trnnscreve� nos an�I,sl'DSnd(. êslr, ;'Ul pl'll�,ell'o' plan?, ,pel\� s�, PI',eS-JaPD'tc, da Assemnl 'la, i •• fizesse suas as palavras com que S., da Casa, para conhecl1llcnto de"ta
rlepufa.do_ Jose, Roabmd� sem <:lu':J1a, lllLerpl'ete a1Jionzado �o_ pensa- ; DO mlDelro Exa. tão brilhantemente se referira I Assembléia do giscurso em que o

m,enio llao s? das. fàrças maJor�tanns ah. r�pres�ntad-�s, .

smao [am- I " , '. S D t d Federal AdamenonbeJU das mal-S salIentes expre�soe� da OPlfllao sJ(.uaclOJ1JsLa no Es- RIO, 27 (A, N.) - FOi aprov1ada a quem, desde o início, 110 r. c�u a
.

o
..

' "'.
tado. Sccundou-o >Ü' 'deput.a,do Armando Calil, tamMm (1:1 bancada a mÍlmta de coni"rato entre o j.fi- cargo que tão destacadam�nte vem Magalhaes. JustIfIcou o projeto de
lless,e.disla p � fez ?of!l �gual anLorida<!·e e. !}Om j,àênHca sÜl'()e.r!,d}�d,e. ; nisLéri,o da Educação ,e o EstaDo exercendo, honra á Casa e ao Esta" lei acimq ,::itado.

.

,
P,erca, P01S", o 'DiárIO. o vezo da ll1tnga, ta.nt.o menOR ind'lsSlmn- d M" '. �,.,:"' I b" do de Santa Catarina. Outrossim, se mel'ecer G deferl-

laveI qU!ant� nao se ,contam entre pes�ôa:s �Ieilll lucidez iIüele0tual e
e j ll1as,. para, ex�cuçao (� o las '

. .

roO'o dar cltncia
�em fOl'maç,UJo, fíloml as que pre-ieJlde a(1'ng1r 'e envolver. ; nas c,olvmas de Sao FranCISCO de Assim, fazendo suas e do seu Pal'- mento sohcIta�p, '"

O fato de, ontem, se hay,el'em r,ongraçado, pa'l'a o apêlo ao nobre Assis, Santa JT,é e Padre Damião. tido (U. D. N.) as palavras do Sr. do falo ao aludIdo representante fe-
�o Seercf ária, t.ôdas as bancadas, a rlespei�to de se filiaI'em a programas, 'Presidente, espera poder dizer aos dera].
partidário?, ciitf�rentes. diz hem rl,oqH\)ntemente r10 nrêrt'.' "om que' Aumento de poderl"o seus correligionários Que o depu- PasSo ,ás mãos de V. Excia. a
aquele car�o, tao h011roso como qualqueJ' 0111ro, já tem obtido muit.o ! '

.

t d d' urs em apre'ço"
.

d r AlI' I C d d'
- .

t I" 'd A' t tado 'lfI'edo Campos atendeu ao 111 egra o lSC o .

os,. I ec o ampos, em c lcaçao, III e 1genCIa, esprenuImen O! W h' t ?'" (U P) O S
< ,'l.

l)es,,>oal, - v,i'rtudes aplicadas à farta p.elo ilustra.do oorl'pligionário: �s, mg on, �I ••
- ,r-

apêlo da Casa.
.e distinLo prorer pesBedista à elevação, a tã.o alto nível, do mandato cretano da Defesa, falando diante

_ O deputado ,Armando Cam,
que em bôa bora lhe foi confia/I,o, \

- da Comissão de Orçamento do Se- t,a-oTI t
.

que pela sua ilustração, vem, es a-n'o� C.:_ollsIgnarmos, 'para rem�te d\ste comentário, a f.l0,s�a nado, disse que não acha que este-
grande satIs'façao por \',er ,correspondIdo, amda que com sil.cl'lflClO . ,.

,,,'.
,notoriaménte servindo ao seu Esta

'P�Rsoal por parte d'o deputado A:lfredo Campos, o apêlo que l'he diri- Ja 1l1unente a ",uen a, mas. acrescen- do e ao seu partido (P. S. D.) tam
gIram tôdas as correntes políN,cas 'em f'avor de sua permanência no : tou: "ternos que enfrentar, ao que bém, em belas eloquentes palavras,.earg'o "!lA? qual contimwi\á a ernpl'esiar ::IS -suas atividades com a! penso, um estado de tensão que po-

d' I d
' " apelou para que o deputado Alfrcdomesma Ulexce lve soma e 'PSplnto público." I' derá durar ainda muitos anos".'

Campos cuntinllasse a prestar á Mc
As declarações de Forrestal foram

sa e á Casa o seu trabalho leal e

"
feitas em contribui<'ão á defe�a do

I D.DaS preliminares
.

p,l"ano
de aumento da fôrça a�r�a., de ��;���:�� p!:e�:;:�r:l�r�� eiIU:��� ..............._._�_._.._........_..._._._.__..._._._'YJ

d. b [Cmcoenta pará sessenta e seIS gru-
quentes, bem disseram de quanto Sôbre cODsigbaçóesa lar�m os tra alhos ,pos de combate: - "Se eu achasse
ncessário e imprescindivel é o tra-

lU., que a guerra era iminente" disse
am lo'" lhaI

balho do sr. deputado Alfredo Cam-
LiWashington, 27 (U. P.) - O se- Rio, 27 (A. N.) - A quinta Sub- ele, "eu pediria a9 Congresso uma

poso
nadof democrata Omal)ômey, 80 comissáo de Leis Complementares Verba de 25 bilhões de dolares e

Idênticas .manifestações foram
Estado, de Wyoming, perguntou ao reuniu-se, vara. eSlu.dar o regimel não apenas êsses tres milhões, feita� peljos lideres das banc�dasSecretário da Defesa 'James Forres- de emp,rêsas coqlc,essi'Ünárias de

D IISP
trabalhista e populista, respectIva

tal, em sessão da comissão de 01'- .s'erviços públicos, ,tendo o sr. Aga- I'Retornaram ao JI mente os deputados Saulo Ramos,
çamento do Senado, que poderia meno Magalhães levantado duas I

Rio" 27 A. N,) _ O Presidente Fontes e Cardoso da Veiga, que
<1izer sôbre a inform�ção dada por preliminares, de maneira que a Eurieo Gaspar Dut,ra d,evülveu ao instaram com o sr. Alfredo Campo�
ex-oficiais da Marinha de Guerra Snb-comissã,o 'sómente na próxi- DASP as tabelas dos nóvos ven- por qUe permanecesse no cargo a

<1e que a Russia já construiu oito ma reUlJlião traçarã as diretrizes cimenlüs dos funcionários públi- que tanto brilho vem emprestandQ.
mil aviões, dos mais modernos, des- de seus trabalbos-

cos, para ela:boração do ante-pro- Finalmente, usou da palavra o _su_m_o_, _

de o fim da guerra. Forrestal limi- jeLo de lei, que s,e,rá enviado a.o ilustre deputaoo Alfredo Campos S 'r n um a"l-dentatou-se a responder: "Tenho as mi- Em Ca facas, em 1953 Congr,esso. !Prevaleceu, de modo para declarar que, embora contra- O i e \I U
nhas reservas, quanto a êsse total, geral, o proje,to anteriorm,ente di- riando o seu estado de saúde,

com-j num J"eep
,

Jl1.3S pão pode haver duvida de que Bogotá, 27 (U. P.) - A décima vulgado, tendo o pres,idente Dutra petia-lhe obdecer ao apêlo dos seus
« »

eles estão contruindo ó mais (fUe Conferência Panamericana reunir- ef,eluado a redução dos ordenados colegas, agradecendo as Pl'eval' de Forta1eza, '2'7 (A. N.) � �uan-
podem". se-á em Caracas, em 1953. A Carta mais elevad,o.s. simpatia confiança e de aprêço do se dirigia para a 'sua resl,dên-

N d
p..

de organização dos Estados Ameri- que lhe eram assinl conferidas pela ChI, num "jeep", 10' coronel José

a a fSItO c.:anos estabelece que a "conferên- EleUi)ndn O can"ltal Casa. Sampai.o ,Mao8ido, comandante da
- I

'

, II,. cia interamericana reunir-se-á em II U U ii Terminou as suas' palav!'as sob Base Aérea" foi vítima de um aci-

Rio, 27 (A. N,) - gela 26a vez! cada cinco anos em data fixada pelo bancárl·o calorosa salva de palmas de todos os dente. Partiu-se o pino da ba.rra;
consecutiva .foi adiada pal�a hOje a Conselho da União Panamericana, seus pares, assQciando-se nesses da dir,eção .elo carro e êste· sem

eleição dos sêcretários da mesa; depois da consulta prévia ao govêr- Niterói, 27 (A. N.) _ A Cãma-T� aplausos a assistência. govôrno, d,escel1 um barranco de
da Câmara Municipal, não haven- no ,do país séde da conferência''. Estadual a.provou um pl''Üijeto .ele-' _ O deputado Bráz Alves, da dois metros de a].tura, danifican
do plo'ssihilidade de acôr.do entre Esta foi a primeira vez que Caracas vando par'a 50 miLhões o capital bancada trabalhista, usou da pala- do-se. O COI'onel foi internado no

ta UDN e parte do ,PTE com o PSD foi escolhida para séde de u;ma Con- do ,Banco dos Lavradores de Ca- vra, pronunciando o seguinte <.lis- hmipit::ü da Base, inspira'ndo' sé-
(l o resL;:mie <do P'I1B. ferência internacional. . na, de Campos. I curso:: rios cuidados o seu e�Lado.,

Florlan6polls-Quarta· feira, 28 de Abril de 1948 H. 10.244

F�i o seguinte' o diSC\lrSO do

deputado Saulo Ramos" líder traba

lhista, c'ncaminhando a proposta a

que atrás nos referimos:
"Sr. Presidelüe, Senhores Depu

tados.

Trago á consideraçã�. dêste Ple-

Conclue na 3a pago

4 Rússia continua
a armar-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Ouarla-felr. '28 de Abril de ,•••
�....-----=......--�....�....----------�..--------�----------------�----------------------------------------------------��----------------=-------,���'

Informações 11te is
I Alter�ção ��s CI·

.� .;» mandtls ,militares
Rio 26 (A . .N.) - o presídente

Doraria d!l!� amnre' da �públic,a assinou decretos '00

'"O EST'ADO U U� ui JI
-

pasta da Guerra nomeando os ge-

ai OI. nerais de divisão Francísco Gil
...... Ofid_ a roa 1'" 'SOS rOuOVUlfI8S, Castelo Branco, comandante da ga

.... .. • Região Militar e guar-nição do Es-

A RAMOS Lado do Rio Grande do Sul e deDlNtct� RUBENS • 8EGUNDA-FEIRA S ld h M..,ddirle • mr...Gerall Expresso São Oístõvão _ Laguna hrigada Adriano ,n' an a ,aza,

SIDNEI NOCETI _7 horas, di<retor de Armas; Aguinaldo 'Caia-

m t ti 11M'"

I'
16 horas do de Castro; suh-comandante da...H... .�. ". Auto-vinçl\o Uaja1 - ltaja! - 18 ,* 7a Divisão de Infantaria; CândidoGUSTAVO NEVES Expresso Brusquenue - Drusque - .-

Chefe ti. Paliaaele: ' raso Caldas, comandante d'a 73. Região
PANG18CO LAMOQUW Expresso Brusquense - Nova Tr1mto Militar e guta'rÚ'i,cão do EsLado de,

1___
- 16,30 ooras.. Pernamhueo; Estevão de Son-

. CItar. d. I,.p.....�: Auto-Viação Ca.tarlnense - Jomvl1e tDJ,QI"'IM CABRAl· D.A ID..TJ - 6 horas. sa Lima, dtretor geral .de Mo orne-

R-.resentaJl&e: Auto-Viação CatarÍnense _ Curitiba canízação .currnjlatívamente com Ü'

A S' LARA - 5 horas. ' . 'de comandarrte. do Nucleo da Di-
• • Rodoviária Sul-Brasfl - PÔI'tO Alegre visão Blindada: e Manuel de Azam-

IR_ S.mulor Dantas, " - .. - 3 horas. . .

b ti �
anelar Rapido Sul-Brasileiro _ Jt>invlle _ buja Bt'i lh ante, su -cornan an e

tI.
5 14 "oras d,a ,?,a IJl',Tl'S'a-O de Infantaa-ia,__II. 11:'112• .,- Rio tle J'DoIr8 ..a e �" . -

;00_ TIDRÇA-FEIRA, ,
, ' •• , •••• _

I
IlAUL GASAMAYOR Auto·Vlaçl\o Catarinense' - pôrto Ale- ••• "", .•• , •• ,.

mIM "oU,. flie OU"••n. 211 - gre -- 6 horas.

'OM' dO- .nelar
_ A�t��';��Çã1o Catarmense -

CurlJ'o._tviballe ; . .., ueus a".1.' 1-9878 - 810 Pllllll. Auto-Vlação Catarinense - "'"

í,.. ASSINATURAS =:;;lt��!��,ãO CatarlMnS6 - TubarliO! A,:',r'orna' ("·Issolvido, ,Na CaPi�rf Expresso São Cristóvão _ Laguna - i � 81
::=..�:

... , ...

CT� .::::: 7 ��;�sa Glória - Laguna -,7'�! Dnp·; J'nmente�"::�dir. .., .. , ��: II.. e ����a'BrusqUense _ Brusque _I 1\u· U \5
.

....
,

"""..or-;��.'i.,·,�.. :. ClI'jj :..... ',16 horas.
, j 1 15 h I 'Üs ataques degespéradores e v;"len-

'...._ _.. V' e, ,A·:to-ViaçAo Itaja. - Ita a -

o., tos dá aama ., bronquite envenenam.

Me baterlol' ra�..ápiolo Sul Brasílesro _ JoinvUe _ às, l 'I!) erganismu, minam a energia,_ arr�l\-
1'1(__

' ."... 1"" '
-nam " 'saúde e debilifam o comç,p, Em� ....,.. .• '5 e 14 horas. I
3 minutos, l.oR.end�t.:o, nova fllTmula.

'ha..trG .. _ , .' .. Ctt H... QUARTA-FERA . I médica, começa St circular no sangue.
: Auto-ViaÇ'áQ Catàrínense Çurit.rba i ddmin:ilndo rapiê.:1...l>flente os' a.t't-!ques.

�
N1IIIUISU" - , • , . crt u,.. - 5 horas, i I),\;éc (I pri:nci1'O dia oomcçt\ a dcsvpa-

,.:_.4_. ,_
,

C1r8 'I., Auto-Viação Ca,tarinense Joinvlle :
r"",cr " 'dificuld�dc em ro,pimr e vúlL"

�e..a.r•.....w.· ... ,.
_ 6 horas. .

'

O_/';IJUO rep:l'radü!.. Tndo o que H,e fez .ne-

� .

t
Auto-Viação Catarlnense - Laguna: cessMio é tornar 2 pastilhas de M"r,�",c,",

l bbd modl.ruv. C••I1I"II''''' -- 6,30 horas. I ás ,refeiçuca e ücará cúmplet"mcllLe ];nc

'� ," ""1I Rápido Sul BrasUelro - Jol:nvile - às j da ugm:? ou bronquite. A ,"çfio é mUito

�
.'

5 e 14horas'l
j .rá'iüd.o. mesmo. que �e trate de C��?S

� ,,,.0. or1r6na1a, aesae .s...
, Expresso São Cl'lstovllO - Laguna -, rebeldes e ant,lgo., Me,,<! ..c� tem w�o

� ',_'

t....n di·
<

7 horas� _ I tanto 6xito 'Que se oferecé ,com a garantl�"

"". pu.. Cri olll, n O ser..e
Bd' t

"

aça-o Il'yre e fácIlI Expresso Brusquense - rusque - de ar 110 pamen e resplr. ,

!.
.

«IeyolYldoe.
JS h

'1
rapidifmente., compléto alivio do.sofn-

I � \'Üroçio não, ge f'.o)II$I"
. Au���iaçã9 Haja1 _ Itajal _' 15 ho- menta da asma em poucos dias, Peça

lillihiliza .eto- COn.ceU09 raso Mendaco, hoje IDeSmO, em qualquer

$.ltid_ nO!! .rUa- Expresso Brusquense - Nova Trento! farmácia, A. nossa gsrantia é a sua maIOr

_ 1,),30 horas. I proteção,
'

_.

....���_.. "

_ Rod3��;.!;�a Sul Brasil - pôrto Alegre

II· Mendaco A�"��m�:m I- Ouçam, dià,riarnente, das 10 às I.4 horas, as audi"ões da

'.:QUINTA-FEIRA • • • • •• • •.••••••• ,.... ...

fFarmacias:de plantão Al���:�:l:�or���:::::: �CU:::'1'Tratamento de ZV,H_.6 Radio Difusora de Lanuna,

,21 ". (f' d) F á
-- 5 horas, U

quarta-felra ena o - 'ar;m -

Auto·Viação Catarlne,nse

_- TuJO'Olnar!Vu.(leO I, ,la80-,dl@!.ItAml·"as'ci� Santo Ag<:>stinhe - Rua Conse-:- 6 horas.
ti UIl ii '-nu � 970' kilociclos onda de 300 metros.

.". Auto·Viaç!ío Catarinense
.lhelro Mafra; - '- 6 horas. I L,agutia - Santa Catarina Brasil24 Sábado.

-

farmáci.a Esperança; Auto'VlaÇãO. Cata.rlnense - La.g1!nll-

\vasJií-ngtoIlg. 26 }�. V,) - Ke�-
_ Rua Conselheiro Mafra;

. �E�;�e:�rs�o Cristovão _ Laguna 1- ne�4. ROY·<ll, S 'Cl'eta:l:lO €lo Exél'C,l- ' L(;_' t', � _

. ..., '7 horas. ' to (los ES�31t s Uflildos" r�velou, "1 ' ,

25 domlllgo - FarmaCla Espera.CIt, Emprêsa G16rl'l .....,.. Laguna - 6 1/2 ontem, que l11ifÜS ,. de 600 médicos TINTURARIA Y C�miil�J Gravatal, Pijam:)lI.
- Rua Conselheiro Mafra. e 7 112 horas.

,

B I acabam de. treina,r-se no tratarrien- Só a "CRUZEIRO" Tira- Meia. d•• melhoreI, p.elol, ,me-
.

'
• _, Expresso Brusquense - rusque _

_

.

, ,.
'

, ,O, serVIço noturno sera efelaado "16 haras. ,. I to d� leso�s �,an).Ct0nstlCIas elas ex� d011tes, 44 Dores preço. IÓ' na1iCASA MiS,
pela Far_mác�a .Santo Antônilll sita :uto-Viação Hajal - Uaja! - 15 b.O-, �!���� .�t?n:���": _ . , ... _ . _ ... , . ..

:profissionàl Competente ('ELANEA _ RuaO. 1\4 afr•• _

á ma Joao PmtCl. ; Rápido Sul Brasileiro - Jolnv!le - A9 j

P
• .. ' .. 'lã b

'

,,. .( :'5 im�re��r��l Oeste Ltda - ,Xapecõ.-âs I flSIOnelr·OS ofa· es
'_ 6 horas. I dV•

-

O Ae' re� SEXTA,FEIRA 111ft:. Qm..:l' GlIaça � !UI Rodoviária S)1l Brasil - PôTto Alegre '(I IM . {j , ,,1 U
,

"'-ra·rio
,- A�t��sGão Catarlnense - CurItiba i ,Jerusa1ém, 2� .('u. _P.) - .Centonu
_ 5 horas. 'I

e quarenta prl'SlonClrüs a;rabes
SelfllDda-feira Auto-Viaçl\o Catarlnense - Joln'Vile conseguiram evadir-se dJa prisão

PANAIR - 9,46 - Norte
'_ 6 horas. ,. de Acre, onlem à noite, depois de

,VARIG _ "lA,'''' _ N,orte,
Auto-Viação Ca.t!'Tmense LalnUla /

um motim i,nici.ado quamdo duas
:I'V'iV '- 6,30 horas.

b ti" d . t '.' t'
.

Ji>A,NAI,R _ A·",47 _ Sul Expresso São Crlstovl\o - Laguna..... Offi.a�. e mor, eu Ü" a lng1_ram a
lo... ,'7 horas. p,eniVenciáIri,a e desl,ruira'll1 uma

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 Auto-Viação ltajal - Haja1 - 15 ho- secção ,da mesma. A prisão de
rras

AL' 't d
.

. -

tNorte '
. ÉX>P1'e� Brusquense Brusque _",C1'e 'es a ,Sl 'Ua, 'a, na reg'lao s,e en-

16 horas. triona-l da P.a.J.estina,
, Rápido Sul BrBlsHelro JolnvlIe ---_,---� ....,..------
'às 5 e 14 horas.

S d t·;)' � - ti . �

d "f·
_ A�'l:,��t" ·J;"�re - Curl'''' eu processo e na ura lZ IIçao I iiC!!P�026 �}lt�Il02:!�
�7�:f�s���:.rasHeko

- JoinvUe

-I, ainda- não foi desp,achado? ���e;)��t�q�ut���V��U1C��!�f� s���
Auto Viação Catarinense Joinvlle. José Vieg:as, sadu a pas'seio, dOo

_ 7 �ras,' Escreva s<em demora ao EscrHorio Juridioo e
• Administrativo ' .-

Auto-Vi:ação t..'atarlnense Tubarlio Caixa Postal 4.132', Rio de Janeiro solicitand6 informacões. Esse Es- campo' de Ga.rnru, no mesmo aVIa0,.
- 6 horas. critorio se encarrega de acompanhar e r,equer,e;r, no Ministério da porém ;$ózinh'a. Regressando, o;

7 EhxorPasre,sso São Orlsto,vl!.o - Lagullill Justiça o que necessario for á sua cOnoessão,' bem como, de registro' aparelho pew:!:eu '8: dÍI1'0Cão, 'inda
chocar-se violenta,mente' contoo,

Expresso Brusquense - Brusque de djploma, divóTci.o ,e novo casamento, certidão de nascimento e de
um .jwédio, fioando serÍla.mente da-'14 horas, casamento de 'qualquer part� dó Paíz.

'

nificadb. A avi/adora nada sofreu.ra:uto-Viação ltajal - ,najal - 13 ho-

E
'

S I O' t L· III'd
O avião p,erten:ce à Companhia T.a-'

:-�R�r.�O� :::/ �!���n!p't� C�'UYO en!S e· Imf a
.

a .1�..�':;:�t��;;:·· .

FLORIANóPOLIS - XaIPec6 - Joacaba _ Lajes e Bom Retiro e •••. � .'.. ,. :., .,.', ",' , .•

Vice-Versa.
SAmAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5". feiras às 6 horas da

'manhã.
.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2". feiras às 6 horas da ;manhã.
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA,GLORIA,

Praça 15 de novembro. 24 __ Flor,ianópolis _ Fone' i.iSt.

..

Terça-feira
IRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,3@ - Sul

Quarta-feira
PANAJR - 9,4;€1 - Norte
CRUZEJ!R'Ü DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - 11,40 - Norte

PANAI� - 12,47 - Sul

QuintQ-feira
PANAUl - 6,1Y(i) - Norte

pb-NA-m - 8,30 -:- Su�
VARIG -, 12,30 - Sul
6RUZEIRO DO SUL

;
13,55

Norte
,CRUZEIRO D€l SUL

Sul
15,30

Sexta-feira
CRl;JZEIRO DO SUL - 7,20

6, I

Norte,
PANAIR _ 9,40 _. Norte
VARIG - 11,4'0 - NO'l'te
PANAIR _ 12,47 - Sul

Sábado
VARfG _ 1.2,36 :_ Sul
CRUZEIRO DO BUL

Norte
13,55 -

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

Sul
PANAIR _- 12,47 - SUl.

... "
_ .. 4 ..

o' Batalhã;O Barril!'a-V0rde
foI constituido de catarinenses
destemido.s e o H()olégio Bar
riga-Verde", mmrii a m0SlDA
fJandeira.

Negocio

CIA:'CATARINE-MSe

OE TRANSPORTES AÉREOS LTD"',

•••••••••••••••••••••• o •••••

COMERGIA.NT.B: Bi um' u
no ã Biblioteca do Ctmtro :lea
Mmioo XI dle F�iro. Co.
Uib1Íirás, uaim, puoa t� J

\'110 cultural dOI catarbt.�

I'�� AmanhA f

("�anha pró-Bvro"'·.
r.. 4.. XI (1$ ��l,

.

I
.............. .. .

Aviso aos Estudantes

"-Irmandade
Passos e

do Senhor Jesâs dos
Hospital .de Caridade

De ordem do Irmão Provedor convido, tl'S' Iir.mifC1S" #!" Irmãs em atra-«

so no pagamento das anuidades o ooeélJ;uio> d'e' proeurarem, para os de·'
vidos fins, o Irmão Tesoureiro afim de não- ,pel'derern' as vantagens 2.[

. \.
' .'

,

,
.'

flue têm. direito quando, em dia com seus. eomp1'"onnsso's para" com al'

Irmandade e Hospital.
Florianópolis, 13 de abril de 1948.

Luiz S. B. da Trimdade - Secretária,
�1>'� ,

_,L I

QUER VEsn�E (OM CONFORTO
a:,
Ir...

"

PROCURE

Alfaiataria
,,.

eUo
,�ua Felippe Schmidt 48

$F..OE SOC�A'L.�

'POl�rO ALfGR'E

RU.I\ ')OLUNTARIO$ DA PÁTRIA N.O 58 • t.· ANDAfI?

.'
•

<:' '.;.\ POSTAL. r,e3 - rELEFOHE 6f40 ,. tELEGRAMAS: .ff10TECTORA·

Agencia Geral para Shl. Catarina
Rua Felipe Schm�dt, 22 Sob.

Caixa Postal, 69 Tal. "Protectora" FLORIAN(lPOLIS;

D

nu,.

Corre'Spondencla
Comercial

(onfef0
Diploma

DIREÇAo;
Amélia M Pigozzi

Mt:TODOI
Moderno·e Eficiente'

de

Para aumentar
a' oroducio· ,

Joã'o Pes'soa, 26 (A. N.) - O Go-
vêmo ,estad'llal está empenhadO"
em l,a.rga oampanha p'elo aumento
dia ,pToduCãü de cereais, bem como

die pJ'iodu-to de ,ex.portacão. A dis-
1JrilbUicão de sementes' ,e mud,as
v,em s�ndo feita por caminhões da.,
SecretIària de Agricultura.

iii _

OCaSlaO
1 elevaddr WAYNE para automoveis

2 ta'lhas para 3 toneladas.
1 maq\,1ina de lavar
Pratelai�as. balcões etc ...
Tratar na GARAGE D E L A M; B E R ,T

Condenados CDmo
sabotadores-

do
,

p
.' , BelgI'lado, 26 (U. P.) OllZe

.

,!

arana dos de�esse-is ckf!adãtos iugo.s,l�vos
'. e ,a'llstrJacÜls acusllIdos ,de tralçao e

. ,s'abotJagem f.omm condenados, ho-
.ende- I j.e; à morte pelo <tribuna.l d'e Laj-

! bliana. Foi o que ,anunciou hoJe aí

do jl3.gênCia notidosa iugoslava "Ta:n-
!

jiug". Os 'demais .acusadÜ's foram
I condenados à p'ena de prisão, que:

.. ',_. l varia de 15 a 20 anos.

Estudantes

em.
férias que

d.
ese-

G
.

iem viajar conhecendo todo o Es-

Ula"tado poderão obreI' os .fundas De", !

"assários exooutando facil tarefa·
qu-e be:n execut.ada lhes p!l'úporCiC?-j· Publica relacão dos

nar� amda a,Jg1im ,sa}do 'em dl- reçqs.
.

nhI':�o. _

à
I

V. d· I ,Cada gllia é vendido acompanhado de um mapa r'Üdoviá,rio
lJllorma�oes rua lscon e de) áS', C .,

'

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das·1
I aran e anua a,tai!'llla.

J4 ás 17. Redação: Rua Prudente q,e Moraes, n. 626. � Curitiba,
l
)

comerciantes e industriais com seus

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.10 E 2 DE MAIO DE 1948 GRANDE FESTIVAL' PRó
:,oE FLORIANóPOLIS, NOS SALõES DO CLUBE 112 DE

BOLSA DE ESTUDO
AGÔSTO. PARTICIPARÃO

3

�� ,,�,�������!,�::t: I C!��� ,�!n� �!"� tão I
conhecido de todos os senhores grande tine. a maioria das pessoas

Deputados. <la classe média, se fôssem
I
atender

Continua O ESTADO fe.zen- Hefiro-me -:- Senhor Presidente, rigorosamente ás necessidades da
· do distribuições de valioeoe li- ao descanso semanal remunerado. própria familla, não poderia des

oroe, inclusive romances .rrw-I Muito j;l_ se tem dC1J�tido, n:s�e viar delas um centa�o seq�er. Nel:.eiernos, entre as pessoas que assunto. Tao relevante e a matér-ia todos, entretanto, faze� IStO. . ..

.constam de seu cadastro so ! que, ao elaborarem o 'Estatuto

J
maior!a deixa de lado pequenas

-eial, ! Politico de 18 de Setembro, os se- atenções para seu bem estar eco-

As pessoas que ainda não i nhores Constituintes não vacilaram nôrnico e gasta parcelas embora
�a;am

. preenchido o c.oupon I PnJ incluí-lo no capítulo da ordem I
mínimas de seus, s,alúri�s ou

venCi-I-qúe die riemerite p ub liceraoe social e econômico. Tanto o dcs- mentos, em COUSdS supérfluas, des

...'Poderão faze-lo agora\ ha.·bi- canso semanal remunerado como a necessárias e ús v�zes prejudiciais.

,,litando-�e..assim, li con.co.r�e- participacão dos empregados nos I N.ã� no� parece, assim, que se�ia.6am a tao Interessante

lnlcla-llllCl'OS das empresas empregadoras, [pedu muito, se a todas essas pes-
eiv« reelieed« sob o pe troci-: representaram um direito essencial � soas pedíssemos a cont:ibuição de
.siio da LIVRARIA ROSA, à de quem trabalha. I!) cruzeiros em cada mil �lle ga-
,Deodoro n. 33, nest.!! Ceoital. A execução constitucional dêste I nh:o(lU: para serem d�vId�m�nt<:

---G----
t direito, vem huma .,. �_.. muitos dos: atendidos os pobres da nossa Ilha.

AJ.'1IVERSÁR10S: 'problemas criados pelo sistema eco-! Tão insignificante importânciaVITALINA MEDEIROS DE FARIA . .

-

I - ..

. t lt f'-. . . . nonuco que nos afeta. '.nao VIrIa, pOI cer o a erar as 1

A�Iversanah-se. hloJe V�t gl�nhl M·' C" Com a sua aplicação a produçã(i' Danças .domésticas. E que extracr-
,graClosa sen orm la I a ma e- "

1"
(
'tr b dinários benefícios dela resultarinrn•

'

.. I tendera a crescer; porque o • a a- - ..

.,:delros de Fana, aplicada aluna do:
11' Ih d t . . para a sociedade e para a cidade!. _ ". lanor me _or se a es ra no repou- .

Instituto de Educação ,
DIas Ve-

I 'necessit . t Acudir aos lndízentes é obr+za-
" • . . :s SO ( e que .necessi á, ao mesmo em- 0-'ilho , e filha do sr. Geraldmo ue. .'

,_ ",' ih .'. ção moral de todos nós. Disso nos
:F

.

,d C tódi d F' po que a remuncraçao . e Cll.l
.

.arra � .

. us o la e
. arra.] maior .estimulo e lhe dá maior tran, convenceremos facilmente, se, ao

.A nataliciante, pelo transcurso da
ilid d

.,
�.

encontrarmos na rua um mendizo. , . .

I qui
1 a e econormca. �-, ,

festIva data, recebera mumeros vO-". I d
'

ti f
-

UIn aleijado um ceao de maos
. . . ..c. com vere a eIra 'sa IS açao que, • ., o ,

10s de Ielicidades de suas armgas j ,

f
- ,

C F d
- abertas á nossa caridade dissermos

. . . i íntorrno a asa que a 'e eraçao ,
.. .aos quais Juntamos, prazeIrosamen-I, d I d

." b d
.

I t· com os nossos botões' Esse aleíja-as n USInas aea a e reve ar a 1- ".

:le, os nossos.
tude simpática, ao recomendar aos do, êsse mendigo, êsse ceg�. podia
seus associados, que a partir de 1.0 ser eu. A sua desgraça podia ser

Transcorre hOJ'e a data natalícia, .

h S
- . .

D d ode maio próximo, concedam, a seus mm a. e nao e, so a eus o ev .

. -do sr. Rodoval Motto Espezim, con- trabalhadores o descanso semanal Cumpre, pois, agradecer tão grande
-ceituado comerciante no distrito de l f" E decí t

.

remunerado. Em muitos países adi- bene lCIO. o agra ecimen o ;;0

antados de. desenvolvimento índus- pode ser a esmola sincera, a esmola
ria verdadeira caridade.

Quem não estaria disposto a pa

gar cinco cruzeiros por mil que

'ganhe, 'para se ver livre de UJUa

desgraça dessas 'I

Abramos, 'portanto, o nosso cora

ção aos bons sentimentos, aos sen

timentos da solidariedade, e cola

boremos com a AÇ.{O SOCIAL CA
fARIi�ENSE para a solução do prl)
blcma da mendicância em Floria ..

uópolis, e para dar a todos os nc

c",",sitados, a iodos os desajustados,
uns amparo e uma oportunidade de

'teretm um pouco mais de sol, lUa

lPOUOO mais de alegri� l�m maior aH
#io . f."ID seus males flSICOS, e quem

sabe, • sua recuperação para :1 Sv

ciedade.

, Saco dos Limões.
O aniversariante que goza de nm

vasto circulo de amizades, por
.certo, receberá innmeras felicita-

. <,Ções.

Transcorre, hoje, o aniversário
.natalicio do joveín Milton Büchele,
-auxiliar de linotipista da Imprensa
,.oficial do Estado, e filho do nosso

.estírnado conterrâneo sr, Edgar
iBüchelc, competente telegrafista
ido Departamento dos Correios e

-

'Telegrafos.,

FAZEM ANOS HOJE:

trial, o descanso semanal rernune

rado se tornou' realidade com efei
tos admiráveis. Porque haveremos
de -ser os últimos a admiti-Io, quan
do :J. Carta Migna preceitua e eOI1-

sagra? "

Assim,' Senhor Presidente c

Senhores Deputados � proponho,
ouvida a Casa, se telegrafe á Fede

raâo das Indústrias e ao Congres
so Nacional".
'Falou ainda, na sessão de ontem.

o deputado Ilmar Corrêa, da' ban
cada do P. S .0., proferindo brílhan-

tf' discurso que JllwJicarcmO's em a
- o sr. Valdir Macuco, dedicado

nossa edição de amanhã.
:�funcionárlo do Tesouro do Estarlf),

_ .. _. __ .. _. _

':'13 pessoa muito estimada em noss(\s

· meios so.ciais;
- sra. d. Emília Mesquita Fer

reira, digna esposa do sr. Manoel
'1\iarinho Ferreira;

_ o sr. João Pedro Nunes, sat

,1:(ento do Exército, e destacado des
,portista muito e'stimado em todos os

· meios sociais;
- o inteligente menino Airtnll

l,níz- Gonzaga' Linhares, filho do
.. nosso prezado conterrâneo sr..J1I
'.:randir Unhares e sua digna con-

· 'sorte, d. Georgina G.- Linhares;

- os interessantes gêmeos '<\ir
'Vicente e Acir Afonso, filhos do sr.

'Reno SchaeÍer, alto funcionário do
'Sanco Inco.

Dr.A. Santaella
REASSUMIU A CLÍNICA

�mct.�

POLYPHENOL
;,() Desinfetante atualidadeda
"Terror dos mic:obios, acha-st

à ven1a neit. praça
'Pedidos a ]. MARTINS &

SILVA. Rua João Pinto, 16
Caix'J Pastel 11. 332

'Mais um c�dáver
Rio, 27 (A. N.) - .Deu á praia

em Miracá mais um cadáver víti
ma do desastre, do avião da FAB
ocol'l'ido quinta-feira passada,
l)l'essllmim.do-se que seja o pilot1o,
tenenie NeJ-son Godinho. Os 1'e])o
cadorl'" e os caça-minas conti Quam
J;l;0' local, fazendo pesquisas,

VI curso de principiantes _ (Distrihb'.�ão do Departamento
O 'Clube local de. Espel'anlo de Propagantla da Ação Social Ca-

abrirá, dia 29, o 6° Curso para tarinense).
DS q�le desejar,em iniciar-se no es-

iudo do ÊsperanLo. 'l'erminado o

O CI
.

CUl'S<O, 'que clllrará 20 semanas, com (� an»
aalas s'emanais, os alunos estarão Já conheciamos O "CLAN",
aptos a es{)reyel', ler e falar, o Es-

orgão do Centro Acadêmi.co
p.'ranto em assuntos quolidianos. "Horácio Berlinck", da Facu].
O Cnrso literál'ÍQ serA aberto em

dade de Ciências Econômicas �'---------"-----�---------T""-----
19'1\),

. de São Paulo e nos acostuma-

t M I" 5 5 A'i\esle ano, lecion�rão alunos do
mos a lê-lo com admiração pe-'

.IIi CL1rs� 9'e AP�:rfeIçoa.menlo, sob

I' lo seu farto, notidário eCQnômi .. _

'

.

a superVlsao de ProfessoroJ apI 0- �o-social 'abordando temas so-

U M B E R TOS AD'büaj",
,

' br,emodo' interessantes e -atuais· . .t"l.A malncula compreende o
das coisas e realidades bl'asi- .

d l'd S d d C" 11 Blllmenau, mandam rezar no dia 28.pagamento da Laxa únÍüa de dez . Mana A e aI e a a e a_ va 10,

CI'u7Jeil'os, ]Jf.\1'a cLlstei'Ü' de br.ochu-
lelras.

..

A ' João Barbaio e 'Senhora, Antonieta do corrente" (quarta-feira), ás seto
r

.'

E O "CiLAN", este anol rea- .

f' 'd r d 1 I' d S- F
.

Oras utilizadas duranbe o período d
FerrarI e Ilhos, conVI am aos e- 1Oras, na greJa e ao ranclSC.

. ., pareceu com o explendor e !. t' ..
ieLivo Não ha merusahdaa-e o�ou- , . .

d
: maIS paren os e amIgos para ass!:.S·. ,

sua lllatena seleCIOna a. Cr)lt-.. ,. 'f
..

I A t
.

d t a decem atl'a contribuição. A taxa pode ser _; . d':.
tIrem a mIssa que em su ragIO l e n eCIpa amen e a"ra

29 d t tellido cola.boraçoes de aca e-
seu pranteado irmão sobrinho e tôdos os que comparecerem a êsse.paga a ' o oorI'en e.

, ml'cos de economia de São Pan- . ',.
As aulas serã.o dadas as segun- .; A .., •

l' prImo UMBERTO SADA faleCIdo em ato de fé cristã.

das é quintas: a 10 turma (ado- 10A' ,�. ele dl'l'lgldvOl'rPl'leldaO lnnto'es}: ---- ------ -- - - -- - .. -.--.- --- --, _ - .. _.--_ -.- _.--- .._-

.,
.

"
. .

) gencm moça e ·.,u
lescellte", gl'na"Iano, co-IegIuIs, etc. I

t
A

E Cll'd F.arnaJI. "'. a con erraneo u es 'V --

das 19,00 as �O,lü; 13. 2 turma
des ex-aluno da Faculdade ae

(adultos ,e maIOres) das 10,15 ás C;A',,-. E Am'c de Sall<-�lenctaS cono 1 as ·�c.

21,30.
. . _, . Catarina e que, agora, CUTsa o

As mSCTIços:e podem ser f.elLas .

-

.

d A d mia Pan-.

d
,.

f t· d I terceiro ano a ca e. ,.

��rb
melO .OS, soc;�s .e e lV�� d

o

I lista. Nós todos que o conhec::
U L�. e ,ou 21H

I na
., r.aJJano., ' as

mos sabemos da .sua vocação19,.:)0 as ,30 .dIarwme.nve,. exce-I '

l' t' r ferênci a
LO aos domingo.s e feriados.

! JOlI'U.a 1st!Ca e a suabPraeCOu O'a',
'

,,' I
'

.
pe o- se 01' que a .'

-

. O: numer� de mwtllCLl andos e
I nharam os nossos amigos da.

lImllado, ODscl'vand'o-se a ordem

I 1'" t d te de m S
, .. _ _ pau lcela um es u an ",-

da, mat1'lCLl)a. As lllscnçoes eslao
't

. ,

1 V'
.1, ,') .', rI o lIDcomparave e o seu .u-
,1.)e1 ta, S de�de �O ele abnl e

encel-Il
.

t' t t u t"a
,. • <" ') d ,.. ar aI es a a a es ar o se .,-

ra. -se-eLO a �8 o corl enve, ás 21
b Ih er nça e

�

, . a o, a sua persev a o
noras.

I'd d_� sua tenaCl a ,e.

CASA MISCELANEA dill'trl.� Congratulamo-nos c o m o

buidora dOIl Rádio!! R. C. A li "CLAN", com o seu diretor e

Victor. Válvula. e DiIlCOI. com os estudantes paulistas de
Rua Conselheiro M&fra ,economia pela excelência de

Clube Esperantista

'"

I·":,._.A

VOCE
...

I tambem usará
III KOLVNO

'diz

Basta um cm.

no escova seca

1participam aos parentes e pessoas amigas, o contrato
de casamento de seus filhos, Emidftcio Cam�ra da.

Silva e Maria Monica de Souza.

Antonio Cesário da . Silva e Senhora
e

Geronimo Emiliano de Souza e Senhora

EMIDÁCIO e MARIA MONICA
confirmam

,

s
DURANTE TOOO 011.

fiOS VAIlCJOS

seu órgão e da escolha sá1';?!
de seus dirigentes. I

PASTA DENTAL
ROBINSON

• ."j._� J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

.

n 'mais moder�a -creação· em
refrigerante é o

-

..

K
,

arr�f randem
•

delicioso
l ,

.....--------

••••• � ••••••••••••�.e•••••••••o••••••

i ere it' ut· O r
.

ial !
: A tradiçéio de seriedade em Clube de Sorteios, de merca<:lorio,s agoro com

.. novos planos adaptados á legislação em vi�or

•
•

20 o

em premiesDistribue .' ,

� <

'";
�
•
•
•
•
•
•

Atualmente I de Cr$ 5.000�OO, 5 de ,Cr$ 650,00' ti
5 de Cr$ . 250,,00

�.�'--'

"

/

-0-

SENHORES ESTRANGEIROS
,

'.'

- A firma M. L. ARAUJO (Ernprêsa Intermediária), acha-
,

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di

reitos perante as leis do País.
-Ih-

PERMANÊNCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó
RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos já encamí
,Ilhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Florianópolis
Curitiba.

.

- 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.

'

l
I

. :

I
I,
!
I

" , I

,

I
i

Relojoaria Progresso'
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGÍO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

..

Faça seu pedido por carta ou telegrama ê
_ ."q�ue

sômente quando �eceber..

NOJIIIlrOJIII ,1.'e16giOll lléio acompanhado., dÓII I's.p.ct'vOIS certificado.
de �cu·anti.a. .�

PEÇAM-l'TOS Cl4\TALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitib,,·· Praç", 'rir''ldenbo, 260·· Paraná

"N. 3" o-s 20,0'.00
Qualidade M primeira.,
FobricQ�ao Italiana.

Core" cHvert!'QII
Altui.'!l 13 cmt.

.)

,

'.

• I

.e

N. 1 J, ó-s 260,00
Mcl'ca. 'Sor.,AGO 8 rubis.

,Mate ..iol de.l 8

Cllixa de niquel-crom.o,

..

I·i\ V 18 O
Dr. Augusto -de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consultas às 11 horas e das
3 às 5. Rua Visconde Ouro

Preto, 2
Continua operando no

Hospital
Por motivo de doença não

.. atende chamados,.

Natural '-I .

')
FERIDAS. REUMATISMO E

.

R.

::�::�:::::I�179� EuiitdeS'Nõôneira ;
� Medicação auxiliar no fã-atomanto

________'-" do eiflii.

.
ROBINSON

PASTA DENTAL

..

oveis
infantis

JEEPS NOVOS
üpo t948-civil

ofereç-o dois para pronta entrega
no Rio de Janeiro, com capota,
'-pneu sobresalente e ferramentas

preço único 'Cr$ 52,000,00, cada.
Cartas ou telegramas para Caixa

POEiLal n. 328, Florianópolis, ou

pessoalmente nesta redação ..

" ,,'

I
'.

____

t
.

'Íran'sportea regulares de,

SÃO FRANCISVQ DO SUL para NOVA YORIi
Infcrmo.çõee corn 08 .A�ente.

F lorle n ôpo ip' - Carlos Hoepck"S/A - 01- Teletone 1.212 ( End. rdeg.

'liSão Frauci aco do Sul- Carlos Hoepcke S/A C1 - Teldooe 6 MOORE�ACK
--_______.--------_-,

TODOS OS

IMAGINAVEIS!1
I
I
I

!
I
I,
I

Bel'QOS - cadeirinhas
- pfivadinhas -balan_

çoS! .- brinauedos
modernos

Práticos - Resistentes.

"VI'RCiEM ESPECIAU OE"
elA WETZEL, .INDUSTRIAL-J01NVILLE (Marca re�Jai

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o I.hã,.

Preços excepc�onais.

"",

l
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o ESTAI )0- Quarta·i�lr3 28 de Abril "e ·'fl4.

/

...

Na. qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesanà .

do 50
� Congresso Eucarístíco Nacional a

.:todos os fieis e demais interessados
-que o mesmo se realizará de 28 a

�:31 de Outubro do corrente ano, na

.. cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
.·rles de viagem, entre outras, as for
znecidas "ela Emprcza Turismo,
�·Pontu:.,.� •••.ichado-Bensaude S. A.,
"com quatro tipo de perigrinação:
.a) urna Aérea, em aviões especiais,
\la partir do Maranhão, escalando em

ttodos .os Estados; b) uma em navio,
-especialrnente fretado, -e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
l1ma: terrestre, prosseguindo de
.São Paulo em confortaveis "oni

�'bus", através do Paraná e Santa

"Catarina; d) outra terrestre, partin
-do do Rio de Janeiro, pelo trem

,:internacional, diretamente a Pôrto
. ,Alegre.

São essas as viagens obedecendo
!530 tipo peregrinação.

Evidentemente, poderão os �ieis
:;profel.'Ír 'Outros meios ao seu alcan

,:Ce, com viagem de auto, ónibus,
.avíaçâo, etc., na' certeza de' que o

.

1,110S80 Estado, e em particular a

.Arqnidiocese não deixarão de SI"

fazer representar' naquela parada
<de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacrarnentado .

Fpolis, 1 de MarÇi)_de 1948
-Conego Frederico Hobold - Presi

..zíente da C. A.
.k"'. • • __ � � J _ .

'levantadas Noturnas
. fníielhe(em os HQmens

Freqüente! levantadas ou nnoçoes no ...

-turns.e, ardência, reatduos esbranquiçadoe
, na urina dór na base da. espinha dorsal,
.rra ingu�, use pernas, nervosismo. debi
'"lidade, perda de vigor, podem ser ·cau-

sados por uma enfermidade na próstata.
,,Esta glândula é um dos mais importantes
_-.órgãos masculinos. Para controlar êstes
''trapstõrnos e restaurar rapidamente a

. -saúdc e o vigor, siga o novo tratamento
cientffico cb�mado Rogena. Mesmo que
:seu sofrimento seja ant.igo, garantimos
que Rogena o aliviatá."._icvigorizando sua

alêuduín prostática e fazendo com Que
.V. se aintn muitos anos mais Jovem. Peça
Ilogena em qualquer farmá-cia. Nossa gR
rantie é a sua melhor proteção.
''8

-

- indicado no tra

�ogena temente de prost ..-

'.it.es. uretritee e .eistites. -

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

APARELHOS VINEMA
TOGR4FIVOS

Temos paro. damenstro.ções <;Ipa-

:zelho. para ninemo· -de 16It).m por
.. -tatU 3Smm portatll. semi,porta
.. :ti! e' 35rnm pesado (fixo) vindos di

"Il'étarnente da fábrica. Inforrnaçõslfl
Rua General Bitencourt N. 67 .

;i'lorian6polis.
.

",Para os pessoas de fino

paladar Café O:tto é '

liam pCU'.

DOZ'E AG ___

PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO

I Vende-se
Um. barco. Ver e tr�tar ali

firma Reinisch S/A

L . "" ����. �i�.tO.' . �.� .

�
o TESOURO

Da instrução está ao atcanee
'ri,,) todos. Dá �sse tesoueo ao teu
amigo analfabef.o, levando-o. a um

curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Flo,rianópolis ou na Cate
dral Metr()poli,tana.

....... ',' � . ',' _

o VA.LE D4lJ ITA.iü .

Procurem na Agêllela
Pl'0g:r08�

LIVRARIA 43, LIVlt..ARlA:
ROSA.

DIAS I E 2, CEDIDOS À ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS. DIA 9, DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. DIA
DOMINGUEIRA. DIA 29, SÁBADO, som ÉE. AS DOMINGUEIRAS E; SOIRÉES TE IUO INíCIO ÀS 21 HORAS.

'-------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
$

•.�uria Metropolitana I., .CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

, I
________� � �

,1

E-em-.,·-pr-=---e-Jg-u-e-be-m seu capilal1j
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar urna das maiores tntcratívas Catannenses

Ad.qui r"'él aç�ões cía « C I ,� L »

Transportes Aéreos S� A...

'! I

). . . ..
. ..

DOENÇA.S N:E1l.V�<qAl:;.
Oll!lt oS! "i('�ll'll_OIII .11 I!i<fllih��

t\lli)je, � iloe!tÇ?G i!eE'''��:Ail, �l!la�llÍ'
Jmtadlu �Jj3 tt'll'l1'O, "�fi ulil�l /,)01'.

efJltal!!?otll� .:ei!\il«i!lflvem. o cau'iiUioi�
�..srioi.l'l>. U·Il'.t;} dlll iil1tl)rii.u:ia, M j'l'llti.
,il'*�:lÍ�ca. �: !!l.ài'ri�t<l0<<lI lif��@$ii q"

� 1!!",1lQ,1"1}â�<l,,,,4<!111l. o ��!\W�'h� ��

1!i;11\11ló'!.r.1 1\1101 .DOil'l'JI;;!t.ei llI!{9l1/t.olt., �l'01iP''''
!lia I!lillt Alit1I!l:;;_!��érllll. 4!)1II6 1i'1Í.\��" !!i:t�,

'61111l1�flit<!Jl:I.'j "i.! $OIlli1lii;1iMl! ).1",,'� r"S"'il! >;.I,

�"'lal;.i'� 111'_ �Ul:< D�@�r41 � ,1� .

• • • ...... ..... ...... oo •• ·oo. •• • •••

o "Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de SUB

vaJior-n eotnboração.
o Cr-édito Mutuo Predial, oferece

,.aos seus associados o melhor pia·
no, no ;11elhol' sorteio, por Cr$ 5,0f!
mensais.

23,

a as
500,00 o

"

1
I
i '

j

1
i

1
1

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

'
.

, f

li

"1

1
I
1

.

,

I
Capital CR$ 10.QOC.OCO,OO, Açõeg de CR$ 1.000,00.· Chamadas: P 4Ü% 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje mesmo o Agel'lte da "CITAI/' em sua cidade,;, e}e lhe dará melhores esclarecimentos •

..'---_. __ ._----_._._--

. . . . . . .. . - . - .......• CLíNICA MÉDICA E CIRúRGICA
Muitas felicidades pelo nascimen DO

to de seu filhinho 1 DR. AUJOR LUZ
Mas, não esqueça, que o melhor Médico-Operadol'-Parteiro

presente para o seu ''PIMPOLHO'' Consultório e residência:
é uma caderneta do

.
CR�DITO .Praça Pereira e Oliveira (atrâz d�

MUTUO PRED1AL. Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás �

- Fone 841

FLORIANóPOLIS

'Desde CR$ 300,00' a CR$
metro quadrado

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
'r*-/)i'S��gn�arna REI � msc t�

Empeze de navegação IReclamem

imediata-Imente q uedquer irre-
gularidade na entrega
de seus iornaes, '

�T_\tli1fl3fl:'''''''' 415.

SNRS..

ASSINANTES

Q,t.�iltrlolfo d:�PáeÜcCi..
AOVOGl,DO; CONTABILISTA

CIVEL E COMf:RêfAL"

;:ONSTITUIÇÁO DE SOCIEDADES:
.

CONTABILIDADE GEI'J�L

•

'Ft:.ORIAN OPOLlS:S.C.

"

•••••••••••••••
0

••••••••••••• j

. ., _.. . _ .

Moça sabendo cortar ofere-
. •

tce seus eetv tçoe para cos u-

rar nas reeideneias,

I Cartas parã' Irene Maria
. Fereira aos cuidados de Os�
mar Meira, Rua Laies

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria,

Agentes em Florianêpol!e CARLOS HOEPCKE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ROXY hoje ás 7,30 horas
Ultimas Exibições

Paderewski o imortal pianü,ta
polonês, apresentado em Seu pri··
meiro e unico filme

SONATA AO LUAR

Ill�l gr�nde ron.la�ce de amor' e l11U- .

I
SIcas lnesqueclvelS

I
SOU PURO MEXICANO

COM: Pedro Armendariz - Pedro
Vargas - Raquel Rojas
No programa:. Reporter Bandci·

rante n. 80._ Nacional Imperial
Filmes - 2õ Fox Airplan News 3G
x 28 - Atualidades

PI'eços� Cr$ 4,00 3,00 2,00
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar nas ses-.
sócs de 5 horas.

•

equipe de basquetebol do Coríntians Paulista deverá chegar a esta

próximo. dia 6 de maio. Lira, Doze, Ubiratan e Barriga Verde
para enfrentarem o elicíentíssimo conjunto de São Paulo.

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

entre Paula Ramos e Avai. no próximo sábado

Capital né
. prep�rados

A

Amistoso
Sábado próximo, comen10randa

a passagem do "Dio do 'I'rahalho",

[lp!ejarfto no estádio da F. C. D. os

I oategorizados conjuntos prof'issio
na.is do Paula Ramos e do Avaí.

1
A partida vêm sendo aguardada

com interêsse invulgar, esperando
se uma hóa dispu la. A entrada se

rú .Iranqueada ao público,
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o Barriga Verde pe!deu a inveu-IVitória difícil do figueirense sôbre o Avai
cíbílídade, mas nau perdeu o

(Reportagem de Mário Freyesleben)
titulo de campeão Figueirense e Avai, como protugo-j seu tento de honra, a altura rios

311
gida pelos árbitros, S1's. Francisco

i nistas de um elos .C!ltSSiC.o" embates I minutos f'inais ; Povoas recebendo Prazeres e Newt?u Monguilhot...

O Ub·tratgn fal· O a'utor d� f_a��Dba'" -ft L-Ira I do futebol. �at�rinense, a.t.r�iram! da esquerda fulminou à queima- Quanto ao primeiro, �t�ou fraca-

ti U II � \ltIi .. li grande assístêncía ao estádio da i roupa.
. mente, errando em varres lances.

(1unl�ntRD O F��ne"lr0!J."n i!1l I Federação CatarInense de Despor- E num crescente de entusiasmo, 'O segundo dirigiu satisf'ator-iameu-
II II ii U ny" .. .f'iU"U J tos. Ficaram nas bilheterias a im- prosseguiram na ofensiva, perigo- te. S. S. agiu bem quando anulou:

Mais uma vez a.excelente qUadraj conhecia o alto poder do Barriga portãncia de Cr$ 7.500,00, atestan- sa e traiçoeira, ameaçando a todo um tonto 'avarano, pois verdade se

do Lira Tenis Clube foi teatro de Verde que, invicto e já com o tí- do' a enorme popularidade que- des- ínstante o arco alvi-negro, O Fi- ja dita, foi consignado írregular-,
sensacionais choques �:e.stobolísti- tulo de campeão nas mãos, iria 'lu, Trutam junto .àf:( suas numerosas gueirense depois de sentir-se amea-'- mente.
coso tal' unicamente pela sua invenci- torcidas, ávidas a um bom espetá- çado de um novo tento, retomou o Renda:' Cr$ 7.500,00 (ótima)
Momentos a.ntes de ser efetuado 'hilidade. Realizando uma partida culo jieholístíco. seu inicial ritmo de jôgo, conser- Preliminar: Preliminarmente se

,

o jôgo inicial da rodada de ante- brilhante logrou o Ubiratan levar . Figueirense e Avaí se empenha- vando a tabela inviolavel.' Finali- defrontaram 'as equipes juvenis da
on.tem em disputa do Torneio Mu- a melhor sôbre o seu poderoso ano i:1-am a fundo perante a enorme as- zou esta sensacional partida, com Figueirense e Pindorama do Abri

nicipal de Volei B Basquete, a can- tagonista, pela dilatada contagem
.

sistência reunida na tarde de do- dois a. um favorável aos pupilos go de Menores, este último defen
eha do clube da colina já S9 acha- de 30 x 15. Já na primeira fase o mingo no centro esportivo da rua de Paraná, um triunfo difícil e dendo o pavilhão azurra. A vítortz
va repleta de afícionados -dos dois Ubiratan vencia por 18 x 6. Bocaiuva. brilhante. coube Igualmente ao clube alví-ne-

. I

artstocrátícos esportes. ,Técnicamente poderia ter haví- Dois tentos a um foi o resulta- gro pela contagem d� 3 a, 1, teu-

Precisamente ás 19,30 horas foi Os quadros estavam assim ror- dó um maior apuro se, por exern- do final de um prélio movimenta- tos consignados por Meireles (2�
ãníciado o encontro entre os qua-

mados : plo, fosse possível executar a fun- do; interessante .� sensacional eo- c Damiani ; o tento de honra dos..
dres do Lira Tenis Clube',e do Fi- Ubiratan - Vadico (5); Edí (!!); do todos os planos, sem uma falha mo há muito não presenciavamos, rubros foi de autoria de José, ex-

gueírense, A primeira fase da lu- Í�ri('.o (9),' Nazareno (8), Marcos siquer, Mas, corno em tudo nesta Conduzido pelos dois mais antigos trema direita.

1� terminou favorável ao alví-ne- (ln', Humberto (2) e Niltinhó. vida, isto é dificil, quanto mais no rivais de nosso "soccer", com su- Quadros: figueil'ense: Mauro,
gro, com 6 x .4 no marcador. No Barriga Verde - Chocolate, Di- futebol, um j�)g'o' de conjunto, al- per-ior esnírtío de luta .e· grande Meireles 10 e Mário; Gervásio, Ney
período derradeiro os rapazes do no (2), Djalrna (7), Walmor (2), tarnente capr-ichoso e até ilógico. disciplina, um verdadeiro _FIa-F1l! e Hélio, ZÓ, Aur§ia, Meireles, Va- t

Lira, bem organizados e aprovei- Boaventura (4) e -Ma rcflio. De um modo geral, porém, alvi-ue- eatarinense. dinho e Damiani.

tando as numerosas falhas do ad- Juízes : Uhi'rajara Barbosa e Osní gros ,e avaianos batalharam com Pindorama: Waldemiro, BigornaOutras notas
Barbato. gr-ande e supet'io'r eSI)Írj,to de luta, e Juca, Tibirra, Feliz e Irincu, Pa-

Figuelrense c .Avaí apresentaram
A colocação dos clubes, J)OJ' com uma única finaJidade: a Vitó- raf'uso, Bife, Arão, Bolinho e José.

as seguintes rormações, que classí-
ao Frguei- f'. . b'

Manuel 'I'ourinho dirigiu a par-
icamos ·3 lUXO a eonduta dos

tid
'

t dmérito e . ruo com acerto, agrac an o a arn-
, -plaYf'rs com notas respectivas :

b .{ t d'"' '.

I'
os- os CO 1 en ore,s.

-" eguelJ:ense: salas (9), Marcos'
....
:
__-,- _

(8) e M'ohteí (8); Minela (10), ,FIGUEIRENSE X CA,XIAS
Jair (8) c Ga�tão, (9), Téixeirinl1'l O Fig'uéirense, desLa Capital, ex.-

(7) (Capeta), Zabot (9), Augusto cUl'síonará {lomingõ próximo à ci
(7), �icolau (7) e Lauro (6) (Ha- dade de JoinvilIe, onde medirá.
zan). forç<1s com o c011junto do Caxias.
Avaí: Adolfinho (9), Fatéco (8) local, efetivando -a segunda par'ti

e Ivallí (10), Bitinho 6), Bl'aulio ela da série de três.doNo caso de umre.

(8), Felipe (6), Nizeta (8), Gil (5) 'vitória do Caxias, haverá a "ne
(Povo.as), Niltinho (7) eSan! (7). gra", que será disputada em calll

Al'bitl·ag.em: A 11artida foi diri- po a ser designadú 1101' sorteio .

versárío lograram obter o triunfo

pela contagem de 20 x 17,
Os quadros jogaram- assim for- pontos perdidos, é a seguinte: da, que, afinal, coube

mados: 10 lugar - Campeão - Barriga reuse com dif'iculdade,
Verde, 1; 2° lugar - Uhiratan, 2; jusliça.
30 lug'ar - Lira, 3; ELO lug'al' -

Clube Doze, 4; 50 lugar - Figuei·
rense e AlIético, 9.
Próximos jogos: Hoje - Voleibol:
Ubiratan x Atlético; basquete: L i-

Figueirens.e - Isaías Jair (5).
Alvaro (3), U)isséa (7) e João (2)
3uizes - Walmor Borges e Ondi

naldo Oliveira. ra x Uribatan. Sexta-feira - Fi-

o jO{jo
Iniciada a peleja. desde os pj'i

melros instantes notou-se grande
fles'embaraço nos movimentos de
fensivos e ofensivos alvi-negros. e

sobr..etudo excelentr entenrJimento

Lil'a Pedrinho, Barbato (4),
Bicudo (6), Helinho (4) e Ventura
(6) ,

A fim' de des.fazer· dúvidas co·monico a quem interes6ar PO,Ç-,>a,
qne o apnendivado e os exa!IDe� para Carl,eiras Naci,onal de Hall�
tação não são obri·gatórios por in.termédio de All'to-Escola no enta.ll-
1(:0, serão exigiuos para instruendos os s,egllintes:

'

a) esta!' ao lado de moboeista habilit.ado;
b) ser mai'or de 18 anos;
c) possuir carteira de identidade'
d) ter Iicen"a ,e zona limitada, 'para o apT·endi·zado mediante

,declaracão da autoridade' de Trânsito"
'

e) não �onduzi.r no veículo, outras pessôas; a não ser o ins'1.rulor.
. In:,'pet ona de Veículos e Trânsit.o Público, mn .Florianópolis '27de 3Jml de 1918· '

(Ass.) �uno da Gama Lobo d'Eça Inspetor Geral.

O cotejo pri�lcipal da noitada gueil'ellse x Atlético (VOleibol) e das diferentes linhas. Veio então o

foi iniciado a seguk. O Ubiratan re- Atlétie?, x Ubiratan. (basquetebol). ambiciona.do tenlto de abel·tura.

--T:O
..

··R··j·N-E-rO-,l\··KT,TNIC·.I�P··�_D·
..

E
" conseguido pelo extrRma .esquerda

'H) l"\.rr- EMBARCARA AMANIU O SOU- L.

"'U'rEBOL auro, produto de uma confusão
.L' '1�HAMPTON existente na área azurr.a, que o jo-

vem defensol' alvi-negro 'aprovei
tou com inteiro êxitu. Eram de
corridos 12 minutos e os torcedo
res deliravam. Ao influxo talvez da.
vantag'em obtida no marcador, os

alvi-negTos progredir.am grande
mente. Com um ataque realizador,
infiltrant.e e perigoso auxiliado
ôtimamenLe pela defensiva, com a

intermediária em evidên,cia., os ra

pazes da jaqueta preVa .e. branca
-ma.j1obraram com extrema. decisão
e não'-Lf-eiraram que o "placard" se

conservasse com ape-nas um tent'J
favorav.f:'l po·r mais de 23 minutos.
Eram decorridos 35 minutos de in
tenso brilho pebolís·tico, quando o

"esquadrão de aço" conseguiu seu

segundo e úILimo tento, desta feita
de antoda de Zabot que atirando
forte 'e diretamente ao "goal" ,"en

reu a perícia. ,de Adolfinhõ. Com o

"placard" assinala,ndo 2 x ° pró
Piguei�ense, foi encerrada a pri
meira fase desta .espetacular parti
da, a pugna gigante de nosso fu
tebol.·

-

Ao se reiniciar a i)eleja, noíou
se um melhor enLendimento no

"team" azuna que r�agindo lCOlli
namellte, martelando com rigo� o

sistema d ef.ensivu, .antagonista,
obrigando-o a ,cede!' vários escan
teios. Como compellsa_('ão aos seus

esforços os avaianos consignara.m

ProssegL�indo b Torneio 1'I'funitipal RIO, 27 (A. N.) - Embarcará
de .Futebol serão '._ r�alizíiâl)s hoje depois de amanhã a bordo do. "An-'
dois intei�e:;;;;-antes confrontos. Bo- des" 'para o Brasil o csquadI'ão in

/tafp�(5 e São Cristóvão, derrotado�

,.
glês do Southampton que fará um't

domlllgo, enfrentarão respecliva- temporada. em nosso país a conYi-
men[:e o América e o Flamengo, te do Botafogo.

16a. Delegacia Regional do Trabalho
., .

EDITAL N° 16/48
O Delegado Regional do Trabalho no· Estado de Santa Catarina,

faz púbuico pata conhecimenbu dos inter·essados qUe (j. Sr . .Minis:�['o do
1'l'Ialbalho,

.

Jndús'tria e ·Comé'I'oio, aS'sinou ·em 26 do co·rrente a porta
Tia na 12,6, "au torizando, p'or motivo de conveniência Dúbliea o fun
cionamento) no pl'óximo domin(jo, dia 2 de maio, nã,o·- só do; eslabe
h:cim�ntos que ·e�ereem as aÜvida.des especificadas na portaria. mi
msterml na 342, de 1-940, de a.côrdo com .as no-rmas previstas nêssB
,ato, como também até ás 12 horas, das indústrias de carnes e del'lva
;(]?S, na de panificavã·o', no comércio varejista .de _ gêneros alimentí
mos e nos salões de barb:eiros cabeler.eiros.e simi'lares".

Florianópolis, 27 de abril 'de 1948.
(Ass.) Raul P,ereira Caldas - Delegado Regional do Trabalho.

RITZ hoje .ás 5 e 7,30' horas
MartIm Legrand - Juan Carlos

Thorry, na celebre cine-opereta
CASTA SUZANA

Paris do seculo XIX .. , com Sl1as

musicas. .. SlWS canções brejei�
ras. ,. e rOmances de an;lOr ...
No programa: -Brasil em Fóco -'

Nacional
EXTRA: - O lindissimo short

em duas partes
UMA HEVISTA MUSICADA

Preços: Cr$ 4,80 e 3,OQ
Censura até 18 anos.

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
Ultimas Exibições

10 O melhor filme romantico mu

sical de todos os tempos
A EPOPÉA DO JAZZ

COM: Tyrone Power
Faye - Don Ameche

Alic","

I.nspeloria de Veículos
ti
e T-ransilo Público

Musica! Romance!
2°.Ela derruba preconceitos - E

conquistou um coração
SUA ALTEZA A SECRETARIt\ .

(Technicolor)
COM: Betty Grable - Dick Hay-

Um terno romance de amor, f'tl- mes - Musicas de George G-erswyn:
volvido pelas deliciosas musicas de No -programa: 21 Exposiç�o Agro
Chopin - Brahms - Beethoven Pecuária Sul Fluminense - NacÍo-

No progl'ama: Jornal da té!a na! Imperial Filmes
Nacional Preço: unico Cr$ 3,00
Preço': único Cd> 3,00 Censura até 14 anos.

Censura até 14 anos.

I
A Th..iul'arla Crn'*i'êiro é li qU6

GDEON hoje ás 5 e 7,30 hOl'as melhor me serve - Tiradenteills!
Um adoravel filme Mexicano, com 44
l .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OESTADO-Quarla fe'''. 28 Oe Abril a. t948 7

cadastro SociQI do ('0 Estado))
� eos� «!tatiA� �'.� • �eUr •

�.dWs.o.�'_ �.Ii!b.'�
� _-. ... JIIOiIIIM ...".� 'htW.

�A}MrANIDA làíWAN«;& ,DA IAU""
'u�* (ta urre _. �: II A. j li.
4.:Ji!fCBlrD!UI .l#í �}ild��rOIi;�1i�

Cifra. do Balanco de 19441
� • .,. ••••• r.,•••• o.'l> " ".\"' ••••• �.6 _.,t:·."' Ra: ..

I'tUA VOLUNTÀRIOS ·OA PÁ fRIA N.· 68 • 1 .• A�DAA
CAlII" PO$T"".� • U,\tfOfllEOt1'" ttl,.lGll}llUJl,t .r'ItOt[ÇJàIf....

�.
80.900,606.30 �.

5.978.401.755.97 I:��

67 .053;.245,30 �;
.142.176.603,80 �

t
f

o-,
o-s
«

.. _ Ch'S � ••••••0...... D.. , 8,., � �.... Agencia Geral para S.:CataIina
, ; Rua F'e lipe Schmidt. 22-·Sob.

.. ••• "" "' ••• c o •• ..,._
••• UO.CM ••••

jlP-
••••••

,".cte.
o

·""'······-a·IC.
Postal, 69 Te' .. «Protetoras

� (a) _'tot "'" .:. .... ,. ... ::. ...... " •••••• CI ..... lIlllt\tà:iI •• "" • ., .... ".......... F�ORIANOPOLrS
•

•
• 00 t, -li .

'� @III � ., ••••••••••• -, � ••••••• " ••••••;�.� •••"

I. ALVARO MIL·L-E-h-D-A-III'IlImrIIo to PaI (�1 aw _.oi .a •• I.I. �O •••• =- "'\)-tt ca oIIo" �.� •• ,'!! ..... ".Ib"."",,,,. ",.,,,,-e e ,,

SILVEIR.A
I

. ADVOGADO...,. .,;10 Cd'�""" •• "'" �"'" 6<ff •• �.III ••• !Jo"' ·O 11 � <l')'t'>.��",ft.iÍ. ",

MARIO CLIMACO DA
..•................................._ " "' C>.... SILVA

Q

�ONTADOR
��ria:mM. �.� ft ROUeiti ..�

�.� li 0lJ!tru. ..�••'cM "I.'"�

CAPITAL E RESERVAS
RespoDClsbili.dlllne.
Recete
Ativo

98.687.816.30
« :7(;.736,401.306,20

Siniltrol pegai no. Ólti4101 10 IIno*,

Relponlát ;lidade.

Diretoreul
Dr: ,Pampbil0 d'Utra Freire de C8rv81�. Dr: Frsncú.c:;o
de' Si. Ani.io�.M"lOrr.,� Dr. Joaquim Barreto de Arl4i�tjo
e 1Jol6 "Abreu.

Causa. Civels e Camereiais•.
Contratai. Dietrato., ate.'

• Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa Poatal. 105
FloricnópoH* _ S. Catarina

.
. .,
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COMPRAE
VE ri DA DE 1iijr,j�r.;�r.i'!'iiiiii!Wrriõ7'ii"Wl;iflrii�
CASAS(TmfNO'�!!II!II!!i���������g���
HIPOTECAS
AVALlACÕES
LEIiAlISACOES�===��!===���=��=�

,I·

I Dela·m.bert!
•arage·.

Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

.M'

PANAIR po BRASIL·S.jA.
,

Novo horário
A PARTIR DE 1j3/948

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

• 4a. FEIRA
Panair _ Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

5a. FEIRA
Panair _ Norte: 6,50,
"anair _ Sul: 8,30. .

6". FEIRA
Panair _ NOTte: 9,40.
Panaír - Sul: 12,47.

DOMINGO
Pa\1aillJ - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

',; I.uIA DrODODO -.JS '

FLO!"lIAI'IOPOLIS -SA,/'ITA CATARINA

AVlliNlIDA MAlUiRO 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.

Dr. Roldão ConsoniDr. Polydoro S. Thiafo •••••••••••••• u .

CIRURGIA GERAL .: ALTA CIo

iRURGA _. MOLÉSTIAS' DE S�
NHORAS - 'PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi·

Icina da ·Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do

.

Serviço Cirúrgico do Prof. . Alipio
Corr êia Neto it .

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

de, rins, próstata, bexiga, útero,
. ovários e' trompas.· 'Var·icocele,� hidre

ceIe, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás '5 boras, à rua

Felipe' Schmidt, 21 {altos. da Casa
Paraiso): Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170; .

Telef. M. 7,-64
------� ---------

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, 'sala, ba
nheiro etc. Serve' também para comercio. Preço Url$ 220.000,00.

, I '
.

-0-

RUA CONSELHEIRO' MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentos, sendo o terreo para comércio e o superior para resídéncía,
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.

,.. $ •

RUA CONrSELHF;1RO MAFRA, casa nova já. no alinhamento, 3 quar
Los, sala de jantar, .sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente,
Preço C1'$ 100.000,00.

nUA JOSÉ M�NDE,S, casa própria, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, saía, varanda
etc. Preço ·Cr$ 50.000,00.

--0-

RUA SÃO VIICENTE DE PAutO, casa nova de madeira, construida'
em terreno de 1I,4xi5ú, com 3 quartos, cosinha -etc. ainda não foi habita-
da. Preço Cr$ 2·5,OOO,OD. "

-0-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construida em

terreno com ·15x26. com 3 quartos, sala de jantar, cosínha, instalação
sanitária ,etc .. Entrega·se a chav,e no ato da venda. Pr·eço Cr$ 40.000,00.

-'()-

RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (Estreito), bangalô construido em

ter,reno de �Ox35, �endo este 2 de frente, com 2 qui'trtos, salll de jan
Lar etc. Preço Cr$ 25.000,.00.

.
,

--0-.
.

CAPommAlS, casa construída em terren_o com a área de 86.00'0m2�
todo· cercado com pastagem para 15 cabeças, boa á:gua etc. Preço ...•
Cr$ 50'.0'00',00.

I{ANoCHU
. QUEIMADO,

. fÍÚmo prédio todo revestido de cimenlo, com
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água qu€nte e. fria, um mo

tor Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores frutiferas já pro
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

--0--

GAlP:OEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x52:i.

Preço Cr$ 20.0'00,00.
. ..

TEH)RiENOS
RUA FELJ'PE SDH�nDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.00'0,00.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime o cível

CODDtituição de E·ocil!dodos
NATURALIZAÇÕES
'l'itulo. Doal�rat6rl.oa

J[61ico do Hospital de Caridade. de
!\lorianópolis

Assistente da Maternidade
CLINlCA MÉDICA _ DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃQ E DO

PARTO
.

Doenças dos orgãos internos, espe
cialmente do coração

Doenças da tiroide e demais glândulu
internas

NF;UROTERAPIA _; ELECTRQ..
CARMOGRAFIA - ,METABOLLS·

MO BASAL
Consultas diàriarnente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer bora,

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

. Fone. 702
Residência: Avenida 'I'rompewski, 62.

Fone 7j .__._

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinjca exclusivarâente de criança.

Rua Saldanha
..Marinho, 10

Telefone M. 732
.

t::llorit. - Praça 15 a. N09. 23.
lo, ·andar.

�uÇl TiradenteIJ ·41. IFotU:: •• 1468 I
��gl':tatlr"......,_��

DR. A. Si\.NTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

. no 'Brasil) ,

Médico por concurso da Assistên
cia .a Psicopatas .do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital' Psiquiá'
tric'Q e Mallicômio Judiciário

,

da Capital F:ederal
Ex-interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia dD. Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDl:CA - DOENÇAS

. m.1RVOSAS,
Consultório: . Edifício· Amélia

Neto - Sala" 3. .

.

Residência: ·Rua Alvaro de Car,
.

valho, 70.
.

.pas 15 às 18 horas.
Telefone:

Consultório, -: 1.208.
.Residência _ 1.305,

P�r�b��s'I'" .. , .. - .......

Muitas felfcidades pelo nascímen
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor
presente para o seu "PIMPOLHO"
é �ma. caderneta do eR1l:DITO
MUT·UO PREDIAL.

Dr. Paulo Fontes
Clinioo e operador

(:onsultório; Rua Vitor Meireles. 26.
:Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás
. '15 brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620
-------_._-.-' ,

Dr. Mário Wendhauselll
CIlnica. médica de adultos e crianças

Consultório ..,.. Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor�s
, Residência: Felipe Scbmidt n. 38.

. Telef. 812

FaAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA.«

,_.1

.

pr. Ne�on D'Avila
Operações - Vias IIrinárias _

Doenças dos intJstinos, réto, anus e

H.emorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra: Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,:W brs. e á tarde.
das 16 hrs. em diante Residência:'
Vidal Ramos,' n. 66·�' FaDe 1.667

Peça pelo telefone 719

I.
I

Dr. Lins Neves·
Moléstias de senhora

Consultório _ Rua João Pinto n. 7
- Sobrad. _ Telefone 1.<1.61

:Residênoia _. Rna Sete de Setembro
- EdiJiício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Pronta entre'ga

QuaJidade superior
SERRARIA UNIÃO

�o-

RUA BLUM'ENAU, tendo 8,70x32,
Preço.Cr$ 35.000,00.

cireular.linhacalçada,rua

------�,�;._'-'------��.�--�--�------.�------------- �o-

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons-

trução. Preço Cr$ 6.000,00.
'

-0-

R1fA SEJRVIDÃO FRAlNZüNI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00;
-0-

H1P.oW.GAS
Aceit� capital pal,'a empregar sôbre garantias hipotecárias. Con..

suIte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
F A ZEN D A

.ISÃO JOAQUIM, grande gleba de ter;a com cêrca de 5.000 pinheir:)$

Çle, 40 centímetros de diamentro e muitas outras bemefeiLori.as, come)

seja serraria eLc. Dou informações detalhad3Js aos interessados. Preco-'

v:!:�!?�':�!:d.
',S_

50�CO����:·-_
.. ··- ..

·-a··--
.- ....

-:-
..

$---_
.. -- .. ..;... - ..

---$----.---.--
.

contendo. 2 casas, �arage,po-. .

.

_

.

'

mar e ps;sto. • .
_

Tratar em Ráncho Queima- ,
•

'do na "armaeia Pilar ou em I
":' A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

.Cambire/a cQm' Raul Se1l.'· .Avisa aos seNS J.!I.rbadores de titulas ,já integralisados ou sorteadt9'
......" •. " •

�
..

é
.•

,

.....

; ....
.. ..... . de acôrdo com o decreto lei ln. 7.930 que tem a disposição dos mesm98

O· Crédito Mutuo Predial. ofe�- CASAS, para pronta entrega. - Pa�a maiores esclarecill,1ento!l dirigir-se
ce . ao. !leu. alllociado« O' melhor 30 escritor central de Florianópolis _ Rüa Felipe Schmidt, (Edificict
plano. no �elhor,) lorteio. por cnt AmJ.li N t )5.00 men.all. lO a • e o .

11WiI'.'· ...• .._

Movida a eletricidade

TINTURARIA CRUZEIR.O
1 022

Telefone a esse número e a bi
cicleta da Tinturaria Cruzeiro rADi
damente irá buscar seu terno.
R. Tiradentes, 44.

, '" /. ,.

PA�TA DENTAL
ROBINSON

:i

Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
r. , "Re'orma cbopeos

.,
.

Profissional competente. - Serviço rapido e garantido.
I,

BO'M NEGO'CIO
.' .. '!

para qU�1]l p�ssue de Cr$ 10,000,00 a.té Cr$ 100.000100 renda
certa de 10'/ .. aq apo CQm recebimento de juros mensais.

Informações nes,ta redaçfip.
'l'��,f-"A-R-M-'1<-A-C-IA-·-E-S-P-E-·R-A-"!·

...
-N-·Ç-A-..-"

d� -r8.-maeê.tloo .N1LO LAUS
u\-

\I H�J4! e aaanU ..ri • na prehr:Wa
\� � araeiQtu� 8 _raqelru - Bo....� _ P....

": r; aariu _ Ardfttu •• hHiIC....
�..... a "ata eMenta. 1.110 :receltdri. aNlM.

------�--------_.

Fabricant. e distribuidores da. afamada. coa·
fecçõ�. -DISTU-iTA· • RIVE'1'; POII.U.' um graa�
d� sortimento d. oasemira.... l'lecado.: bl'la.
blln. o barato., algodõe.,Jmorin. o Qyiam.atoa

PCU'Q alfa.iates. Que -I'eceb� d.iretamente dai
Snrili. C;;}lInw�§i!I!e}t"!ll do tt'thidol' l'll) .entido de ih. tazer'em �,m�

:rlQ:t'itll!.�bneH "'. Ftr,,! it..19 ..m Blurnenou • Laie".
F.�hl'ic·GIIB. A OG�(lj "Si CAPITllU:'· anomo. Q otflftpf!O dOIt

fl�ldt� CU."Atl$lll da #f.tu·o1l'.m i!!\U�" oCímpl'u: MATRIZ, ��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um drama
doloroso

"

, Há dias que elas vem subindo ff"

Programa das festividades orga- no dia 1° de maio em todas as Ca- tescendo a rua do Hospital. E:
'

niza�as' pela éomissão Estadual e pitais dos Estdos, quando passam, todos os olhares se- :

promovidas' pelo Ministér-io do 'I'ra- Além disso serão realizadas outras voltam compassivos para essas cri

balho 'em colaboração com os dir i- festividades, como espetáculos cine- ancinhas, conduzidas pela mão ca�

gentes de Sindicatos, Associações, matcgráficos e artisticos, etc" cujo ridosa de almas boas, São cegas. ,' .. "

Círculo Operário, bem como SESC programa está sendo elaborado pe- Encontramo-Ias ontem, na Psaça '

e entidades patronais. la Corcissão Estadual para esse fim 15 de Novembro, e não resistimos:' ..

DIA. 1° DE' :MAIO designada, afim de que o Dia do fi nossa curiosidade de repórter.
6,30 horas - Páscoa Operária na Trabalhador seja condignamente co- Que mão impiedosa se havia haí-

Desta vez expledíría o depéSI"to Cated'ral Metropolitana; ,memorado. xado sobre aquela inocência? ..

a ,9 horas - No estádio da F. C.' D" O certame se processará em três Perguntamos a um senhor que,

d Me h llh (I B ',II - .r.; Jogos de FootbaU entre cquipes ] etapas: acompanhava o grupo, e imediata-

a aflD Cl, na a. o .

r oquelrao dos Si�di�atos dos Estivadores e i a). Copetiçõ�.s, e�taduais em cada mente ele nos. prestou as seguintes

Rio, 27 (A. N.) _ As autoridades situado na Ilha do Bouqueirão, Por Sapateiros: " Capital, com inICIO na semana de informações:

navais abriram rigoroso inquérito solicitação do Ministro da Marinha, 10 ás 12 horas -.Exib'ição cine- l° de Maio, das quais poderão par- Os quatro que aí estavam e mais,

para apurar as responsabilidades da os investigadores da Ordem Social rnatográfica, para filhos de traha- ticipar Empresas da Capital e do quatro que ficaram em casa com a'

existência de granadas explosivas estão cooperando nas diligências, lhadores, nos Cines RITZ e ODEON; interior; mãe, são filhos de um casal dura-·

prontas para explodirem, no depósi- iendo efetuado várias prisões de
14 horas - No Estádio da F. C. h) Competições semi-finais, em -mente castigado pelo ínfortunio,

to de material bélico da Marinha, suspeitos. }J. - Início dos jogos de football cinco regiões, entre os vencedores O pai chama-se João Reins, e ai'

entre equipes de empresas lacaio, das estaduais que integram a res- mãe Maria.
em disputa do campeonato classis- pectíva região; Pobre, defendia a vida como ope

ta.
,

' t c) Competições tinais, no Rio nu rário, empregando sua atividade ro-

15,?0 horas ..,- Jogo de football em São Paulo, entre os campeões Iando madeira num engenho em

entre\equipes do Aval F. C. e Paula � cada modatidade, de cada re- Bom Retiro. Aí foi vitima de um'

Ramos F. C,; 'gião. grave acidente, que o obrigou a.

H.'
19,30 horas - Quadros do Lyra As competições regionais 'serão procurar socorro médico num hos-

OJ� no p�'i"ea'do Assassinada a gol' \T. c. ,- Início dos jogos de vdlley disputadas nas seguintes Capitais, pital. Esteve em Lages 'onde foi'

ti, U3d .'
-

e baskettball em disputa lia carnpeo- .com participação dos Estados abai- operado, ruas não conseguiu curar-

, A data de hoje recorda-nos que: pes de fOice nato classista. xo discriminados: se. Está agora internado 'no Hospi--
_ em 1625, os holandeses, si-

,

• Regíão Norte em Belém :_ Ama- talde Caridade nesta capital, há

tiados na Bahia, procuram ajus- Dolorosa ocorrência se verificou DIA 2 DE MAIO zonas, Pará, Maranhão e Piauí. três meses e meio, em estado bas-

tar a capitulação, que foi assinada cm São .José, ante-ontem. 9 horas - Continuação dos jogos I Região Nordeste em Recife - "tàute melindroso, apezar de ter"

DIO da 30; Naquele município residia, com de Vollcv e Baskettbal1.
•

'Ceará, Rio Grande do Norte, Parai- sofrido nova intervenção cirurgica,
_ em 1G38, em Itapoã, na Bahia, seu marido, Maria José de Souza, DIA 4 DE MAIO lha. Pcruarulmco e Aíagôas. Os filhos são os seguintes:

'

'tum destacamento holandês I, i natural de Forquilha.' 19,30 horas - Idem do Volley-, Região Leste em Salvador - Ser, Lourival, de 11 anos, cego ; Ver-c-

derrotado pelos brasdleíros cu- Pobres viviam de seu labor nas balJ. • gipe, Bala e Espírito Santo. guntina Maria,' de 10 anos, muda;"

mandados por Francisco Rehê- terras, quando sobreveiu a prí- DIA 6 DE MAIO Região Centro em Belo Horizonte Santilia, de 7 anos, cega; Pedr .. ·,

1'0; meíra desgraça: o marido ficou 16 horas - Continuaç'ão dos [o- _: Minas Gerais, Estado do Rio, Paulo, de 4 anos cego; Julieta Te-

_ em 1826, a fragata "Impera- perturbado das faculdades mentais gos de football. Goiás e Mato Grosso. rezinha, de 5 anos, muda. Paulo"

il'iz", no 'porto de Montevidéu, re- e teve que ser internado na Colo- DIA 8 DE MAI9 Regiâo Sul em Pôrto Alegre Pedro, de 2 anos, mudo; J()Sé de �.

sistiu valorosamente ao ataque de uia Sant'Ana. 19 ho�as - Finais de Volley e Paraná, Santa Catarina 'e Rio Gran- anos, rendido.

7 J.lavi.os af'g,�tjno:s do AÚnüante ,O tratamento a que foi submetido Baskettball; de do Sul. A uníca filha sã é Maria de Lour .. ,

Brown, que recuam com a apro- nesse modelar estabelecimento es- 21 horas - Jogo de Baskettball Concorrerão ás provas finais os des. ,::

ximação de outros navios hrasí- pecializado, permitiu-lhe uma cura entre a equipe do Coríntians Pau- vencedores das cinco 'regiões alem A cegueira não é de nascímento�,

leinos: tanto quanto possível satisfatória, lista e Combinado Classista local. do-Distrito Federal e .do Estado ide Sobreveíu quando as creanças ta

_ em 18j '1, embarcaram, com tanto que deu alta e voltou aos seus DIA 9 'DE 1\iAIO - DOMINGO São Paulo. eram crescidinhas, e parece tratar--

destino ao Iuo Grande do Sul, 'afazeres. Final dos jogos de footbal!. Para execução da Olimpiada Ope- se de tracoma. Examinadas' pelo
mai,s' q atro companhias {]o,'Regi- Ante-ontem, 'entretanto, foi to- TABELA DOS JOGOS DE BASKET, rár'ia será organizada em cada Es- ahalisado oculista dr. João Arauto

mento de Linha desta então Pro- mado subitamente de nova crise de WOLLEY E FOOT-BALL tado uma Comissão Estadual, sendo assegurou este, quê 'todos ficari�m'
vincia, os valorosos "barríga-ver- loucura. Tomando de uma foice, DIA 1° DE MAIO que à deste Estado ficou assim cons- curados. Ele mesmo os trataria, tão'

des"; , investiu desabridamente contra a FOOT-BALL - ás 14 horas tituida: logo regressasse de sua viagem de-

_ em 18'17, nasceu 110 Rio de mulher, vibrando-lhe cinco golpes I Hocpcke x Meyer (preliminar do Dr. Raul Pereira Caldas - P,e- estudos á capital do _país.

Janeiro, o historiador José Vieira terriveis, sendo um na nuca, que jogo Avai )ii Paula Ramos). presentando o Ministério do Tm- As pobr.es criançàs, na ,inconsd,-

Faumda, que vêm 'a fal,ece!', na quasi lhe decepou a cabeça� VOLLEY - ás 19,30 horas balho Prof. Flávio Ferrari - He- ência da desgra9â que as persegue,

,mesma cidade, em 18 de Fevereiro A infeli� mulher, que se, encon- Hoepcke x Sul Amériea. presentando a Delegacia, Estadual mostr:im-se al�gr,e.s e brincalhonas

<te 1,917; 'trava em estado interessante, sem BASKET - 'após o 1° jogo do SESC Charles Edgar Moritz - O avó, que as aeompanhava, diri-
_ em 184,2, no, Castelo de Newil- qualquer meio' de defesa, tombou Prudê.l1eia x Sul f,mérica. Represe'ntando as classes palro-- gia-se, no -momento em �<rue o� e11-

Jy-sur Seinea na França, lias- ao solo, esvaindo-se em sangue.
DIA 2 DE MAIO naill Gusto 'Zimmer - Representan- contramos, a Paláció, afim de sDli- -

eeu Luiz F,eliprpe Miaria F',erI\.ando Socorrida pela vizinhança, foi VOLLEY - ás 9 horas (manhã) 'do as clases trabalhadoras Dr. 0s- eita,l' amparo á generosidade do sr_

Gastão de Orleans, Conde d'Eu; ünediata�llente transportada ao Hos-
- Meyer x Prudência. mar Cunha - Representando ,as Governác1o[" Dr. AderbaI Ramo,<; da:

era casado com a Princeza Isabel pital de, Caridade, onde faleceu na BASKET - após o 1° jogo _- entidades desportivas. Silva, poís além de tão impi'essín-'
(15 de Outubro de 1864), falecen- noite de ante-ontem mesmo, erl1 vir- Meyer x Hoepcke. No programa da Olimpiada deve- nante desgraça, a desafoL'tunada-t

do em 28 de Agôsto' de 1922; tude da -gravidade dos ferimentos
' DIA 4 DE MAIO rão constar os seguintes desporto.'> família ,,>ofre outra; a de uma COll1-

_ em 1835, na Bahia, nasceu o ç da consequente hemorragia'., VOLLEY - ás 19,30 horas e prOV36: Atlétismo, Basket ball Fo- pleta e premente miséria.

Almirante Jerônimo Gonçalves; As autoridades policiais tomaram Veneedor do 1° Jogo x Vencedor do ot;ba�I, Volley baIl, Ciclismo, Nata-
- em 1877, no Rio de Janeiro, as providências cabiveis no caso.

2° Jogo. Cão, Tenis de mesa, Peteca, Damas

deu-s/e r,ec,epçãJo excepcional ao VOLLEY ,-;- após o 1° jogo e Xadn�z.
'

General Osório Marquez do Hel'-' Café Otto traduz qualidadel Banco do Comércio x Banco Ineo.

vaI; Peça,-o ao seu fornecedor. DIA 6 DE MAIO
_ em 1-88'8, nesfJa capital, fale- FOOT-BALL - ás 16 horas

(leu o 1'enente Francisco R;a'mirez AftNOLDO SU1UtEZ CUNEO
Banco Inca x Sul 'América.

Cardoso-, veterano da Independên- Clinica Odontologia DIA 8 DE MAIO

eia; ,

NOTURNA FINAIS - (preliminar do jogo
m 1889 D h' f I -

Das 18 ás 22 horas, com horl Corintians de S. PatIo x Combl'llad'"- e ,
, na !Da la, a .eceu o marcada, a cargo de abalizado pro-

v

'J)oéta 'e jornalista Constatino eLo CissÍonal \
classista Jocal).

Ama-ral 'ravares, Rua Aroi-l}reste Paiva 17 VOLLEY - ás 19 horas Vencedor

André Nilo Tadaseo do 3° Jogo x Veneedor cio 4° Jog�.

Grêmio Lira BASKET - após o 1° jogo
Vencedor do 1° Jogo x Vencedor do

A Diretoria do Grêmio Lira soli- 2° Jogo.
cita o compareeimento de sé�s as-

"
DIA 9 DE MAIO

saciados, á reunião que a mesma FOOT-BALL _ Vencerlor do 1"
fará realizar, hole" ás 19,30 horas,

I'
Jogo x Vencedor do 2° Jogo.

na séde .social do Lira Tenis Clube. _

Após a referida reupião, haverá O Ministério do Trabalho, Indús-
dansas. .iria e Comércio, cem a colabora-
Fpolis, 28-4-948. ção do SESI, SESC e Serviço de Re-

A Diretoria. creação Operária e através ô�s
---------------------------- Delegacias Re&.ionais do Trabalho e

V. S. deseja oooperar na gmmde obra social de roo�peraçã9 dos' orgãos estaduais daquelas enti·
,dos mendigos'! Apresente sua idéia oU ofereça seus ser,viços; d·ei.- dades, deliberou realizar em todo o

xando seu nome na lista de' Voluntários da Açí'io sOcial Uatari- território nacion;l.l, em eomemora-

nense, em pOder desta redaç'ão.. '\ ção ao DIA DO '.(;RABALHO, uma

OIim:p'�ada Operária, que terá inicio

�ômemótãções do
ceDia do Tra'balho»

NOVO ATO DE SABOTAGEM?

.. Jl
•

,

-CORIT'BA PARANA ,_

Hoje, ás 20 horas (8 horas da noi

te), em sua séde social, haverá uma

reunião desta Sociedade, para elei
.ção de sua diretoria. Para este fim,
foram convocados, todos os seus

associados.

Dé acô-rdo' com as instruções da
Comissão Central, somente serão
incluidos no programa, das compe ..

tições estaduais ,os desportos ou

provas que r�unirem 4 ou maÍ3

A Comissão Estadual vem se reu-'

nindo diariamente na sede da De":
legacia, Regional do T.rabalho, ob

jetivando ultimar os trabalhos ti'e;.

toncurrentes.
A ComiSsão Estadual já declarou

abertas as inscrições, que deverão
Ser feitas por Empresas, podendo os

interessados, para esse fim, dirigi"
tem-se á Delegacia Regional do
Trabalho ou á Delegacia Estadui.lJ
do SESC.

estruturação e organização do ' prn

grama, que' será da'do á pÓblicida
de, por toda esta semana.

A Olimpiada Operária, inicial
mente promovida pelo Serviço de'

Recreação Qperária do MTIC e por
Jornal dos Sports, adquiriu ambito

nacional, graças ao entusiasiico<'

apoio do Ministro do Trabalho, me
I'eceu decisiva eolaboração de ou

tras autoridades, governamentais e'

franca aceitação por parte' de des.

portistas, sindicatos e empresas. A, ..

adesão do SESI, SJ;<:SC e das Confe

derações dos Trabalhadores empres..,
ta ao movimento uma amplitude ex
traordinária, e dá a toüos, a segu

rança de que o seu sucesso, sob ,o

ponto de vista social ou esportivo�,
ultrapassará os calculas mais oti-- '

mistas.

'Sociedade Catari;
DeDse de Medicina De caráter emilJentemente apoJitl

co a 6limpiada Operária tem por

tcopo estabelecer laços de maior
lhidade 'entre as classes trabalha

doras, estimula:v,do a prática lios

esportes e premiando os lideres,
eontribuindo, dessa forma, ponde
rávelmente, para melhoria do indice
de saude e resistência fisica de to

dos.

FRECHAN:DO

NUNCR EXISTIU IGURL

PAR�' fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E-I R A S,
E S P IN H,AS" ETC.

Os hompns, dia a dia, mai'8 se divQ'rciam e ôP :'lf8<ta.r:n dos

céus e das bênçãos d'os que lhes povoam a,s estradas fl.onda8 e

plenas ,de infinitas felicidades. Os santos já 1I-OS nãe> socorreD!.
''r--i hldido's d-e nos palroc,inarem as acções, ness,e supTemo trI-

bunal qu.e Deus p,l'eside, sem .outras 'entrâncias possíveis.
,

E é par isso Ludo- que codaquizand'o instantâneos, daqm
,p dalí. ::Inanha'm()� 11m bárbaro assassinato em Rãn Jbsé. De
Qão ,Paulo as ,fotogra,fia's são feias, confusas, irrev,eláveis. No

Espír'ito 'Santo a polícia pro'fana do sr. Milton Camp10:3i in
va,de as fronteiras, comandadas pelo tenent'e Espera Endens!

Cámo se tudo isso não bastasse, r,eunem-se ainda, na cirh.t
ele de São Se,bastião do Ri.Q de Janeiro, os político,:; da U. D·
N. para Irata'r dlo:s intel'êsses de Santa CaL-arina!

De Santa não! Dêlés".
GUILfIERIUE TAL<

,

� 1i!1 .'-'� .
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