
ft lei cO�:lra o �xtremismo
.... R:1O, 2 (Via. lI'A'érea: - Por 156 voll "s contra 14, a Câmara apro-
• ou, ante.o�.t��I' Q proJ,eto de lei que 'permi,te a exclusão dos milita

�'es e�Lrerru.:;tas das fileiras. das ,fOrça' 3 armadas. A redação final foi
llnedwtnmenle aprovada, despensand 'o-se bs ,interstidos, e o pro
Jeto está em condições de ser enca' minhado ao S,enado.
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O Chefe do Ch
é hospede

.

do
�

..
Encontra-se entre nós, em visita ofici '

sr. dr. Oswaldo Trigueiro, Governador da araíba. !

Havendo desembarcado de um avião da"·Crlizeíro, foi recebido, n-l'
aeroporto da Base Aérea, pelo sr. Governador do Estado, que se fazia

acompanhar de crescido número de autoridades civis e militares. Em;

Palácio, onde chegou cêrca das 12 horas, recebeu cumprimentos de d�,

D.A.lI08
versas outras autoridades, diretores de repartições, chefes de Ijel'viç<»f
públicos e de inúmeros deputados estaduais. '�

Depois, de um aJmôço íntimo, _<lo qual participaram os srs, dr.
Aderbal R. da Silva, Governador do Estado, dr. Arm-ando Símose- Pc-

reira, Secretário da Justiça, Educação e Saúde, dr. David Ferreira �

ma, Secretário da Fazenda, dr.'Othon Gama D'Eça, Secretário da Se-.

F
gnrança Pública, dr. Tolentino de Carvalho, Prefeito da Capital. d�

.

aC"I·OSI-sm" renitente f lJfoJenr!llmas ti putado Paulo Fontes, cap. Rui S. de Souza, chefe da Casa Militai', e CRp.;

'" U i
j \J !J II lU Mário Guedes, oficial à sua disposição, acompanhado do chefe, do exe-

�lg.ll� de me�h�r .sorte que a que lhe tocou pela vitória udenista
'

reQ nos tas
cutivo catarinense e do Secretário da Justiça.vó .drv Oswaldo 'f,rigueir@

nas eleições Il1Ufllmpals, o Município de .Joinvile .está evidentemente
ill' e111prcendeu limo. série de visitas a estabelecimellt,o públiCos; ClltI'(;f

eofrendo a t
-

d
"

_

Iiesçroruleruio a wna iuterpeta- I ties o Ahrf so de Menores e Hospital Nerêu Ramos. "

.

-

., .,

a uaçao esastrosa de um Prefeito sem orientação çao do presidenie da Resisiencia I
.

'"

1 h- ti d
. . h

'

;ldmI,ms,trabva e cujo critério de zovêrno consiste em contrarlgr Deutocrá; ica . � L, l P' t
Ontem pe a man a, con .muan o em suas visttas, acompan ado dos se..:

� o si- ' , sr, "Oul(l II! o, o i ' '
.

P id da Assemhléi
, .

!ua'Ü��msmo esta�ual, co:n prejuízo para a terra e a população cujos
senador JOS(� AlIuirú;o de Almeiaa' nhores SecretarIO da Justiça, resi ente. a ssernhléía e Secretárie dtit

t?_t,eles_àes lhe estao confiados. Não sabendo sohrepôr-se às próprias so-
dirigiu-lhe o �egtl,inlc telegrama: Fazen-da, percorreu o ilustre hóspede do Estado, a Penitenciária, ti

!lcIt_a.ç,oes, emocionais, deixando-se conduzir ao impulso do despeito e
"l:i, jtí _pubbicado, e depois re- Usina de Pasteurização do Leite, além de outros estabelecimentos.

cebi, o ceveYl'wJ!(j, C!/� que, cm no-; , . E A bléi L' s-i 1 '"

da odiosidade facciosa, o sr. João Colin se está celebrizando tristonha- me ela "Besisténcia Demccráica" 1 À tarde VlSItOU S. xa. a ssem ela egls ah:\ a .

.

mente _por, uma série, de tropelias administrativas e de atos impulsivos
estranha meu silêncio ante o;

.

• ( _

que na(), so o comprometem pessoalmente, sinão também à laboriosa e (�t,entados (jUC ao seu modo ele i A "O'"rdo eatre O Braslt Renressando
l'Togresslsta população [oinvilense, {,IZer culminarasn. na, agressão a! RiU . ,li Q .;' �

J' d Cal'l.os. Lacerüa..Entende O' setüior;
e !:II Oron�n�z��.a

....

o lu" de Don-�,t�
a enunciámos vários desacêrtos dêsse Prefeito sem discernímen- que como presidente da C. D. i U yuOa IA\I U- D ��II1'.Iu

to das conveniências de quem governa, num instante como o atual em
N
., te!l/W, a obrigação de rne colo-I, •.

I d
Rio, 3 (A, N,) - Viajando era

.que não se ajustam às aspirações coletivas as pequeninas razões' de c�Ila a f1 e�tt� de uma �ampanha i ternaClona e avdão militar brasileiro, procederse

uartídarísmo exacerbado; quais as que sustentam as ações do sr. Colín, �, ,a�ollçao, �los metodos de! te da Colômbia, chegou a esta C�

vwlen:_cza W!llczal que na sua ex-l RefDgl�ados pítal o Ministro das Relações Ex..

11' pretexto ele economia, depois de lançar uma pecha de prodigalidade p:essclO estao deqradando a Clltto-l teriorcs da Argentina Juan Bra-

suspeita ao seu antecessor, vem recusando cumprir
;

até os contratos l'u';uie__ elo ,_gov�rno, Dou-lhe tôda I .Realizou-se ontem, no Palácio rnuglia, 'que chefiou' a dclegaçãõ

-sssínados com o Estado e com a União, como aconteceu no tocante a'
a razao. Não so a U. D, N., como i Iíamaratí a cerimània da assinatu- do seu país á Conferência Inte�
os b I'as ilet1'O'S devei" levanta se'

'
,
,', 1 d'

,
'

conservação dos parques de educação física dos grupos escolares da contra 'b."·· ',"
I

,1'- ra de um acordo entre o Brasil e a nacrona e Bogotá. O . Chanceler.
�

.

a so 1 ev�vt:llCta (esses me- i Organização Internacional de Betu- Bramuglia desembarcou no Ga-t-'

cidade e como acaba de acontecer, agora, com outro importante servi- todos, que deprimem a nossa cul- I giados leão onde o aguardavam o pro'...... ;,..

"O de' d
-,

d
' t ttra e a propria d .' I " • ,,','

� .�j�

� gran e repercussao na VI a economica do Município e do Estado.
. entoCI acta, (rue: Assinaram pelo Brasil o Embai- xador argentino Juan Cook e fua.

Trata se de l na 'd"
"tanto deve zelar- pela dignidade! x.��d.OI' R"lll 'F·ernalldes

'

..M"l'n.l:,�tro cionários da E�ba-l'x"dl)' dl'rl"g"'Jn-
.

- II provl encla que vem ao encontro de Justas aspirações Lnrnana, Mas par'ece que a U Dl'
W <"- ",- "

-, d', I h
"'�'.

e de vitais interêsses dos proprietários de gado leiteiro de Joinvile, N 'U ' ,

"
'! Jas Relaçoes Extenores, dr, Dilmel o-se em ane, a ao ael'o-p{,rf.�

., ,q e repl esenla neste momento i de Cal'v,alho ministro d,a Agricul- Santos Dumont onde foi reeebldG

telldo como centro de expa.nsão o distrito de Piraberaba. Nessá loca- ��az�lq:�es a n�inl�,a.. voz, m�nha in- i tura e sr. �\iürvan Dias de Figu·ei- pelo min:ÍJ�tro R�ul Fernandes e aI":
�ídade acâba de ser instalado, mediante a�ôrdo que fôra realizado en- .;�� , e,PO,mal>llI,dade: nao tem! redo· ministro do Trabalho e, re- las aulorId�des ci,vis e miIítareg".

tre o govêrno estadual e o Ministério da Agricultura, um lJanheiro car-�' �ndlferente, no Congresso' e! presentando a Comissão Preparató- entre as qUaIS os g'enerais Fiuza de

"d �h T,Ort,[ l,ele, a.?s �lamoI'es das 1J'Íti- i ria da Organização In ('ernaciona1,. ele Castro, Jtlarez Tavora, Onot'!"", ,.�

t'apatlcl a, """edecendo a tôdas as mais modernas condições técnicas mas que estao d
v U'U""

"

di'
. .

lIlvocan asna assi- : refugiados, o Embaixador Pierre de mes de, Lime, Milton de FreitaSi

e destinado a prestar assistência eficiente a todos os núcleos de atividade La asslslencza. Nunca poderia-! la Gard,p Hoal Almeida, Almirante Ada.lberfo I�

t '1" 'I C' I 'd b f" d
. r/tos ser r.u1l!plir.e� r/e l I'

�.

B
'.
d'

. j

lJaS Of! JOlnVI enses. onc lU as as o ras, e unClOnan o como conVI- in l'a {
" .",'

c <, qua quer O acôrdo, em prosseguimento do ra, rlga eIro Carlos BraBít"

(ljla o banheiro carrapaticida, o Prefeito .João Colin foi convidado a (ji'� ç w 0 pW!lca honesta, d? r,e-; entendimento anterior feito sôbre I d�pntado BatIsta Luzardo e grandt:;

l'ecebê-Ia; mas, com estupefação geral, recusou-se o homem a fazê-h), � u.:e" mt;I,t�, ,me,n�s da, vwlencza, : r�fug.jad�s, visa csLal?elecer rela- \ �u,met:0 de pessoas, Fal�ndo aO!f

l.ões.e a JLU� gl ave de sua.s nega-: çoes efe,tIvas do Br,asIl com a O. 1. �.Ol !la li s_t as o sr. Br.amugha mani-

f,ob qualquer alcgação das que costuma improvisar para furtar-se' ao _'
Q .

� . \! F, e a VInda S'lCeS&IVa de novas le- .estOU s·eu c01ltentamento eIp r�

-qesto que implicava o reconhecimento dum ato de assistência do Esta- t d U(l�lto �I) ca,�() eS:[Jt!cral ,do al�n· i vas de imigrantes, Será constituída vel' o f3l'asil e MSli'gUl'OÜ que dos

n.) aos redamos dos -criado1'es ,joinvilens,es. .---J t� o
, �7ntl a Carl?s Lur-erda, quero: uma Comis8ão IMista, que assegu- entendImentos que seriam ]'eva-

P
, , f I

� �,�leJ': �P, I) SeglUn�e,: a U. D. N.,: rará o el1c,am,'jnha:mento dos imi- dos a efeito. entr,e o,s dois gQfver-

or det!'as, porem, dos a sos motivos que p teimoso Prefeito ude- lIL�71S_n!: :_:01n � Ill'ÔIO d(t.� )U!8SOCUJ I granl'es seleCIOnados pelos sf!rvi- nos resultarwm realS interêss�

1ísta haja apresentado, é fácil descobrir-se o verdIMeiro, o .único, o ?ue m(� ';1!Q 11l.nzs r-h'!(Jndo.s_. (J.J'1fJFU-1 ços bra"ileil'os até sua finat c'oloca' para os dois paises.

�r,H1de motivo de tão estranila atitude: ura pirraça ao P. S. D. () ha- i�?� a�Fsle tJl'I1l�(le �U1'n(!�lsta..p_t.ií-! Cá? em cenlros de territól:j.o nado- I F'al�Ildo �ôbre a ocàl'rêneia 11ft

Ilheiro carrapaticida foi construido no distrito tfu Piraberaba __ local téc- lC.� a) \111-(/1.S f01I/�ll solldanea'ide lU"l,
.

I
. ! Bogota,

lamentou os ac'OntecÍmcIl"t
nel! a W;4'i o�e )11'( ,:açáo. E e�, !Jttt- 'tos, fris�ndo, entretanto, (l'ue Uvs...

llkamente indicado pn.ra- as instalações des.s.a natureza, de ll1aneira a mamel!,((), I epl'ove'i e lamentei f a J _ .

.. ram a vlrtu{le de dar ao mundo ,�

melhor servir às zonas pastoris de .Toinvile; o Prefeito João Colin, to- b1'lltalldade do assIJ.lto, (Jae cObre,
'

--I reafirmação da solida'l'iedade in�
de vely'onha o 1 '.'l'

. t 'I d t··
.

oflavia, não reconheceu como válida essa razão de ordem técnica e ape- 'III :'. ' w.mem CIVI, 17!ado .. que me leve111 a constrange-los, Co- ,elSla o con mente amerlcano�

\10S consh�ou que ll1ão fôra êle quem designára Piraberaba. �li��if��tt���ol1nq��d��!�dd;, qualquer I lo�o (ici'rr�a �e tuelo mens b1'ios e I oD�ISaSce dO ,sr.
d

BramL�g'lia qu�
.

d f
' , '.

.

u�lsse uma) mznha cllgmcl((de pessoal E peco- jl"
or os leva os a efel'to em JJ�

Como se vê, o sr. Colin não perdôa, não tolera e não tral�slge, no e e1'enclCl pes 'o II
; . .

"g 'u; t-
. .

'. _'. s. ( a esse meu gra-' lhe todas a;s desculpas por esta OO'q. eS' ,ao maIS ou menos bem eJJloo'

fcu extremado facciosismo, chegando ao' cúmulo de negar-se a l'ece):Jer tU�ltO cl� trW;!tle�lto ofens01'. Assim I sincera cOllfissão que 1ne foi Pl'O'tJO- célim�ados. f

do Ministério da Agricultura uma obra que representaria extraordiná- pJ oce ,I p.ara nao da')' publicamen.: cacla"
O Sl. Bramuglia yegressarã nê

,j{) elemento de utilidade econômicá e de alcance prático para grande � /,ma Irnp,tC$·5(i,Q de tn:s<m8i�ili-� fl �õ:Sso {:0l1ter1'étnlÍo S1' AWno I próximo dia oito do corrente.

illlmero de criadores e proprietários de gado leiteiro no município de t�l��e::�l'al dianle do rítais' c'();:-l' Fl;res, não apr�r:Il.ou � te'legrama
1 'f

dos agravos, para nao supra E envióit ao sp.nador José

Joinvile.
nanl esta?' essa indifenl'ença alar- I Amüico o 8t'!(JuVnte'

� .

A
"

E. I d t b'
- t t I P f't mante pelas I'n' t·· ,.

" utorlz dIS como, vo tan o as cos as a uma o ngaçao con ra ua ,o re el o
e I ,,'.' 3U.� ,Iças 1_?WIS C1'uelS 1 "Acabe de le1' a resposta dada p01' . � a �

,joão Colin menospreza os interêsses duma coletividade contra cujos es- t
pe a _PJ opna dlfamaçao que tan- I v. 'exa. a nesisência Democ1'ática. I

U U

• .
..0 esta desme1'ecenclo o cal' t " l .

\' •

-d- � l f
·

iôrços e contra ,cUJos rISCOS s. s. se compraz em satIsfazer apenas ao dl)s brasileiro's ... '

a ei" arnento a p�nene2: a razao. G e or- un"'onar
.

f
.

.' , c," , I dem pessoal alegada pam eVltar ttm lJ�

próprio despeIto ac�IOso. ,� ,

.

. , '

"
q3. 'que �tli'lõlii as dores tisicas! pl'otesto altissonante da tl'ibuna do Rio,.3 (Via Aérea) - cr Pl'esWerr.-

Para negar-se a �onser:açao dos par ques d.e glllas!ICa .dos gru-,. �dTo po..detn uvaliar o q4,wnto tam'l
Senado contra a agressão sofrida te da .República llSsll'l'OU decretÕ'

pos escola�'es, o s,r. foao Coh�, ?a.ndo-se are� d�m u�elll.sta as, ve: as'l �fr.'t
51.tO utrozes as

dores.
do espi- pel.o jomalista Ca1'los Lacerda. Do� concedendo a "Socied'ad'e de Nayeg:!i

alegou o lmperatIvó de parClmollla nas aphcaçoes ol'çamentá:'lás e _1It�. �� ,_

.. ,..,......... _ .'� ,-.'.' .
ravante toda �e� que v. exa. ergueI ção L'ug'li'nense LWai''; autoriZélçã�'

com isso pretendeu ,evadir-se a uma obrig'ação de lei, que eesa, \::.�).', ;.
E o caso que, teml'O 'ulli jorna-I

a voz aproposito <!e qualguer as- para funcionar e-O'lIlO empresa; dê'

• , .
'

.

.,
'.. ._ ..,,)1 P &lfta me pe1'guntacl� quem se)'ia sunto de repercu.ssao publica tere- navegação de ;ca'botagem. J

o M�ml<CIPIO; t:lvez seja o mesmo o prete:t� l��çado à glw'j, �e justO meu_. cand,idato á ti�'ltlJ'a sucessão mos o, direito qe concluir q1!e v.

motivo para nao receber uma obra do l"hmsteno da ;.,
, 'c'ílt 'a em prI:!8u�tenClal, .'I'ê'i:;pond'i que era I exa. so o está fazendo por nao lw-

cooperação com o Govêrno do Estado. Toda a gentp
.gn t �n, -

wn'à impert.in-ência agitar esse \ ver motivo particul'cl.l· que a.bl'ace
< sabe porem qne .. l;"'± l' R

.

t" 'D 'eca

foi o mesmo sr. João Colin prefeiLo udenista fi' �. "

., pro,", ema
...

tub prematuramente, I v._ e.'ca, a eSlS encw mocrll I .

,

.
"

., ",e JOlnvIle, quem, re- mlés}')1,O 'J)'o)'ii[ue, no momento se eu

I
nao lhe sel'á nada hOJl1'oso.

tCentemente, querendo Impugnar, com ViIS,} .....
,.'1' ln

•

d' d ta- It'ivesse 1(1);'1, candidato so'
•

pod' - (as,) AlUno FlO1'es".

bl d· 1'" d
.e lmprO�l'leae,a ,.,'.

' e
E' "D"'''d'

e a de consumo e energIa e eorlCR II
E I

_ h.t ,."
,na Se1' �,) mesmo: Eduardo Go- str(1nhamos que o lano' el-

mpresu nao eSl ou e'<'�1 .
_ .'.

E
. l bl' l

'

l

desfalcar os cofres da Prefeitura na .,
"

,'.
.

• ,me.�.. eis que Cal'los Lacerda, me xosse [e pu lcor, pe o menos, es e

'I' t-'
nnportâncla de vmte e cntC'o: 'at1il>1.'tÍtt I) mai� t01'pe dos qeçtos I último despacho. E a 1'esposta. se

nll crllzeu'os para cus .ea1' essa ,.. .' .JJ.,. d
.' . .

.'
1

,'.i ' ,', • �ausa, ,afmal perdIda... : ue esoneslldade politica. Pnbli- resP�fta. �?u:v�,' . .

, '

Onde o cIltéLO do 'pal ClIllPnioso SI'. Colin?
' �!)n qn� assim m.e manifestam pa-l O epIsodto teleg1'aflco. entre-

m quelmw' o nome do brigadeiro I tanto, desperta a lembrança do

el(t meu própr';o proveito. am, se' oC,ol'rido, há. t-emp�s, o qu,al entre

tenh.,a f(f:lhas e

.er!'os
na minha

Vi-I
liaS, Detel"lnl.n,!do _Jornal teve u.m

ela publica, o malS ini1.tsto e I'1pai. placard danzflcad;o.
;roll(ldo dos meu.s 'inimigos não po- Apelou, seu diretor, para a �.
del'cí deixar de reconhecer os C. 1., então- dirigida pelo subscrl-;
e"}eml,los do meu. constante espi- tal', do �egnndo teleg1'o,ma,. Ate

rllo de renu.ncia. Já renunciei á h03e esta espemndo pelo pedldo de

chefia politica. de meu Estado. a p1'ovidências ou pela solidar'iedade
mlta embaixada e a uma cadeil'a de estilo.
dp senador, Como candidato á pre- Disse1'am-lhe, em todo o caso,

,siclência ela República em 1937, que o dano em apenas de or.de�)1,
]1l'orl.fifiqúei-me, tanto q1.te pres- mate1'ial.... (como, na mataria

senti Q golpe de Estado, a desistir das vezes, o são os empastelamen-
C1n fovol' ele ttm terceiro supondo tos)

. '.,-r II

qu.e essa formula poderia evitar Estranhamos que o D�á1'to debmsse de pub1Icar, pe () �

esse c/olpe, Ao infJ1'essar na campa- menos êste úlUrno despacha. E ,a 'resposta, s,e resposta hou.. lJl
nhn de 194,1), fui' desde logo deda-" ,'I}

d
_

ve .. '

iR

ran o que nao era candidato a O epis6dío telegráfico, entretanto" desperta a lembrança:' '�}
coisa alguma, Sou senaàot, contra T

a minha vontade e p1'esidente da a, do ocorrido, há tempos, aqui entre nós. Determinado jOl'-

DN. P01' imposição das circumtan- nal teve um p1acard danificado. Apelou" seu dirp.tor, para

cias p01' ter sido i1.�lgado '() denomi- a A. C L, então dirigida pelo subscritor do segundo telegra-
nadar comum capaz de dir'imir
uma c1'ise que se esbo'çava. ma. Até hoje está ,esperando pelo pedido de providências ou

Peço licença pam dizer a n111 ho- pela solidflriedade de estilO. Di.sseram-lhe; em todo o· easO'�

mem 'de tão notórios melindres: 1 que o dano era apenas de ordem material.,. (como, nll"

son senhor dos metts
.
sentimentos, maioria çlas vezes, Q. são; os empastelàmentôsj;.

Não há inconveniências pltbi'icas,
.l:

Florlanópolls'- Terça·feira, 4 de Maio de 1948 H. 10.248

D .II!l.A.m AMT!90 DI.üUO DI! i.üNTA CATli.1UN.à

�. na GeMaM. SDlNEI NOCETI - Diretor Dr. nU-BENS DE ARRUDA
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

'

lno XXXiV I

V�'/';'ii"; , �

Retificações'
No artig.o de· {lQlaboraCá{l, sob �,

t.ítulo A denominação da capita.
do Estado, publicado em noss�
edição de sábado p. p., sairam al�
,guns lapsos, dos quais retificamuli
os segaintes: em .vez de eles, FiT..
mino Gerniníçmo Vi4al Capistru.·
no, leia.:.se des. Genuino Firmrnq
Vidal CapistNIllo; substHua�8·s
Kielde1', por ;Pletcher, e, em v�
de Flori"anópole. leia-me Florian6.
pol!e... -li
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" ESTADQ- Terc. feira" de Maio do ...2

C.LUBE
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DOZE
PROGRAMA PARA O .MÊS DE MAIO _

DIA 9; noMINGUEIRA. DIA '15, SOIRÉE. DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 297 SÁBADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS li
SOIRÉES TE IUO INíCIO.ÀS 21 HORAS.

I e-

"

têm' usado

com bom resultado o

popular depurativo

A SIFILlS ATACA TODO o ORCANISMO
O figado, o baço. o co ..ação, O .,tomago. 011 p�lmõ.s, Q pele.

produz dare. de cabeça, tlore. noa osaoa. re�matismo i

eeg�eita. queda do eebele anemia e abortoa.
Consulte o medico e tOMe o popular dep�Z'ativo ELIXIR 914.
Aprovado pelo' D N. S. P. oomo medioação auxiliar no trata

mento da Sifilis e Reumatismo da rne.mm origem.
Inofen�ivo ao organismo. agradavel corno licor

-_ _ _ _._ , *_ -.- _._.. '_ -- .. _._.. _._.__.�--_
.._-------_._._---

.. I'�' Seu' processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico é Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
orítorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que neoeesar io for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento -e de
casamento de qualquer parte do'Pafe.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS "SIFILITICAS

'Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tratameato

da aiflli;a

,Q VALE Dê ITA...iAl
Proeu.rem na ÀgêliuJl�

Progresso.
LIVRARIA 43" LJ:V1tARU,

RO::1.A
-----_ .. __ .. _._.. _._._----

SÊOE SOC..JALot

po�to AI.:IEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1;0 ANDAR

eAIXA P,eSTAL. 583 - TEl.I;;FOI\IE 664(1 - TaE!iiIiA'MA&; _PROTECTORA-

Agencia Geral para, 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

,Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesús dos
Hospital de Caridade

De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em atra-
SO no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, ,para os de
vidos fins, o_Irmão Te8{)ureiro afim de não perderem as vantagens a

que têm direito quand.o em dia com seus compromissos para com a

!Irmandade e Hospital. - ��........ , .. _�� ......

Florianqpolis, 13 de abril de 1948.
.
L�iz S. B. da Trinl�ade '- Secr.etário.

QUER VESTlR·SE COM CONfORTI E ELEGANCIA'
A

Mello
• J PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Scbmidt 48

"r

O Sabão.

"VllR<iEM. ESPECIALIDADE"
C1A W'I}TZEL: IN�USTRIAL-JO:rNVILLE (MarciI regJ.,

TORNA t-\ ROUPA BRANQUlSSlMA

I S�i��!���M JRepresentant�. para êsle, Estado
i gundo comunicado chegado ao MI- INDuSTRIA rEXTIL DE LA HOCHA S. A. .

:

ntstérío da Guerra, devendo o g'e-
Ende- II Rua; Vilela, 798 _ Tatuapéneral Castelo Branco, comandan-

Ite da 7a R· IM. e guarnição do Es- reços Teleg. "Tinestec" - São Paulo
tado de Pernambuco, ir a Fernan- I
do Noronha em viagem de ínspe- . Esta importante tecela:ge� de sêda natural, mista e de rayon (te-

_ .' .

.

, cídos f'inos}, possuindo também moder-nas instalações de ac-abamento.
çao, VIS.[O ter que deixar aquele iTintur.aria e Estamparia), apta para atender com a máxima perfeição! comando por haver sido nomeado e solicitude sua dist índa f'regtnezfa, necessita, nesta Capital, de ativoI para idênticas funções 110 Estado R�PlRESFJ_NT-;\�TE que possa dar l'e,f.erências abonadoras d� suas ido-

I do Hio grande do Sul, o avião co-. neidade e atividade no trato eomercial. Escrev-er, com urgencia, para
.

I t' d'
. - O enderêço acima.

meroiar, pos o a sua isposrcao, --_

I ao levantar vôo, teve um dos seus

I motores parado, por falta de ali

i' mentação, o que obrigou o piloto
. aterrar com um só motor, numa

I 'pista.
1 En1 í'aoe do ocorrido, aquêle
i chefe militar interpelou o aviador,
i que declarou tratar-se, sem dúví- ADHft;I5,TQAÇÀO.r.::'E�U�F<�'tm�'E.':'I·_.....,_..."'!"I/A....a""c-ob-O""'D-O-.-",_-,-----i. or II'IÓV1:IS f� 784 r. �� ,�

(ia, de sabotagem, pois fôra en- t·_�rr�,..,

.......J'''''''''
v-",_...&_.;.�g�_<IA;;,;.l'füô°;.��O,;,LI;;;:S;..-.;:.s;;;;AH:;,;,;,:rA;;..,:;c:.;:A�TA::R�'�N;,:A:.......

contrado desfreado o tubo de ga-

rua

COMPRA E
'

VI' NDA DE
CASAS E TERRENOS

HIPOTÊCAS

AVALI�ÇÕE5

.solina e aberta uma torneira; esJ

capando o liquido em' grande
'. abundância. Antes do avião alçar
vôo, o mecânico chefe fdzera revi

são, nada encontrando de anor

mal. RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, na-..
O fato foi imedíatamente co- nheiro etc. Serve também 'para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

municado ás altas autoridades da .-{l-
RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, 00m 2 pavi

mentos, sendo o terreo para comércio e o superior para resídêncía..
ótimo ponto. Preço Cr$ 35Q.000,00.

'" ,. ,.

Aeronáutica, que tomaram desde
logo enérgicas providências. para
sua apuração.

Após o titular lia Guerra ha
ver recebido a comunicação aéí
ma, esteve no. seu gabínente, em

demorada conéerêncta sôbre o as

sunto, o coronel aviador, Henrique
Fleíuss, chefe 'do gabinente do mi
nistro da Aeronáutica.

I ii
••••..•.. t .�•.•.• � •••

í • I

(ômbàf;a I.,
O �Reumaf'islÍ1o
fnquanto' Dorme-'
Se V. sofre de dores agudas, se suas

atticulações 'estão {inchadas, isso prova
que S. está se intoxicando porque seus
rins' não traha.lham bem. Outros sin
tomas de desordens nos rins são: fre
qüentes levantada. ncturnas, dores nas

costas, lumbago, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno
zelos inchados, olhos empapucadoe, falta
de energia, perda de apetite, etc. V. deve
eliminar os germes que estão arruinando
sua saúde.. Cystex combate êssea
transtôrnos .removendo sua causa. Peça
Cystex em qualquer farmácia sob
nossa garantia de que o aliviará rapida
mente. Em 24 horas V. se sentirá melhor
e completamente bem em uma semana.

Compre Cystex hoje. mesmo. Nossa
garantia é sua maior proteção.

Cystex ao�de:
CISTITES, PIELITES E URICEMIA

fLUA JOSÉ MENDES, casa própria, em estado de nova, construíde
em terreno de marinha medindo 15x35, 00m 3 quartos, sala, varanda-
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

e
,

.

-{l-
, RUA DÉODORO, prédio com (i quartos é demais dnstalações. Pre-

ço: Cr$ 250.000,00.,,--

RUA AJ..,nVrrRANTE LA!MEGO, ótimo prédio construido em terreno
de 17 x 30 iodo murado, com 4. quartos, etc Preço : Cr$ 215.000,00 .

-o-

CAP-OEtI:RAS, casa desocupada com. 3 amplos quartos banheiro-
água quente e fria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, ele. Pre-;
ço : Cr$ 60.000,00.

.

-o-
RUA VIDAL RAlMOS, casa desocupada com 2 quartos, etc. Preço;

Cr$ 50.000,00·
-{l-

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

-{l-

CAPOEliRAlS, casa construída em terreno com a área de 86.000m2�..

todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ....
Cr$ 50.000,00. ' .

Aluga-se
Uma casa sita á rua Germano

Wendhausen.
lnformaç(.íes nesta Redação ..

RANCHO QUEIMAlDO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com,·
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e fria, um mo
tor Delco, 2 dínamos com 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-,
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

,-{)-

TEHiRENOS
RUA FELiWE OOHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-
RUA BL,1)MiENAU, tendo 8�70x32,

Preço Cr$ 35.000,00.
calçada, linha circular•..

-{l-

ESTH.El'l'0, ·5. lotes de 10x40 (;2.000m2), ótimo local. Preço : Cr';
50.000,00.

.

-0- ..

RUA SERVIDÃO FlRAlNZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.(Elétro Técnica Mecanográfica) -o-
DE HLPü'DEGAS

ROBERTO LAPAGESSRFILHO Aceito capital para empregar sôbre garantias hipoteCárias. Con..
R 'J -

P' t 32 FI'
I suIte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.ua oao ln o, n. ,- ona-

* ':II *

nópolís - Santa Catarina F A Z iE N D A
Consêr:[os; Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

I gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

Oficina Celeste

!SÃO JOAQU1M, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pinheir.)s,
de 40. centi-metros de diameIitro e muitas outras bemfeitorias, comllr"

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. P,reco"
Cr$ 500.0ÜO,00.

TINTURARIA ,
� a "ORU�Emo" Tlrá-

oontes, 44
ProfIssional Competente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA o MÊS DE MAIO DIA 8 (SÁBADO), '"SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS; DIA 16 (DOl\'llNGO),
�'COCKTAIL" DANSANTE .-COM INíCIO ÀS 9 HORAS; DIA 22 (SÁBADO)z "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS; DIA 30

(DOMINGO), "SOIRÉE MIGNON" COM INICIO ÀS 20 HORAS.
uueta tuna ao nosso conterrá- »osso mero, servindo no 14U B. .drada.
neo sr. Oscar Cardoso, próspe- C.

-

A� inúmeras felicitações que
ro comerciante, proprietário da Durante sua permanência o distinto casal e suas gracio-
"A Capital". nesta cidade conquistou um sas filhinq'as Elizete e Eliane

DR. ROLDÃO CONSONE I vasto círculo de amizades pe- estão recebendo os de "O Esta- A Associação dos Ex-.CombaLen-

ANIVERSÁRIOS: Fez anos ontem, o dr. Roldão los elevados predicados de sua do" se associam, elevando sú- tes do Brasil - Secção de Santa

I . ,
. Catarina, realizará a 7 de Maio,

VIÜVA FERREIRA DA Consone, abalizado clínico do

I
fina educação civil e militar, plicas a Deus para que Evellse sexta-feira, eleições para a Cornpo-

CUNHA Departamento de Saúde do Es-:- aliados a uma sadía cooperação tenha vida longa e feliz. síção dos Quadros de sua diretoria,
A data de hoje é auspiciosa- tado e cirurgião do Hospital' nas diversas modalidades es- F:ALECIllIENTOS: I pelo- que vem, solicitar, de seus as- .

mente grata para os amigos e de Caridade. portivas aqui praticadas desta- GENERAL ACASTRO DE I
sociados o oomparecimento, para

C ,l �IPOS áquele áto, que se processará em

-parentes da exma. sra. d. Môni- Profissional competente e cando-se no futebol como ar- s:u.. sua Séde sita a Rua Felipe Schmidt

fa Ferreira da Cunha viúva do humanitário, o distinto aníver- doroso defensor do Clube Atlé- Em Niterói, onde ultimamen- n. 42 A (2° Andar), ás 19 e 30

)1osso saudoso conterrâneo sr. sariante tem lugar de destaque ticô. te residia, veio a falecer ante- horas.

.João Ferreira da Cunha, e mãe nos meios médicos e sociais de Sentidos com o seu afasta- ontem o nosso venerando e

.í1e conceituada família em nos- Florianópolis, onde, por isso mento estão, não somente os Ilustre' conterrâneo sr General
,-----.--

sos meios sociais, por assina- mesmo, conta com vasto círcu- do 14° B. C., como todos os que Acastr? �e Campos, d� r�serva'Procura Vbauffeur �
lar o seu. aniversário natalí- lo de amizades, as quais certa- tiveram o privilégio de gozar do Exército. .

I • t it t
.

d I 1 d O b
.

llít d ece Moço, bom motorietn, oie-
oro. meu e aprovei aram a opor u- sua armza e ea e sempre e- rlOSO mi I ar esar.a�� rece-se para chaulfeur
A venerável natali-ciante, nidade para patentear-lhe o sinteressada. aos 85 anos tendo prestaa.o re-

C t J 'D t ...

1,
_. '.

'N
-

O a1 as para ose u ra ü

'ilue a em de mae de' numerosa elevado conceito e a grande "O Estado" deseja inúmeras levantes serviços a açao. AI' t L � 17. ' rua mlran e ame '-'o •

-prole, é avó de muitos netos, estima em que é tido. Embora felicidades ao Tenente F'onse- seu desaparecimento conster- ���

)loje ver-se-á por certo, cerca- tardiamente 'o "O Estado" ca, com votos de bôa viagem, nou os meios sociais de Floria-

.da da mais alviçareira alegria apresenta ao ilustre facultati- extensivos à Exma. Família. nópolis, onde era muito rela-

de abraçá-los a todos. vo, seus melhores votos de fe- >lO cionado e residem numerosos

É, pois, com efusão que o licidades.
.

NASClt1fENTO: membros de sua exrna. família.
""O Estado" se associa aessas' Evelise é o nome de uma ga- MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS
'homenagens. 1+elitV ESCOVaS lante menina, nascida no dia Daura, Dirce, D7jalma e Delcí

14ek 30 de 'Abril findo, na Materrií- Silva, convidam aos parentes
J)R. ABÉL ÁLVARES CABRAl,

JÜNIR
dade desta Capital e que veíu e pessôas amigas, para assisti-

enriquecer com aiegrias o já rem à Missa em

atgãO
de graças

Deflue hoje, a data natalícia ôd d

Id d Ab '1
.

C b I J'
. venturoso lar do nosso conter- pela passagem d s Bo as e

lia lo Balbi .. Senhora• o sr. F. e A. a ra umor, râneo Sr. Dalmiro Caldeira de Prata de seus p is Norberto '"

digno Auditor de Guerra da Po- 1 J
e-

Andrada e sua esposa Dna. Euclides da Si va e Maria .

lícia Militar do -Estado e brt
Eglantina Luz Caldeira de An- da Silva, que mandam rezar na .

Ihante advogado. Igreja de Nossa Senhora da
S. S. que goza da melhor es- Lapa, em Ribeirão, às 7,30 ho-

tíma em nosso meio social, on-
•••

-

ras, de quarta-feira, 5 do cor-
.-de .conta com inúmeras amíza- rente.
-des, será, certamente, na data
-de hoje, alvo expressivas ho-

�menagens, às quais nos asso-

'damos prazenteiramente. Para a Capital da República,
.

LUIZ DA COS'rA onde vai servir no 3° Regimen-
FREYSLEBEN to de Infantaria, segue amanhã,

Transcorre hoje, o aniversá- acompanhado de s-ua Exma. Fa

-rio natalício, do nosso distinto mília, o Sr. 10 Tenente Hélio
.eonterrâueo, sr. Luiz da Costa Jesus Fonseca, que há mais de
.Freysleben, competente protís-. dois anos se 'encontrava em

-síonal de odontologia e pessôa
.muíto estimada em nossos

meios sociais.
Das homenagens que lhe

]JrestareIh seus inúmeros ami

gos, compartilhamos jubilosa-
.mente, .

TIAGO VIlURA DE CAS'rRO
Aniversaria-se hoje, o nosso

]>rezado conterrâneo sr. Tiago
-V. de Castro zeloso Delegado
Regional da C. E. P. M. do Mi
.nístérto da Ag-ricultura e pes
.sôa muito conceituada em nos

so meios social.
Às homenagens que hoje fo

rem prestadas nos �sociamos
com prazer.

.

D. HEIJENA� CHA ,TES SOUZA
Passa hoje, o seu aniversário

natalício a exma. sra. d. Hele
na Chaves Souza, conceituada
-entermeíra obstetra, e digna
espôsa do sr. Líndolfo Souza,
zeloso aux.iliar da Imprensa
Oficial do Estado.
A distinta anive-rsariante,

p,rofissional competente e de

dicada, que a estas qualidades
:alia as d edelicadeza. e honesti
dade profissional, nesta auspi
ciosa data, será, com certeza,
muito cumprimentada. Entre

,êsses cumprimentos apraz-nos
incluir os nossos.

Eazem anos hoje:
- o sr. Antônio Sales, Ten.

da reserva da nossa Polícia Mi

litar;
.:__ a sra. d. Maria dos Passos

. Souza;
- o sr. José Lino

empregado no Diário
-de'
:_ a srita. Iracema Corrêa

., Negreiros filha do sr. Arsênio
Corrêa Negreiros, funcionário
do Instituto do Pinho;
=', a srita. Onilda Cardoso, I

�ssOClação dos
Ex-Cornbatentes

A DIRETORIA

Aluga-se casa

urgente
Apartamento térreo com

dois quartos, sà/a, cozinha e

banheiro. Tratar li! rua Vida!
Ramos, 45.

têm o prazer de comu

nicar às pessôas de suas

relações o nascimen to
de sua filha MARITA,

I'ocorrido ôntem n{l Ma-
ternidade desta cidade •

-

.
duas gota.
doi. minutot
dai. olhos.
claros '01
bonitos ,

-'
. ,CINEMAS.A V I S O RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas

AÇÃO ENTRE AMIGOS
de uma bicicleta Centrum

que deveria correr dia 5 do mês COl"-.

rente, ficou transferida por motivo
de fôrça maior, para dia 29 deste.

rifa

ROXY - Boje às 7,45 horas
Sessões das ltloças

- Único dia de exibição -
Oharles Boyer - Laureen

Bacall - Katína Paxinou e Pe
ter Lorre - em:
..

QUANDO OS- DESTINOS SE
éRUZA}I

O choque de dois tempera
mentos intensamente apaixo
nados ...

O destino lançou-a nos bra

ços do aventureiro e o amôr
despertou nela o espírito de sa

crifício que os uniu para sem

pre ...
Censura � Proibido para me

nores de 14 anos.

No programa:
Cínelandía Jornal

na!.
Preçoss

Cr$ 1,20 - 2,00 e 3,00.
RITZ - amanhã às 5 - 7,3Q

e 8,45 horas
Johnny Weismuller - em:,

TARZAN, O VINGADOR
Mais uma eletrizante aven

.

tura do rei das selvas ...
RITZ - sábado: às 4,30 e 7,30

horas
Zacary Scoot e Betty Field -:-

Bastos, i
da Tar� I

I

PRUDENCU CAPITALlZilC10
COMPANHIA NACIONAL PARA' FAVORECER A ECONOMIA

Capital: Cr$ 2.250.000,00
Sede: Rua José Bonifácio, 278 - São Paulo

.

Partivipação aos Portadores de' Títulos

A PRUDENqA CAPITALIZAÇA,O, Companhia Nacional

para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta
data, em sua Sede Social, à Rua José Bonifácio, 278, 1.0 andar,
em São Paulo, e nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais

e Agências, disseminados por todo o País, as quantias a

que têm direito os portadores de títulos considerados em

vigor entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1937,
conforme estabelece o artigo 9, das. suas "Condições Gerais".

A quantia a ser distribuída num total de Cr$ 782.477,80
(setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e

sete cruzeiros e oitenta centavos), conforme' Relatório

da Diretoria e Balanço encerrado, a 31 de Dezembro
,

de 1947, aprovados em Assembléia Geral realizada
.

em

30 de Março de 1948, representa uma porcentagem de
-

24% sôbre o valor de Resgate dos títulos no décimo ano .

•
São Paulo, 31 de Março de 1948.

� . A DIRETORIA

PANAM. _ Ca.sa de AmigOll

-

nacío-

em:

AllIÔR Á TERRA

TODOS OS DOMIN08S
.

'ONIBUS PARA 48
COLONIAS

Aproveitem a conhecer e a pas
SUr um Domingo, alegre nas Colô
nias de Santana, Sta. Tereza, São
Pedro de Alcantara OLI Angelina,
viajando em confortáveis ônibus em

viagem de recreio,
TODOS OS DOMINGOS

Partida de Florianópolis - 18 c

horas
.

Chegada a Florianópolis - 18 e

30 horas
Informações e vendas de passa

gens na Agência Brasil á rua 7 de

Setembro, nesta Capital e na Casa

I Comercial, de Andre Maylçot, no

1 Estreito.
l Reserva desde já a sua 'passagem"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Garage
Já executa serviço de

Delambert
LAVAÇÃO e Polimento

,CLíNICA l\mDICl\' E CIRúRGICA
I DC\

DR. AUJ� LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

- Fone 841
FLORIANóPOLIS

Dr. Roldão Consoni

o
Dr. Augusto de Paula
Diretôt do Hospital de

Caridade
Consultas às 11 horas e das

3 às S. Rua Visconde Ouro

Preto, 2
Continua opererui« no

Hospital
Por motivo de doença não

Iatenda' chamados,. I--�-----------------

1
i
i

i"
"

���A�;I�;i;i��
"

"DA" ""I" I
A,DVOOADO

MARIO CLIMACO DA
SIL VA '.

�NTADOR '"

Dr. Polydoro S. Thiago
CIRURGIA G:ES-AL - ALTA CI
RURGA - MCfLÉSTI4S DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

·

Corrêía Neto
Cirurgia do estômago e vias círcula-:
res, intestinos delgado e grosso, tirei-

de, rins, próstata, bexiga, utero, �

ovários e, trompas. V.aricocele, hidra- vr Uil·••IIMIIIIiIIIIIII1I..iIli!!,l'lInzm ·IÍ!U....1IUI\ÍÍ
• cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
·

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

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

Cadastro Social ,do·«O Estado») A. helez; é
obrigaçã{l
A mulher tem O,'dl "\feio de ser (Dar muito, com o pouco de muitos)

bonita. Hoje em dia só é feio quem Proprietários: J. ,MOREIRA & CIA.
quer. Essa é a verdade. Os cremes Rua Visconde r1e Ouro Preto, 13 _ Oaixa Postal, 5 - 'I'el. 132<i
protetores para a pele se aperfei- Endereço Tel. _ CRETOM'U'llUO _ Florianópol,is - SanLa Ca-
çoam dia a dia. tarina,

� ••••••••••••••••••••• o ••••••••••• "_ •••••••••••••• _ • •• • • •• • •••• •
Agora já toemos o creme de alfa-

I
ce "Brilhante" ultra-concentrado Resultado do 120 sorteio "PLANO B" realizado dia 28 de Abril

� '(Il) ...... �. 0,_' ••••••••••••••••••••••••• , ••••• , ••••• " •••••• , •• ,. que se caracteriza por sua ação ra de 1948.
• . pida para embranquecer, afinar e CADERNETA N. 17.,228

�� Da 0.-_ , , .........•••..••. , refrescar a cutis. PRÊ'MiIO ,MAIOR EM M.ERCADORIAS NO VALOR DE CR$ 5.000,00.
Depois de aplicar este creme, ob- APROXIMAÇõES SUPEItIORES APROXl!MAÇõES lNFERlOHES

serve corno a sua cutis ganha um
Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de

�. ." - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- •• n •••••• e e e e > ar de naturalidade, .encantador á
C $ 6 O d Cr$ 2,50,00 cada uma

vista.
r· 5 ,00 ea a.uma

••••••••• D til e ••• �. � ••••• li <fi Cf. A pele .que não respira, resseca

��. � 1\ fI8lIi1illal:i Ü aotlCliü fiÕ �� e torna-se horrivelmente escura. O

__utoo • oáIru,. _�.... lItUMU HÜfiIU. Creme de Alface "Brilhante" 'per-
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as mau
chas e asperezas e a tendência pa

ra pigmentação.
O viço, o brilho de 'uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.

'É um produto dos. Laboratórios
Alvim & Freitas, S./A.

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

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

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

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

DOMINGO

pana!r - Norte: 9,40.

I
A fim de desfazer dúvidas, comunic.o a quem interes6ar pO.5">a"

••p_a.n.a;x••-:. ��:l..1�,�:.... '. . . . . . . .. .. que o aprendi2'lado e os exames para Car�eiras Nac10nal d'e Hah)i-

VENDE. SE
tação l�ão s�o. obrigaLóri?s por inLermédio �e AuLa-Escola, no enu.n-

, to, serao eXIgIdos para msLruendos os segulIl:tes:
�

I
a) esLar ao lado de mobm'ista habilitado;

. '. b) seI' maior de 18 anos;

BOM NEGO'CIO"
Uma .ot1ma propnedade I c) possuir carteira de id,entidade; .

. contendo 2 casas, lJarage, po- d) ter licenç:a ,e zona. iimita.cta, pam. o apT'endizado, mcdJante

·
.'

'. mar e pasto. I d�claração .da auto�'ldade de Trâns:uo'; ,

_ .

pllra quem possue de Cr$ 10.00000 até Cr$ 100.000.00 renda
.

Tratar m R h Q
.

_ e) nao <?o.nduZlr 130 vewulo. out�as pe;sso.as, a nao ser. o lllsf:rutor.
certa d lO'!

' : .'. e anc o uelma. InspetorIa de Vewulos e TrânsLLo PublIco, em FlorIanópolIs, 2'1,
e . aQ ::no com recebImento de luros mensaIS. I do na Parmaeia Pilar ou em de abril de 19.48.
Informaçoes nesta redaçã.o. Cambirela com Raul Se11. (Ass.) Nuno da Gama Lobo d'Eça - Inspetor Geral.

l16dlco do Hospital de Caridade de
Rlorianó,POiis

Assistente da Uaternidade
CLINICA MÉDICA - _DISTUR·
BIOS DA GESTAÇãO E DO

'PARTO
!Doenças dos orgãos internos. espe

cialmente do cor�
Voenças da tiroide �,demals" glândulas

internas
fiEUROTERAPIA - ELEC'rRO
CARMOGRAFIA - METABOT.IS·
'. MO BASAL

Consultas diàriamente das. 15 ãt
18 horas

:Atende chamados a qualquer hora,
ill.cl$ive durante a noite.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.
.

Fone. 702
Jlesldên'Cia: Avenida Trompo�ki, 63.

Fone 7'60

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno d( Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Fede1"al
Ex·interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNIC�DTCA - Dq,ENQAS

NKRVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de. car

valho, 70.
Das 16 às 18 horas

Telefone:
ConsulMrio - 1.208.
Residência - 1.305..

Dr. Paulo Fontel
Clínko e op�rador

eonsultóri<t: Rua Vital" Meireles. 36.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e d�s 14 ã.
15 hrs. Resid'ência: Rua IDumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anuo e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebisna.

FIsioter,apia - Infra Vermelho.
Cou�u1ta: Vitor Meireles, 23. Atende
dfàrlamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs, em diante. Residência:
Vidal Ratl11)S, n, 66 - Fone 1.667

Dr. Mário Wendhau.eD
pluiC3 médica de adultos. e c.rianQl1D

Consultório - Trajano, 29
Te:!ef. M. 769

. Çonsulta das 4 ãs 6 horas
Residênéia: Felipe Schmidt n. 38.

TeJef. 8-12

�.. _---_. --- . ..._ ..

Dr. M� S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crlanç31

R'1a Saidanba Marinbo, io
Telefone M. 752

Dr. Lins Neves
, Moléstias de aetd!ora

Consultório - Rua JOOo Pinto n. 7
- Sobrad. - Telefone 1.461

;Residência - Rua sete de S�ro
-_EdH;ício I. A. P. dª �9tiVa)

,
Telefone M. 83'4

TINTURARIA CRUZErRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
. Reforma chopeo�

Profissional <ompetente - Servi tO rapido e garantido

Cau.OII Oive18 ti Comerciai••
Contrato.. Di.troto., etc.

Serviço. de Cuntabilidade
em geral.

Caixa PoeteI. 105
Floliian6polis - S. ,Caterina

[)t ,tJiltUfo (i.���iJta.
ADVOGADO - CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

Crédito Mútuo Prediai

:CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES

CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOLIS.-S.C.

Caderneta n. 17.229

Caderneta n. 35,049
Caderneta n. 26.567
Caderneta n· 11.359

Caderneta n. 36.050

Caderneta n. 17.227

Caderneta n. 35.047

Caderneta n. 26.565

Caderneta n. 11.357

Caderneta n. 36·048

O TESOURO
Da instrução está ao aíeanee

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no

.
Grupo

Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate..
,1ral Metropolitana.

PAN�IR DO BRASIL S.IA•

Novo horário
A PARTIR DE 1/3/948

o resultado é dos cinco primeiros prêmios da LOTERIA FEDE�

HAL, da última extração realizada no dia 28 de Abril de 19/18.

AVISO: O próximo sorteio dó, mês de Maio, realizar-se-á no dia

2 de Junho.

Florianópolis, 29 de AbrH de 1948.
VISTO: Dante C. Neiva - Inspetor auxi'liar-dos Clubes de Sorteíe,

Propt-íetários : ,P. P. J. ,M.oREIRA & 'CIA.
CRÉDITO MUTUO PIRElDIAIL

Domingos Fernandes de Aquino - SlJ;leríntenden te, Geral.

Q)MPANHIA, "lM1ANÇÂ IJA RMAi!<
'�sitA·.. l11i .- W8�, IA' j,
omfilDIO� B flU�'r4�"H�l

Cifra. do &1911cO d. 1944'

CAPITAL E RESERVAS
Re!PODlIsbilidllltfel
Recete
Ativo

c-.
Cr$
•

..

80.900.606.30
5.978,401.755.97

67.053.345.30
142.176.603.80

Siní"trol pagofi ao.. Cllttmo. lia ilInOD

Reepontet. ;lid8tje�
,

9�.ó8vn6.30
" �1f\.736.4(')'.3)6.20

Oireto.('eil
.

Dr� .Pamphilo d'Utra FreIre
de Sá. Ani8i� Mal.orra, � Dr.
e JOlé Abreu.

(i� Cat'lfl'litno. Dr. i"ranclloo
JOQcwim Barreto de Ar,*ujo

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

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

reitos perante as leis do País.
...0-

PERMANf:NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO D.ECLARATó

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CA;RTEIRA DE
MOTORISTA
-0-

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

-0-
- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada 6 especializada

assunto.

-0-

ESCRITóRIp - Praça 15 de Novembro, 23 - 10
sala 4.
Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefones:
- 1584.

andar

- 1409

Inspetoria de Veículos
e Transito Público

w

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.: �STADO- Ter�a.felr� 4 Ct�, Maio de 1MB
-------------------------------- �__a

-Brincando com

(GS raios .,'
pj" 'bUl'gh (SIPA) - Mumdos

de annadilhas que materi,almfrnt.e
-arrancam do céu os raI?S, e os

obrigam a fazer toda a especte de

pil'uet.as, os engenheiros ele,trec�-
t de \VesLinghouse E lec tl'l C
as ,

.

.cOl'porat.ion levaram a cabo
_ lI,Hl-

lUamen te sua caça anual de, r�lOs,
e lem por fim ir adquírmdo

,qu ,

conho'Cimentas sôbre as falsc�s.
elétricas, 'Prata-se do desenvolví

mento do um extensíssimo plano
,destinado ao, aperfeiçoamento lias

í!!parelhos usados para proLeg�r
as oasas de f'amilla, fábricas e ld

nhas de transmissão elétrica. 'ro

dos os anos, 'durante a temporada
das tempestades nos K U, A. -

.de Junho a Seue-mbro, ínolusive -

instalam-se nas torres de vig ilan

cia contra incêndios, nos arranha

céus e em outras, alturas, certos

ílisposHivos especiais.
r- Ia' das mais complicadas dos

.sas armadinhas foi instalada, na

,temporada recem-terminada, , no

telhado da Catedral do Saber, cm

Pittsbut'gh, a 163 metros acima do

:[lavime�to da rua. Ali os raios vão
.

e vêm, tal corno as locomotivas
-em manobras nas estações ferro

viárias. Ao cair: :um
.

deles num

-mastareu de aço, é obr-igado a

-percorrer vários dispositivos pro-

ieLoi.'es, com o fim de verif'icar a

�'i6ácia desses díspcãitivos. Uma

máquina fotográfica automâtlca
tira-lhe ínstantâüeamente uma

fotograf'ía, e o próprio raio dei-

�a suas "impressões digitais", nas

.rodas exír-emamente velozes e nas I.de extraordinária lentidão dos.
-tulcronõgratos, e esses sinais são

'![losLerionmcnLe estudados pelos
-engenheiros eletrecistas, com toda

a calma e mínucía, no Iahorató
,,!fio.

Há ainda outras armadilhas
imttaladas a cerca de trinta me

tros e, meio de altura, em torres
.oontra incêndio, chaminés, postes,
-etc,

Graças aos dados :

que assim se

-vêrn juntando, desde há:' anos, tor
nou-se' possível catalogar os raios
com uma precísão ia I, que os en

genheiros 'elctritístas estão hoje
'cm condições de prever com rela
tiva exatidão onde. os raios vão
-eaír- e qual será a sua intensídade.,
::Na Universidade de Pittshurgh,
.por -. exempio, os raios caem dum;
vezes por ano, em média,
Disse o engenheiro, E. L. Har

.dsr 'que "este ano C'.l1Lr ali um, e

'0 mais certo ti que caia' outro an-I''tes de Janeiro do ano que 'vem".

se enquadra
em alguns

dêstes casos?
Mais de 350 unidades
Diesel GM foram for
necidas em 1947, para:

Beneficiadores de Café
BenefiCiadores deArroz
Energia Elétrica para

Municipalida'des
.' fõrça Elétrica eMotores

EstClcionál"ios para
Cortumes

Energia Elé�vica para
Prensas de Algodão
Bombâs d'Água para

Irrigação :V
Fábricas de Tijolos
Refinarias de Óleos

Vegetais
Barcos de Carga
Barcos de Pesea

- Rebocadores
Barcos de Passageiros
Indústrias Madeireiras
Motores para Substitui-

ção em Veículos
E como equipamento de
em_ergância. para Hos
pitais, Aeroportos,Com
panhias Telefõnicas,
Estações de Rádio, etc.

PRODUTO DA �
GENERAL MOTORS '� .

DIES GM

1

J

r/IAi4 r/8 -";

JS()�
DI.ESEL GM

instaladas em 1947!

Dr, (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição d. Saciedadu
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Ellcrit. -- Praga 15 da Nov. ag,
l0. andar.

Ra,id, - Rua Tiradenu. n.
k·O'NE •• 1468 I

Motor de tipo novo e al
tamente eficiente, de �ois
tempos.

. Máxima fôrça, com um

mínimo de espaço e pêso.
Econômico no preço inicial,
no custo de operação e

nos gastos de manutenção.
Partida ainda mais fácil
do que num automóvel.

O mais simples e moderno
sistema de injecção do com
bustivel em uso, asseguran
do combustão completa e.

grande economia de com

busfível sob tôdas as cargas
e velocidades.
LJm 'mõxlmo de peças in

tercambiáveis,

Capital CR$ 10.QOO.000,00, Açõeg de CR$ 1.000,00.
Procure .hoje mésrno o Ag'ente da "CITALu em sua cidade

Lubrificação, sob pressão.
'Todes os Conjuntos Gera
dores são equipados pára
OJ)9rar em paraÍelo côrrroli
tras unidades' dó mesmà ou

de diferentes capacidades.
Pistões triplamente resfria
dos.

.

Nenhuma vibração sob qual
quer carga ou velocidade.
Seus mecônicos serão ben
vindos à nossa Escola Prã
ti�a Diesel GM, de tremo
manto.

A General tV\otors do Brasil
está sempre. pronta o pres
tar-lhe assistênda em paços
sobresselentes e Mcn icos

paro cfs unidades D'ieselGM.

,

Pe ir óleo DO· Oceano
MARINHEIllOS, CUIDADO COM

Poços DE PETR0TEO

Nova York (SIPA) -

__ navega..

cão no alto mar tem agora que en

frentar um novo gênero de escolhos,
isto é, os poços de petróleo subma

rinos, segundo lemos num bole

tim da Sinclair Refining Company.
Uma companhia norte-america

na já possue um desses poços no

Golfo do México, a 16 quilômetros
da margem do golfo, e a 3.000 me

tros de profundidade. Em outro ja
zirnento, que se encontra a 116 qui
íometros de distancia da praia, já
foram 'instaladas as plataformas ne

cessárias para a perfuração, ii qual
se vai proceder dentro em breve.

E, 'segundo afirmam altos runcío

nários da citada empresa, já fo

ram Lraçados os planos para a per-

furacão de outros poços, ainda

mais distantes da -terra, ..\

j'
,

,.

,�a-;fk:a.�
BRAS" L S'. A. ,I

,
GENERAL MOTORS DO

Concessionários para o Estado de Sanla Catarina:

CARLOS HOEPCKE S. A., COMÉRCIO. E INDOSTRIA
Rua Conselheiro Maffa,' 30 - 'Ca'ixas Postais, 1 e 2 - Florianópolis

IEmpregue bem seu capital
,Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses

.

'Adquira ações da « C I T A L»
Transportes Aéreos S. A·

A cura- ·do tifo
DROGA EI<'ICAZ CONTRA o TIFO

Washington (SIPA) - O Depar
tamento Médico do Exército acabá

de anunciar o desoobrimento de

uma nova droga que constitue t'f?
derosa arma contra o tifo. O des

cobrimento, 'em questão é conside

rado mesmo como um dos sucessos

mais transcendentais que se deram

até hoje no campo da medicina.

O Dr. J: E. Smadel, diretor mili

tar das ínvestígações médicas rela

cionadas com os vírus, vai trans

ferir-se de avião, na p-róxima f;rl
mavera para os Estados Federa

dos de Malaca, onde o tifo tem es

tado a cnusar grande mortandade

entre os trabalhadores das fazen

das. Aí vai submeter á prova em

grande escala e no terreno t1<J

I pt átioa, a droga em questão, que

! se chama cloromicetina. Afirma-se

que esta droga é a única, entre

J
todas as que hoje se conhecem,

que age com absoluta eficácia con

tra os germes do tifo e doenças

congêneres.
Cham�d"!i:: 1 s 40% 2a 40% -, 3s 20%

e ele lhe d'uá m �!ho, ai! aec:al'acirnentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6
• li '. ,. -.FI" .1It"�'�

Surpreendente vitória do
. Imp{ensa Oficial F. C.
fragorosamente derrotado o Texa�o .

Na manÍlã do último sábado foi -iiia e a melhor cornpreensao, nada

V i<e
...
., EU' O E:..,.

A llIELHOR E lUAIS SENSA-
iniciada a Olimpíada Operária, com deixando a desejar. O domín�o do

� � CIONAL TEllIPORADA lNTE-
o jogo de foot-ball entre as equipes vencedor foi total, podemos af'irmae

RESTADUAL DOS 'úLTI}}t:OS do I�lprensa Oficial F. C. e do Te- .sem nenhum exa�ero. Cumpre-nos
P1ll 3 � 1 fj)�n�ou' ft 111�I" dl·�n!a do TEll'IFOS

xaco Clube de Florianópolis, tendo ,destacar as atuações soberbas do'uf ll..s h suU u.R U uillh.l Sabiamos que a �enemér�ta 1>01' local o estádio da F. C. D. i centro-médio Natalino, do� ext�e-Psmu�� O!aiDO(l FAC, quando �nunclOu a vrn-
Embora apresentando-se desfal-j mas Lonzo e �rl.ando, dos m�lasii' 'U U1; I II da d,e uma equI�e de ba�quete- cado de dois de seus melhores ele-1Ro�rigues e Acácio e do.s z�g11�lrosO estádio da F. O. D. apa- 'fase o Paula Ramos consegue bol a nossa capital, tra.rla, na

mentes, como sejam Gentil e Bote- Luiz e Iolando
'.
Os demaIs. J.ogarammhou uma numerosa assistência' novo "shoot" parcial de Nicá- certa, uma grande equipe. lho o conjunto do órgão oficial do com altos e baixos. Na equipe dl)f

na tarde [I sábado último, ávi-
�
cio dirigido ao arco. O que ninguém imaginava, é Estado surpreendeu a quanto.s se-;'J'e�a:o, Onor, Saro�a, Amaurida por L.'./· t.:o<:wciar o choque :t:u-l O jogo continua com o Paula

q�e lograsse o êxito notáve: dirigiram. à praça desportiva. da

I
Chmes foram os maIS esforçados.!tebolistico entre os esquadrões I,Ramos apresentando melhor que vem alcan�an?c: ao anun

rua Bocaiuva, pela excelente cons-
CAX1iA.S 4 X FI.GUEIRENSE �:profissionais do Paula Ramos l,apuro técnico, enquanto o Avaí etar-sr, a cOnStl��lçao do B�= tituição conjunta e ótimo sisten_:.a . .

-e do Avai, a pugna máxima co-l contínua combatendo como po- LEM BASQUETE CLUBE, VI
de ataque e defesa, pelo' que nao [)lSput.<lindo a segunda partida,memorativa do "Dia do Traba- -de. Aos 40 minutos Gil vence a ce-campeão paulista, que tra-
teve a mínima dificuldade em ter- da séríe de três, derrontaram-se1ho" . . .perícia de Grognolli, consig- rá, formando um combinado
minar os 90 minutos regulamenta- ante-ontem, em Joinvile, os quà-

, . nando o prímelro tento do Avaí. que podemos cha�ar, pràtíca- res com os louros do triunfo, 6 x 1 dros do Caxias, local, e do Eigueí-,A .entraaa_ fOI franqueada ao 2 x 1 no marcador. Uma bôa mente de SELEÇAO PAULIS-
no marcador reflete bem a superio- .rense, desta capital, levando a me�Ub!lCOd' razaeOcdtaadeorn�Sr�ep��çu� "oportunidade para o vice-cam- TA, nada menos que CINCO ridade do I�prensa. Todos os seus 'Ihor o quadro nortista pela expres-.-encia e es?

h v ! peão desencadear uma ofensiva CAMPEõES DE 1947, comp�- "players" portaram-se com galhar- síva contagem de 4 x 2.-da rua Bocaíuva. O c oque te e I

para ízualar a contazem. As nentes do Corintians. Os dOIS
_i

. . .

<> t á 16 15 t b CI.l1lCIO precisamen e s
'! esperanças dos avaianos para irmãos Cuano, que têm a suahoras, portanto com um atrazo 1 conseguir o almejado empate inclusão na seleção olímpicade 15 mínutos.

foram frustadas um minuto brasileira quasí garantida, Nel-
Ilogo nos primeiros minutos após, quando Lázaro, em. espe-:- .son, Dala Déa e Cardoso. É es

de jogo a equipe paulaina, cam- ,tacular arremate, conquistou o te nada mais nada menos que
peã da cidade, exibindo melhor terceiro e último tento da tar- o quinteto corintiano do ano
jogo, já dava mostras de que de. para o conjunto paulaino..passado.
venceria a partida. Podia-se Com mais algumas jogadas sem Não bastasse isso e ainda tra
notar, perfeitamente, na equi- importância, terminou o cote- rão os beienenses como refor
-pe avaiana quasi nenhum apu- jo, com merecido trtunro para co os notáveis jogadores José
TO técnico,'· ao contrârío do as côres paulaínas pelo ex- Branco, do Pinheiros e Davini,
-quadro adversário' que se a-l,pressivo escore de 3- x 1. fican- omelhor jogador de basquete- .

Jlresentav.a mais "bem articula- do de posse de duas taças, ofe- bol do C. R.' Tieté.
-do nas ofensivas graças ao recidas pela Associação Comer- Está aí um esplêndido com-1_)erfeito sistema de passes, Me- cíal de Florianópolis e pelo binado alguns dos quais, do Sede: Avenida Rio' Branco !!-. 91 __ 5.0 andar'Tece menção especial, entre- conjunto dos estivadores que a recente preparatório pré-olím- , RIO DE J-ANt:JROtanto, destacar aqui a resístên- conquistaram frente aos .sapa- pico de São Paulo, integraram

Carta Patente n. 113.-Expedida pelO Tesouro Nacionalela imposta pela defensiva do teiros, no embate realizado pe- 3. selecão paulista que venceu,
Plano Federal do Brasil «X., «Y te e «z.,no primiero "half-times", sur- la .manhã, e que por bem hou- espetacularmente, os mineiros

"gtu o tento inaugural da par�i- veram ínstítuí-Ia para ser dís- por 19 x 27 e aos gauchos por e "Plano Aliança.
.da, pró P. Ramos, feito magis- putada pelos alvi-rubro-negros 53 x 21. Resultado do 'Sorteio realizado no dia 28 de Abril

tagonista. Enquanto a sua li- E; alvi-celestes. Os catarinenses irão assistir de 1948 pela Loteria Federal do Brasil. de a�ôrdo C(}ID o.
nha de frente pecava constan- No quadro do Paula Ramos os expoentes máximos do artigo 90 110 Decreto Lei n. 7930 de 3 de Setembro de
.temente, tendo apenas um Saul todos satisfizeram, mormente basquetebol brasileiro da atua- 1945, revtzorado pelo de n. 8.95;3. de 26 ?e Janeiro de
esforçado, a defesa reagia so- Brognolli, que se revelou um lidade. 1946 conforme fi circular D 2 da Diretorta de Rendas
bremodo, embora Ivaní se en- arque'iro corajoso e preciso, Caberá à sensacional equipe Iotern�,,", df> 8 ri"" Ja'leil'o cte '1946
contrasse. um tanto .defi.?ie�te·l formando. �xcelent:- trio final do UBIRATAN enfrentar o Plano Especial- Premiado o n° 1228
Embora Jogando maIS teclllca-l com Katclpls e ClunGs; Ivan grallde combinado bandeiran- 7228-Milht.lf-Primtlll'o prêmio no valor de Cr$ 10.000.00
mente o Paula Ramos, o jo�o

I
sobressaiu-se na linha média. te, na quinta-feira, dia de sua 228 -- Centena - ?temío no valor de Crt

,
1.200.00

transcorreu movimentado, nao O médio esquerdo está progre- estréia, Tnvf'l'�Afi _ Prf'm!o nn VR1"T' dI'> Cr$ 300,00
'Se notando o mais leve domi- dindo rápidamente e futura- A equipe do Clube Doze, re- Plano PopUlar .Premiado o n� 7228nio ter:dtorial do campeão. A mente estará apto a figurar forçada, será o representante 7228 -.Milhar-Primeiro PJ êmio nu vl:f.lor dé Cr$ 5000,00arbitragem, confiada a Manoel com destaque nos grandes qua- do cestebol catarinense na se- 228-Centena _ Premio no valor. de Cr$ 600,00..Tourinha, árbitro da segunda dros do país. Na linha de fren- gunda partida com os pau�istas, InversR,o _ Premio te" vr.!,lr rlP Cf 6; ,:'lOO.OOcategoria, esteve parcial, .pre- ,te citamos Nicácio, Mandico e na sexta-feira. I

_ .Plano Alianca» 7228 _ Série
.

8judicando a ambas as eqmpBs, Bentevi como os melhores. O último jogo será efetuado
Série 8 n. 7228, 110 valor de Cr$ 50.�OO.00 _ Tipo liberalo que provocou um incident.e, No Avaí: Fatéco, Verzola, entre o combinado paulista e
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 _» ,..entre êste e o capitão da eqUl- Saul e Felipe, bons; Br.áulio, uma seleção florianopolitana, Centena Cr$ 600,00 _» ..pe do Paula Ramos, Fornerolli, Boos, Gil, Amorim e Adolfinho, que será a possível vingadora. Inversão dn milhar Cr$ 200,00 _» »quando o cronometro assina- .regulares, sendo fracos os res- A postos, florianopolitanos, Inversão da centena tlr$ 60.00 _ '3 lolava 30 minutos, ficando para- tantes. Verzola fez sua estréia, para essa TIDMPORADA SEN-
Série B n. 7228. no valor de Cr$ 25.000,00 _ Tipo çlâssicoclizado O jogo. Fornerolli pro- após longa ausência das can- SACIONAL. Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 _.. li>.;testou contra uma decisão do ,chas.
Centena Cr$ 300,00 _» •árbitro e êste. expulsou-o do Os quadros obedeceram à se-.
Inversão do milhar Cr'$ 100,00 _» »gramado, não sendo obedecid� I guinte formação: HOEPCK 2 X MEYER 1

.

Inversão da centena Cr$ 30,00 _» II>"nela jogador.' O árbitro, ou fOI Avaí - Adolfinho, Fatéco e Em continuação á Olimpíada
1930

.F

d f t e sa'bado Adaptado ao Decreto n. ,I:ins1:��tado pelo jogador ou es- lvaní; Verzola, Bráulio e Boos; Operária, e .ron aram-s . ,

Tipo Z'beraiqueceu-se das suas funções, Felipe, Nizeta, Póvoas (depois último, como partida preliminar
Cr$ 40, 00<00d P I R Série 8 numero 7228 no valor de .tentou agredir o joga ar pau- Gil,) Niltinho (depois Amorim) do jogo Avaí x au a amos, os

Cr$ 5.000,00la.ramense, sendo impedido pe- e Saul (depois Tavares). quadros do Hoepcke e do Mey.er. Milhar de qualquer série no valor de
Cr$ 1. 200,00

A M I t H k Centena no valor delos companheiros deste. 0- Paula Ramos - Brognolli, Venceu merecidamen.e o, .

oepc e

Cr$ 2.01"\J).OOI I l\.1ilhar na ordem inversa no velor de v'mentos depois voltou a ca ma, Chinês e Katéipis; Nenem, . por 2x 1, tentos de ]';U11dlO e :'0. Tipo clássiéollav·endo Tourinho abandonado

r:c....
tocolate e Ivan; Bentevi, Ca- O único ponto do vencido foi feIto

Sé1"ie 8 numero 7228 no valor de Cr$ 20.000,00() apito que foi entregue ao sr. rioni (depois Lázaro), r;ricácio, I por
Cláudio.

.

Milhar de qualquer série no veior de Cr$ 2.500,00José Ribeir?,. pertence�te .ao .Fornerolli (depois. Mana�a e
"i'S 5 SAPA'l'ETROS 2 Centena no valor dI"

.

Cr$. 60a.nOquad>ro de JUIzes da prImeIra no final Carioni) e MandlCo. ESTIVADOR",
..

C O O IH'"F d I 1 ar do encon Ml'lh"'r na ordem inversa r$ 1. I .vV'categOria, escolhido de comum 'azen o' a pr� I�n 11
..

-..
-

I' á.acArdo 'pelos dois clubes. iro Imprensa OfICIal x Texaco, de-
. OBSERVAÇOES - O próximo �ortefl.' r08 lZ \ r 8€'-<V

d no dia 29 da Maio (sábaoo) p'�la L,)tew.l fedt·ril! daAos 43 minutos, ex.atamente 'I'NICO X SUL Al\K.,�,DICA frontaram-·se sábado os qua ros .

l' 7 93'� d
'j..J.,[\)

•

Br""I·I. de conf0rmidsdtl com o Dec!'�to. (',1 n. v, equando ainda faltavam dois forl11acl�s por saP.ateiro� � estlva- "' ...

minutos para o encer,ramento Dando continução á Olimpiada dores."\ enoeram estes ultlmos por 1 de Setembro de 1945.
,

dI' Rio de Janeiro, 29 de Abril de 1948.·r.rimeiro "half-times", surgiu Operária, ,será e1etua o 10Je, no 5 x 2, fazendo jús a uma valiosa
F d I

J:'
.

Ale ....andre da Paz -Fiscal < e era.O tento inaugural da partida, Campo da F· ,C. D., o encontro en- ta"a of.erecida pe'lo sr. Gustavo A

T
.

'1
Y

VISTO: E.I"iUr!O F. Lobo -Diretor eSOU'relfO-"ró Paula Ramos, feito magis- t1'e as equipes do Inca e da Su PamQlona. u....

G
.lo'

t 110. Feçanha -Diretor.. erente.
.

traI de Bentevi, em potente pe- América, que prome ,e ser sensa- u
�

-

,

MISCELANEA d' t' Convidamos os senhores contempladoR, que es.eJamJotaço que encontrou Adolfinho cional, de vez que o vencedor sera CASA la ri-

dI 'f' d f' I :'ul'dor'" do" _'R�d;ol R. C.' A c"'m os seus titulos em dia, 8. virem à nO��S!l �é e. pal"3desprevenido. C' aSSII ICa o para a ma com o
OJ .. "."'"

Rd d· 11 e a Oi'I' V;·ctor. Válvu!, D·l'''COI.· rec"'b"'rem "8US pr.êmios de aCÔrdo com ü .nOfjSO €'gu-Reiniciando o jogo, logo no vence or o Jogo 11pr n8 -, , "." '"

tJrimeiro minuto da segunda cial x Hoepcke. Rua Conselheiro Mafra lamento.

......

Deverá chegar' a esta CapHnl depois -de' ama-nhã o forte «team» -de /b·asquetebol do
Coríntians Paulista, que aqui raalizará uma sensacional temporada, sob �� .

auspicies da Federação Atlética Catarine'nse.
.

::.:.:::.::: � .

�. --.--nor__............ _ .. "' .. _
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II Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Culturc l.'

Económico
.

Financeiro

,Piiblicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST,"1L, 77S -,-- CURITIBA

ALIANÇA DO LAR (L'fDA_)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Informações

QUINTA·FEffiA
Auto-Víacão Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas,
Auto-vração catarinense

10 Sábado (Feriado) Farmácia Da - 6 horas.

Fé. _ Rua Felipe Schmidt· Auto-Vtação oatartnense - Tubarão
, '- 6 horas.

2 Domingo Farmácia Moderna �. Auto-Víação . Catarlnense' - Laguna

R
.

J
-

P"
� - 6,30 horas.

na oao into ; Expresso São Crtstovão - Laguna -

8 S· b d F
"

S t A tôni 7 horas
_

a a o . armacia an o n OnIO. Emprêsa Glória _ Laguna _ 6 1/2
_ Rua João Pinto; e 7 1/2 horas.

Extn'esso Brusquense Brusque

I
9 Domingo Farmácia Santo Antô- 16 horas,

Rio _ Rua João Pinto', Auto-vtação Itajaf - Uajat - 15 ho-
ras.

-.

1!! Sábado Farmácia Oatarínense - Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às
5 e 14 horas. '

Rua Tr:ajano; Empresa Sul Oeste J ,tda - Xapec6 - (is

16 Domingo Farmácia Catarinen- - 6 horas.

se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmáci-a Rauliveira -

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - POrto A1egre

- 3 horall.
Rua Trajano; Auto·Viação Cata'1'lnense

- 5 horas.
23 Domingq - Farmácia Rauli- Auoo-Viação catarinense - Jolnvile

- 6 horas.

Auto·Viação Ca�inense - LaJro,na
- 6,3'0 horas.
Expresso São Crlstovllo - Le.guna -

7 horas.
Auto-Viação ltaja! - ltajal - 15 ho

ras.

EXJpresso Brusquense
16 horas.
RápidO Sul Br3!sileiro - Jolnvile -

às 5 e 14 hçras.
SABADO

Auto·Vlaçllo Catarinense - Curitiba
_
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile -

- as 5 e J9 horaS.
- 6 horas.

Auto·Viação Catarinense - Joinvile.
- 7 horas.
Auto·Viaçl!o Oatarinense - Tu'b&râo

- 6 horas.
Expresso São C!'istovllo - Laguna -

7 horaos..
Expresso B· squense - Brusque -

14 horas,
Auto·Viaçllo Itadai - ltaja1 - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
.

- 9,30 horas.
EX'presso Glória'

e 7 1/2 horas.

4vis10 aos Estudantes
Estudantes em férias que ctese

_ 'jem viajar conhecendo todo ° Es
tado poderão obter QS fundas l!'!?
;oessários executando faoil tarefa
'flU� bem executada lhes p-roporilio
'nará ainda algum satdo em di
nheir,o.

Inf{Jr.ma!jI.Ões à roa Vis:oonde de
()um Ppeto n. 13 'das 9 ás 12 e das

;..u.:_. �4 ás 17.
'

i
O ESTADO
........ Oficl_ • na J.

Pilá L •

DIretor.� RUBENS A. RAMOS
J'Iitrio&'rlo • Dlr.-Ger."

SIDNEI NQCETI
DlretCK', •• 1tH.�h=
GUSTAVO NEVES
Cltef. d. Palfnaça.:

n.AN€IBCO LAMAlQUD
Clttl•••.h.pre.... :

.J.llrtM CABRAl· DA 81L""
R�resen&an&e:
A. S. LARA'

lbIa ikaador Danta., ,. _ lO
alular

l'eI· 11-1.24 - Rio li. Su.tro
JlAUL CASAMAYOR

.... won•• de On.,.lra, 11 -
8� aBlllar

.... 1-'871 - 810 PaBl.

:A88INATURA8
Na Capital

I.'
.... r•••••••.. Ore
....."e .•.••• CrI
l'riadtr. •••.•. Cri

, .h ; .. Cr'
. 1I••r••T1l!�O .' Cr'

,

No J.Dter!Gl
..... . CrI IH."

t ha..Cre ••.•••
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, Trilll!letltl'. . • • • • CrI II i

t ....re
a..mo •.CIt ' I

J bt.d.. lIl.4íaJlte 1I••ka-ttl' I
, 011 .!'IdB_lII, .ena. dco

I• PIlhUesdos. nlo $orllll

,- ievol"idOlll.
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.. ltid-Oll nos arU!,OI

..lIbud..
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41,,"
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Farmacias de plantão
ME:S DE MAIO

veira - Rua Trajano;

/ Viacão ,l�érea
. _,.-

Herário
Segunda-feira

PANAIR - 9.4() - Norte
VARIG - 10,40 - N(}rte'
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-fei1'a
GRUZEIRO DO SUL - 12,00

N-orte
VARlG - 12,3i - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,48 - Norte
CRUZEIRO DO SlífL - 11,60

Ne·rte
VARIG - H,HI - N-orte
PANAlR -- 12,47 - Sul

Quinta-feim
PANAIR - 6,5'e - Norte
PANAiR - 8,3º - Sul
VARIG - i2,30 - Sul
CRUZEIRO DQ' S'hlL - 43,55

Norte
,CRUZEIRO D0 SUL - 15,3g.-

Sul
.

Sexta·leira
CRUZEIR0 DID SUL - 7,2,'

Norte
PANAIR - 9,.re - Norte
VARIG - 11,4'1:) - Nade
PANAIR - i2;lf7 - Sul

S«biittl(jJ
VARJG - ;2.\10 � Sul
0RUZE:FRO 00 SliTL - :1:-3,6'5

.Norte
'

DtJminy(J
PANAIR - 9,lIO - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul
PANAIR 12,47 - Sul.

o- Batalhão Barriga-Verde
foi éonstituido de eatarlnensM O"Colég'io Barriga-Verde" I

O C.rédito Mutuo Predial, ofereect .

dêstemido� e o "Oolégio Dai-· está construido o seu majesto- aos seus associados o melhor p)&-!
rlga--Verde", usará 8 m'eS)D.a 80 prédio e necessita de. suai no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,o�

�8ndelra. valiosa colaboração. I mensais.

uteís
p. ara seu'Horario das emprer-

filhinho!sas rodoviarias 'o I

Reloiceríe Proqresso
. de lUGEND & FILHO

. SIDGUNDA·FEIRA
Expresso São CistóvAo - Laguna

.7 horas.
16 horas.
Auto:VlaçAo ltajat - ltajat - 15 ho
Expresso Brusquenae - Brusque _

raso t

Expresso Bru-squense - Nova Trento
'- 1-6,30 horas.

Auto-Víação Catarlnense - JoIlJJvUe
- 6 horas.

Auto-V.lação Catarlnense - CurItiba
- 5 horas. /
RodoviáTla Sui-BrBIIIl - P04'-to Alegre

- 3 horas,
Rapldo Sul-Brasíteíro - Jllinvlle -

I
ás 5 e 14 horas.

TERÇA·FEtRA
Auto-V!ação Catarlnense - Pôrto Ale

gre - 6 horas.
Auto-Víaçãk> Catarrnense - CurItiba

- 5 horas
Auto-vtação Catarmense

'

- Jolnvile
- 6 horas.

Auto-víação Catartnense - T!lball'llo
- 6 horas.
Expresso SAo Cristóvão, - Lsgwa -

7 horas .

Emprêsa Glória - Laguna. - 7'A1
e 6:1f.. horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
k�to·Viação Itaja1 � ltajat - 15 ho-

ras.
.

Rápido Sul Brasilell'o - Joinvlle _- às
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-Víação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-vtacão Catarínense

- 6 horas.

Auto-víação Catarlnense Laguna
- 6,30 horas. .

Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às
5 e 14 horas.
Expresso SlIo Cristovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brnsque -

16 horas.
Auto-Viação Haja! - Itajaf - 16 ho

ras.

Expresso Brusquenee - Nova Trento
- 16,aO horas.

-

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
-: 3 horas.

Todos os rn6vais: ber-

,COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e ""�gue
sômente quando receber.

'.
Q08 -codeir1nhas - pri.

'vadinhas

cabides -

balanços

brinquedo;

'N. 11. o-s 260,00
Marca SOLAGO 8 rubi••

Matadal d. l.a

.

N. 2. Cr$ 200.00
Qualid'ad. dll primeira.
Fobricao50 Italiana.
Coru div-eroós_
Àltur:J 13 cmt.

I

modernos.

Práticos - Resistentes

Caixa d. niquel-cromo ..

Preç09 excepcionais!

Natufal • No."",. 1'9160io. Ião acompanhado. do. r.IIPecti,v�. cerUficado,.
de ga�antia.

PEÇAM·NOS CATALOGOS - ENV1I\MOS GRATIS
JUCEND & FIJ.,HO

•

Curitib>!!·· P�9a Tiradentee. 260.- P.al'ancf "

rARMACIA E-SPERANÇA
do Farmaeê.tIoo NILO LAU8
HoJe. IUIWlhi Md • na .nferIAa

Ihqu ucl.aabI • _rU&retru - Ho.ee.itiu - p�
.aliu - � •••HNdta.

Garalllh,," • exata ....n-aa_ .. receltúri4t aNiMo

Gal. Bittencouli:'t ] 79
'Florianópolis

Negocio' , de
. _.

occsrco
1 elevador WAYNE para automoveis

2 talhas para 3 tonelada.
1 maquina de lavar"
Prateleiras. balcões etc".
Tratar na GARAG E D E L A M B E R T

Três bilhões de
dolaees
Washington, (U. S. I. S.) - A

Câmara de Representantes aprovou
a concessão imediata de uma verba
de 3.198.100.000 de dolares para
pesquisas aeronáuticas e aquisição
de aviões pela Fôrça Aérea e pela
Marinha. A votação foi_ de 339 vo

tos contra 3. A medida vai ser leva
da agora á considerapão do Senado.
O Presidente Truman tinha pedi

do verbas que atingiam a 2 bi
ll�ões e 276 milhões de dolares, in
cluindo, transferencias do orçamen
to de 1947 para o do ano corrente,
além de um adicional de 725 mi
lhões de dolares. (Do original:
House votes $3 billion for U. S. avia •.
tion Wirebul). rg. C.-

CUritiba

DATILQ.G
, 1:

Correspondenda
Comercial

METODO:
Modal'Do e Eficiente

Jolnv1le

POrto

Curitiba

Joln'Vile

Confere
Diploma

DIREÇ1l0:
Amélia M PigoZZi

ALVARO DE CAAVALHO.65

'LEN,HA'
Peça pelo telefone 719

Empresa 'Sul Oeste limitada
Linha de transporte ooletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba' - Lajes -e Bom Retiro e

Vioe-Versa.
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Paraná., Guia do

Cm'lt1ba

- Pronta entre:ga

Qualidade superior'
SERRARIA UNIÃO -,

Publica relação dos oomercian·tes e industriais com seus ende
reços.

,Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Ca,ta;rina.

Redação: Rua Pnldente -de Moraes, n. 626. - Curitiba.
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Movida a elt�tricidade

Brusque

Ana Maria Vieira da Rosa, viúva João Tolentino de Sousa, José'
.

Câ-ndido da ,Silva 'e Família. José TolenLino de Souza. e Família e JoãO'
CarIos das Neves e Família, convidam os parentes e pessoas de suas>

I'elaçã.es para assistir-e.'P à missa do 10 mês, que em ,sufrágio da alma:

I dc sua inesquecível aqj'iga - Senhora Vanda lBulcão Palmeiro Lopes

I
(fal·ecirla no -J.lio de J�eiro.), mandam rezar no dia 4 (te.rça-feira. às
7,30 horas !ILO Mtar de INo�a SenhOl'a de Lourd.es, ,na 'Catedral Metro-
poli·Cana. �

Aos que comparecerem a êsse ato de fé oris,tã, antecipam agTa.d�.
cimentos- i 'i1

-Ouçam, diàriamente, das 10 às J4horas, as audif}ões da

Laguna - 6 1/2

ZYB
�

, 6 Radio Difusora de
I Laguna,

-----------------------�

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina -' Brasil

CIA CATARINEHS·
DE TRANSPORTES AÉ·'UOS lTOA
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CESTA DE NATAL

�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

................................ 1 022
Telefone a esse número e a biol

cicleta da Tinturaria Cr112eiro rà"i.
damen.te irá buscar seu terno.
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FlOr.an6pon'l .� 48 Maio de 1948

o Rolary e a Igreja
.

Muito se tem discutido sôbre as relações enLre o Botary e a Igre
ia. Nenhuma incornpatibi.lidade, entretanto, existe entre estas duas

instituições, pois o Rolary não ,trata absolutamente de r-eligião ou de

política, Segue porém os mandamentos da religião. A propósito, trans
crevemos um artigo da Revista do Rotary. Internactonal, estampan
do o cliché do oi-iglnal em espanhol :

'l '

(Sintese de uma prática feita aos Rotários de .Cor into, em Nica

r-agua, Pelo Padre Azarias H. Paliais).

A vós Rotardanos de Corínto vos tenho visto, e do que vi e vejo,
vos rendo meu testemunho; os tenho visto digo em florescidos e

múltiplos servtços, em singular e plural, para com os ricos e para
com OS\. pobres, serviçais,' servindo,

No Livro dos Altos dos Apóstolos ,e 'de si.mesmo: "Não vim �wra
ser servido, sinão para servir", Por-isso São Paulo chamou a Nosso

Senhor, o Diácono, ou seja o Servddor.
No Livro dos Atos Apóstolos e nos Livros dos Padres Apostóli

cos vemos a Igreja Cristã em .florescídos e multiplos serviços, em

singular 'e em plural, serviçal, servindo.
Nos três pr írneiros sésulos, nas catacumbas, não porque se es

teja queimando no fogo da perseguição imperial, _
deixa a greja de

seguir sendo a Bervíder-a.

Depois, quando da invasão dos bárbaros, a Igreja contmúa sen

do a Servidor-a em multíplos e florescidos serviços, em singular e em

caminhos bretões e -oantábrtcos, nos bosques escandinavos e na Selva

Negra alsmã, nas fábrkas, ,nas granjas, nas escolas .e nos hospita,is
de todo o mu�do.·

,

E assim 'também tenho vis,lo c v,ejo a :,ós �s ,:totarianos- e :�sdou meu testemunho doe; que, como a Igreja Cnsta, também aaIS

multip'los e florescidos '�el'vivos, a direHa 'e a ·esquerda, em singular
� em plural, servidores, s.erviçais, servàndo.

Porisso não vacilo em ver em vós a >uma Para-igr,eja suple
meniária.

Pbro A. H. Pallais

Aliança da Baía Capitalização S/A
- PERD"\ DE TiTULO -

_.

Extraviou-se um título da ALIANÇA DA BAilA CAPITALIZAÇÃO
S/A, do va.lor de Cr$ 12.000,00, de nr. de ORDE:M 92.474, nr. de SOR
TEIO 09079, emitido pela Agência Emissora do RIO DE JANEIRO, em

Outubro de 1942, pertencente ao sr. INGO MULLER, residente nestfl
cidade, com os pagamentos efeLuados até :Março de 1948, o qual dp-

• clarn nulo e vai i'equel'er .a respectiva segunda via.
Itajaí, abril de' 1948.

I

Concurso Rainha da Cidade
f

Sob o patrocinio do CREDITO �TUO P:REDIAL,
CIN_E RITZ e JornaJoO ESTADO.

.

"
Voto para Snrta.

,_......_

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

!Dt:gk�!���e��}�!I.,'ea, Solidariedade internacional,. da Capital da República, o sr. dr.
LeoberLo Leal, ilustre titular da L .

•

F Ri��li�u1�1ll��ação, Obras Públicas e
IHomoougem ao dep. Joaquim • Bill. S. exa. esteve no Rio a serviço

.

do Estadoçteudo tornado parte,
como representante .de Santa Ca-;
tarína, na Couí'erência Tn+ecnaoio
nal de assuntos Florestais, r(\ali
zada em T'erezópolis-
A sua chegada compareceram,

além do representante do .sr. Go
vernador do Estado, os seus

colegas de secretariado e pessoas
amigas.

Sociedade Catari
Inense de Medicina

Na última reunião desta Sacie
dade roi eleita a nova 'diretoria da
.mcsma, que rícou assim constitui
da: presidente" Dr. Artur Perei
ra e Oliveira; Vice, Dr. Paulo Fon
tes; 1° Secrelário, Dr. Bíase Fa
raco ; 2° Secretário, Dr. Fernando
Wendhausen; Tesour-eiro, Dr- Ar
mando Assis; Orador, Dr. Agripa
Faria.
A posse desta diretoria realí-

zar-se-á na próxima sessão, ou

seja no dia 12 do corrente.
Ainda nesta sessão de possa se

'rão feitas 'várias comunicações
cienüríoas 1101' .par te dos drs, Pau
lo FOlltc�, Jliase Faraco, Polidoro
S. Thiago, IModesto Primo, Roldão
Conscní e üswaldo Hosár-io.

�RelreJa
PEOGiRA,MA PARA A :RECEITA DO
DIA 5 DE MAIO (quarta-feira),
DAS 19 ÁS 21 HORAS, ;\'0. JARDIM
OLIVI!JIRA BELO., BJ\1. CüMEMü
H_AÇÃO AO. 113° AlNTVE,ItSÁIUO
DA POiiLCIA MILITAR DE

&<\;N1'A CATARINA
1a PARTE

CeI. Marinho - dnhrado v-> por
J. O. OUN'HA;
Visione - grande valsa - por

P. A. THU!\'DELLI;
La Gassa Ladra - sinfônia -

por G. ROSf}INJ;
�Iadame de Thebes - .fantazia

- por C. LOM1l3A1RDü.
2a ,PAlRTE

A memória do Santinho - due
Lo - por J. O. S.AlN'I1üS;
Holandesinha - pot pourrí --

por E. KAiLMu\jN;
.

Aniversário do Wandérley
dobrado - por ESTEVÃO MOtlRA.

Entre RS .personalidades de rel-evo presentes á Conferênoíj, Lau
]jQ-{Americana de Florestas e Produtos F'loreatais, em TeréZ"dpoli
cnconra-se o dr. Joaquien Fiuza Lima, antigo pr .sidente do I
ti luto Nacional do Pinho e depu Lado f'ederal pelo nosso Estado, el
lo na ohapa do P. 'S. D.

o. dr Joaquim Fiuza 'Lima Ramos foi homenageado 'ali, pelo sr,
Marcel Leloup, Diretor da Divisão de Florestas e Produtos FloreSlail
ria F. A. Ü. o qual lhe ofereceu um cock-tail de que pal'ticiparam (
dos os chefes de delegações estrangeiras·

o. dr. Joaquim Ramos, ao agr-adecer a manifestação com que 101'
distinguido pelo representante de Sir John Boyd Orr, ·encareceu a

importância sígrrsflcação do certame que se reune em Tel'eZóllolis,
Declarou que, como fiLho- 'de um dos Estados de maior prod!u�ão llla,
deireira do país compreendia muito bem a oportunidade de Um en.
conlro entre os países da América Latrna, no qual seriam, de certo
ajustadas medidas sensatas no- sentido de elevar ao maior gráu DOi>
sível a exploração florestal neste hemisJério. Estava certo de que, em
nbed íência ao largo programa. da F. A. O., que outro não é senão o
ela reconstrução do mundo em bases econômicas e seguras, a Confe
rência chegar-ia a conclusões eficientes que, não só permitiriam lIIil
rendimenlo maior das florestas, corno tambem a segurança de qu;�
estas 'f1or.estas seriam reconstdtuldas com a íntensídade l'equerida em
face do, largo ciclo vegetativo das árvores de porte.

rD�r1arou, em seguida, que a reunião de Teresópo lis transcendi�
cio signtf'ioado de uma simples demonstração de boa visinhança Par
revesl.ir-se de uma expressão muito mais alta, que era do testemunho.
eloquen te ele solídar íedade internacional.

J

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

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça sens serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação sooía! üatan

nense, em poder desta redação.

Hoje, no passadO
A daa de hoje recorda-tios que:

- em Hi37, em um encontro com os
holandêses, aos quais venceu, foi
gravemente ferido e morreu dias
depois o Capitão João de Almeida
indio;

- em 1.782, em Marapicú, Rio,
nasceu Manoel Inácio de Andrade
Santo Maior Pinto Coelho, Mar
quês de St.anhaem, sendo filho do
Brigadeiro Inácio de .Andrade
Souto Maior >Rendon ·e de Dna. An
tônia Joa'quina de Ataide Portu
gal, falecendo em 17 de Agôsto de
1867;
- ,em j,808, no Ri�,de Janeiro,

foi fundada por Ü. João VI a Real
Acadêmia de Marinha, ,hoje Es
cola ,Naval;

- em 1817, -em Toledo (Banda
Oriental) 'Ü 'General Bernardo da
Silveira repele vigorosamenLe a\

caval�ria de Frutuoso Riversa;
- em 1831, no Recite, irrompeu

uma s-edição miJ,tiar para depor o
Comanda,nte das a,rmas; I- em 1861 .faleceu o Tenente
General Jose ,Maria Pinto Peixoto,
que, ,á :f1'enle da Guarda Nacional,
dominou as sedições de 1832, nas
cidades do Rio de Janeiro e em
:\finas Gerais;
- em 1865, em Coiabá, Mato

Grosso, nasceU' o General Can'dido
da ,silva Mariano Rondon, o insig
ne d-esbravador de nossos sertões
o mais consciente amig'o de nos�
sos irmãos indios, e, uma glória Iviv·a do Bra.sil;
- e:m1935, o O,eneraI Hi,gino

Morinigo, presidente da Repú
blica do Paraguai, chega ao Rio
em vi&ta oficial, sendo· nesse dia'
assinado pelo :P.residell'te Getuli�
Vargas, o decr·eto no artigo 180 da
Constituição, pel{) qual ficou ine
xis-tente a divida de guerra do

. Paraguai ao Brasil�
André·Nilo TadascQ

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I NFL AMAÇCE 5,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS,. ETC:

FRECHANDO •••
Em duas poções, nos últimos números deste jornal, deí

imediata reposta a umas afirmativas eabralmas. NãÜ"· po
dia dá-Ia antes, por isso que antes as afirmativas ainda não.
haviam sido feitas: �!,

- -

Tempo teve o inefável sr. .{ii. C. para conceber aquele
monstruoso feto ,de mentiras, ontem pôslo no Diário.E, ape
sar disso e de tantas lições minhas, o sr. O. C. ainda' escreve
pretensão com ç!

Os números, oom os quais o sr. O. C. argumenLa, de

põem contra êle. O partido, a 19 de janeiro, deu-lhe zonas

onde seria votado preferenc,jalmente: F.Jorianópolis, Bigua
çú, São José e Palhoça. Apurado o pleito, o sr, O. C. estava
derrotado em 15° lugar, no partido que elegêra apenas 13 de

putados. Por sôbre isso nenhuma urna das zonas onde fô
ra votado seria renovad.a Ao invés da atituí.ie partidária, de

respeito aos companheiros, o sr. O. C. meteu a boca no mun

do. A <lireção da U. D. N. andou marcada com as lamúrias;
cruciantes e permanent.es do sr. O. C.

- "E�jam-me por amor de Deus. Vocês me promete-'
ramo Não me abandonem. Sacrifiquem os outros. Eu já fui
sacrificado a 2 ele dez·embro. Almejava ser deputado federal
e tirei o último lugar! Fechei a raia. O X, P. chegou a dizeI"
que poleil'o de pato era no chão. Elejam-me por São Pedro •.
por São Paulo, p.elo dôbro das tantas mil virgens! Se 'Vocês
não me ,elejarem em .•. se ,atiro da ponte!" I"

Não sei se o parLido ced·eu, O fato é que o sr. O. C. ati:'- '

rou-se à conquista ele votos, nas secções renovadas. Furf a
aqui, surripia ali, conseguiu igualar o dr. Ricarte Freitas.
com a sprte de este ter ainda alguns votos anulados na apu
ração.

Depois diss.Q tudo, pa,ra justificar-se mente e rémente.
Afirma, por exemplo, que Jaguaruna não tinha candidato,
Seu. Fôra, tOdaYia, votado ali o candidato Volnei de Oliver. ;�

ta. E este s·en,tiu-se roubado pelo sr. O. C. pisso éprova aqui- ,�
�.lo

lo tudo que o Correio do Sul -disse, à época, do sr. ü. C .

Declara ainda o larápio de, votos e judas dos colegas:
"Fui votado em Bom-Retiro, que não havia oandidato pró-
prio". :,

Na chapa. da U. D. N., entr.etanto, estava um filho. de
'

Bom-Retiro e candidato por aquele município: o dr. AldO'
Severiano de Oliveira. (;

A mentira lavada e pobre, tão do uso e do abuso dO'
sr. O. C" não O defende. E a v-erdade o enterra, sempre que
êle pretente defender-se. E quanto a isso de st6bi1', estoU!
em que' é pref.erivel ainda ficar no chão a subir pelos m'3-

todos que o sr. O. C tem subido ... ·

G -lI T I ;'J
.
ttl �errne . a .

._ .:ti1
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